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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata de uma pesquisa visando mostrar a falta de professores licenciados em 

Física na CRE/Jaru. Este estudo aponta um quadro alarmante de carência de professores. 

Coordenadora Regional de Educação da Região de Jaru, que engloba os Municípios de Jaru, 

Theobroma, Governador Jorge Teixeira e Vale do Anari, com um total de 15 escolas 

estaduais. A situação de carência de professores, que vem se perpetuando ao longo dos anos, 

tem levado a secretaria de Educação a efetivar contratações de pessoas não habilitadas, como 

a contratação de profissionais liberais (contadores, Administradores, etc.) para suprirem a 

carência das disciplinas de física. Essa carência de professores habilitados em física na 

CRE/Jaru é tão grande que não tem nenhum professor habilitado em física efetivo no quadro 

de funcionários. Todos os professores que assumem as aulas de física são formados em 

matemática ou área afim, fato que dificulta a aprendizagem dos alunos. 

 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores. Licenciados em Física. Qualidade de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This work is a study designed to show the lack of teachers licensed in Physics in CRE / Jaru. 

This study shows an alarming shortage of teachers especially in physics, which has been 

documenting the situation already experienced mainly by public schools in the inner box. 

Conducted a survey of the shortage of teachers of physical in the year 2013, by the Regional 

Education Coordinator for the Region of Jaru, which encompasses the city of Jaru, 

Theobroma, Governor Jorge Teixeira and Anari. Eats Valley region includes a total of 15 

state schools. The shortage of teachers, which has been perpetuated over the years, has taking 

the secretary of Education actualize illegal hiring of unauthorized persons, such as hiring 

independent professionals (accountants, administrators, etc.). Sprier to the lack of discipline 

Physic. Essay the lack of qualified teachers in physics at the CRE/Jaru, is so great that it has 

no enabled on effective physics teacher on staff, all the teachers who take physics classes, are 

trained in mathematics or a related area, and thus are impaired students. 

 

Key-words: Teacher Training. Graduates in Physics. Scarcity. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho trata de uma pesquisa visando mostrar a falta de professores licenciados 

em Física na Coordenadoria Regional de Educação-CRE/Jaru. Este estudo aponta um quadro 

alarmante de carência de professores, principalmente de Física, o que vem documentar a 

situação já vivenciada, principalmente pelas escolas públicas do interior. 

Realizamos uma pesquisa sobre a Formação dos Professores no Brasil, onde todos os 

dados estão apresentados no Capitulo I. No Capitulo II, apresentamos Os Cursos de 

Licenciatura Atualmente, onde foi observado a LDB - lei de diretrizes bases da educação, a 

Autonomia Universitária e a LDB, os Cursos de graduação, Formação de professores de física 

na atualidade, as Diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de física, os 

Desafios para ser um professor de física, Estimativa de formandos em curso de física de 

algumas instituições de ensino superior no Brasil, onde comparamos dados de duas 

instituições sendo elas: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

(Campus de Jataí) e Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (Campus de Presidente 

Prudente). 

Os capítulos seguintes apresentam o histórico do Campus da Unir na Cidade de Ji-

Paraná e os dados específicos obtidos com o questionário realizado com a Coordenadora 

Pedagógica da CRE/Jaru e com os quatro professores de Física que aceitaram responder as 

perguntas. 

O interesse por esta pesquisa se dá devido a constante falta de professores licenciados 

em Física, para atuarem como docentes nas escolas. Notamos que a causa da falta de 

professores de Física, se dá por causa do baixo salário que são pagos aos docentes. 

A Secretaria de Educação de Rondônia, além de concurso para provimento efetivo de 

professores, realiza dois a três testes seletivos por ano, em busca de professores para 

assumirem as áreas de física, matemática, química e sempre faltam pessoas qualificadas para 

suprir as necessidades imediatas.  

Essa carência de professores habilitados em física na CRE/Jaru é tão grande que não 

tem nenhum professor habilitado em física efetivo no quadro de funcionários, todos os 

professores que assumem as aulas de física são formados em matemática ou área afim, e com 

isso os prejudicados são os alunos. 
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2 HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO BRASIL 

 

 

A formação de professores constitui elemento fundamental para se atingir os objetivos 

visados pela educação, uma vez que é o professor que, em sua prática, operacionaliza as 

grandes linhas propostas pelas reformas educacionais. Estas, por sua vez, devem estar 

adaptadas à realidade presente na sociedade em que se inserem. No Brasil, porém, nem 

sempre se respeitou essa vinculação da escola à sociedade. 

 

 

2.1 A IGREJA CATÓLICA E O RATIO STUDIORUM 

 

 

De 1549, quando os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil, até 1759, ano da expulsão 

dos religiosos pelo Marquês de Pombal, os princípios cristãos cultivados em Portugal 

impregnaram cada momento da educação no Brasil. Em sua função colonizadora e 

civilizadora por excelência das crianças indígenas, a Companhia de Jesus fazia a “defesa 

intransigentemente tradicionalista da transmissão oral das duas fontes da Revelação, a 

tradição e as Escrituras” (HANSEN, 2000, p. 21).  

A transmissão oral da fé, cuja origem estava na palavra de Cristo transmitida 

oralmente pelos apóstolos, era defendida ardorosamente pela Igreja católica, contra a diretiva 

luterana da leitura dos textos cristãos. Consoante o decreto Super lectione et praedicatione, 

emitido pelo Concílio de Trento, em 1546, a pregação oral realizada no púlpito, por 

pregadores inspirados pelo Espírito Santo, era o instrumento utilizado para divulgar a palavra 

divina. “Para formar esses pregadores, recomendava-se a abertura de seminários diocesanos, 

que ofereceriam aos seus discípulos as principais habilidades necessárias ao cumprimento das 

tarefas pastorais: pregação, liturgia e práxis sacramental”. (HANSEN, 2000, p. 23). 

Os sacerdotes assim preparados estariam em condições de educar os homens para que 

se tornassem mais homens, desenvolvendo lhes a memória, a vontade e a inteligência, com 

ênfase na retórica fundamentada nas obras dos antigos, em especial de Cícero e Quintiliano. 

Observa Julia (2001, p. 28) que “já que nenhuma formação inicial comum lhe será dada, 

certamente é preciso admitir uma extrema heterogeneidade desse pessoal, que se dedicava, 

frequentemente, a outras atividades”. 
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Destarte, os primeiros professores brasileiros receberiam uma formação baseada nos 

clássicos antigos, voltada a padrões da sociedade europeia cristã, que privilegiavam a retórica 

com a eloquência ciceroniana como marca na formação de representantes da Companhia de 

Jesus. Essa formação, recebida em Portugal e, mais tarde, no Brasil, constituía a primeira e 

marcante influência externa na formação de professores da terra recém-conquistada. 

Tratava-se, sim, de exercitar a rapidez da invenção e da elocução, penetrando nos 

assuntos com perspicácia, definindo e analisando temas, ornando as definições com metáforas 

e alegorias. A metrópole, preocupada em reproduzir seu próprio modelo educacional, 

evidenciava total inadequação às características da colônia, carente de educadores 

preocupados com o desenvolvimento das habilidades dos indígenas e a compreensão de seu 

papel na nova sociedade que surgia. 

Na Europa, no fim do século XVII, Jean Baptiste de La Salle rompe com essa tradição 

das congregações religiosas ao decidir fundar um instituto de leigos que se dedicaria às 

escolas de caridade, ensinando rudimentos de ler, escrever e contar, em francês e não em 

latim, aos mais pobres. A formação de professores no Brasil, no entanto, não é atingida por 

essa novidade. 

  

 

2.2 A REFORMA POMBALINA 

 

 

O governo português, em 1759, desmantelou a estrutura administrativa baseada na 

educação religiosa jesuítica, instituindo em seu lugar as Aulas Régias, simbolizando a criação 

da escola pública no reino e o comprometimento de intelectuais luso-brasileiros com a 

Ilustração. 

O ideário pombalino inspirava-se no iluminismo português, refletido nas obras de Luís 

Antônio Verney e de Antônio Nunes Ribeiro Sanchez, que propunham uma educação leiga, 

voltada ao progresso científico e à difusão do saber. Era necessário disseminar uma cultura de 

base, com o ensino da leitura, da escrita e do cálculo, além dos conhecimentos relacionados às 

obrigações religiosas e civis. Para isso, a primeira fase da reforma pombalina iniciou-se com a 

reforma dos Estudos Menores, que abrangiam os estudos das primeiras letras e das cadeiras de 

humanidades, o que correspondia ao ensino primário e secundário. 
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Os Estudos Menores eram formados pelas Aulas de ler, escrever e contar, 
também chamadas de primeiras letras como, aliás, ficaram mais 
conhecidas, e também pelas Aulas de humanidades, que abrangiam 
inicialmente as cadeiras de gramática latina, língua grega, língua hebraica, 
retórica e poética, mas foram acrescidas ao longo dos anos com outras 
cadeiras, como por exemplo, filosofia moral e racional, introduzida a partir 
de 1772. (CARDOSO, 2004, p. 182). 

 

As Instruções emanadas do governo português entregavam ao Diretor de Estudos 

atarefa de planejar, executar e controlar os professores na metrópole e nas colônias. Nessa 

etapa, passa-se de uma seleção discricionária, operada no interior das congregações religiosas, 

para a seleção por exame ou concurso, introduzindo-se uma visibilidade fundamentada em 

provas escritas e orais codificadas.  

Segundo Cardoso (2004, p. 183), foi em Recife, a 20 de março de 1760, que se 

realizou o primeiro concurso para professores públicos no Brasil. Não obstante tivesse se 

realizado o concurso, não se providenciou a nomeação dos docentes, o que levava a 

população brasileira a recorrer ao concurso de professores particulares para a educação de 

seus filhos. 

Sabe-se que o processo de seleção dos professores para as Aulas Régias, a partir de 

1759, realizou-se sempre por meio de concursos, motivados pela abertura de novas Aulas, 

pela aposentadoria, pela morte ou pelo afastamento do professor que ocupava a cadeira. 

Ressalta Cardoso (2004, p. 188) que não era exigido dos candidatos a professor “qualquer 

diploma ou comprovante de habilitação para o cargo pretendido”. 

Se, por um lado, o alvará de 1759 estabelecia para os professores o privilégio de 

nobres, elevando-os da condição de plebeu à de pessoa honrada, por outro o professor deveria 

instalar a escola em sua própria casa, adquirindo o material necessário para as aulas e arcando 

com todas as despesas. Sua avaliação de desempenho estava adstrita somente à sua conduta 

pessoal, atestada pelo pároco, pelo chefe de polícia e pelos pais dos alunos. 

O fracasso na implantação dessa primeira fase levou o governo a criar um imposto 

específico, o subsídio literário, instituído em 1772, com o objetivo de financiar as reformas 

em andamento no campo da educação. Esse imposto, sem estrutura adequada para coleta e 

sem obrigatoriedade de pagamento, não foi suficiente para manter o pagamento dos 

professores e para auxiliar nas demais despesas vinculadas às reformas. 

Afirma Mendonça (2005, p. 35) que nesse período “foram os mestres particulares 

licenciados os verdadeiros agentes da reforma”, considerando-se o pequeno número de 

professores régios de gramática latina provido nos domínios do Reino, três dos quais no 

Brasil. 
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Chega-se, desta forma, ao final do século XVIII, sem que a proposta de Pombal 

estivesse efetivamente implantada no Brasil, podendo-se considerar, no entanto, que as 

influências iluministas na cultura portuguesa refletiram diretamente na educação brasileira, 

reproduzindo no item formação de professores o que se praticava em Portugal. 

 

 

2.3 INFLUÊNCIAS EXTERNAS NO PERÍODO IMPERIAL 

 

 

A “lei áurea” da educação elementar, de 15 de outubro de 1827, é a que primeiro 

estabelece exames de seleção para mestres e mestras. Com efeito, essa lei, em seu artigo 7º, 

dispõe que “os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados publicamente 

perante os Presidentes em conselho; e estes proverão o que for julgado mais digno e darão 

parte ao governo para sua legal nomeação”.  

Os professores seriam examinados em sua proficiência na aplicação do método do 

ensino mútuo, no qual deveriam se aperfeiçoar, às suas próprias expensas. A instrução no 

domínio do método caracteriza uma primeira intenção de preparar docentes, conquanto de 

forma exclusivamente prática e sem base teórica. 

As primeiras escolas normais brasileiras, estabelecidas por iniciativa das províncias, 

após a reforma constitucional de 12 de agosto de 1834 (Ato Adicional), seguiram o modelo 

europeu, “mais especificamente o francês, resultante de nossa tradição colonial e do fato de 

que o projeto nacional era emprestado às elites, de formação cultural europeia.” (TANURI, 

2000, p. 63). A mesma autora, ainda, acrescenta que: “embora não haja como negar o caráter 

transplantado de nossas instituições [...] a historiografia mais recente tem procurado mostrar 

também sua articulação com o contexto nacional e com as contradições internas de nossa 

sociedade” (TANURI, 2000, p. 63). 

