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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar as principais dificuldades e desafios 
enfrentados pelos professores da disciplina de física da rede pública do município de Ji-
Paraná. Neste sentido, foi elaborado e aplicado um questionário contendo 21 questões 
direcionadas aos professores de física que já se encontram em sala de aula. Os resultados 
foram obtidos através da pesquisa quantitativa, posteriormente relatadas e analisadas. Em 
análise ao questionário e seus resultados, observa-se que muitos docentes atuam em matérias 
alheias a sua formação, e com carga horária excessiva, o que tem acarretado a sobrecarga, 
falta de tempo para a elaboração de aulas, o que se conclui em aulas na metodologia 
tradicional. Outro desafio mediador de desmotivação nos docentes é a remuneração, que por 
muito tempo tem sido considerada a grande adversária da educação. Observou-se também que 
a coordenação das escolas não fornece nenhum tipo de orientação, e quando é realizadas 
atividades junto aos professores, tais atividades não são eficientes. Apesar de muitas das 
escolas possuírem laboratório de informática, por exemplo, há ausência de técnicos para 
conservação, orientação e cuidado. 
 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Ensino de física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The goal of this work is to identify the main difficulties and challenges confronted by physics 
teachers of the public network of Ji-Paraná city. In this way, we apply a questionnaire with 21 
questions directed to physics teachers that are working at classroom. We obtain the results 
through quantitative research, that were analyzed. We observe that many teachers are working 
with themes that are beyond of your formation, and with excessive workload, leading to lack 
of time to prepare to the classes. This fact has led the teachers to work with traditional 
methodology of teaching. Another cause of demotivation of the teachers is the salary, that by 
many time is considered the big adversary of the education. We observe also that the 
pedagogic coordination of the schools does not offer any orientation, starting by the 
laboratories. Despite many schools have computation laboratory, for instance, there are the 
absence of technicians to conservation, orientation and maintenance. 
 

 

Palavras-chave: Teacher training. Physics teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ensino da disciplina de física é considerado pelos alunos de difícil aprendizagem e 

pelos professores como difícil de ser ensinada, principalmente quando os mesmos os fazem 

com desmotivação, devido às condições de trabalho e à falta de infraestrutura para o ensino de 

qualidade. Discorre dessa situação o processo de aprendizagem fragmentado, onde os alunos 

estão sendo preparados com o mero ensino de livros didáticos para o ENEM ou vestibulares. 

O presente trabalho é caracterizado em pesquisa de ensino, que busca uma reflexão na 

melhoria e no aperfeiçoamento do ensino de física do ensino médio, por meio dos docentes 

que se encontram em sala de aula, considerados por muitos peça-chave da educação. Nesse 

contexto, o objetivo central é verificar os desafios enfrentados pelos professores de escolas 

públicas da cidade de Ji-Paraná. 

A abordagem da presente pesquisa, além de apresentar as dificuldades da carreira 

docente, visa mostrar pontos a serem estudados para a melhoria das condições de trabalho, 

assim como melhoria significativa na aprendizagem da disciplina. 

Inicialmente, para a realização da pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica com 

estudo de livros, artigos e trabalhos já existentes sobre o tema proposto, bem como delimitar e 

estruturar o problema. Posteriormente foi procedida à pesquisa de campo com coleta de 

dados, para a partir dos resultados ser feita a análise. Para a coleta de dados foi utilizado o 

método de questionário.  

O trabalho está estruturado em seis capítulos da seguinte forma: O primeiro capítulo 

relata de modo geral e introdutório o contexto do tema abordado no trabalho. O segundo 

capítulo apresenta a história da educação no Brasil, seguido da história da educação no estado 

de Rondônia. Ainda no segundo capítulo abordam-se a formação dos professores de física e a 

formação dos professores de física em Ji-paraná. Na sequência temos o terceiro capítulo, 

abordando o tema principal do trabalho, que se refere às dificuldades dos professores, 

incluindo: carência dos professores na educação básica, baixos salários, a importância do 

plano de carreira, violência no ambiente escolar. O quarto capítulo fala sobre a importância de 

incentivos na formação como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação – PIBID, como 

meio de melhorar a iniciação da carreira docente. No quinto capítulo dispõe das escolas da 

cidade que oferece ensino médio, e a análise das escolas na meta do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. O sexto capítulo discorre sobre a metodologia 

usada no trabalho. No sétimo capitulo ocorre a análise e resultados dos dados. E por fim, o 
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oitavo capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, além de discutir as 

considerações que surgiram ao decorrer da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONHECENDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

O início da Colonização brasileira é marcado pela importante atuação dos jesuítas com 

a política ditada por D. João III em 1549. A política colonizadora portuguesa foi o marco da 

organização escolar no Brasil, que se iniciou com a nova política que se refere à conversão 

dos indígenas à fé católica pela catequese e pela instrução. 

É necessário ressaltar que a colonização das populações indígenas era exclusivamente 

política, visando sempre os lucros. Constituía uma divisão de centro metrópole e o centro 

colônia, de maneira que a população colonial gerasse tais lucros à classe dominadora, que 

ficava na metrópole. 

A princípio, a educação chegada de Portugal era comandada pelo padre Manoel da 

Nóbrega, que fora enviada para o Brasil junto com a Companhia de Jesus, juntamente com o 

primeiro governador, Tomé de Souza, e mais quatro padres e dois jesuítas, para a 

catequização dos índios. Manoel da Nóbrega elaborou o primeiro plano de educacional para 

instruir e catequizar os índios e os filhos dos colonos. Seu plano de ensino visa atender a 

diversidade de interesses e necessidades. Incluía o ensino do português, aula de gramática, o 

ensino da doutrina cristã, leitura e aulas opcionais, tais como ensino de canto orfeônico e de 

música instrumental, aprendizado profissional e agrícola. No entanto, seus esforços para o 

plano educacional enfrentaram muitas barreiras. 

Mesmo que os jesuítas estivessem de acordo com o primeiro plano de educação 

proposta por Nóbrega, a realidade era outra; dedicava-se a catequização dos índios. Ao passo 

que eles eram catequizados, tornavam-se mais dóceis e mais fáceis para o aproveitamento 

como mão-de-obra. Assim, a instrução era reservada, sobretudo aos descendentes dos 

colonizadores e para a formação de sacerdotes. 

Dessa forma foi marcado o início da educação no Brasil. Embora os jesuítas tivessem 

um papel importante para a educação brasileira, não conseguiram se impor contra a corrupção 

vigente. 

Muitas foram as importantes atividades que os jesuítas deixaram para o Brasil. O 

ensino dos jesuítas humanitários criou várias escolas e colégios voltados para a religião. E no 

século XVII foram responsáveis por importantes atividades econômicas. 
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Em 1759, Marquês de Pombal, através de uma campanha contra o poder exorbitante 

dos jesuítas, expulsou-os do Brasil. Com a expulsão as escolas e o sistema educacional 

jesuíticos tiveram um declínio. 

As mudanças no ensino foram inevitáveis. Entretanto, a medida tomada pela 

metrópole foi incoerente e sem diretrizes, fazendo com que o ensino jesuítico permanecesse 

na educação, com menos rigidez. 

A ruptura da tradicional educação jesuítica se deu na inspiração da reforma pombalina, 

com a organização de professores para a instrução das aulas régias. Esse período foi marcado 

por diversas mudanças na educação.  

Somente em 1808 com a vinda da família real portuguesa, D. JoãoVI tomou medidas 

decisivas e imediatas para a educação, levando-o a criar várias instituições de ensino. Com a 

inauguração do ensino superior através da criação das cátedras de ensino superior, para a 

formação de professores, foi possível a criação dos cursos: “Na Bahia, a Academia Real da 

Marinha e o curso de cirurgia em 1808, no Rio de Janeiro, os cursos de cirurgia e anatomia, 

em 1808, ode medicina, em 1809, e a Academia Real Militar, em1810” [1]. 

Para a adaptação das mudanças de vida da época, D. João criou também cursos 

técnicos. E também, no Rio de Janeiro, criou a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico. 

Mesmo com todas as transformações, o que se notou foi uma mínima mudança real no 

sistema educacional, ou seja, percebe-se claramente o interesse na criação de ensino superior, 

ocorrendo então um abandono total dos outros níveis de ensino. Tais mudanças tiveram 

ênfase no ensino superior, visto que o ensino fundamental não ocorreu nenhuma melhora 

significativa. 

Todavia, poderia falar em mudanças reais na educação, quando ela entrou em debate a 

partir da proclamação da Independência Política do Brasil. Segundo Regis, a “elaboração do 

artigo 250 da constituição ficou decidida: Haverá no império escolas primárias em cada 

termo, ginásios em cada comarca, e universidades nos mais apropriados locais” [2]. 

Entretanto, com as condições precárias no ensino em que o Brasil enfrentava a 

afirmativa acima não fora cumprida. 

Anota Maria Luisa Ribeiro: “O que se conclui após tais constatações é que a conquista 

da autonomia política, ou seja, o surgimento da nação brasileira impunha exigências à 

organização educacional” [3]. 