Em meados do século XIX, porém, novos ventos sopram da Europa. Com base nas 

formulações de Pestalozzi e Froebel, do ponto de vista pedagógico, e de Bacon e Locke, sob a 

ótica filosófica, o método intuitivo surge como “um instrumento pedagógico capaz de reverter 

à ineficiência do ensino escolar” (VALDEMARIN, 1998, p. 65).  

Manuais destinados a orientar o uso dos novos materiais na prática pedagógica são 

elaborados, exigindo-se do professor o domínio das práticas destinadas à boa aplicação do 

método. Reitera-se, no período, a influência europeia na formação de docentes, que passa a 
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inscrever em seu referencial teórico os autores acima apontados, considerados os teóricos 

inspiradores dos manuais didáticos e dos compêndios escolares utilizados. 

 

 

2.4 O POSITIVISMO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Na época da Proclamação da República, sobretudo na Reforma Benjamin Constant, de 

1890, e na de Rivadávia Correia, esteve presente a influência dos princípios de orientação 

positivista. Na instrução pública, não eram levadas em consideração as peculiaridades do país, 

com suas diferenças regionais, sendo que no plano docente destacava-se a insuficiência 

quantitativa e a baixa qualificação dos mestres. 

Esforços isolados, como o da Reforma Caetano de Campos, no início do período 

republicano, visavam à formação de professores capacitados para o ensino. A prática de 

imitação do que ocorria nos Estados Unidos e na Europa prosseguia, evidenciando-se na falta 

de realismo social e filosófico como que se considerava a educação nacional. Estudos 

alentados, como os contidos nos famosos “Pareceres” de Rui Barbosa, apresentados em 1882 

e 1883, propugnavam reformas educacionais pouco ajustadas à realidade brasileira, agregando 

elementos inspirados nos meios sociais mais diversos, como a Inglaterra, a Alemanha e os 

Estados Unidos. 

A cada nova reforma implantada procurava-se inovar com filosofias e modelos a 

imitar, esquecendo-se a realidade do país ou, ainda, como reflexo dessa mentalidade ingênua, 

tentava-se modificar essa mesma realidade por intermédio das reformas educacionais 

propostas. 

Em termos legais, a Constituição da República de 1891 instituiu o sistema federativo 

de governo e consagrou a descentralização do ensino. Para tanto, de acordo com o artigo 35, 

inciso III, competia à União o direito de “criar instituições de ensino superior e secundário 

nos Estados” e, consoante o inciso IV, “prover a instrução secundária no Distrito Federal” 

(BRASIL, 1892, apud REIS FILHO, 1981). 

A Constituição, embora omissa quanto à responsabilidade sobre o ensino primário, 

delegava aos estados e aos municípios a competência para legislar e prover esse nível de 

ensino, obrigando-os a difundir a instrução mediante a disseminação das escolas primárias, 

sob as bases de um regime livre e democrático. Exigia-se também que o ensino público fosse 

leigo.  
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Segundo Tanuri (2000, p.68) “a atividade normativa ou financiadora do Governo 

Federal no âmbito do ensino normal e primário não chegou a se concretizar na primeira 

República, de modo que os estados organizaram independentemente os seus sistemas de 

ensino”. 

 

 

2.5 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA DÉCADA DE 30 

 

 

Com novo modo de produção econômica, influenciada pela agricultura cafeeira, 

oligárquica e latifundiária, o ideal republicano vai se consolidando, concretizando a ascensão 

da burguesia e o processo de urbanização, consequência do processo migratório para os 

centros urbanos. O ano de 1930 é um marco decisivo na organização política e econômica do 

estado brasileiro, implantando definitivamente o capitalismo no Brasil. Para Romanelli (2003, 

p.47), foi o “ponto alto de uma série de revoluções e movimentos armados que, durante o 

período compreendido entre 1920 e 1964, se empenharam em promover vários rompimentos 

políticos e econômicos com a velha ordem social oligárquica”. 

Economicamente, a crise foi deflagrada pela ausência, por parte do governo, de uma 

política de sustentação do preço do café diante do mercado internacional. Politicamente, se 

evidenciavam crises em vários setores. Dentre eles se destaca a classe média, classe esta que 

se expandia e se conscientizava do grau de marginalidade na qual se encontrava as demais 

camadas sociais, inclusive ela própria. Soma-se a isto o êxodo rural, as reivindicações do 

operariado, os interesses dos militares bem como dos imigrantes. 

A substituição de importações passou a ser feita de modo que a importação de bens de 

consumo fosse substituída pela produção industrial interna. Como consequência da 

implantação deste modelo, o Brasil passou a importar também equipamentos, tecnologia, bem 

como profissionais técnicos e professores para assessorar a implantação dos mesmos. 

Tal situação econômica demanda um novo papel social da escola, definido com o 

objetivo de atender exigências para o desenvolvimento brasileiro. Evidenciou-se, portanto, a 

grande defasagem entre educação/desenvolvimento e desenvolvimento/educação.  

No geral, para se consolidar a república e atingir as metas de desenvolvimento 

econômico, a escola é chamada a cumprir um papel social relevante. Incumbida de concretizar 

um projeto civilizador, a escola gratuita, laica e obrigatória se propõe a assumir com 

responsabilidade a formação moral de seu povo. Reinventada, se propõe a consolidar outra 
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concepção educacional fundamentada no estado burguês no Brasil, cumprindo, portanto, uma 

finalidade cívica, moral e instrumental. 

Já evidenciada desde os primórdios da colonização brasileira, a dualidade se instala e 

fortalece, refletindo, neste momento, a divisão entre capital e trabalho, entre o pensar e o 

fazer, entre cursos de tendência humanista e outros cursos que visam à qualificação para o 

trabalho.  

O sistema educacional incorpora características contraditórias: de um lado, a pressão 

social pela educação; de outro, o controle das elites para continuar os estudos em nível 

superior. Especificamente, para a formação de professores, inspirada em modelos europeus, 

evidencia-se esta dualidade, introduzida em nosso sistema de ensino, logo após os estudos 

primários.  

Integram essa dualidade, segundo Tanuri (2000, p.70), “o curso complementar, 

espécie de primário superior, propedêutico à escola normal, de duração, conteúdo e regime de 

ensinos anteriores ao secundário, e este último, de caráter elitizante, objeto de procura dos que 

se destinavam ao ensino superior”. 

O Brasil vive um momento de expansão industrial, que, consequentemente, faz 

emergir novas demandas sociais. Relevante acrescentar que o modo de produção capitalista, 

na medida em que articula sua hegemonia, define também políticas sociais para amenizar as 

interferências nefastas do capital. É o Estado se organizando, com concepções de educação, a 

escola e a formação de professores, coerentes com a visão hegemônica instaurada. 

Na verdade, tecemos uma crítica ao capital e à organização do estado republicano na 

medida em que o mesmo responsabiliza a educação pelo desenvolvimento nacional, porém 

atrelada aos interesses burgueses, tal como se configura o modelo taylorista/fordista, sendo 

que tanto o taylorismo quanto o fordismo tinham como objetivos a ampliação da produção em 

um menor espaço de tempo e dos lucros dos detentores dos meios de produção através da 

exploração da força de trabalho dos operários. O sucesso desses dois modelos fez com que 

várias empresas adotassem as técnicas desenvolvidas por Taylor e Ford, sendo utilizadas até 

os dias atuais por algumas indústrias. 

Isto implica no desenvolvimento dos cursos noturnos, pois a população trabalhadora 

necessita garantir sua subsistência prioritariamente, para enfim buscar nos bancos escolares as 

possibilidades para mobilidade social. 

Podemos verificar que a ideologia liberal cumpre um papel revitalizador no processo 

de consolidação do Estado brasileiro. Motivado pela Revolução Francesa, estabelece os 

princípios liberais que dão sustentação ideológica necessária para o fortalecimento do estado. 
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Alguns princípios foram assim definidos: igualdade, liberdade, propriedade, individualidade e 

democracia. Embasam a educação brasileira por meio de documentos como o Manifesto dos 

Pioneiros (1932) e seus pressupostos legais e/ou pedagógicos daí advindos. 

 

 

2.6. A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PÓS 2ª GUERRA 

 

 

Com o fim da 1ª Guerra Mundial, as influências estrangeiras sobre o Brasil passariam 

por profundas alterações. Durante o Império e nas primeiras décadas do regime republicano 

de nosso país preponderou a influência França na quase totalidade das áreas culturais 

brasileiras. As reformas de ensino deixavam transparecer a familiaridade dos seus autores 

com os sistemas europeus, na maioria das vezes inadequadas às exigências nacionais. 

As décadas de 30 e 40 foram de movimentações e transformações de toda a sociedade 

brasileira, movimentos esses de deslocamento da população rural para os centros urbanos, de 

crescimento da indústria e de movimentos ideológicos que trouxeram consequências também 

para a área educacional. Havia uma necessidade muito grande de preparar professores para o 

ensino secundário nas disciplinas específicas do conhecimento, entre elas, a Física, e também 

de preparar o pesquisador para as investigações nas áreas básicas. 

Nesse momento, sob inspiração do ideário iluminista e visando à consolidação do 

Estado republicano, fortaleceram-se as ideias liberais e o Estado de direito, cujo debate passou 

a articular a questão da instrução pública como “direito de todos e dever do estado”, questão 

esta que se faz presente até os dias atuais. 

Em linhas gerais, o debate se dirigia no sentido de se construir um sistema nacional de 

ensino, destacando as escolas primárias sob a égide do governo central. Na verdade, era uma 

tendência dominante já adotada na Europa. 

No geral, o estado brasileiro se consolidou visando a pensar, pela primeira vez na 

história da educação no Brasil, sua economia, sua inserção no desenvolvimento capitalista, 

sobre sua própria educação e, consequentemente, sua política para formação de professores. 

Articulada a um projeto de modernização nacional, a educação foi considerada peça 

fundamental para uma política de valorização humana visando à produção e a integração 

nacional.  

A superação do isolamento das diversas regiões brasileiras pelo desenvolvimento dos 

meios de comunicação e transporte; sua integração num circuito que garantisse a circulação 



31 
 

dos bens materiais e culturais, constituindo um grande mercado nacional; a modernização da 

agricultura; o desenvolvimento industrial com ênfase na indústria de base; a dinamização do 

homem como fator de produção por políticas sanitárias e educacionais integram-se num 

projeto de maximização e integração dos recursos nacionais subordinados a concepção de 

defesa nacional. 

As interferências para a consolidação do modo de produção capitalista exigiam a 

definição de um lócus para operacionalização da instrução pública. Nesta época, foi relevante 

o processo de organização e implantação desta instrução no Estado de São Paulo. Pela 

hegemonia econômica já conquistada, cumpriu também um papel disseminador para as 

demais regiões brasileiras. 

Os grupos escolares revelaram sua importância na medida em que definiram as bases 

estruturais encontradas até os dias atuais: reunião de alunos, organização de salas, seriação, 

definição lógica e sequencial de conteúdos e processo avaliativo. Cada grupo escolar tinha um 

diretor e o número de professores variava de acordo com o número de escolas que tinham sido 

reunidas. Estes grupos eram também chamados de escolas graduadas, tendo em vista a 

progressiva graduação das séries letivas, implicando em progressividade de aprendizagem. 

Para Saviani (2004, p.29), “esse é o principal legado educacional que a fase inicial do ‘longo 

século XX1’ nos deixou”. 

 

 

2.7 O MANIFESTO DOS PIONEIROS: FORMANDO PROFESSORES COM O IDEÁRIO 

ESCOLANOVISTA 

 

 

Pedagogicamente, o ideário escolanovista, de tradição humanista, se incorpora na 

educação e na formação de professores no Brasil, influenciado pelos conhecimentos da 

Psicologia e demais ciências. Utilizando o método intuitivo, a escola se coloca como espaço 

para experimentar os modernos avanços da pedagogia, inspirado na filosofia positivista, bem 

como espaço prioritário para a força de trabalho feminina. 

O Manifesto dos Pioneiros consolidava a visão de um segmento da elite intelectual 

que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade de interferir na 

organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de 

Azevedo, o texto foi assinado por 26 intelectuais, entre os quais Anísio Teixeira, Afrânio 
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Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e Cecília 

Meireles.  

Ao ser lançado, em meio ao processo de reordenação política resultante da Revolução 

de 30, o documento se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país. 

Além de constatar a desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse 

um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, 

obrigatória e gratuita.  

O movimento reformador foi alvo da crítica forte e continuada da Igreja Católica, que 

naquela conjuntura era forte concorrente do Estado na expectativa de educar a população, e 

tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de parcela expressiva das escolas da rede 

privada. 

No Manifesto dos Pioneiros (1932), verificamos um momento de relevância 

pedagógica, pois a intelectualidade política se revela com os 26 signatários desse documento. 

Tivemos pela primeira vez a expressão dos interesses educacionais nacionais aproximando-se 

das ideias de “um sistema educacional, isto é, da organização lógica, coerente e eficaz do 

conjunto das atividades educativas no âmbito de um determinado país” (SAVIANI, 2004, 

p.33). 

Além da defesa da Escola Nova, o Manifesto emerge como uma proposta de 

construção de um amplo e abrangente sistema educacional em defesa da escola pública. É um 

instrumento de introdução da racionalidade científica no campo da educação em consonância 

com o ideário escolanovista. Mesmo reconhecendo as interferências anglo-americano 

intrínsecas desde documento, não podemos deixar de elucidar as motivações para com uma 

educação gratuita, laica, descentralizada, democrática, organizada como dever do Estado e 

expressando os interesses nacionalistas. Estes interesses estão coerentes com as ideias 

liberalizantes já mencionadas anteriormente.  

Saviani (2004, p. 35) corrobora desta ideia e define o documento como “um marco de 

referência que inspirou as gerações seguintes, tendo influenciado, a partir de seu lançamento, 

a teoria da educação, a política educacional, assim como a prática pedagógica em todo o 

país”. 

Por outro lado, inserido num momento histórico conturbado, reflete suas 

inconsistências epistemológicas. Defende uma concepção abrangente e avançada de educação, 

compreendendo suas relações com as questões do contexto político, econômico e social no 

qual está inserida a escola. Porém defende uma visão romântica para as causas dos problemas 

educacionais, como o fracasso escolar e o analfabetismo. Nestas condições, aproxima-se das 
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concepções liberalizantes e idealistas dos filósofos liberais do final do século XIX, cuja tônica 

reforça o caráter transformador da educação. 

Ainda segundo o Manifesto, a educação é compreendida como um problema social e o 

método científico determina uma mudança de paradigma na condução do trabalho pedagógico 

e da formação de professores, de modo que o educando, com os seus interesses, suas aptidões 

e suas tendências, passa a ser o foco do processo educativo. Neste contexto, tornam-se 

essenciais os conhecimentos da filosofia, da psicologia e da sociologia. Por outro lado, exige 

uma ação mais objetiva por parte do Estado, ao assumir como sua responsabilidade o dever de 

oferecer educação pública, gratuita e laica aos brasileiros. 

A Constituição de 1934 incorpora algumas de suas reivindicações e, pela primeira vez, 

defende o dever do Estado para com a educação elementar, além de garantir a gratuidade, a 

autonomia e a descentralização do processo educativo. Revela, também, a presença do MEC, 

criado em 1930, visando regulamentar, organizar e gerir a educação nacional. Da mesma 

forma, essa constituição foi a primeira a traçar as diretrizes para a educação nacional (art. 5º). 

Há de se destacar as experiências para a formação de professores realizadas no Distrito 

Federal e no Instituto de Educação de São Paulo, que abriu uma nova fase com o advento dos 

Institutos de Educação, concebidos como espaços de cultivo da educação, encarado não 

apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa. 

Nesse âmbito, as duas principais iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito 

Federal, concebido e implantado por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho; 

e o Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo. 

Ambos sob inspiração do ideário da Escola Nova. 

 

 

2.8 O ESTADO NOVO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

A consolidação do Estado Novo, em 1937, não avança na questão do Manifesto dos 

Pioneiros. A Constituição de 1937, em seu artigo 15, inciso IX, estabelece como competência 

da União “fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes 

a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da juventude” (art. 15, 

inciso IX). Ao mencionar infância e juventude, explicita-se a necessidade de educação 

primária, além da educação secundária e superior. 
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Nestas condições, os professores são chamados a se profissionalizarem, a fim de 

atenderem as demandas pela educação primária. Isto gera a necessidade de redefinir a sua 

formação, já atendida nos moldes do curso normal, criado em 1830, porém expandido no 

período republicano. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal foi promulgada no mesmo dia da Lei Orgânica do 

Ensino Primário. Seu efeito foi semelhante e, no geral, segundo Romanelli (2003, p.163) 

“centralizou as diretrizes, embora consagrasse a descentralização administrativa do ensino, e 

fixou as normas para a implantação desse ramo do ensino em todo o território nacional”. No 

geral, não trouxe grandes inovações para a formação de professores. 

De acordo com Decreto-Lei 8530, de 02/01/1946, o Ensino Normal tinha como 

finalidade: prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas e desenvolver e propagar os 

conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. Foi dividido em dois ciclos, sendo 

o 1º com duração de quatro anos, destinado à formação de “regentes” e funcionava nas 

Escolas Normais Regionais. O 2º ciclo, em dois anos, formaria o professor primário e era 

ministrado nas Escolas Normais e nos Institutos de educação. Esta organização reforçou a 

dualidade na formação dos professores. 
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3 OS CURSOS DE LICENCIATURA ATUALMENTE  

 

 

A Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, propõe para os cursos de 

licenciatura a duração de 1800 horas de atividades de ensino/aprendizagem; 200 horas de 

atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural; 400 horas de prática 

como componente curricular e mais 400 horas de estágio curricular supervisionado. 

 As atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural possuem o 

objetivo de diversificar a formação do licenciando, tirando-o do contexto de sala de aula e 

apresentando novos locais de aprendizagem e formas de ensino, sendo várias as atividades 

caracterizadas como atividade de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural; 

 
Mas, um planejamento próprio para a execução de um projeto pedagógico 
há de incluir outras atividades de caráter científico, cultural e acadêmico 
articulando-se com e enriquecendo o processo formativo do professor como 
um todo. Seminários, apresentações, exposições, participação em eventos 
científicos, estudos de caso, visitas, ações de caráter científico, técnico, 
cultural e comunitário, produções coletivas, monitorias, resolução de 
situações-problema, projetos de ensino, ensino dirigido, aprendizado de 
novas tecnologias de comunicação e ensino, relatórios de pesquisas são 
modalidades, entre outras atividades, deste processo formativo. Importante 
salientar que tais atividades devem contar com a orientação docente e ser 
integradas ao projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2001, p.12). 

 
Através da promulgação da LDB nº. 9.394/96 foi proposto à criação de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para todos os cursos superiores do país. Contudo, devido à 

necessidade de criação de diretrizes específicas para cada curso, a Secretaria de Educação 

Superior (SESu) convocou as instituições superiores a apresentarem propostas para a criação 

dessas diretrizes.  

Neste marco de discussão da formação docente, as Diretrizes para Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior (BRASIL, 1996, 2002) 

determinam que a formação para a docência seja desvinculada dos bacharelados, que seus 

perfis sejam constituídos de disciplinas integradoras desde o começo do curso de licenciatura 

e que teoria e prática sejam articuladas a partir do segundo ano. Tenta-se assim também 

romper com o modelo da racionalidade técnica propondo um esquema em que a prática é 

entendida como eixo na formação docente.  
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3 LDB - LEI DE DIRETIRZESE BASES DA EDUCAÇÃO 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de 

educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela 

primeira vez na Constituição de 1934. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma 

versão em 1971, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996. 

Ao longo dos 47 anos do surgimento da primeira LDB, diversas foram as emendas que 

alteraram o texto regulamentar e legislatório da lei 4.024/61, bem como das subsequentes, 

marcando o progresso das diretrizes e bases nacionais da educação. Por conseguinte, alguns 

projetos de lei foram propostos à Assembleia Constituinte na tentativa de aperfeiçoar a LDB. 

Deste modo, foram realizadas discussões sobre as necessidades da educação entre 

professores e demais profissionais da área, tanto do âmbito público quanto privado, norteando 

assim as adaptações dos textos denominados de “projetos substitutivos”. 

Para Saviani (1999) “é possível perceber como a lei aprovada configurou uma solução 

intermediária entre os extremos representados pelo projeto original e pelo substitutivo 

Lacerda”. O autor se refere a uma comparação entre o projeto de 1948, o substitutivo Carlos 

Lacerda de 1958 e o texto da lei 4.024/61, tendo em vista a necessidade de se estabelecer um 

único ponto de vista ideológico sobre a questão educacional. 

Na tentativa de organizar o ensino ao novo quadro político (golpe militar de 1964), 

como instrumento para dinamizar a própria ordem socioeconômica, ajusta-se a LDB 4.024/61, 

não sendo considerado pelo governo militar a necessidade de editar por completo a lei em 

questão. Atendendo à ideologia desenvolvimentista adotada pelo governo, ajustou-se a LDB 

de 61, sancionando a lei de 5.540/68, que reformou a estrutura do ensino superior, sendo por 

isso chamada de lei da reforma universitária. A promulgação mais recente da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira é a de 20 de dezembro de 1996. 

Para atender as demandas do ensino primário e médio foi necessária uma nova 

reforma, instituída pela lei 5.692/71, que alterou a sua denominação para ensino de 1º e 

2ºgraus. Desta forma, as disposições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 4.024/61, relativas ao primário, médio e superior foram revogadas e substituídas 

pelo disposto nas duas novas leis sancionadas pelo Congresso. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o deputado Octávio Elísio 

apresentou na Câmera Federal um projeto fixando as diretrizes e bases nacionais frente à nova 

realidade da educação e da sociedade brasileira, seguindo os parâmetros da nova Carta 
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Magna. O projeto em pauta propusera uma ampliação dos recursos para educação pública. 

Para a elaboração do texto final da proposta, definiu-se, em uma discussão na Câmara Federal 

o deputado Jorge Hage como relator do projeto. 

Com emendas e projetos anexados à proposta original, iniciou-se as negociações 

formando a defesa pela escola pública em um modelo democrático, prevendo uma maior 

abrangência do sistema público de educação, à regulamentação da educação infantil e avanços 

curriculares no ensino médio. 

Até que o substitutivo de Jorge Hage fosse aprovado, cerca de 40 entidades e 

instituições foram ouvidas em audiências públicas e foram promovidos debates e seminários 

temáticos com especialistas convidados para discutir os pontos polêmicos da reforma 

educacional, referente ao substitutivo que o relator vinha construindo.  

Estes debates e negociações deram origem a duas novas versões do texto do deputado 

Elísio, sendo a última votada na Comissão Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos 

Deputados, com aprovação final na sessão de 13 de maio de 1993. Tal projeto, ao dar entrada 

no Senado, foi identificado como PLC (Projeto de Lei da Câmara) nº 101 de 1993 que fixam 

diretrizes e bases da educação nacional, tendo sido designado relator na Comissão de 

Educação o Senador Cid Saboia (PMDB/CE). 

Uma vez aprovado no Senado o projeto retornou a Câmara dos Deputados na forma do 

substitutivo Darcy Ribeiro e o deputado José Jorge foi designado relator. O Governo Federal 

exigiu a aprovação até o final do ano de 1996. Assim, em sessão realizada em 17 de dezembro 

de 1996, foi aprovado na Câmara o relatório contendo o texto final da LDB, posteriormente 

sancionada pela Presidência da República no dia 20, sob o nº 9.394/96. Instituída a lei surge, a 

necessidade de adequação da educação aos novos parâmetros legislativos, de forma a 

estabelecer um modelo educacional condizente com a realidade do país. 

 

 

3.2 AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E A LDB  

 

 

A autonomia é um privilégio das universidades e centros universitários. Portanto, os 

institutos de educação superior, classificados como instituições não-universitárias, estão 

subordinados a leis específicas e restritivas de ações, necessitando de autorização prévia para 

criar ou extinguir cursos, por exemplo.  
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O conceito de autonomia universitária é amplo e universal, sendo um preceito 

fundamental para o pleno exercício das prerrogativas e funções sociais das universidades. 

Entretanto, esta é uma questão de pouca aplicação nas universidades brasileiras. 

 A comunidade universitária, juristas, entidades profissionais, estudiosos, associações 

como a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes) e a Federação de 

Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (Fasubra) vêm debatendo e 

estudando o assunto. O tema é tão importante para as universidades que se transformou em 

artigo da Constituição Federal de 1988, mas sofre restrições na sua aplicação.  

Nesse contexto, a autonomia universitária se revela como uma das maiores conquistas 

das universidades públicas brasileiras, estando garantida de forma clara e objetiva, no seu 

artigo 207, que estabelece:  

 
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2004, p. 52).  

 
Assim, contemplada na constituição, a autonomia deixou de ser apenas uma norma 

legal, possível de ser alterada pela via legislativa ordinária.  

 

 

3.3 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

Os Cursos de Graduação preparam para uma carreira acadêmica ou profissional, 

podendo estar ou não vinculado a conselhos específicos. São os mais tradicionais e conferem 

diplomas com o grau de Bacharel, Licenciado, Tecnólogo ou título específico referente à 

profissão. 