Afinal, o que se tinha era um novo império com realidades de uma velha sociedade 

escravocrata, sendo constituída por maior parte de escravos. 
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Verificada a dualidade que se dera com a descentralização do ensino no Brasil, pela 

Constituição da República de 1891, instruindo o sistema federativo do governo, a primeira 

república testou algumas reformas importantes para a educação, para tentar sancionar as 

situações mais graves do sistema educacional. 

Uma delas foi a reforma de Benjamin Constant, militar e político brasileiro. Ele teve 

papel fundamental na proclamação da república, que lhe rendeu o título de fundador da 

república brasileira. Ela constituía da inclusão de disciplinas científicas junto às tradicionais, 

rompendo assim o sistema educacional humanístico, ou seja, desvinculando do ensino 

religioso. Também orientava a liberdade de ensino e a gratuidade da escola primária, 

atingindo a todo o sistema educacional. 

Apesar de Constant apresentar preocupação em reformar o ensino secundário, faltava, 

porém, para sua execução, apoio político da elite, além de infraestrutura constitucional. 

Algumas outras reformas seguiram a essa, sem lograrem êxito. A lei orgânica 

Rivadávia Corrêa, 1911, caracterizava-se pela liberdade de ensino, propiciando a proliferação 

de cursos sem qualidade, desvirtuando assim o real objetivo de ensino. Isso proporcionou um 

retrocesso ao ensino e resultados desastrosos.   

A reforma Carlos Maximiliano, 1915, se destaca como positiva ao ensino, reafirmando 

e regulamentando o ingresso no ensino superior.  

Dadas, as reformas acima não passaram de tentativas frustradas de mudanças reais no 

sistema de ensino.   

Em 1924, foi criado a Associação Brasileira de Educação - ABE, que reunia os 

grandes educadores da época. Com a ABE, foram possíveis as reuniões de professores para 

debater a situação do ensino no país e procurar melhorias. 

A revolução de 1930 foi organizada por políticos, intelectuais, militares, burguesia e 

classe média, que manifestavam a insatisfação pelo governo. 

Dentre as mudanças e a reorganização do ensino proposta pela revolução, destaca-se a 

criação do Ministério da Educação e Saúde, sendo o responsável direto Francisco Campos, 

um dos líderes da Revolução de 30. 

A reorganização do ensino secundário compreendia em ciclo básico de 5 anos e um 

ciclo complementar de 2 anos, não se preocupando com a educação popular. 

Em 1932, o delator oficial Fernando de Azevedo, e um grupo de conhecidos 

educadores e intelectuais, descontentes com a demora do governo em atender a tomada de 

medidas educacionais proposta pela revolução de 30, lançam o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. 
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O manifesto definia a escola como uma instituição social,assim como defendia a 

escola pública, gratuita e leiga. Junto à proposta da “escola nova”, cresce também os conflitos 

entre os católicos (tradicionalistas) e os liberais (renovadores). Os primeiros defendiam a 

educação que era subordinada a religião católica. Os liberais se inspiravam na concepção 

liberal do mundo, ou seja, ao indivíduo caberia fazer sua própria opção de orientação seja ela 

religiosa ou política. 

 Destaca-se que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova não foi simplesmente 

um movimento por princípios de novos ideais na educação, pois apresentou o programa 

educacional, que influenciaria mais tarde a produção de um Plano Nacional da Educação, 

abrangendo todos os níveis da educação. 

A luta pela escola pública gratuita não fora inútil. Com o manifesto obtiveram a 

criação de universidades gratuitas, como a USP em São Paulo e a criação de fundos escolares. 

As mudanças na educação por meio do Manifesto influenciaram novas mudanças na 

área. A constituição de 1934 inclui em seu texto constitucional um capítulo referente à 

educação.  

A era Getúlio Vargas (1934) teve um papel importante na educação, com a 

implantação do ensino profissionalizante. Assim, é criado o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (1942) e o SENAC– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(1946), em conjunto com as indústrias. Isso possibilitou à população de baixa renda o acesso 

ao ensino profissionalizante. 

No entanto em 1961, com a elaboração da primeira edição da Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional (LDB), que resultou em um período importante na educação. A lei 

está em vigor até os dias de hoje, com mudanças necessárias com ultima publicação em 1996 

através da lei 9394, que dispõe em seus capítulos sobre os princípios e fins da educação 

nacional, dos direitos a educação e do dever, dos níveis de educação: Educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, profissional técnico de nível médio, educação de jovens e 

adultos, educação profissional, educação superior, educação especial e os profissionais da 

educação. 
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2.2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM RONDÔNIA 

 

 

Segundo Lima [4], a história da educação em Rondônia se dá pelo fluxo de migrantes 

oriundos das regiões Sul, Sudeste, e Centro-Oeste do país. Tal migração é resultado 

principalmente de busca por terras, que estava sendo distribuída através do projeto que o 

Governo Federal lançou para o povoamento e colonização do estado de Rondônia. Essa 

migração em massa ocorreu em 1970 de maneira desordenada, o que desencadeou vários 

problemas por falta de estrutura. 

No que diz respeito à educação, os colonos organizaram-se em seus núcleos 

comunitários após construírem barracas cobertas com palhas, bancos e mesas improvisados. 

Os docentes eram escolhidos entre eles. O aumento de docentes leigos e das inúmeras escolas 

que surgiam em locais improvisados exigia do governo a execução de um programa de 

capacitação dos docentes e de construção de prédios escolares. 

Tal feito se dá através do Projeto Logos II, com etapas não presenciais, objetivado a 

habilitar e qualificar em magistério os docentes leigos, das redes de ensino estadual, 

municipal e privada. 

Com a expansão da educação, entra em execução o II Plano Territorial de Educação e 

Cultura (1981/1985) junto com o Projeto Logos II. Com este último, está a construção de 

unidades escolares públicas de 1° e 2° graus na capital e cidades do interior do Estado. 

O crescimento e expansão do ensino para as cidades impulsionam também a educação 

superior no Estado. Em 1973, surgem as primeiras atividades, com o Programa de 

Capacitação de Recursos Humanos junto ao Governo do Território. Eles assinaram um 

convênio com a Universidade Federal do Rio de Grande do Sul, para a instalação dos cursos 

de licenciatura curta de Estudos Sociais, Ciências, Letras e Artes Práticas, em Porto Velho. 

Através desse trabalho em conjunto, é constituído a Fundação Centro Superior de 

Rondônia (FUNDACENTRO), em Porto Velho. Essa Fundação ofereceu inicialmente os 

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, com o primeiro 

vestibular em 1980. 

Entretanto, somente em 1982 pela lei nº 7011, foi criada a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), implantada na cidade de Porto Velho e incorporada pela 

FUNDACENTRO, onde seus cursos oferecidos tiveram continuidade. 
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Atualmente a UNIR tem sede administrativa em Porto Velho e é composta por oito 

campus localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, 

Presidente Médici, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena. 

 

 

2.3 FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NO BRASIL 

 

 

A má qualidade da educação no Brasil é provocada por vários fatores importantes, em 

parte, pelo déficit de profissionais para atuar nas salas de aulas da educação básica, 

especialmente nas áreas das ciências da natureza e matemática. 

A carência de professores não é atual. Desde o Brasil Colonial a educação vem 

sofrendo mudanças e reformas para o aumento na formação desses profissionais. 

Foi no período Brasil Colônia que teve início a formação dos professores, para atender 

o ensino primário. Eles eram formados nas escolas normais, que lhes conferia o diploma de 

docente do ensino primário. 

Dada as dificuldades da educação na formação de professores, o ensino superior 

obtivera algumas reformas e decretos importantes, sobretudo a Reforma 1891, responsável 

pela expansão do ensino superior. A multiplicação das faculdades, assim como o aumento da 

procura no ingresso a educação superior, é destacada pelas transformações econômicas, 

institucionais e pela expansão das escolas livres, gerando facilidade de ingresso ao curso 

superior. 

É válido dizer que a formação de professores começa com a importância que D. Pedro 

IV depositou na educação, na falta dela e de recursos na época. “No período que vai da 

reforma de 1891 até 1910, foram criadas no Brasil 27 escolas superiores”. No entanto, as 

escolas superiores não eram constituídas como universidades, “nenhuma instituição com 

status de universidade existiu no período colonial” [5]. 

Cunha [5] diz o seguinte sobre a primeira universidade: 

 

A primeira universidade criada no país, explicitamente com esse nome foi em 
Manaus, no estado do Amazonas, em 1909, durante o curto período de prosperidade 
gerada pela exploração da borracha. Resultado da iniciativa de grupos privados, a 
Universidade de Manaus ofereceu cursos de engenharia, direito, farmácia, 
odontologia e formação de oficias da guarda nacional. 
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É importante destacar o Decreto 19.851 de abril de 1931, chamado de Estatuto das 

Universidades Brasileiras, que iria unificar e organizar as instituições de ensino superior no 

Brasil [6]: 

 

Art. 1º O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral, 
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos 
humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem preparo técnico e 
científico superior; concorrer, em fim, pela educação do indivíduo e da coletividade, 
pela harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo aproveitamento de 
todas as atividades universitárias, para a grandeza na Nação e para o 
aperfeiçoamento da Humanidade.  