O grau de Licenciado habilita o portador para o magistério no ensino fundamental e 

médio. Além das disciplinas de conteúdo da área de formação, a licenciatura requer também 

disciplinas pedagógicas e práticas de ensino. Os cursos de graduação podem oferecer uma ou 

mais habilitações. 

 

 

3.4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FISICA NA ATUALIDADE 
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A Formação Continuada é concebida como formação em serviço e a tônica dos 

trabalhos analisados centra-se em uma formação que possa estimular novas reflexões sobre a 

ação profissional e novos meios para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, a partir, 

especialmente, de uma reflexão do professor sobre a sua prática. [...], a formação deve se 

desenvolver ao longo da carreira profissional, preferencialmente no âmbito da instituição 

escolar em que o profissional exerce suas atividades (BRASIL, 2002, p.313). 

Atualmente, a formação de professores para o ensino médio se dá no ensino superior, 

em curso de Licenciatura e de graduação plena (art. 62°).  

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

Ela observa as diretrizes gerais pertinentes (art. 9°), as normas nacionais instituídas 

pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e tem a educação básica como 

referência principal (art. 61°). Essa referência, do ponto de vista legal, se traduz nas novas 

funções dos estabelecimentos de ensino (art. 12°) e dos docentes (art. 13°) e um conjunto de 

artigos da atual LDB (arts. 22°, 27°, 29°, 32°, 35°, 36°). 

Dentre as normas nacionais estão as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de Licenciatura, 

de graduação plena. Elas se apresentam como um conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos gerais a serem observados na organização institucional e curricular de cada 

estabelecimento de ensino superior e aplicam-se a todas as etapas e modalidades de educação 

(Art. 1°). 

Segundo essas Diretrizes, a formação de professores para qualquer disciplina da 

educação básica deve observar princípios norteadores que considerem:  

• A competência como concepção nuclear na orientação do curso;  

• A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor; 

• A pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação como 

compreender o processo de construção do conhecimento. Os demais aspectos 

tratados por esse documento estão distribuídos ao longo de 19 artigos. 
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A segunda são as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Física, que 

propõem a criação de cursos com 2400 horas, distribuídos ao longo de quatro anos, que 

possuem um núcleo básico comum e outro denominado “Módulos Sequenciais 

Especializados”, que irão diferenciar os físicos quanto à sua atuação, sendo a modalidade 

chamada físico-educador que irá formar os professores em Física.  

A contradição desses currículos causou dificuldades na reestruturação dos cursos, uma 

vez que ambas as diretrizes se contradizem na sua essência. Consequentemente, os cursos de 

licenciatura possuem diferentes componentes curriculares, o que dificulta a apresentação de 

um perfil de professores a serem formados. 

 

 

3.5 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE FÍSICA  

 

 

A resolução nº. 9/2002, elaborada pela Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, fundamentada no parecer 1.304/2001 do mesmo Conselho, trata das 

diretrizes curriculares para os cursos de bacharelado e licenciatura em Física. Essas diretrizes 

orientam a formulação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em 

Física. Esse parecer, além de definir as características do profissional em Física, ou do Físico, 

traça o perfil desse profissional de acordo com algumas especificidades que podem marcar um 

ou outro curso, e mesmo formar todos esses perfis dentro de um mesmo curso. De acordo com 

o parecer, os profissionais em Física são: 

a) Físico-pesquisador: ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica ou aplicada, em 

universidades e centros de pesquisa. Este é, com certeza, o campo de atuação mais bem 

definido e o que tradicionalmente tem representado o perfil profissional idealizado na maior 

parte dos cursos de graduação que conduzem ao Bacharelado em Física.  

b) Físico-educador: dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do saber 

científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino escolar formal, 

seja através de novas formas de educação científica, como vídeos, “software” ou outros meios 

de comunicação. Não se ateria ao perfil da atual Licenciatura em Física, que está orientada 

para o ensino médio formal.  

c) Físico-tecnólogo: dedica-se dominantemente ao desenvolvimento de equipamentos 

e processos, por exemplo, nas áreas de dispositivos óptico-eletrônicos, eletroacústicos, 
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magnéticos ou de outros transdutores, telecomunicações, acústica, termodinâmica de motores, 

metrologia, ciência dos materiais, microeletrônica e informática. Trabalha em geral de forma 

associada a engenheiros e outros profissionais, em microempresas, laboratórios especializados 

ou indústrias. Este perfil corresponderia ao esperado para o egresso de um Bacharelado em 

Física Aplicada.  

d) Físico-interdisciplinar: utiliza prioritariamente o instrumental teórico e/ou 

experimental da Física em conexão com outras áreas do saber, como, por exemplo, Física 

Médica, Oceanografia Física, Meteorologia, Geofísica, Biofísica, Química, Física Ambiental, 

Comunicação, Economia, Administração e incontáveis outros campos.  

Em quaisquer dessas situações, o físico passa a atuar de forma conjunta e harmônica 

com especialistas de outras áreas, tais como químicos, médicos, matemáticos, biólogos, 

engenheiros e administradores. (PARECER CNE/CES 1.304/2001, p.3)  

A partir desses perfis, o referido parecer estabelece as competências e as habilidades 

requeridas para a formação desse profissional, primeiramente num aspecto geral e comum a 

todos e, em seguida, dentro de cada especialidade ou de acordo com a especificidade de cada 

perfil, atribuindo às instituições formadoras, dentro de sua autonomia, a definição desses 

perfis mais específicos. No entanto, para as licenciaturas, o parecer ressalta a necessidade de 

incluir necessariamente:  

• O planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, 

reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas;  

• A elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, 

identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais;  

Ao tratar da estrutura do curso de Física, o parecer sugere um núcleo básico comum a 

todas as modalidades, com uma carga horária de aproximadamente metade da carga horária 

total, necessária para a formação do Físico, em qualquer daqueles perfis. Essa sugestão coloca 

as modalidades de licenciatura e do bacharelado num mesmo grupo, o que nos parece 

enfraquecer a ideia de que a licenciatura tenha uma identidade própria, inclusive nas 

disciplinas básicas do currículo, considerando que está justamente nesse conteúdo básico o 

objeto de trabalho do professor de Física da escola básica.  

Essa consideração está em acordo com os incisos III e IV do artigo 5º da resolução 

CNE/CP nº. 1 de 2002, que diz que os conteúdos a serem ensinados na escola básica devem 

ser tratados de modo articulado com as suas didáticas específicas. Deste modo, as agencias 

formadoras dos profissionais da Física buscam remodelar e reestruturar seus currículos de 

modo a colocá-los em conformidade com as diretrizes estabelecidas para essa área. 
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3.6 DESAFIOS PARA SER UM PROFESSOR DE FÍSICA 

 

 

Um dos aspectos mais recorrentes na literatura sobre a profissão docente e as 

dificuldades relacionadas à carreira do professor é a questão da valorização profissional. Já de 

início, o jovem estudante ouve falar dos baixos salários e do desgaste de um profissional desta 

área para adquirir condições dignas de manutenção e sobrevivência. Não é raro encontrarmos 

professores com uma carga horária dividida em três turnos, onde em cada turno ministra pelo 

menos 4 aulas, podendo chegar inclusive até 12 aulas diárias em escolas e redes de ensino 

diferentes. 

Ainda assim, muitos aceitam o desafio e optam pelos cursos de licenciatura. No caso 

da Física, verifica-se que além desse desafio de superar a desvalorização profissional, o aluno 

tem um desafio relacionado ao conteúdo específico, que para muitos a compreensão requer 

raciocínio lógico e habilidades com cálculos e com situações de grande complexidade. O 

parecer (CNE/CES 1.304 de 2001, p.3), assim o define: 

 
O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que, 
apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz 
de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre 
preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou 
tecnológico. Em todas as suas atividades a atitude de investigação deve 
estar sempre presente, embora associada a diferentes formas e objetivos de 
trabalho. 

 

Tardif (2004) aponta que a ação profissional do professor é desenvolvida levando em 

conta duas séries de condicionantes: os ligados à transposição didática, ou seja, relacionados 

diretamente ao ensino e à aprendizagem do conteúdo; e os ligados à gestão da interação com 

os alunos, por exemplo, ao relacionamento com a turma. O professor teria o papel de fazer 

com que estas duas séries de condicionantes convergissem e se completassem. Olhando da 

perspectiva do professor em formação, isto é, do aluno do curso de Física, os condicionantes 

apontados por Tardif podem se constituir em verdadeiros abismos a serem transpostos. 

Para Robilotta e Babichak (1997) “existe uma contradição entre o objeto e a sua 

comunicação, que precisa ser considerada no ensino”. Os autores afirmam que existe um 

sincronismo entre a estrutura conceitual de uma teoria e suas respectivas partes, o que não 

ocorre no processo de comunicação do conteúdo físico da própria teoria. Na medida em que a 

Física se constitui de um conhecimento bem estruturado, o entendimento ou a compreensão 
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de um fragmento de uma teoria não expressa o conhecimento do conjunto, considerando que a 

comunicação ocorre em partes, em fragmentos. Segundo os autores: 
 
Ensinar física é difícil. O ensino dessa matéria possui características muito 
peculiares, que abrangem diferentes áreas: a própria física, que engloba um 
amplo conhecimento e envolve ideias cada vez mais abstratas sobre uma 
parte do mundo natural, a educação, a matemática, a psicologia, a 
linguística, a política... (ROBILOTTA e BABICHAK, 1997, p.35). 
 

Enquanto a sincronicidade da teoria pode ser evidenciada por um mapa conceitual, por 

exemplo, sua comunicação pode suscitar várias interpretações ou apresentar várias faces, dado 

o valor subjetivo dos vários elementos constituintes da estrutura. Para o aluno, é preciso que o 

objeto de aprendizagem tenha significado, não apenas quando visto na perspectiva de uma de 

suas partes. Do ponto de vista do professor, o que ele espera é que os alunos façam as devidas 

conexões entre os fragmentos da teoria que lhe está sendo apresentada, de forma progressiva e 

pulverizada na maioria das vezes.  

O que parece evidente ao professor, obviamente pelo conhecimento que possui do 

todo e das interelações entre as partes, ao aluno pode ser enigmático, pode ser um problema, 

um desafio a ser transposto. Por melhor que sejam os atributos comunicativos do professor e 

os recursos didáticos utilizados, dar significado ao conhecimento é algo que vai mais além ao 

do conjunto, das interelações que estabelece com essas partes e do contexto em que se insere. 

O que se vê nos períodos iniciais do curso de Física são, principalmente, os 

fundamentos, as ferramentas matemáticas necessárias para forjar o aluno do curso, futuro 

professor que terá pela frente o desafio análogo de dar significado do conhecimento físico aos 

seus alunos, para o formalismo analítico mais complexo. Frequentemente aparecem lacunas, 

comentários e discussões que deveriam acontecer no sentido de fortalecer a busca do 

significado, mas simplesmente não acontecem. Nesse sentido, os autores destacam: 
 

Enfim quando ensinamos e atropelamos essas discussões, permitindo 
lacunas no discurso, somos responsáveis pelas consequências. Uma delas é 
a prática de uma enorme violência dirigida ao aluno. Quando explicamos 
alguma coisa para os alunos, nós o fazemos de modo que eles tenham a 
impressão de que deveriam entendê-la. Mas quando não entendem, são eles 
que pagam o preço por essa forma como ensinamos. Isso acaba gerando um 
sentimento de insegurança do conhecimento por parte do aluno. O preço 
por apresentarmos coisas muito complicadas como se elas fossem simples é 
esse: uma enorme violência, E o resultado disso é o julgamento feito tanto 
pelo professor quanto pelo aluno de que ele, o aluno, não é capaz de 
entender as coisas. (ROBILOTTA e BABICHAK, 1997, p.43). 
 

Atitudes como essas têm implicações psicológicas gravíssimas. Muitas vezes se 

revelam em uma antipatia pela matéria, pelo professor, criando resistências que culminam 

com o desinteresse, o abandono, o mau entendimento sobre o assunto. No caso dos alunos do 
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curso de Física, ao se tornarem professores, acabam por reproduzirem esse modelo de ensino, 

de relação com os alunos, chegando em certos casos a ensinarem conceitos errados por não 

terem adquirido a devida compreensão de determinado conhecimento em toda a sua 

amplitude.  

Outra dificuldade enfrentada pelo professor de Física está relacionada aos recursos 

necessários para levar esse conhecimento até o aluno. A precariedade das escolas, sobretudo 

as públicas, transforma aqueles professores mais dedicados, mais comprometidos em artífices, 

o que exige ainda mais dedicação, ou seja, a maioria das escolas públicas que oferecem o 

Ensino Médio não disponibilizam professores habilitados em áreas especificas e ao menos 

condições de trabalhos para esses professores, e isso acaba por acarretar prejuízos para a 

aprendizagem dos alunos. 