 

A respeito desse decreto ressalta Cunha [5]: 

 

Cada universidade seria criada pela reunião de faculdades (pelo menos de três dentre 
as seguintes: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras). Cada 
faculdade seria dirigida por uma congregação, integrada pelos professores 
catedráticos efetivos pelos livre-docentes em exercício de catedrático e por um 
representante dos livre-docentes por eles eleito. 

 

O autor Feldmann [7], em sua visão, define os professores da seguinte forma: 

 

Professor, sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que compartilham relações 
e junto com o outro elabora a interpretação e reinterpretação do mundo. As pessoas 
não nascem educadores, se tornam educadores, quando se educam com o outro, 
quando produzem a sua existência relacionada com a existência do outro, em um 
processo permanente de apropriação, mediação e transformação do conhecimento 
mediante um projeto existente e coletivo de construção humana. 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB) [8] destaca em seu artigo 43 algumas funções 

do professor: 

I - Estimular a criação e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo. 

II - Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua. 

É interessante dizer que, desde a primeira edição, a LDB desponta interesse e 

preocupação com a qualidade da educação brasileira. Nesse consenso não podemos falar em 

mudanças e renovações sem considerar a formação dos professores. 

A lei 9394/96 da LDB, em seus artigos, indica a preocupação com a formação dos 

professores da educação básica. Em seu artigo 62, faz-se a introdução da formação necessária 

para exercício das atividades na educação. “A formação de docentes para atuar na educação 
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básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação” [8]. 

Ainda sobre a lei, ela dá atenção específica à questão dos professores, procurando 

valorizar o magistério, que estabelece critérios para garantir o desempenho profissional e 

assim assegurar a qualidade do ensino/aprendizagem. 

É fato que houve um avanço na educação após a implantação dessa lei, porém há 

muito que melhorar para se chegar a um objetivo satisfatório, em se tratando do trabalho 

docente e ensino de qualidade. 

No artigo 67 da LDB, o texto explicita que “Seja assegurado ao profissional da educação: 

O aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado” [8]. 

O papel do professor consiste em ser o gerenciador do conhecimento em que o 

professor é importante na formação de pensadores e cidadãos ativos na sociedade. 

Neste contexto, Morrish [9] afirma que os professores devem desempenhar seu papel 

como: 

 

Medianeiro de cultura, de informação e valores, o professor desempenha o papel de 
um especialista acadêmico assim como, em certa medida de formador de caráter. 
Empenha-se em ajudar na socialização de cada criança que fica sob sua instrução e 
cuidado, em formar o seu caráter e personalidade, em desenvolver os seus valores e 
atitudes. 

 

Para tal papel a ser trabalhado de forma satisfatória e eficiente, o professor precisa ter 

conhecimento e domínio da matéria a ser apresentada, para ser capaz de resolver qualquer 

situação ou questões apresentadas pelos alunos, que por sua vez podem trazer consigo 

informações incorretas sobre tal conteúdo. 

Carvalho [10] lista a importância do amplo conhecimento dos professores. De acordo 

com o autor, os professores devem: 

 

A. Conhecer os problemas que originaram a construção dos conhecimentos 
científicos. Conhecer, em especial, quais foram às dificuldades e obstáculos 
epistemológicos. 
B. Conhecer as orientações metodológicas empregadas na construção dos 
conhecimentos. 
C. Conhecer as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade associadas à referida 
construção. 
D. Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes e suas 
perspectivas, para poder transmitir uma visão dinâmica, não fechada da ciência. 
Adquirir, do mesmo modo, conhecimentos de outras matérias relacionadas, para 
poder abordar problemas afins. 
E. Saber selecionar conteúdos adequados que dêem uma visão correta da ciência 
e que sejam acessíveis aos alunos e suscetíveis de interesse. 
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F. Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir outros 
novos. 

 

Assim, os professores da atualidade não podem ser mais somente transmissores de 

conteúdos de livros didáticos, ou seja, não podem ser transmissores mecânicos. É necessário 

que estudem suas metodologias de ensino, aperfeiçoando-as, inovando e buscando a cada dia 

sua renovação e novos conhecimentos. 

Demo [11] defende a construção do conhecimento e a qualidade da educação através 

da transmissão adequada do conhecimento, ou seja, pela construção do conhecimento. Uma 

vez que o professor tenha atitudes construtivas para o ensino do conteúdo a seus alunos, os 

mesmos terão o ensino de qualidade que lhes garante o aprendizado, e não feito de forma a ser 

decorada. “Para que exista educação é preciso que haja construção e participação” [11]. 

 

De acordo com Pietrocola [12]: 

 

Um professor deve ser um profissional de múltiplas habilidades, deve aliar uma 
sólida base científica, conhecimento da natureza psicológica, pedagógica didática, 
histórica, filosófica, entre outros. E além de dominar essas áreas de conhecimentos, 
ele deve ser capaz de integrá-los de maneira a se produzir uma visão interdisciplinar. 
 

O professor diante da sala de aula exerce mais do que sua função de ensinar, de 

compartilhar conhecimento. Podemos mencionar a função secundária de psicólogo. É no 

professor que os alunos encontram uma pessoa em que possam compartilhar, dialogar sobre 

eventuais dificuldades que estejam passando, sejam elas no ambiente escolar ou em casa. 

 

 

2.3.1 Formação dos professores de física 

 

 

Por ser uma disciplina considerada complexa para os alunos, os professores de física 

devem mostrá-los as possibilidades oferecidas pela física, em forma de construção e 

explicação da realidade e do cotidiano. Assim, implicará ao aluno uma aprendizagem 

significativa, que por sua vez aprendida, jamais será esquecida. 

Aulas dinâmicas despertam nos alunos interesse em estudar a matéria de física, 

tornando-a mais fácil de ser compreendida por eles.  
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No entanto, os cursos de formação de professores, de modo geral, privilegiam o 

aprendizado de conteúdos específicos, de forma fragmentada em disciplinas separadas durante 

a graduação, onde o ensino aprendido torna-se mais difícil de ser ensinado. Desse modo, os 

professores encontram dificuldades em apresentar aos alunos os conteúdos a serem 

ministrados em sala de aula. 

Segundo Borges [13], em detrimento dessa dificuldade, “Os professores de física 

enfatizam demais a memorização de fatos e fórmulas, assim como sua aplicação na resolução 

de exercícios de fim de capítulos”. 

Essa perspectiva, porém, pode ser superada com o passar dos anos, pois a experiência 

adquirida em sala contribui para que o professor esteja mais confortável com seu 

desempenho, e suas funções executadas. 

 

 

2.3.2 Formação dos professores de física em Ji-Paraná 

 

 

O Campus de Ji-Paraná da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

oferece o curso de Licenciatura Plena em Física e Bacharelado em Física. Nosso foco, no 

entanto, é o curso de Licenciatura em Física, que é voltado à formação de professores de 

física. 

O ingresso no curso de física da UNIR ocorre por meio de edital de abertura do 

Processo Seletivo de cada ano, com o objetivo de selecionar alunos para os cursos de 

graduação presencial. 

O aluno deve ter concluído ou estar regularmente matriculado no terceiro ano do 

ensino médio, com previsão de conclusão no ano letivo antecedente ao processo seletivo. 

Deve também ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano anterior. 

Atualmente a UNIR de Ji-Paraná oferece em sua linha de ensino superior, o Programa 

Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), programa de pós-

graduação de caráter profissionalizante. Foi criado através de uma ação da Sociedade 

Brasileira de Física (SBF). Esse programa tem o objetivo de capacitar em nível de mestrado 

os professores de física do ensino médio e fundamental da educação básica, para a capacidade 

e domínio de conteúdos de física e de técnicas para aplicação em sala, bem como a utilização 

de mídia eletrônica, tecnológica e experimentação para demonstração dos diferentes 

fenômenos físicos. 



25 
 

2.3.3 Breve história do curso de Física em Ji-Paraná 

 

 

De acordo com Sartori [14], o curso de Física de Ji-Paraná foi criado por meio de 

proposta do Programa Integrado de Qualificação Educacional (PIQUE), idealizado pelo vice-

reitor da UNIR, na época Ari Ott. 

Seu primeiro vestibular se dera em 07/06/1992, oferecendo 40 vagas no período 

vespertino. O vestibular realizado foi de caráter classificatório, no qual 12 alunos foram 

aprovados, e outras 22 vagas foram preenchidas por portadores de diploma. De acordo com 

Sartori, somente 1 aluno dessa turma concluiu o curso, Nelson Sampaio, o mesmo ingressou 

no curso como portador de diploma. 

Em 1995, quando houve abertura do segundo vestibular oferecendo 40 vagas no 

período noturno, foram aprovados 17 alunos. O quadro de corpo docente em 1995 era 

composto por professores que também trabalhavam com o curso de matemática. No entanto, 

as disciplinas específicas do curso de física eram trabalhadas por 3 professores com formação 

em física, ou áreas-afim, sendo eles: Airton Carlos Nottari, Doutor em Física, Artur de Souza 

Morett, Doutorando em Física e Aurélio Costa Neto, Mestrando em Geociências [14]. 

Mais tarde, para a consolidação do curso de física, houve o encaminhamento de 

documentos ao Ministério Público da Educação (MEC), o qual fora autorizado o 

reconhecimento do curso. 