Quando a escola dispõe de algum recurso, ainda há o problema da manutenção. É 

frequente a necessidade de experimentações que busquem minimizar dificuldades de 

compreensão de conceitos e aplicações. Proporcionar aos alunos a experimentação é algo que 

requer uma estrutura, condições e horários adequados. 

 

 

3.7. ESTIMATIVA DE FORMANDOS EM CURSO DE FÍSICA DE ALGUMAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

3.7.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (Campus de Jataí) 

 

 

No IFG-Campus Jataí, a oferta de curso de licenciatura iniciou-se no ano de 2001, com 

o curso denominado Licenciatura em Ciências, no qual, depois de cursados 02 anos, o 

graduando poderia optar pela habilitação em física ou em matemática. Entretanto, em 2003, o 

curso foi reformulado, passando a se denominar Licenciatura Plena em Física. Em ambos os 

casos o curso teve 04 anos de duração (08 semestres). 

No período de 2001 a 2009, ingressaram no curso de licenciatura em física ofertado 

pelo IFG - Campus Jataí, 09 turmas com 40 vagas cada. Entretanto, nos anos de 2003, 2005, 

2006, 2007, 2008, e 2009 as 40 vagas não foram completadas, sendo matriculados 36, 38, 35, 

32, 38, 36, respectivamente. Ainda analisando o total de alunos matriculados no período de 

2001 a 2009, existem alguns alunos que ingressaram no curso fora do processo seletivo 
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(vestibular), através da seleção para portadores de diploma ou por transferência de outros 

cursos ou até mesmo alunos que foram reprovados no 1º período e que fizeram novamente o 

processo seletivo, retomando as suas atividades da graduação. 

De acordo com dados disponíveis no site do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais) no Enade de 2008, o Instituto teve participando 17 alunos ingressantes e 22 

alunos concluintes. 

Já no ENADE de 2011 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), a 

participação foi apenas de 19 alunos concluintes. 

 

 

3.7.2 Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (Campus de Presidente Prudente) 

 

 

A estrutura do currículo era composta de disciplinas obrigatórias, comuns a alunos da 

licenciatura e do bacharelado, disciplinas optativas, de enriquecimento curricular, disciplinas 

eletivas, complementares ou de aprofundamento. De acordo com as modalidades 

“licenciatura” e “bacharelado”, os cursos são integralizados da seguinte forma: 

 

1) Licenciatura  

a. 139 crédito sem 3 disciplinas obrigatórias  

b. 20 créditos em disciplinas optativas  

c. 12 créditos em Estágio supervisionado (Prática de Ensino)  

Total: 171 créditos 

 

2) Bacharelado  

a. 131 créditos em disciplinas obrigatórias;  

b. 8 créditos em disciplinas estrangeiras;  

c. 18 créditos em disciplinas eletivas;  

d. 8 créditos correspondente à monografia ou trabalho de conclusão de curso  

Total: 165 créditos  

 

A integralização mínima prevista para a conclusão dos créditos é de 6 períodos e a 

máxima de 14 períodos, estabelecendo-se uma média de 8 períodos para completar o curso, 

tanto na modalidade licenciatura quanto no bacharelado, com cada período correspondendo a 
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um semestre letivo. O que se pode destacar é que as disciplinas correspondentes à habilitação 

licenciatura, na área pedagógica, são cursadas na faculdade de educação e ministradas por 

professores dessa área específica, exceto as disciplinas de Instrumentação para o ensino de 

Física, que são ministradas em dois períodos consecutivos por professores do departamento 

de Física.  

Esse currículo, com as devidas alterações feitas entre os anos de 1989 e 2008, delineou 

o perfil do curso e dos alunos formados nesse período. Atualmente, os cursos de licenciatura e 

bacharelado são integralizados da seguinte forma: 

1) Licenciatura  

a. 139 créditos em disciplinas obrigatórias com 2085 horas-aula;  

b. 20 créditos em disciplinas optativas com 300 horas-aula; 

c. 180 horas-aula em Estágio supervisionado (Prática de Ensino); 

Total: 2565 horas-aula. 

2) Bacharelado  

a. 131 créditos em disciplinas obrigatórias com 1965 horas-aula;  

b. 8 créditos em disciplinas estrangeiras com 120 horas-aula;  

c. 18 créditos em disciplinas eletivas com 270 horas-aula;  

d. 8 Monografia (trabalho de Conclusão de Curso) com 120 horas-aula; 

Total: 2475 horas-aula. 

 

De acordo com dados disponíveis no site do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais) no Enade de 2008, a Universidade paulista Júlio de Mesquita Filho (Campus de 

Presidente Prudente) teve participando 27 alunos ingressantes e 28 alunos concluintes. 

Já no ENADE de 2011 (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), a 

participação foi apenas de alunos concluintes. 
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4 HISTÓRICO DO CURSO DE FISICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDONIA (CAMPUS DE JI-PARANÁ) 

 

 

A implantação do curso de Física em Ji-Paraná se deu por meio de proposta do 

Programa Integrado de Qualificação Educacional conhecido como PIQUE, proposta 

idealizada pelo Vice-Reitor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) na ocasião Ari Ott, 

que visava separar os Campi por áreas de Ensino. Ji-paraná centralizaria as áreas de Exatas, 

sairia os cursos de Letras e Pedagogia. Letras existiu até 1998 e não houve mais vestibular 

apos esta data. 

Este projeto encontrou grande oposição no Campus de Ji-Paraná e não se realizou, 

pois alguns Campi com o de Ji-paraná não aceitaram acabar com o Curso de Pedagogia, que 

permanece até os dias atuais. Com o tempo, naturalmente, foi sendo quebrada esta intenção 

Universitária de qualidade. 

Sobre a implantação do curso de física, o mesmo foi implantado no ano de 1992 com o 

vestibular realizado em 07/06/1992, oferecendo 40 vagas no período vespertino. O vestibular 

foi de caráter classificatório, no qual 12 alunos foram aprovados, sendo que as 22 vagas 

restantes foram preenchidas por Portadores de Diploma. 

Conforme consta nos registros da Secretaria Acadêmica, desta turma somente o aluno 

Nelson Sampaio concluiu o curso, tendo o mesmo ingressado na turma como portador de 

diploma. Sua colação de grau ocorreu no dia 14 de dezembro de 1996. 

No vestibular realizado no ano de 1995, uma segunda turma foi aberta, sendo 

oferecidas 40 vagas no vestibular no período noturno. Dos 17 alunos aprovados desta turma, 

apenas o aluno Antônio Francisco Cardoso colou grau. 

Os docentes que atendiam o Curso de Licenciatura em Física em 1995 eram 

professores que também trabalhavam no curso de Matemática, sendo que as disciplinas 

específicas eram ministradas pelos professores com formação em física ou área afim. 

O documento mais antigo que mencionava o curso de Física é um projeto de 

Autorização e Reconhecimento do curso, com data de 20/10/1999. Consta nesse documento 

que um relatório informando que os dados apresentados no projeto estão baseados nos dados 

levantados pela primeira Comissão do Curso de Física de 1998. Neste projeto é relatado que 

junto à secretaria não foi encontrado o processo de implantação do Curso de Licenciatura 

Plena em Física ou mesmo cópia de tal documento. 
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Quanto à grade curricular, este projeto expõe que houve algumas alterações na grade 

em 1992 como grade I, tendo a mesma sido alterada em 24 de novembro de 1995, com 

aprovação de um colegiado de cursos. A turma que iniciou em 1995 já iniciou o curso com a 

grade II, assim denominada no projeto. 

Na tentativa de consolidar o curso, houve o encaminhamento de documentação ao 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) solicitando o Reconhecimento do Curso. Este 

reconhecimento ocorreu por meio da Portaria 1280 do MEC, de 23/08/1999. Foi designada 

uma comissão do MEC para vir ao Campus, que apresentou diversas orientações para 

assegurar a continuidade do curso. 

A primeira proposta de implantação do curso foi encaminhada à comissão de avaliação 

designada pelo MEC, onde constava um relatório das dificuldades decorrente da falta de uma 

política de implantação do curso por parte da administração. De acordo com um dos primeiros 

professores do Campus, a visita do MEC para o reconhecimento do Curso foi no ano de 2000, 

pois os alunos da turma de 1995 estavam concluindo o curso e precisavam receber o diploma. 

O professor Davis M. Viana autorizou o reconhecimento do curso e a contratação de 

mais professores, já que o curso contava com apenas dois professores formados em Física. A 

partir do ano de 2001 a Unir teve que reformular a grade e contratar novos professores, o que 

aconteceu de forma gradativa. 

Foi organizado um grupo gestor para decidir sobre as mudanças e chegou-se ao 

consenso de que uma discussão sobre a grade curricular deveria ser iniciada, o que gerou a 

Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Física do 

Campus de Ji-Paraná, sendo considerado neste projeto a nova proposta para as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Física. 

Em 2001, o grupo, levando em consideração todas as observações, iniciou as 

atividades procurando apresentar uma proposta de curso que viesse a atender a necessidade de 

se formar professores de física para atuarem na rede de ensino do estado, bem como 

incentivá-los a buscar novos caminhos na pesquisa. Essa proposta procurava incentivar as 

perspectivas futuras, para a consolidação do curso, servindo de base para a implantação de 

outros cursos na área de exatas. 

Nesse projeto foi apresentada toda estrutura do curso, sendo especificado: carga-

horária, regime de funcionamento, vagas oferecidas e números de turmas, trabalho de 

conclusão de curso, aulas experimentais e ementário. 

Objetivando a consolidação do curso foi apresentado a estrutura física do Campus, o 

corpo docente, pessoal de apoio, laboratórios e biblioteca. Nesta época o corpo docente 
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contava com apenas alguns professores graduados em física, que era insuficiente para manter 

o Curso de Licenciatura Plena em Física. 

Diante da necessidade de novos professores para o Curso de Licenciatura Plena em 

Física houve a realização de concursos públicos para a contratação de professores com 

titulação especifica para o curso. Assim, o curso passou a contar com um quadro de 

professores suficientes, lotados no Departamento de Ciências Exatas e da Natureza (DCEN) 

do Campus da UNIR de Ji-Paraná. 

O atual quadro de docentes do Departamento de Física do Campus de Ji-Paraná conta 

com 7 professores com Titulação de Doutor, que é uma situação privilegiada, pois a Região 

Norte tem um doutor para cada 133, 2 graduandos, enquanto que o Departamento de Física do 

Campus de Ji-Paraná conta em media com 1 doutor para cada 23 alunos. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

5.1.METODOLOGIA 

 

 

A metodologia é parte fundamental em um trabalho de pesquisa, pois são as questões 

metodológicas que norteia os caminhos a ser percorrido pelo pesquisador. Mostrando toda a 

trajetória que ele terá que percorrer para alcançar os objetivos propostos. Segundo Demo 

(DEMO, 1995, p.11): 
[...] Metodologia, que significa na origem do termo, estudo dos caminhos dos 
instrumentos usados para se fazer ciência. É uma disciplina instrumental a serviço 
da pesquisa ao mesmo tempo em que visa conhecer caminhos do processo 
cientifico, também problematiza criticamente, no sentido de indagar os limites da 
ciência, seja com referencia a capacidade de conhecer, seja com referencia a 
capacidade de intervir na realidade.  

É através da pesquisa que o pesquisador pode intervir na realidade pesquisada. 

Portanto foi através da pesquisa bibliográfica e pesquisa que buscou refletir sobre a realidade 

enfrentada com a carência de professores Licenciados em Física na Coordenadoria Regional 

de Educação de Jaru. 

Quadro 1: Perguntas do questionário realizado com os professores. 

1 Qual a sua formação e onde se graduou? 
2 Há quanto tempo ministra aulas de física? 
3 Quais as disciplinas em que atua ou atuou nos últimos 2 

anos? 
4 No caso de não ser formado em física, relate os principais 

motivos que o levaram a ministrar esta disciplina. 
5 Você pretende continuar a ministrar aulas de física ou na 

primeira oportunidade irá deixar de ministrá-las? 
6 Discrimine sua carga horária em função das disciplinas 

que atua neste semestre? 
7 Discrimine sua carga horária em física em função das 

séries que atua neste semestre? 
8 Faz algum curso de pós-graduação? Se sim, qual? 
9 Qual sua satisfação em ministrar aulas de física (0 – 

detesto, 100 – adoro)? 
10 De 0 a 100, qual sua satisfação em ministrar aulas de sua 

formação (0 – detesto, 100 – adoro)? 
11 Para cada série em que você atua, estime o percentual dos 

alunos que possuem um conhecimento mínimo necessário 
de matemática para cursar a disciplina de física? 

12 Para cada série em que você atua, estime o percentual dos 
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alunos que possuem um conhecimento mínimo necessário 
de português para cursar a disciplina de física? 