Em seguida, foi organizado um grupo gestor para discutir sobre a grade curricular do 

curso, onde teve o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) reformulado de acordo com as 

Diretrizes Curriculares do curso de Física Licenciatura. 

O quadro docente atual do curso de física é composto por 12 professores com 

formação em física, sendo eles: Antônio Francisco Cardozo, Carlos Mergulhão Junior, 

Francisco de Assis Pinto Cândido, João Batista Diniz, Marco Polo Moreno de Souza, Patrícia 

Matos Viana de Almeida, Queila da Silva Ferreira, Quesle da Silva Martins, Ricardo de Sousa 

Costa, Robinson Viana Figueroa Cadillo, Vanessa Delfino Kegler, Walter Trennepohl Júnior, 

como mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 2.1: Quadro docente do curso de Física Licenciatura da UNIR. 

Nome Formação 

Antônio Francisco Cardozo Mestrado em ensino de física  

Carlos Mergulhão Junior Doutorado em física  

Francisco de Assis Pinto Cândido Especialização em física  

João Batista Diniz Doutorado em física  

Marco Polo Moreno de Souza Doutorado em física 

Patricia Matos Viana de Almeida Mestrado em física 

Queila da Silva Ferreira Doutorado em física  

Quesle da Silva Martins Mestrado em física 

Ricardo de Sousa Costa Doutorado em física 

Robinson Viana Figueroa Cadillo Doutorado em física 

Vanessa Delfino Kegler Mestrado em física 

Walter Trennepohl Júnior Doutorado em física  

Fonte: Adaptado da Ref. [15]. 
 

Atualmente a grade curricular vigente é de 2006. Entretanto, uma nova grade bem 

como um novo PPP estão sendo propostos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso. 

 

 

2.3.4 Grade curricular em vigor do curso de licenciatura em física da UNIR de Ji-

Paraná 

 

 

A carga horária total do curso é de 2840 horas-aula, das quais parte é para disciplinas 

comuns as duas modalidades (Bacharelado e Licenciatura), tabela 2.2, parte é para disciplinas 

específicas da Licenciatura, tabela 2.3, e parte para atividades acadêmicas complementares, 

sendo uma matéria opcional obrigatória, tabela 2.4. As tabelas também dispõem a carga 

horária (CH) e os créditos de cada disciplina. Destacamos algumas matérias específicas que 

introduz o acadêmico de Física no mercado de trabalho, ou seja, a sala de aula. 
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2.3.5 Estágios e disciplinas experimentais 

 

 

Os estágios supervisionados na licenciatura são vinculados à prática de ensino e seu 

objetivo é o preparo do licenciado para o exercício da docência em determinada área de 

ensino. 

Essa modalidade de ensino possibilita a aproximação da realidade. A teoria-prática é o 

mecanismo de ajuste usado para solucionar a defasagem existente entre conhecimentos 

teóricos e atividade prática. 

A inserção do estágio supervisionado está assegurada pelo art.65 da LDB, que diz que 

a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 

mínimo, trezentas horas [8]. 

O Estágio Supervisionado do curso de Física da UNIR possui uma carga horária de 

400 horas, sendo divididas igualmente em duas disciplinas: Estágio Supervisionado I e 

Estágio Supervisionado II. 

Os estágios supervisionados são as disciplinas mais próximas da realidade da sala de 

aula. Ela permite ao acadêmico de Física a inserção no meio e no mercado de trabalho, além 

de auxiliar e oferecera oportunidade de desenvolver sua didática em meio às dificuldades 

existentes no dia a dia na escola. 

Primeiramente acontece a observação, conhecimento do espaço, e aprendizagem com 

o professor em sala de aula. Em segundo plano ocorre a oportunidade de prepararem suas 

próprias aulas, e por fim algumas horas do estágio supervisionado são destinadas a 

ministração de suas aulas planejadas. 

Esse planejamento do estágio supervisionado ocorre no estágio supervisionado I e II, 

onde o estágio supervisionado I é destinado ao nono ano do ensino fundamental. 

Posteriormente, no estágio supervisionado II, que são trabalhadas as séries do ensino médio. 

Outro ponto importante e interessante no curso são as matérias de Laboratório, onde 

ocorrem as aulas práticas com experimentos. AUNIR de Ji-Paraná oferece ao curso de Física 

laboratório que contém muitos equipamentos. Alguns deles são novos e modernos, enquanto 

outros são antigos. 

Por outro lado, o espaço ainda não é o suficiente para uma turma grande, sendo 

preciso algumas vezes dividir as turmas para realização das matérias de laboratório. 
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Tabela 2.2: Disciplinas do núcleo comum. 

1° PERÍODO 

Disciplina   C.H Créd. 

Introdução à Física 40 2 

Matemática Básica 120 6 

Introdução a Geometria Analítica e Vetorial 80 4 

Introdução ao Processamento de Dados  40 2 

Mecânica I 80 4 

Metodologia Científica 40 4 

   

2° PERÍODO 

Cálculo Diferencial 120 6 

Mecânica II 120 6 

Termodinâmica I 80 4 

Oscilações e Ondas  80 4 

   

3° PERÍODO 

Física Experimental I 80 4 

Cálculo Integral 80 4 

Eletricidade e Magnetismo 120 6 

Óptica 80 4 

Equações Diferenciais Aplicadas na Física 40 2 

   

4° PERÍODO 

Física Experimental II 80 4 

Química I 80 4 

Cálculo de Funções de Várias Variáveis 80 4 

Introdução a Teoria da Relatividade 40 2 

Introdução a física Quântica 120 6 

   

Fonte: Adaptado da Ref. [16]. 
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Tabela 2.3: Disciplinas dos módulos sequenciais especializados. 

5° PERÍODO 

Língua Portuguesa 40 2 

Didática no Ensino da Física 80 4 

Psicologia da Educação 80 4 

Instrumentação para o Ensino de Ciências 80 4 

Tecnologias Aplicadas no Ensino da Física 80 4 

Laboratório de Física Moderna 80 4 

   

6° PERÍODO 

Estágio Supervisionado I 200 10 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 4 

Seminários em Filosofia das Ciências  40 2 

Instrumentação Para o Ensino da Física 80 4 

   

7° PERÍODO 

Legislação Educacional 80 4 

Seminários e História da Física 40 2 

Estágio Supervisionado II 200 10 

   

Fonte: Adaptado da Ref. [16]. 

 

Tabela 2.4: Disciplinas optativas. 

Optativas 

Álgebra Linear I 80 4 

Biofísica 80 4 

Complemento de Termodinâmica 80 4 

Estado Sólido I 80 4 

Estatística e Probabilidade I 80 4 

Estudos Ambientais 80 4 

Geometria Analítica e Vetorial I 80 4 

Mecânica Clássica I 80 4 

Mecânica Estatística e Vetorial I 80 4 

Mecânica Clássica I 80 4 



30 
 

Mecânica Estatística I 80 4 

Mecânica Quântica I 80 4 

Química Ambiental 80 4 

Química II 80 4 

Sistemas Dinâmicos s e Caos 80 4 

Técnicas Fototérmicas 80 4 

Acústica I 80 4 

Física Matemática I 80 4 

Relatividade Restrita 80 4 

Eletrônica Básica 80 4 

Cálculo Numérico 80 4 

Física Nuclear 80 4 

Microprocessadores 80 4 

Filosofia das Ciências 80 4 

Física Computacional 80 4 

Física Estatística 80 4 

Eletromagnetismo I 80 4 

   

Total de carga horária 2840  

Fonte: Adaptado da Ref. [16]. 
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3 DIFICULDADES DOS PROFESSORES 

 

 

3.1 CARÊNCIA DE PROFESSORES DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

A carreira docente enfrenta dificuldade em formar licenciados nas áreas das ciências 

exatas e naturais. A cada ano que passa menos alunos do ensino médio estão interessados na 

carreira docente. Com essa perspectiva, em algum tempo não muito distante, as escolas 

estarão disputando os docentes que se encontram em sala. 

A desvalorização da carreira docente esvazia o processo de formação inicial e diminui 

cada vez mais sua atratividade. Muito se deve ao salário do professor, que para o docente em 

início de carreira o salário inicial não é atrativo, ao estresse da profissão e à dificuldade do 

curso de física. 

Na visão de Libâneo [17], 

 

É verdade que a profissão de professor vem sendo muito desvalorizada tanto social 
quanto economicamente, interferindo na imagem da profissão. Em boa parte, isso se 
deve as condições precárias de profissionalização – salários, recursos materiais e 
didáticos, formação profissional, carreira – cujo provimento é, em boa parte 
responsabilidade dos governos.  

 

No momento atual, os jovens buscam o ensino superior e se sentem motivados a 

ingressar em cursos de Medicina, Direito, Engenharias e outros, pois lhes proporcionarão 

salários melhores e carreiras promissoras. E muitos até mesmo se dedicam aos concursos 

públicos. Daqueles que optam pelo curso de física, muitos não se matriculam, e esses que o 

fazem, vivenciam dificuldades com a disciplina pelo seu grau de dificuldade que os levam a 

evasão em massa. 