13 Para cada série em que você atua, estime o percentual dos 
alunos que possuem um conhecimento mínimo necessário 
de física para cursar a disciplina de física? 

14 Estime o índice de aprovação médio que você obtém em 
cada série que atua. 

15 Quais tópicos de física em sua opinião deveriam ser 
abordados no seu curso para lhe possibilitar dar melhor o 
conteúdo de física no ensino médio? 

16 Em sua opinião, você consegue relacionar de forma 
adequada o conteúdo passado em sala de aula com o 
cotidiano dos alunos e com as novas tecnologias? 

17 Estime o percentual médio do conteúdo passado em cada 
série que atua, em relação ao conteúdo previsto? 

18 Os conteúdos da ementa realmente vistos pelos alunos (o 
percentual respondido na questão anterior) são passados a 
eles de que forma, em cada série 

19 Qual o livro didático utilizado em cada série? 
20 Qual sua satisfação com o livro didático em cada série (dê 

uma nota de (0) zero a dez (10))? 
21 Em qual série você tem mais dificuldade para ministrar o 

conteúdo de física e em qual tem maior facilidade? 
22 Que tópicos de física você acha que tem maior 

dificuldade para abordar e por quê? 
23 Estime o percentual médio de alunos aprovados em física 

em cada série? 
24 Tem laboratório de física na escola? 
25 Em caso positivo, quais as condições em que ele se 

encontra? 
26 Que percentual das aulas de física você usa no 

laboratório, para cada série que atua? 
27 No caso do laboratório não ser muito utilizado, quais as 

razões que você atribui a isto? 
28 Você aborda conteúdos de física moderna durante as 

aulas? Com que frequência? 
29 Você usa simulações para ensinar física durante as aulas? 

Com que frequência? 
30 Fale livremente sobre sua experiência como professor de 

física? 
 

A pesquisa foi realizada através da aplicação do questionário mostrado no quadro 1, 

durante os meses de agosto e outubro de 2013, com os professores de Física das Escolas 

Estaduais do Município de Jaru, que possui um total de 15 escolas, sendo que apenas 4 

professores responderam ao questionário, de um total de 09. 

Os professores que responderam ao questionário lecionam nas seguintes escolas: 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Plácido de Castro, Escola Estadual de 
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Ensino Fundamental e Médio Capitão Silvio de Farias, Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Raimundo Catanhede e Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Olga Dellaia. 

A escolha desta CRE-Coordenadoria Regional de Educação se deu pelo fato da autora 

deste trabalho ter sido aprovada em 1ª lugar para a vaga de Professora de Física no ultimo 

concurso para a seleção de professores para o cargo efetivo do Estado de Rondônia. 

Posteriormente foi realizada uma analise exploratória dos dados obtidos utilizando-se 

tabelas com o intuito de simplificar as informações dos questionários e melhor compreender e 

descrever as informações obtidas. 

Encontrou-se muita resistência para a realização da pesquisa, pois somos sabedores 

das dificuldades encontradas nas Coordenadorias de Educação, sobre essa escassez de 

professores de disciplinas especificas, principalmente de Física. As dificuldades se iniciaram 

já na Coordenadoria Regional de Jaru, onde a espera para a autorização da pesquisa foi em 

torno de um mês e meio. 

 
Quadro 2: Resposta da Coordenadora Pedagógica da CRE/Jaru para o questionário realizado. 

Perguntas Respostas 

Quantos professores Licenciados em 
Física atuam nessa Coordenadoria? 
 

01 

Quantos professores licenciados em 
Física concursados esta 
coordenadoria possui? E se não tiver 
licenciados em Física, qual 
graduação possui os professores que 
ministram as aulas de física nesta 
Coordenadoria? 

Concursado nenhum, os professores que ministram 

as aulas de física, são graduados em matemática. 

Quantas escolas esta CRE atende? 15 

Quantas escolas tem laboratório de 
Física?  
 

01 

Todas as escolas tem laboratório de 
informática? 
 

sim 

Existe alguma escola que esta sem 
professor de Física, ou seja, sem 
aulas de Física? 
 

Existe, estamos aguardando apresentação dos 

aprovados no último concurso ou os selecionados 

no último Processo Seletivo. 
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Quando fomos autorizados, houve resistências nas escolas e apenas 04 professores das 

15 instituições atendidas pela CRE/Jaru responderam ao questionário. Esta resistência se 

deve, em minha opinião, ao fato que a maioria dos professores que deveriam ser entrevistados 

não serem formados em Física. 
Quadro 3: Escolas Atendidas Pela Cre/Jaru. 

1 E.E.E.F. M Dayse Mara de Oliveira Martins 
2 E.E.E.F. M Costa e Silva 
3 E.E.E.F. Nilton de Oliveira Araújo 
4 E.E.E.F.M. Pedro Vieira de Melo 
5 E.E.E.F.M. Plácido de Castro 
6 E.E.E.F.M. Primavera 
7 E.E.E.F. Tito Lourenço 
8 E.E.E.F.M. Raimundo Catanhede 
9 E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias 

10 E.E.E.F.M. Costa Junior 
11 E.E.E.F.M. Josué Montello 
12 E.E.E.F.M. Claudio Manoel da Costa 
13 E.E.E.F.M. Olga Dellaia 
14 E.E.E.F.M. Jorge Teixeira de Oliveira 
15 CEEJA 

 

Constatamos através do questionário que a carência é tão grande que a Cre/Jaru conta 

apenas com uma pessoa formada em Física atuando em uma escola e que a mesma não se 

enquadra ao quadro efetivo do estadual. Ele é contratado no regime celetista, (Contrato por 

tempo determinado) fato que impede a mesma de dar uma sequencia ao seu trabalho, já que os 

contratos vencem a cada 12 meses e são prorrogados apenas por igual período. 

As escolas de responsabilidades da Coordenação Regional de Jaru estão localizadas na 

Zona Urbana do Município de Jaru sendo elas: E.E.E.F. M Dayse Mara de Oliveira Martins, 

E.E.E.F. Nilton de Oliveira Araújo, E.E.E.F.M. Plácido de Castro, E.E.E.F. Tito Lourenço, 

E.E.E.F.M. Raimundo Catanhede, E.E.E.F.M. Capitão Silvio de Farias, E.E.E.F.M. Olga 

Dellaia, CEEJA e E.E.E.F.M. Jorge Teixeira de Oliveira. 

A Localizada nos Distritos de Santa Cruz da Serra, Tarilândia e Bom Jesus. Sendo 

elas: E.E.E.F.M. Josué Montello, E.E.E.F.M. Pedro Vieira de Melo e E.E.E.F.M Costa e 

Silva. 

Atende também as Escolas do Município de Governador Jorge Teixeira e do Distrito 

de Colina Verde. E.E.E.F.M. Costa Junior e E.E.E.F.M. Claudio Manoel da Costa. 

Por fim, atende a E.E.E.F.M. Primavera, localizada no Município de Theobroma. 
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Analisando o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica das Escolas) que 

pertence a Coordenadoria Regional de Educação de Jaru, encontramos os resultados do 5° e 

9° ano, como poderá ser observado logo abaixo, nos quadros 4 e 5. 

 
Quadro 4: IDEB/5° Ano das Escolas Atendidas Pela Cre/Jaru. 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  2005
 

2007
 

2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015
 

2017
 

2019
 

2021

EEEF NILTON 
OLIVEIRA DE 
ARAUJO 

 4.0 4.4 ***  4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 

EEEFM GOV JORGE 
TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA 

2.9 4.4 4.8 4.6 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 

EEEFM OLGA 
DELLAIA 

4.4 4.7 5.2 5.3 4.5 4.8 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 6.5 

EEEFM PEDRO 
VIEIRA DE MELO 

 5.2 4.8 5.2  5.3 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 

EEEFM PLACIDO DE 
CASTRO 

3.8 4.7 4.0 4.8 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0 

EEEFM PROF DAYSE 
MARA DE OLIVEIRA 
MARTINS 

3.5 3.8 4.5 4.5 3.5 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 

EEEFM RAIMUNDO 
CANTANHEDE 

2.8 3.7 4.3 4.8 2.9 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 
 

 
 
 

No Quadro 4 os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta e 

o sinal *** significa Sem média na Prova Brasil 2011. 

Podemos observar que algumas escolas não participaram e que a Escola Nilton 

Oliveira de Araujo, não atingiu a meta. Porém, de acordo com as metas projetadas, o Ensino 

Fundamental I está atingindo, isso significa que estão tendo um ensino de qualidade. 
 

QUADRO5- IDEB/9° Ano das Escolas Atendidas Pela Cre/Jaru. 

 
 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  2005
 

2007
 

2009
 

2011
 

2007
 

2009
 

2011
 

2013
 

2015
 

2017
 

2019
 

2021
 

EEEFM CAPITAO 
SILVIO DE FARIAS 

3.4 3.1 4.1 3.2 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7 4.9 5.2 5.4 

EEEFM GOV JORGE 
TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA 

  3.3 ***   3.5 3.8 4.1 4.4 4.6 4.9 

EEEFM 
MARECHAL 
COSTA E SILVA 

  4.3 4.2   4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 

EEEFM OLGA 
DELLAIA 

   4.6    4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 

EEEFM PEDRO 
VIEIRA DE MELO 

 2.7 4.1 4.2  2.8 3.0 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 

EEEFM PLACIDO 
DE CASTRO 

3.4 4.1 4.3 4.1 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 
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EEEFM PROF 
DAYSE MARA DE 
OLIVEIRA 
MARTINS 

3.0 2.9 2.5 3.9 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.5 4.7 5.0 

EEEFM RAIMUNDO 
CANTANHEDE 

2.8 3.2 3.5 3.5 2.8 2.9 3.2 3.6 4.0 4.2 4.5 4.8 

 

Como podemos observar o Ensino Fundamental II está fraco, tendo em vista que 

algumas escolas não atingiram a meta. Portanto, as escolas devem rever os objetivos e para 

preparar melhor seus alunos que ingressarem no Ensino Médio. 

 

 

5.2 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Após as informações obtidas foi realizada uma analise, utilizando-se de tabelas com o 

intuito de simplificar as informações dos questionários e melhor compreender e descrever as 

informações obtidas. 

No quadro 4 abaixo estão listadas as respostas dos quatro professores que responderam 

o questionário, que serão referenciados como P1, P2, P3 e P4. 

 
Quadro 6: Respostas dos professores que responderam o questionário. 

Pergunta Resposta P1 Resposta P2 Resposta P3 Resposta P4 
1) Qual a sua 
formação e onde 
se graduou? 

Licenciatura 
Plena em 
Matemática 
(UNIR-2000), 
Pós-graduação em 
Física pela 
Faculdade 
Integrada de 
Jacarépaguá/2004
. 

Formada em 
matemática pela 
unir e pós-graduada 
também em 
matemática pela 
UNIR 

Sou licenciada 
em matemática 
pela Unitins. 

Matemática 
Ji-Paraná 
1998 

2) Há quanto 
tempo ministra 
aulas de física? 

Estatutário da 
seduc/atua a 23 
anos como 
professor e a 10 
anos como 
professor de 
Física 

Situação ativa, 
concursada 
estadual/Anteriorm
ente fiz magistério 
(inicio de carreira) 
onde manteve 7 
anos, cursei 
matemática e mais 
15 anos, assim um 
total de 22 
anos/Ministra aula 

Trabalho 
matemática e 
física, 
emergencial 
pela seduc/1 
ano. 

Professor 
estatutário/23 
anos 
/Professor 
estatutário 
//Aproximad
amente 10 
anos como 
professor de 
fisica. 
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de física à 4 anos. 
3) Quais as 
disciplinas em 
que atua ou atuou 
nos últimos 2 
anos? 

Matemática/Físic
a/Química 

Minha área 
matemática e por 
ser calculo, 
também física por 
necessidade de 
professor na área. 

Matemática e 
física 

Matemática e 
física 

4) No caso de não 
ser formado em 
física, relate os 
principais 
motivos que o 
levaram a 
ministrar esta 
disciplina. 

Falta de 
professores 
habilitados na 
área 

O maior motivo 
seria a falta de 
profissional na 
área. 

Por não 
possuir 
candidatos 
habilitados 
nessa área. 

A falta de 
professores 
da área 
especifica e 
também a 
afinidade 
com a 
disciplina. 

5) Você pretende 
continuar a 
ministrar aulas de 
física ou na 
primeira 
oportunidade irá 
deixar de 
ministrá-las? 

Pretendo 
continuar com as 
aulas de Física 

Acabei gostando 
das aulas de física e 
também dos 
conteúdos, 
pretendo continuar. 

Sim, pretendo 
continuar. 

Continuar. 

6) Discrimine sua 
carga horária em 
função das 
disciplinas que 
atua neste 
semestre? 