Essa evasão no início do curso é decorrente de encontrarem disciplinas relativamente 

difíceis, pois os alunos cursam as disciplinas específicas de física e matemática nos primeiros 

semestres do curso, fazendo com que os mesmos tenham que aplicar conceitos de física. Mas 

com a falta de base matemática e de física que eles apresentam por conta do Ensino Médio 

deficiente, os mesmos sentem dificuldade em acompanhar o curso e, portanto, pensam em 

abandoná-lo. 

Dados da pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro [18], com título: “Como 

o professor vê a educação”, corrobora com essa problemática. Para os docentes, os alunos 
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com nível mais baixos de aprendizagem representam 25% das turmas da Educação Infantil e 

42% das turmas do Ensino Fundamental. 

Ainda segundo o Instituto Paulo Montenegro, 20% em média dos alunos do Ensino 

Fundamental II não sabem ler e nem escrever, e 40% não se expressam verbalmente de forma 

adequada. Tais índices podem interferir e atrapalhar nos futuros alunos do ensino médio, em 

alguns casos se estendendo aos acadêmicos, uma vez que tais alunos podem chegar às 

universidades apresentando dificuldades de interpretações de texto, caso não seja trabalhada 

melhorias para essa situação.  

Outros aspectos que englobam a desistência no início do curso é o perfil dos alunos 

que ingressam em licenciatura em física. Em geral, esse público é composto por pessoas que 

trabalham e precisam conciliar os estudos e o trabalho. Não sendo possível essa conciliação, 

os mesmos tendem a abandonar o curso. 

Em dados obtidos por meio de documento disponibilizado pela secretaria da UNIR de 

Ji-Paraná, podemos observar com clareza do que se trata a evasão dos acadêmicos, pois em 

registro constam 301 desistentes no curso de física e apenas 122 formados. Nos dados obtidos 

constam discentes matriculados desde 2002. Com base nesses dados, vemos que a proporção 

é de aproximadamente 71% de desistência contra 29% de formados. No entanto, não é só no 

começo da graduação que temos registro, pois como foi observado esse índice pode se 

abranger para toda a extensão do curso. 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, por meio do estudo 

exploratório sobre o professor brasileiro [19], mostram as áreas de formação de nível superior 

com maior número de professores são: Letras/Literatura/Língua Portuguesa (15,4%), 

Matemática (11,4%), História (8,8%), Pedagogia/Ciências da Educação (8,7%) e Física 

(2,8%). Como podemos observar na tabela a baixo, física está entre as últimas matérias, ou 

seja, com um número de professores bem inferior. 

A tabela abaixo dispõe de dados dos professores de nível superior do ensino médio 

segundo a sua área de formação, podendo o mesmo professor possuir mais de uma formação. 

 

Tabela 3.1: Professores de nível superior do ensino médio segundo a área de formação. 

 

 

Área de Formação 

Professores do ensino médio 

 

Total 

Com 

licenciatura 

Sem 

licenciatur

a 

Número % Número Número 
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Brasil  434.018 100,00 404.367 29.651 

Letras/Literatura/Língua 

Portuguesa 
67.049 15,4 64.290 2.759 

Matemática  49.299 11,4 46.778 2.521 

História  37.999 8,8 36.552 1.447 

Pedagogia/Ciências da 

Educação 
37.776 8,7 35.229 2.547 

Letras/Literatura/Língua 

Estrangeira 
32.535 7,5 30.992 1.543 

Geografia  31.299 7,2 30.009 1.290 

Ciências Biológicas 28.346 6,5 26.898 1.448 

Educação Física 27.175 6,3 25.738 1.437 

Ciências  22.198 5,1 21.126 1.072 

Química  15.787 3,6 14.541 1.246 

Belas 

Artes/ArtesPlásticas/Educação 

Artística 

13.793 3,2 13.021 772 

Física  12.355 2,8 11.490 865 

Filosofia  8.535 2,8 7.968 567 

Ciências Sociais/Sociologia 4.896 1,1 4.551 345 

Demais Cursos 44.976 10,4 35.184 9.792 

Fonte: Estudo exploratório sobre o professor brasileiro [19]. 
 

No que se refere à distribuição por disciplinas, destacam-se Língua Portuguesa 

(14,7%), Matemática (12,6%), História (9,2%), Geografia (8,5%) e Física (8,4%). Dentre as 

disciplinas analisadas pelo censo, física é a disciplina que apresenta o menor número de 

professores com curso de formação específica (25,2%). Ou seja, a análise indica um elevado 

número de docentes com formação em matemática (ou outras formações) que ministram a 

disciplina de física.  

Os dados da tabela a seguir relatam a quantidade de professores do ensino médio por 

disciplina, onde o mesmo professor pode possuir mais de uma graduação e lecionar em mais 

de uma disciplina. 



34 
 

Em análise à tabela 3.1, bem como à tabela 3.2, onde é indicada a quantidade de 

professores de física formados e com licenciatura, podemos observar então uma diferença de 

aproximadamente 32 mil professores em sala de aula. Notamos que há muitos professores 

formados em outras áreas que estão ministrando aulas de física. Os dados também podem ser 

observados nas disciplinas de matemática com aproximadamente 18 mil ocorrências em sala, 

e química com aproximadamente 23 mil.  

 

Tabela 3.2: Professores do ensino médio por disciplinas que lecionam. 

 

Disciplina 

 

Professores por disciplina 

Total  Com licenciatura Sem licenciatura 

Número Número Número 

Química  38.871 35.183 3.688 

Física  44.566 40.804 3.762 

Matemática  67.447 62.866 4.581 

Biologia  43.480 40.560 2.920 

Ciências  193 184 9 

Língua/Literatura Portuguesa 78.628 74.919 3.709 

Língua/Literatura 

Estrangeira: Inglês 
45.014 42.433 2.581 

Língua/Literatura 

Estrangeira: Espanhol 
5.998 5.449 549 

Língua/Literatura 

Estrangeira: outra  
735 700 35 

Artes/Educação Artística 33.417 31.123 2.294 

Educação Física 33.582 31.619 1.963 

Historia  48.893 46.609 2.284 

Geografia 45.536 43.275 2.261 

Filosofia  27.085 25.175 1.910 

Estudos Social/Sociologia 19.776 18.408 1.368 

Fonte: Estudo exploratório sobre o professor brasileiro [19]. 
 

Ainda segundo os dados, licenciatura em física foi procurada por apenas 0,12% dos 

quase 5 milhões de candidatos que tentaram o vestibular. 
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Outro fator complicador da profissão é a indisciplina dos alunos. Esse é um dos 

aspectos que mais tem desmotivado os professores, pois além de terem que lidar com as 

indisciplinas, eles têm que se adaptar ao ambiente inserido a eles na educação pública. Eles 

enfrentam salas de aula cheias, que comprometem o ensino individual de cada aluno. E 

também muitos alunos possuem uma base de conhecimentos insuficiente. 

Pesquisas feitas mostram o relato de professores da educação básica. Podemos por 

exemplo observar o relato da professora alfabetizadora em São Paulo Zenilda Zacoia em uma 

pesquisa da Revista Nova Escola: “Muitos professores se deparam com realidades tão 

desfavoráveis, como excesso de alunos por sala e falta de infraestrutura, que desistem da 

Educação Básica na primeira tentativa” [20]. 

Para a professora, o principal fator responsável pela desistência dos professores que se 

inicia na carreira docente é a falta de infraestrutura, junto com salas superlotadas de alunos, o 

que dificulta o ensino individual, com a característica a ser estudadas para cada aluno. 

 

 

3.2 BAIXOS SALÁRIOS 

 

 

Com vista na valorização da carreira docente e o valor social dos professores, foi 

elaborado a lei do piso salarial dos professores. O artigo 5° da lei 11.738 de 2008 relata que o 

piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deve ser 

atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009 [21]. 

O mais recente reajuste de salário conta com o piso salarial atualizado em 11,36%, que 

passa a valer R$ 2.135,64 para 40h [22]. 

Pesquisa recente mostra o salário base inicial dos professores estaduais, considerando 

para base de cálculo a carga horária de 40 horas semanais, que equivale em média R$ 16,95 

por hora, como mostra a figura [23]. 

A LDB também menciona em seu Art.67 [8] que os sistemas de ensino devem 

promover a valorização dos profissionais da educação através do piso salarial profissional. 

O piso salarial tem uma valorização dos profissionais da educação, contudo achar que 

o aumento de salário sozinho será suficiente para a melhora na educação, é uma simplificação 

das questões educacionais do país, que vão além, envolvendo questões metodológicas, 

políticas entre outras. 
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Em pesquisa feita pela Revista Nova Escola a professora Maria Isabel Magalhães, 

mostra sua insatisfação salarial por meio de seu relato, onde ela diz: “Quero um salário 

decente e respeito, pois dos meus alunos eu tenho” [20]. 

 

Figura3.1: Salário em média dos professores com 40 horas semanais. 

 
Fonte: G1. Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/06/professor-estadual-com-licenciatura-
ganha-em-media-r-1695-por-hora.html [22]. 

 

Apesar de o Governo e os Estados estarem atentos à melhoria das condições de 

trabalho do professor, a começar com o aumento anual do piso salarial, deve-se levar em 

conta que não é suficiente. Estudos mostram que o salário dos professores de licenciatura é 

inferior, chegando a ser até a metade do salário médio de trabalhadores com diplomas de nível 

superior [24]. 

Assim, a meta 17, proposta pelo Plano Nacional de Educação PNE, destaca também a 

comparação do salário dos professores com os salários dos profissionais com igual nível de 

escolaridade, ocorrendo uma defasagem. Segundo o PNE [24]: 

 

Meta 17: Valorizar profissionais do magistério das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais 
com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

 

A partir da meta, o PNE decreta que para essa equiparação ser realizada com sucesso, 

tem-se a necessidade de que o salário médio cresça rapidamente. Como observa o PNE [24]: 
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Entre os profissionais do magistério com escolaridade superior ou mais e os demais 
profissionais com a mesma escolaridade existe uma defasagem de 57%. Portanto 
para essa meta de equiparação salarial do rendimento médio, até o fim do sexto ano 
de vigência do PNE, é necessário que o valor do salário médio desses profissionais 
cresça de modo acelerado. 

 

Além disso, o piso salarial dos professores não é suficiente para atrair novos 

professores. Pensando nesse âmbito de formação de novos professores, o piso salarial faz 

parte do processo de valorização possível através do projeto de plano de carreira dos 

professores a ser elaborado em cada escola, contendo projetos que incentivam os professores, 

como reconhecimentos e prestígios, crescimento profissional, infraestrutura, materiais 

adequados, entre outros. Assim, os docentes se sentem valorizados, podendo desenvolver seus 

trabalhos com mais satisfação, além de valorizar os professores que já estão no ambiente 

escolar. 

 

 

3.3 PLANO DE CARREIRA 

 

 

A necessidade de uma educação de qualidade para todos é primordial. Não há de se 

falar em qualidade na educação sem mencionar a valorização dos professores. Para tanto, a 

qualificação deve garantir condições para que os docentes desenvolvam o trabalho do dia a 

dia, propostas de salários e perspectivas de carreira que atraia novos profissionais e valorizem 

o conhecimento e a experiência de quem já está na área. 

O plano de carreira dos profissionais da educação é necessidade antiga, prevista no 

artigo 206 da Constituição Federal e em texto da LDB e está em pauta no atual Plano 

Nacional da Educação (PNE), que determina prazo para que os estados e municípios 

programem seus planos. Estima-se que no atual ano todas as redes devem estabelecer 

carreiras adequadas as diretrizes nacionais. 

No estado de Rondônia o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), 

publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia, no dia 07 de setembro de 2012, através 

da Lei Complementar n. 680, dispõe em seus artigos a sintetização da carreira docente e dos 

profissionais da educação, bem como as disposições de remuneração, carreira dos 

profissionais, e outros dispositivos da profissão. 
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O plano de carreira do estado de Rondônia, além dos benefícios e valorização da 

carreira dos professores, destaca que através dele foi possível a migração de professor de nível 

1 para professor de nível 2. O mesmo respalda essa transição através de titulação, não sendo 

necessário que se faça novo concurso. 

O depoimento de uma professora relata essa transição: 

 

Para valorizar o profissional do magistério e a educação pública o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração, objetivando qualidade, incentivando e promovendo o 
aperfeiçoamento profissional contínuo e oferecendo condições necessárias e 
remuneração condigna para, com isso, melhorar o serviço prestado à população... 
Através deste documento os docentes gozam do direito de ser reconhecidos como 
profissionais licenciados pra seu exercício, agora graduados, anexaram documento 
da graduação (processo pedido de elevação de nível, diploma da licenciatura) aos 
documentos já existentes, pois já pertencem ao efetivos municipal. Com isso não 
houve necessidade de fazer um novo concurso para esses profissionais. Os docentes, 
antes leigos, compõem o quadro educacional atualmente (Professora de Física na 
Cidade de Ji-Paraná). 

 

O plano de carreira é uma realização de necessidades apresentadas há muito tempo. A 

valorização dos profissionais docentes deve ser feita conforme dispõe a lei. No entanto, sua 

manutenção deve ser periódica para que não se passe por mais um projeto a ser esquecido. 

 

 

3.4 VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

 

Nos últimos anos a violência nas escolas tem aumentado em proporções assustadoras. 

Os conflitos de modo geral sempre existiram, no entanto, a violência na escola, que é um 

ambiente social onde os jovens estão aprendendo a conviver com as diferenças, a viver em 

sociedade, é o que preocupa. 

Os veículos de comunicação noticiam os registros de violência e agressões dentro das 

escolas, que por sua vez tem aumentado significativamente. A mídia, como transmissora de 

informações, transmite as mais perversas violências no ambiente escolar, seja ela entre os 

próprios alunos, alunos e professores ou entre os alunos e servidores.  

Os professores estão angustiados, com medo, pois nunca se sabe o que pode acontecer 

no cotidiano escolar; os pais também andam preocupados com seus filhos. 

Diante dos casos mais comuns de violência, podemos citar as ameaças feitas por 

alunos a professores, como forma de resolução de conflitos interpessoais, sobretudo a respeito 

de baixo rendimento escolar, e indisciplina. Uma nota abaixo da média nem sempre é 
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compreendida pelo aluno como alerta para que se esforce e estude para melhorá-la, e sim 

como ofensa pessoal. Alguns ficam só com a afronta verbal, já em outros casos os alunos 

partem para agressão física, e até mesmo casos de danos aos bens dos professores, como por 

exemplo, o furo de um pneu do carro. 

A violência mais comum, no entanto, ocorre entre os próprios estudantes, com 

agressão física e moral, podendo ser estendida para além dos muros das escolas. Apesar de a 

violência física ser a de mais destaque, podemos listar outras de mesma proporção e 

frequência, como o bullyng, xingamentos, gestos obscenos, que por sua vez estão tomando 

proporções gigantescas e está cada vez mais presente no ambiente social e virtual. 

O anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015traz um capítulo direcionado a 

violência nas escolas. Relata que a cada dez diretores de escolas no Brasil, um diz já ter 

sofrido ameaça por parte de algum aluno. Outro dado alarmante: 2,5 % dos diretores e 1,8% 

dos professores afirmam ter sofrido atentado à vida, e ainda 1,5 % dos diretores e 1% dos 

professores relatam terem sido vítimas de roubo na escola. Mais da metade dos docentes e 

diretores afirmam ter presenciado situações de agressão verbal ou física de alunos contra 

professores ou funcionários da escola [25]. 

Outro dado de igual importância é a presença de armas nas escolas, principalmente 

armas brancas, como faca e canivetes. 

Indicar as causas para a violência no ambiente escolar é afirmar que é fácil de resolver 

o problema a partir da sua causa. Entretanto, diversos são os problemas a serem 

diagnosticados nesse contexto. 

Há que se dizer que a violência no âmbito escolar é o reflexo dos problemas sociais e 

o ambiente violento onde o indivíduo está inserido. Nesse contexto, podemos citar algumas 

das possíveis origens da violência, como problemas familiares, de relacionamento, baixa 

autoestima, pouca ou nenhuma participação dos familiares no ambiente escolar, drogas, 

exclusão social, falta de segurança nas escolas, entre outras.  

Sabe-se que a solução para a violência não está somente em repressão. No entanto, a 

mesma é indispensável para a organização escolar.  Em conformidade, deve ser elaborado 

projeto político pedagógico que além do ensino-aprendizagem, incluam também a violência 

nas escolas como processo integrante a educação de qualidade, respaldando e preservando a 

vida física e moral dos diretamente envolvidos no ambiente escolar.  

Não podemos esquecer que o projeto para o funcionamento da escola deve ser em 

conjunto, envolvendo os familiares bem como a comunidade e o poder público, para que o 

problema seja discutido e ações novas sejam planejadas. 
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3.5 DOENÇAS RELACIONADAS À PROFISSÃO DOCENTE  

 

 

A relação trabalho e saúde dos professores devem ser colocadas em pauta, uma vez 

que a carreira docente exige muito do profissional. 

Fatores como ritmo acelerado, ambiente físico estressante e movimentos repetitivos 

podem levar ao desencadeamento de muitas doenças, como doenças ocupacionais, quadro de 

estresse, gastrite e saúde mental. A não atenção a essas enfermidades colocam a saúde dos 

professores em risco, podendo causar seu afastamento da sala de aula. 

As doenças ocupacionais são doenças que estão diretamente relacionadas ao trabalho 

do professor, ou no ambiente de trabalho em que ele está inserido. As principais doenças 

ocupacionais dos professores são as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e os Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). O estresse caso não sejam tratadas, 

podem levar a doença crônica de Síndrome de Burnout. 

O simples ato repetitivo de escrever e apagar no quadro todos os dias, corrigir 

cadernos, provas, podem acarretar em LER, através da tendinite (inflamação de tendão), que 

por sua vez não tratada, pode levar o docente a incapacidade em realizar tarefas simples como 

escrever. Já a má postura corporal adotada pelos professores, muitas vezes causada por ficar 

muito tempo em pé, ou cadeiras baixas para o professor, podem levar os professores a 

apresentarem dores na coluna cervical, podendo levar ao quadro de DORT.  