Aulas de Física, 
1°, 2° e 3° anos 
40 horas-aulas de 
matemática 1°, 2° 
e 3° anos 20 
horas. 

Eu atuo em 
matemática 20 
aulas e 8 aulas de 
Física. 

20 horas 
matemática 
20 horas 
Física. 

40 h por 
semana. 

7) Discrimine sua 
carga horária em 
física em função 
das séries que 
atua neste 
semestre? 

Aulas de Física 
1°, 2° e 3° anos 
40 horas./Aulas 
de Matemática 1°, 
2° e 3°ano 20 
horas. 

Física com 8 aulas. 1°, 2° e 3° 
anos: Física. 

1°, 2° e 3° 
ano física e 
matemática, 
sendo 20h 
matemática e 
20h Física. 

8) Faz algum 
curso de pós-
graduação? Se 
sim, qual? 

Não. Já fiz matemática e 
supervisão e 
orientação escolar. 

Não. Não. 

9) Qual sua 
satisfação em 
ministrar aulas de 
física (0 – 
detesto, 100 – 
adoro)? 

90 Tenho satisfação, 
como se fosse em 
minha área, mas 
sinto que poderia 
melhorar através de 
cursos na área, 
atribuiria nota 90. 

80 70 

10) De 0 a 100, 
qual sua 
satisfação em 
ministrar aulas de 

100 O que faço, faço 
porque gosto e me 
sinto realizada, 
embora mal 

100 70 
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sua formação (0 – 
detesto, 100 –
adoro)? 

remunerada, 
atribuo nota 100. 

11) Para cada 
série em que você 
atua, estime o 
percentual dos 
alunos que 
possuem um 
conhecimento 
mínimo 
necessário de 
matemática para 
cursar a 
disciplina de 
física? 

1° ano 30% 
2° ano 35% 
3° ano 40% 

50% 3° ano 45%,  
2° ano 40%,  
1° ano 35% 

20% 

12) Para cada 
série em que você 
atua, estime o 
percentual dos 
alunos que 
possuem um 
conhecimento 
mínimo 
necessário de 
português para 
cursar a 
disciplina de 
física? 

1° ano 25% 
2° ano 30% 
3° ano 35% 

50% 3°ano 50% 
2°ano 45% 
1°ano 40% 

20% 

13) Para cada 
série em que você 
atua, estime o 
percentual dos 
alunos que 
possuem um 
conhecimento 
mínimo 
necessário de 
física para cursar 
a disciplina de 
física? 

1° ano 25% 
2° ano 30% 
3° ano 35% 

50% 3° ano 50% 
2° ano 45% 
1° ano 40% 

20% 

14) Estime o 
índice de 
aprovação médio 
que você obtém 
em cada série que 
atua. 

85% 
 

50% 80% 85% 

15) Quais tópicos 
de física em sua 
opinião deveriam 

Cinemática, 
estática dos 
corpos, 

A física moderna, 
óptica e a 
eletricidade. 

Deveriam ser 
abordado um 
estudo 

Estudo mais 
profundo de 
mecânica 
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ser abordados no 
seu curso para lhe 
possibilitar dar 
melhor o 
conteúdo de 
física no ensino 
médio? 

eletromagnetismo
. 

profundo de 
mecânica, já 
que é um 
assunto de 
muita 
importância no 
ensino médio. 

16) Em sua 
opinião, você 
consegue 
relacionar de 
forma adequada o 
conteúdo passado 
em sala de aula 
com o cotidiano 
dos alunos e com 
as novas 
tecnologias? 

Sim As vezes sim, 
embora as novas 
tecnologias estão 
desativadas para 
reforma. 

Sim, faço o 
possível para 
assimilar e 
utilizar as 
tecnologias 
que o sistema 
oferece. 

Da melhor 
forma 
segundo as 
condições 
que o sistema 
oferece 

17) Estime o 
percentual médio 
do conteúdo 
passado em cada 
série que atua, em 
relação ao 
conteúdo 
previsto? 

1° ano 80% 
2° ano 80% 
3° ano 80% 

Seria um total de 
70% a 80% 

1° ano 35% 
2° ano30% 
3° ano30% 
 

30% 

18) Os conteúdos 
da ementa 
realmente vistos 
pelos alunos (o 
percentual 
respondido na 
questão anterior) 
são passados a 
eles de que 
forma, em cada 
série. 

Nas três series 
quando possível 
são passados 
vídeos 
explicativos, na 
falta do 
laboratório. 
 

Através do quadro-
branco; trabalho e 
apresentações 
feitas pelos 
próprios alunos e 
vídeos quando 
possível. 

 Mais em sala 
de aula, 
usando livros 
didáticos. 
 

19) Qual o livro 
didático utilizado 
em cada série? 

1°, 2° e 3°ano 
Física completa, 
autor: Regina 
Bonjorno e Valter 
Bonjorno. 

1° anos/seriado, 
apostilado 
supletivo. 

1°, 2° e 3°ano 
Física 
completa- 
autor: Regina 
Bonjorno e 
Valter 
Bonjorno. 

Física aula 
por aula 1°, 
2° e 3° ano. 

20) Qual sua 
satisfação com o 
livro didático em 
cada série (dê 
uma nota de (0) 
zero a dez (10))? 

1°, 2° e 3° ano 50 80 70 100 
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21) Em qual série 
você tem mais 
dificuldade para 
ministrar o 
conteúdo de 
física e em qual 
tem maior 
facilidade? 

Dificuldade no 1° 
ano pela falta de 
maturidade dos 
alunos. 
Facilidade no 2° 
ano e 3° ano. 

Mais dificuldade 
no 3° ano e 2° ano 
e apresento uma 
facilidade nos 1° 
anos. 

Tenho mais 
dificuldade no 
primeiro ano, 
haja vista que 
os alunos em 
sua maioria 
são muito 
jovens, 
completamente 
sem 
maturidade e 
isso atrapalha 
o 
desenvolvimen
to dos 
conteúdos em 
sala de aula. 
Tenho 
facilidade em 
dar aulas nos 
2° e 3° anos do 
ensino médio, 
já que esses 
alunos estão 
visando a tão 
sonhada 
faculdade e o 
mercado de 
trabalho, então 
com isso eles 
nos ajudam a 
realizarmos 
nossos 
objetivos. 

Apresento 
dificuldade 
no 3º ano. 

22) Que tópicos 
de física você 
acha que tem 
maior dificuldade 
para abordar e 
por quê? 

Cinemática e 
eletromagnetismo 
Por serem 
conteúdos muitos 
abstratos. 

A parte de 
eletricidade: por 
serem conceitos 
abstratos. 

Eletromagnetis
mo: são 
conteúdos por 
serem muito 
abstratos, 
dificilmente 
nossos alunos 
conseguem 
visualizar. 

Ondas 
sonoras. 

23) Estime o 
percentual médio 
de alunos 
aprovados em 
física em cada 
série? 

1° ano 70% 
2° ano 75% 
3° ano 80% 

Um percentual de 
90%, sendo alunos 
adultos e que 
abandonam os 
estudos e retornam 
após 5 ou 10 anos 
(turmas seriado/ 

1° ano 75% 
2° ano 80% 
3° ano85% 

85% 
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noturno). 
 

24) Tem 
laboratório de 
física na escola? 

Sim Não  Não  Não  

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

Está em 
condições 
precárias sem 
material para uso. 
 

Por não existir. A escola não 
possui 
laboratório. 

Nenhuma. 
 

26) Que 
percentual das 
aulas de física 
você usa no 
laboratório, para 
cada série que 
atua? 

1°, 2° e 3°ano 
10%. 

A escola não 
possui laboratório. 

Não utilizo, 
pois a mesma 
não possui. 

Não uso, 
porque não 
tem. 

27) No caso do 
laboratório não 
ser muito 
utilizado, quais as 
razões que você 
atribui a isto? 

Não tem material 
necessário. 

Não utilizo, pois a 
mesma não possui. 

Por não existir. Por não ter. 

28) Você aborda 
conteúdos de 
física moderna 
durante as aulas? 
Com que 
frequência? 

Sim. 
Mensalmente. 

A física esta em 
nosso dia a dia, e 
assim não poderia 
fugir de assuntos 
modernos. 

Sim, 20% das 
aulas. 

Sim. 10% 
das aulas. 

29) Você usa 
simulações para 
ensinar física 
durante as aulas? 
Com que 
frequência? 

Sim. 
Mensalmente. 

Quando possível e 
necessário. 

Sim. 
Mensalmente. 

Sim. 30% 
das aulas. 

30) Fale 
livremente sobre 
sua experiência 
como professor 
de física? 

Para total 
aprendizado de 
Física, é 
necessário que o 
aluno tenha 
noções primitivas 
e básicas de 
matemática e 
interpretação de 
textos. 
É muito 
gratificante fazer 
o aluno perceber 
que a física está 
nos fenômenos da 

Gosto muito da 
experiência e 
procuro fazer o 
melhor possível. 
Faço o 
planejamento, 
procuro pesquisar e 
trazes atividades e 
conteúdos que 
esteja sempre 
dentro do plano de 
curso e plano 
curriculares. 
Mas a clientela que 
ministro física, é 

A física é uma 
disciplina 
ótima de ser 
trabalhada, só 
que a falta de 
tempo, já que a 
carga horária 
de física é 
apenas 2 horas 
por semana em 
cada série. 
Estruturas 
inadequadas 
das escolas, 
essas não 

A disciplina 
é gostosa 
para 
trabalhar. Só 
que o 
número de 
aulas 
oferecidas 
por semana 
nas escolas 
públicas é 
uma 
vergonha, 
não 
permitindo 
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natureza e nas 
novas tecnologias 
que o 
acompanham. 

uma clientela sem 
muitos sonhos 
futuros, auto estima 
baixa e classe 
media baixa. 
 Contudo, procuro 
incentiva-los para o 
estudo e para que 
não desistam, pois 
hoje eles sabem o 
quanto faz falta. 

possuem 
nenhum 
laboratório 
para que 
possamos 
mostrar na 
pratica o que 
ensinamos aos 
nossos alunos. 
Além dessas 
dificuldade, 
temos nossos 
alunos 
totalmente 
despreparados 
para cursarem 
a disciplina de 
física, já que 
eles não 
possuem uma 
preparação 
básica de 
matemática ou 
interpretação 
de textos. 
Além disso, 
temos a 
inclusão social, 
onde o estado 
inclui seus 
alunos, só que 
não oferecem 
professores 
habilitados 
para aquele 
tipo de 
deficiência que 
o aluno 
precisa, então 
com isso 
ficamos 
totalmente 
desarmados 
para 
ensinarmos 
esse alunos e 
acabamos por 
não atingirmos 
nossos 
objetivos que é 

assim 
trabalhar 
com os 
alunos todos 
os conteúdos 
previstos por 
série, 
fazendo 
gerar de certa 
maneira, uma 
sensação de 
não ter 
cumprido 
totalmente 
com o dever. 
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o melhor 
ensino da 
física. 

 
 

 

5.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

No quadro 5 abaixo estão listadas as conclusões que se obtém das respostas dadas 

pelos professores que responderam o questionário. 

Quadro 5: Conclusões das respostas dos professores 

Pergunta Conclusão 
1) Qual a sua formação e onde se graduou? 100% dos entrevistados são formados em 

matemática, sendo que 50% deles possuem 
especialização em Física. 

2) Há quanto tempo ministra aulas de física? 50% dos entrevistados atuam a 10 anos e 
50% menos de 5 anos como professores de 
Física. 

3) Quais as disciplinas em que atua ou atuou 
nos últimos 2 anos? 

75% atuam com matemática e física e 25% 
com matemática, química e física. 

4) No caso de não ser formado em física, relate 
os principais motivos que o levaram a ministrar 
esta disciplina. 

100% dos professores entrevistados 
ministram aulas de física por não ter nas 
escolas profissionais habilitados na área. 
 

5) Você pretende continuar a ministrar aulas de 
física ou na primeira oportunidade irá deixar de 
ministrá-las? 

Observa-se na resposta da quinta pergunta 
que 100% dos professores entrevistados 
pretendem continuar ministrando aulas de 
física. 
 

6) Discrimine sua carga horária em função das 
disciplinas que atua neste semestre? 

Na resposta da sexta pergunta, observamos 
que é bem dividido, um apenas completa a 
carga horária de aulas a serem ministradas 
no semestre, e os demais têm a carga 
horária fechada com todas as turmas. 

7) Discrimine sua carga horária em física em 
função das séries que atua neste semestre? 

Percebe-se que 50% dos entrevistados 
trabalham as 40horas do seu contrato com 
física, e para completar as 28 aulas eles 
trabalham em várias escolas. 25% dos 
entrevistados trabalham com 8 aulas de 
física. E os outros 25% trabalham 20 horas 
do contrato com física. 