O estresse ocupacional é mais comum do que esperamos. Ele se caracteriza por 

exaustão emocional, sobrecarga emocional de cada indivíduo, falta de motivação, fadiga, 

depressão, acarretando a perda do sentido da sua relação com o trabalho, sentimento de que 

qualquer esforço pareça inútil. A falta de tempo para atividades com a família, a relação 

trabalho e vida social exigem muito esforço e capacidade mental do docente.  
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4 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO– PIB ID 

 

 

Com o modelo de educação básica de qualidade para todos, programas de formação de 

professores estão cada vez mais empenhados a atender o estabelecido pela LDB, que exige a 

titulação de nível superior a todos os docentes. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, também 

considerado como estágio nas escolas públicas da Educação Básica, foi lançado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Com intuito de 

“fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira” [26]. 

O programa PIBID na formação de professores para a educação básica funciona 

através do docente em formação e sua inserção na educação básica, principalmente pública. 

São objetivos do PIBID [26]: 

 

a) Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
b) Contribuir para a valorização do magistério; c) Elevar a qualidade da formação 
inicial dos professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; d) Inserir os licenciados no cotidiano de 
escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação 
e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; e) Incentivar escolas públicas de 
educação básica, mobilizando seus professores como conformadores dos futuros 
docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério; f) Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura. 

 

No que tange o programa PIBID, Wilmo e Marli Lúcia [27] anota sua importância: 

 

(...) O PIBID tem proporcionado aos seus bolsistas que é a inserção desses 
estudantes no cotidiano escolar, desde o início da formação, acompanhados por 
especialistas na área, tanto das instituições formadoras, quanto das escolas de 
educação básica. 

 

O PIBID proporciona aos bolsistas de física, ou seja, aos alunos de graduação, a 

inserção na educação pública. Além de facilitar o contato do bolsista com a realidade da 

escola pública, permite que os estudantes antes mesmo de sua formação possam intervir para 
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a melhoria das condições de trabalho nas escolas públicas, melhorando também o ensino de 

física.   

O programa em Rondônia conta com grupos. O grupo Pibid-Física está vinculado aos 

cursos de Licenciatura Plena em Física, promovidos pela UNIR nas cidades de Porto Velho e 

Ji-Paraná. O grupo conta com dois professores coordenadores, 17 bolsistas, e três professores 

supervisores, sendo um na condição de professor voluntário, além de três escolas públicas 

[28]. 

Em Ji-Paraná, a escola vinculada para receber o programa é a Aluizio Ferreira. Ela 

atende os ensinos fundamental e médio e a educação de jovens e adultos – supletivo, em um 

total de 64 turmas, com mais de dois mil alunos nos três períodos. 

As atividades pedagógicas desenvolvidas pelos bolsistas na escola são as mais 

diversas, com procedimentos metodológicos e atividades experimentais.  

Nos procedimentos pedagógicos os bolsistas elaboram seminários junto aos 

professores envolvidos no projeto. Esses seminários são apresentados ao público alvo, nas 

escolas participantes do projeto, e expostos nas semanas da Física. Além disso, há diversos 

seminários que ocorrem em outras unidades federais. 

Aulas experimentais por sua vez são feitas em parceria com o laboratório de ciências 

da escola, utilizando equipamentos existentes no ambiente. O interesse em experimentos é a 

possibilidade de mostrar aos alunos a vasta diversidade em construir experimentos de baixo 

custo.  

O uso desses experimentos como método de ensino de física, desperta a curiosidade 

dos alunos. Os experimentos realizados com essa atividade são apresentados em feiras de 

ciências e seminários.  

Esses são um dos métodos apresentados pelos bolsistas em sua convivência no 

ambiente escolar, da rede básica de educação. São os primeiros encontros com a realidade 

escolar.    

É importante ressaltar o progresso que o PIBID gera em cada acadêmico. O 

conhecimento vinculado a essa prática de ensino, adquiridos no ambiente escolar, são de 

longe o que os estágios supervisionados por si só poderiam lhes proporcionar. E por 

consequência, transformamos alunos em profissionais com mais experiência com o ambiente 

escolar, o que lhes permitiram mais confiança em seu início de carreira. 

Já é tradição que as aulas de física sejam monótonas. Em geral são aulas de 

apresentação teórica, cansativas e sem efeito que estimule e incentive os alunos a se 

interessarem pela física, que se resume em aulas decorativas para resolução de problemas.  
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio [29]: 

 

O ensino de física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de 
conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido 
pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. 
Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 
desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de 
exemplos concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, 
desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu 
significado físico efetivo. 

 

Nesse sentido, vemos a importância dessas ações que permite que os acadêmicos se 

familiarizem com o ambiente escolar, na educação pública. Mostra que as iniciações a 

docências estão no caminho certo, investir na educação básica, é cada vez mais certo de que a 

educação possa melhorar.  

No entanto, o aumento dos programas precisa ser amplo, visto que o PIBID apesar de 

ser estrutura importante na formação docente, deve-se destacar a quantidade específica e 

pouca de acadêmicos possam usufruir dos benefícios desse programa. 

Para tanto, é necessário que a parceria e a aproximação entre universidade e as escolas 

públicas, por intermédio dos acadêmicos, seja crescente, de maneira que em futuros próximos 

outras bolsas de iniciação a docência possa surgir e junto com o crescimento do acadêmico, 

cresça também a qualidade de ensino de física na educação básica. 
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5 PERFIL DAS ESCOLAS DE JI-PARANÁ COM ENSINO MÉDIO 

 

 

Localizada no centro do Estado, conhecida como coração de Rondônia, a cidade de Ji-

Paraná possui 103.256 habitantes em 2010, em estimativas feitas pela Organização das 

Nações Unidas. Contudo, em 2015, estima-se que a população seja em torno de 130.419, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE [30]. A cidade dispõe de 

várias escolas que se localizam em todo seu território, estando na área urbana, ou rural da 

cidade. Dentre as escolas, estão 15 escolas de educação pública que disponibilizam ensino 

Médio, e algumas escolas da área rural também tem ensino médio regular, onde os 

professores ministram suas disciplinas em dias específicos, cumprindo lotação e carga horária, 

são professores lotados pelo estado. As 15 escolas estão dispostas na tabela 5.1. 

As escolas com ensino médio na cidade, de modo geral, apresentam grande 

infraestrutura. A E.E.E.F.M (Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio) Marcos Bispo, 

possui estrutura relativamente boa, com laboratório de informática, laboratório de ciências, 

equipamentos de mídia, TV, aparelho de DVD e biblioteca. Assim como essa escola, seguem 

também a E.E.E.F.M Gonçalves Dias, a E.E.E.F.M Rio Urupá, e o I.E.E (Instituto Estadual de 

Ensino) Marechal Rondon que possuem boa estrutura física. No entanto, a E.E.E.F.M 31 de 

Março tem estrutura simples, faltando por exemplo, laboratório de ciências e biblioteca.  

Mas será que as escolas com estrutura relativamente boa estão cumprindo com o papel 

de formação de conhecimento de qualidade de seus alunos? Em análise ao gráfico 5.1, das 

progressões do IDEB, nem todas atingem metas suficientes por conta de sua estrutura física. 

Analisando em termos de melhorias, é preciso que todos estejam em comum acordo para que 

as coisas funcionem bem, ou seja, para que a qualidade do ensino melhore, é necessário que 

os alunos se interessem, tenham disciplina, respeito para com o professor e os demais 

profissionais da educação. 

Contudo, essa análise não deve ser generalizada, pois equipamentos como esses e 

tecnologias novas ajudam, dão subsídio para melhorar o desenvolvimento do trabalho, 

ampliar os conhecimentos e consequentemente melhorar a qualidade do ensino. 

Garantir uma boa infraestrutura e equipamentos adequados é conveniente para que os 

estudantes tenham mais apreço por seus estudos. De modo que os professores também possam 

desenvolver suas atividades com mais qualidade.    

Nesse sentido, Libâneo [17] afirma que: 
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Educação de qualidade é aquela que promove para todos os domínios de 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais 
necessários ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, a 
inserção no mundo do trabalho, a constituição da cidadania, tendo em vista a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Para tanto, não se pode esquecer o papel das escolas como formação de opinião, 

aprender a organizar as ideias, qualificar para o mercado de trabalho. Sua importância e 

fundamental no desenvolvimento intelectual e social da comunidade. É através dela que o 

indivíduo se transforma.  

 

Tabela 5.1: Escolas de ensino fundamental e médio de Ji-Paraná. 