8) Faz algum curso de pós-graduação? Se sim, 
qual? 

Observa-se que 75% dos entrevistados não 
fazem nenhum curso de pós-graduação 
atualmente e 25% fazem uma pós que não 
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está relacionada às aulas que ministram. 
9) Qual sua satisfação em ministrar aulas de 
física (0 – detesto, 100 – adoro)? 

Todos os entrevistados afirma que gostam 
de ministrar aulas de física. 
 

10) De 0 a 100, qual sua satisfação em 
ministrar aulas de sua formação (0 – detesto, 
100 – adoro)? 

Todos os entrevistados afirmam que 
gostam de ministrar aulas, apesar de não 
serem bem remunerados por isso. 

11) Para cada série em que você atua, estime o 
percentual dos alunos que possuem um 
conhecimento mínimo necessário de 
matemática para cursar a disciplina de física? 

De acordo com os entrevistados as turmas 
do 3° ano apresentam um conhecimento 
mais aprimorado de matemática. 

12) Para cada série em que você atua, estime o 
percentual dos alunos que possuem um 
conhecimento mínimo necessário de português 
para cursar a disciplina de física? 

Nesta questão os professores afirmam que 
sejam as turmas de 1° e 3° ano. 

13) Para cada série em que você atua, estime o 
percentual dos alunos que possuem um 
conhecimento mínimo necessário de física para 
cursar a disciplina de física? 

Todos os entrevistados afirmam ser a turma 
do 3° ano. 

14) Estime o índice de aprovação médio que 
você obtém em cada série que atua. 

Os entrevistados afirmam que a maioria 
dos alunos são aprovados na disciplina de 
física. 

15) Quais tópicos de física em sua opinião 
deveriam ser abordados no seu curso para lhe 
possibilitar dar melhor o conteúdo de física no 
ensino médio? 

Os entrevistados afirmam que os tópicos 
que deveriam ser mais aprofundados 
seriam a cinemática, estática dos corpos, 
eletromagnetismo, física moderna, óptica, 
eletricidade e mecânica. 

16) Em sua opinião, você consegue relacionar 
de forma adequada o conteúdo passado em sala 
de aula com o cotidiano dos alunos e com as 
novas tecnologias? 

100% dos entrevistados afirmam que sim. 

17) Estime o percentual médio do conteúdo 
passado em cada série que atua, em relação ao 
conteúdo previsto? 

50% dos professores entrevistados 
alcançam quase 85% dos conteúdos 
previstos para a disciplina e 50% alcançam 
apenas 35% dos conteúdos previstos para o 
ano letivo. 
 

18) Os conteúdos da ementa realmente vistos 
pelos alunos (o percentual respondido na 
questão anterior) são passados a eles de que 
forma, em cada série? 

De acordo com 100% dos entrevistados o 
recurso, é sala de vídeo, livro didático e 
quadro branco. 
 

19) Qual o livro didático utilizado em cada 
série? 

Cada professor utiliza o livro didático 
adotado pela escola. 
 

20) Qual sua satisfação com o livro didático 
em cada série (dê uma nota de (0) zero a dez 
(10))? 

Observa que os 75% dos entrevistados 
aprovam o livro didático utilizado, e 25% 
não esta satisfeito com o livro que utiliza. 
 

21) Em qual série você tem mais dificuldade 
para ministrar o conteúdo de física e em qual 

Observa-se que os entrevistados 
apresentam uma flexibilidade no grau de 
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tem maior facilidade? dificuldade e facilidade quanto às turmas 
que ministram aulas de física. 

22) Que tópicos de física você acha que tem 
maior dificuldade para abordar e por quê? 

25% dos entrevistados afirma que a 
Cinemática é um tópico difícil de ser 
trabalhado, já 50% acham a eletricidade e 
25% às ondas sonoras. 

23) Estime o percentual médio de alunos 
aprovados em física em cada série? 

100% dos entrevistados afirmam que é de 
75% a 90% a aprovação dos alunos em 
todas as series. 

24) Tem laboratório de física na escola? Dentre os entrevistados apenas 25%, ou 
seja, uma escola possui laboratório. 

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

De acordo com o professor, o laboratório 
esta em más condições de uso e não 
disponibiliza o material necessário. 

26) Que percentual das aulas de física você usa 
no laboratório, para cada série que atua? 

O professor que trabalha na escola que 
possui laboratório utiliza-o em média 10%  

27) No caso do laboratório não ser muito 
utilizado, quais as razões que você atribui a 
isto? 

O professor que não utiliza, diz ser em 
razão da falta material necessário para o 
uso. 

28) Você aborda conteúdos de física moderna 
durante as aulas? Com que frequência? 

De acordo com os professores 
entrevistados eles usam em média de 15% 
a 30% das aulas. 

29) Você usa simulações para ensinar física 
durante as aulas? Com que frequência? 

Percebe-se que todos os professores 
entrevistados procuram usar simulações, 
porém dentro de disponibilidade de tempo 
e com material necessário. 

30) Fale livremente sobre sua experiência 
como professor de física? 

Observa-se que 100% dos entrevistados 
gostam de trabalhar com a disciplina de 
física, porém acham pouco o numero de 
horas semanais. 

 

 

5.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Diante das respostas dos professores podemos constatar que os alunos são os mais 

afetados com essas deficiências do ensino em nossas escolas públicas, manifestando na 

evasão escolar, no alto índice de repetência, na necessidade de após o término do Ensino 

Médio passar por “cursinhos” para conseguirem ingressar no Ensino Superior e, 

principalmente, no fraco desempenho dos alunos quando colocados diante situações que são 

solicitados a explicitar seu aprendizado. (BONADIMAN et al, 2007). 

Como as turmas de Ensino Médio contam com alunos com um pouco mais de 

maturidade e independência, por serem mais velhos, (entre 16 a 21 anos) existem mais salas 
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que funcionam no período da noite do que no período diurno. Como os salários são baixos, o 

professor de ensino médio tem mais oportunidades de acumular, graças às aulas à noite, uma 

carga de trabalho maior, e quem acabam sofrendo as consequências são os alunos, pois além 

dos professores não terem formação específica, não tem tempo de preparar aulas de qualidade. 

Podemos dizer que devido o Brasil esta com a menor taxa de desemprego da história 

do País, seja a causa de termos tão poucos Licenciados em física que busquem atuar como 

docentes. 

Evidentemente que os baixos salários a que está associada à função de professor, além 

de provocar o desinteresse em dedicar-se a esta carreira, cria na própria sociedade uma 

desvalorização desta profissão. 

É notório que alunos que tem se mostrado com aptidão para o exercício do Magistério, 

em especial o de ensino de física, fazem opção por outras áreas, como Engenharia, Serviço 

Social, pois oferecem um maior status social. 

A atividade do magistério em física parece perder sua característica de profissão 

estabelecida e passa a ser uma “sub-profissão” onde qualquer pessoa que saiba um pouco 

mais de matemática pode exercê-la. 

Outro ponto que podemos destacar é a ação pedagógica de certos professores que 

prestam um desserviço a esta causa, apresentando um curso totalmente desvinculado do 

mundo atual, que não cativa, não envolve e que, portanto não seduz nossos estudantes. 

 A ideia do cientista louco, desvinculado da realidade cria um estereótipo que embora 

desperte o interesse e curiosidade dos estudantes, contribui para fortalecer a ideia que a 

carreira de físico, e, por consequência, dos professores de física, deve ser abraçada somente 

por poucos gênios excêntricos e desvinculados do mundo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Constatamos através desta pesquisa que é urgente a demanda por políticas de incentivo 

aos cursos de licenciatura, principalmente nas áreas de ciências e em especial na área de 

Física. Sem o surgimento de políticas públicas de incentivo aos estudantes de licenciatura 

principalmente nestas áreas de maior carência desenha-se para um futuro próximo, uma 

escassez ainda maior destes profissionais da educação.  

Não se pode conceber o exercício pleno da cidadania, sem que seja concedido ao 

aluno o direito de acesso aos códigos contemporâneos desta sociedade, e isto só será possível 

se garantirmos a existência de uma escola plural que garanta ao estudante o acesso ao 

conhecimento das Linguagens, dos seus Códigos, das Ciências Humanas, das Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

Um bom ambiente escolar deve preocupar-se em seduzir o estudante, procurando 

despertar o seu interesse, abordando temas que de alguma forma se relacionem com seu 

mundo vivencial. Esta é uma das funções do professor, e em especial dos professores de 

ciências.  

O ambiente escolar não pode ser apenas uma reprodução do espaço social no qual o 

aluno está inserido. Ele deve ser um espaço de democratização dos acessos aos códigos desta 

sociedade e de transmissão da bagagem científica-cultural construída e acumulada pela 

humanidade. Sem professores de Física devidamente preparados e comprometidos com a 

construção desta escola, como vem sendo se verificando principalmente nas escolas públicas, 

corremos o risco de perpetuarmos a existência de uma escola que simplesmente reproduza o 

ambiente do aluno perdendo, portanto sua função transformadora. 
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONARIO DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇAO 

 

 

1) Quantos professores Licenciados em Física atuam nessa Coordenadoria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Quantos professores licenciados em Física concursados esta coordenadoria possui? E 

se não tiver licenciados em Física qual graduação possui os professores que ministram 

as aulas de física nesta Coordenadoria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3)  Quantas escolas esta CRE atende? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Quantas escolas tem laboratório de Física?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) Todas as escolas tem laboratório de informática? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) Existe alguma escola que esta sem professor de Física, ou seja sem aulas de Física? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

 QUESTIONARIO AOS PROFESSORES 

 

 
01 Qual sua formação, onde e quando se graduou? 
  

 
02 Qual sua situação funcional? 
  

 
03 Há quanto tempo exerce o magistério? 
  

 
04 Há quanto tempo ministra aulas de física? 
  

 
05 Quais as disciplinas em que atua ou atuou nos últimos 2 anos? 
  

 
06 No caso de não ser formado em física, relate os principais motivos que o levaram a 

ministrar esta disciplina. 
  

 
07 Você pretende continuar a ministrar aulas de física ou na primeira oportunidade irá 

deixar de ministrá-las? 
  

 
08 Discrimine sua carga horária em função das disciplinas que atua neste semestre? 
  

 
09 Discrimine sua carga horária em física em função das séries que atua neste 

semestre? 
  

 
10 Faz algum curso de pós-graduação? Se sim, qual? 
  

 
11 De 0 a 100, qual sua satisfação em ministrar aulas de física (0 – detesto, 100 – 

adoro)? 
  

 
12 De 0 a 100, qual sua satisfação em ministrar aulas de sua formação (0 – detesto, 

100 – adoro)? 
  

 
13 Para cada série em que você atua, estime o percentual dos alunos que possuem um 
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conhecimento mínimo necessário de matemática para cursar a disciplina de física? 
  

 
14 Para cada série em que você atua, estime o percentual dos alunos que possuem um 

conhecimento mínimo necessário de português para cursar a disciplina de física? 
  

 
15 Para cada série em que você atua, estime o percentual dos alunos que possuem um 

conhecimento mínimo necessário de física para cursar a disciplina de física? 
  
16 Estime o índice de aprovação médio que você obtém em cada série que atua. 
  

 
17 Quais tópicos de física em sua opinião deveriam ser abordados no seu curso para 

lhe possibilitar dar melhor o conteúdo de física no ensino médio? 
  

 
18 Em sua opinião, você consegue relacionar de forma adequada o conteúdo passado 

em sala de aula com o cotidiano dos alunos e com as novas tecnologias? 
  

 
19 Estime o percentual médio do conteúdo passado em cada série que atua, em relação 

ao conteúdo previsto? 
  

 
20 Os conteúdos da ementa realmente vistos pelos alunos (o percentual respondido na 

questão anterior) são passados a eles de que forma, em cada série: 
  

 
21 Qual o livro didático utilizado em cada série? 
  

 
22 Qual sua satisfação com o livro didático em cada série (dê uma nota de (0) zero a 

dez (10))? 
  

 
23 Em qual série você tem mais dificuldade para ministrar o conteúdo de física e em 

qual tem maior facilidade? 
  

 
24 Que tópicos de física você acha que tem maior dificuldade para abordar e por quê? 
  

 
 

25 Estime o percentual médio de alunos aprovados em física em cada série? 
  

 
25 Tem laboratório de física na escola? 
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26 Em caso positivo, quais as condições em que ele se encontra? 
  

 
27 Que percentual das aulas de física você usa no laboratório, para cada série que 

atua? 
  

 
28 No caso do laboratório não ser muito utilizado, quais as razões que você atribui a 

isto? 
  

 
29 Você aborda conteúdos de física moderna durante as aulas? Com que frequência? 
  

 
30 Você usa simulações para ensinar física durante as aulas? Com que freqüência? 
  

 
31 Fale livremente sobre sua experiência como professor de física? 
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