Escola Modalidades de ensino 

E.E.E.F.M JANETE CLAIR • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

E.E.E.F.M 31 DE MARÇO • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

E.E.E.F.M MARCOS BISPO SILVA • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

E.E.E.M JOVEM GONÇALVES VILELA • Ensino Médio 

E.E.E.F.M PROF. JOSÉ FRANCISCO 

DOS SANTOS 

• Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

E.E.E.F.M LAURO BENNO PREDIGER • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos-

Supletivo 

E.E.E.F.M JULIO GUERRA • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

E.E.E.F.M GONÇALVES DIAS • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

E.E.E.F.M COL. JORGE TEIXEIRA DE • Ensino Fundamental  
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OLIVEIRA • Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

E.E.E.F.M ALUÍZIO FERREIRA • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

E.E.E.F.M TUPA • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

E.E.E.F.M RIO URUPÁ • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

E.E.E.F.M JUSCELINO KUBITSCHEK 

DE OLIVEIRA 

• Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

I.E.E MARECHAL RONDON • Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

• Educação de Jovens e Adultos- 

Supletivo 

E.E.E.F.M PROFa. EDILCE DOS 

SANTOS FREITAS 

• Ensino Fundamental  

• Ensino Médio 

Fonte: Adaptado da Ref. [31]. 
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5.1 PROJEÇÃO DAS ESCOLAS NO IDEB 

 

 

Para atingir a educação de qualidade, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) criou em 2007 o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Este é o principal indicador da qualidade da educação básica no 

Brasil, com objetivo de atingir educação de qualidade e principalmente reduzir a desigualdade 

educacional.  

Em conformidade ao IDEB, com o objetivo de atingir a qualidade na educação, o 

decreto n. 6.094, de abril de 2007, dispõe sobre implementação do plano de metas e 

compromisso todos pela educação, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando a mobilidade social pela melhoria da qualidade da educação básica. Em 

seu capítulo II, consta um artigo destinado ao IDEB [32], constando: 

 

Art. 3 A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 
IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre o 
rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 
escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, composto pela 
Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e a Avaliação Nacional do 
Rendimento Escolas (Prova Brasil).  

 

As metas a serem alcançadas pelas escolas, conforme o IDEB, é de 6,0 até 2021. Tal 

meta teve como patamar educacional correspondente ao de países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, como Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra e Suécia. 

As notas atribuídas às escolas são resultadas do desenvolvimento dos alunos na Prova 

Brasil e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), aplicada para 

acompanhar e diagnosticar o índice de qualidade de cada sistema educacional. Tais notas são 

de 0 a 10. Através dos resultados é possível estudar a fundo as dificuldades do sistema de 

ensino, indicando a necessidade de melhorias, bem como o caminho para essas melhorias. 

O resultado do IDEB se iniciou em 2005. A meta é que o IDEB atinge a nota 6,0 até 

2022. 

Nesse sentido, apresentamos as notas obtidas pelas escolas da cidade de Ji-Paraná. O 

público analisado, no entanto, é a série final do ensino fundamental, ou seja, 8º série\9º ano, 

visto que são os alunos do ensino médio de amanhã. 
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A progressão nas notas e o atingir da meta, ainda que esteja distante, é constante a 

necessidade de melhorias a cada ano. Educação de qualidade não se adquire do dia para o 

outro, e sim com esforços de todos os sistemas da educação.  

Entre as escolas analisadas, observamos uma progressão em algumas escolas e um 

declínio em outras. A escola E.E.E.F.M Gonçalves Dias obteve em 2013 nota 4,8. Seu 

desempenho no IDEB foi crescente desde 2005, cuja nota era 3,6. As escolas I.E.E Marechal 

Rondon e E.E.E.F.M Marcos Bispo se mantiveram nas margens da nota de 2005, com 3.6 e 

2.8 respectivamente, se mantendo em 2013 com 3.8 e 3.0, respectivamente. Mesmo havendo 

um pequeno aumento na nota, a escola E.E.E.F.M Marcos Bispo teve um percurso de subia e 

descida no período de 2005 a 2013, com mostra figura 4.1. E por fim, as escolas E.E.E.F.M 

31 de Março e E.E.E.F.M Rio Urupá tiveram notas de 3.8 e 3.2 em 2005, e em 2013 

marcaram 3.1 e 2.6 respectivamente. Observa-se que essas escolas não mantiveram as notas; 

elas sofreram um declínio. 

 

Figura 5.1: Desempenho das escolas de Ji-Paraná no IDEB.  

 
Fonte: Adaptado do INEP. 
 

Para a cidade de Ji-Paraná podemos observar de modo geral a notas atribuídas do 

IDEB, através do Observatório do PNE para desempenho do ensino médio. O critério 

observado para a nota é de aprendizagem escolar pela Prova Brasil e taxa de aprovação. Em 

análise a figura abaixo, nos mostra que o ensino médio da cidade teve um aumento na nota de 

2005 até 2011, no entanto tendo uma recaída no desempenho no ano de 2013. 
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Figura 5.2: Nota Padronizada do INEP para o Ensino Médio por localidade: cidade Ji-Paraná. 

 
Fonte: Ref. [33]. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

Para a realização da pesquisa que buscou refletir sobre a realidade enfrentada pelos 

professores da educação pública da cidade de Ji-Paraná, foi utilizado pesquisa de campo.  

Para essa técnica de coleta de dados, o questionário,além de ser eficiente e preciso, 

apresenta a vantagem de manter o anonimato dos professores que responderam ao 

questionário. “Na técnica do questionário, o informante escreve ou responde por escrito a um 

elenco de questões” [34]. 

A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionário, contendo 21 questões de 

cunho específico. O questionário foi aplicado a 12 professores de diversas escolas da 

educação básica da cidade, que corresponde a 66,67 % dos professores com formação em 

física atualmente no quadro docente da cidade.  

De acordo com dados obtidos da Coordenadoria Regional de Educação de Ji-Paraná, a 

educação básica do município, contam com 18 professores com formação em física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

 

 

Após os dados obtidos, foi realizada uma análise utilizando as questões para 

simplificação. Posteriormente, foram feitos

quantitativas. 

 

1) Você possui graduação

(  ) sim   ( ) não. Se não

 

Em resposta a essa primeira questão, verificou

entrevistados têm formação em física. E 41,67% (5) são graduados em matemática e os outros

8,33% (1) são formados em química.

O gráfico abaixo mostr

física de Ji-Paraná. Apesar de metade dos professores entrevistados possuí

área que atuam isso ainda é pouco

atuantes na área. 

Isso mostra que, na melhor das hipóteses

disciplina podem se tornar 

tendo assim dificuldades em mostrar para os alunos a importância da física em seu cotidiano e 

em outras áreas de aplicação, porque não tiveram

 

Figura 7.1:Distribuição de respostas da pergunta 1. 

41,67% (5)

E ANÁLISE DOS DADOS 

Após os dados obtidos, foi realizada uma análise utilizando as questões para 

mente, foram feitos alguns gráficos para melhor 

Você possui graduação em física? 

Se não, qual a sua formação? 

Em resposta a essa primeira questão, verificou-se que apenas 50% (6) dos 

entrevistados têm formação em física. E 41,67% (5) são graduados em matemática e os outros

8,33% (1) são formados em química. Figura 7.1. 

O gráfico abaixo mostra a realidade atual em relação à formação dos professores de 

. Apesar de metade dos professores entrevistados possuí

ainda é pouco, visto que deveriam ser licenciados em física todos os 

Isso mostra que, na melhor das hipóteses, os professores n

 transmissores mecânicos dos conteúdos das apostilas e dos livros, 

dificuldades em mostrar para os alunos a importância da física em seu cotidiano e 

as de aplicação, porque não tiveram formação adequada. 

Distribuição de respostas da pergunta 1. Você possui graduação em física? 

50% (6)
41,67% (5)

8,33% 
(1)

formação em física

formação em matemática

formação em química
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Após os dados obtidos, foi realizada uma análise utilizando as questões para 

alguns gráficos para melhor análise das questões 

se que apenas 50% (6) dos 

entrevistados têm formação em física. E 41,67% (5) são graduados em matemática e os outros 

formação dos professores de 

. Apesar de metade dos professores entrevistados possuírem a formação na 

, visto que deveriam ser licenciados em física todos os 

os professores não licenciados nessa 

údos das apostilas e dos livros, 

dificuldades em mostrar para os alunos a importância da física em seu cotidiano e 

 

 

formação em física

formação em matemática

formação em química
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2) Há quanto tempo se formou? 

 

De acordo com a pesquisa, observou-se que 50% (6) dos professores entrevistados são 

formados a menos de cinco anos, 16,67% (2) são formados entre cinco e quinze anos, 33,33% 

(4) dos entrevistados são formados a mais de quinze anos. Sendo assim, nota-se que há uma 

grande tendência de evasão na profissão após os cinco anos de exercício e apenas 4 entre 12 

dos professores tendem a se aposentar no cargo. 

Um artigo intitulado “Dificuldades de Professores de Física em Início de Carreira” 

aborda o início da carreira docente, essencial para a profissionalização e ingresso na carreira. 

O autor denomina essa etapa inicial como “choque da transição”, ou mesmo “choque de 

realidade” [35]. É quando o professor inicial encontra em sala de aula uma realidade diferente 

do que estudam na teoria. 

O docente no início de sua carreira se depara com muitos obstáculos, uma vez que não 

tem experiência para lidar com adolescentes e jovens, muitos sem interesse, outros sem 

alicerce necessário para acompanhar o raciocínio. 

Outro ponto a destacar é a falta de suporte aos docentes, especialmente nos primeiros 

anos de docência, suporte esse que ajudaria a minimizar a evasão dos docentes nos postos de 

trabalho. 

Nesse contexto, condiz muito com a resposta analisada nessa questão, conforme 

mostra a figura 7.2, pois a tendência de evasão dos professores depende em grande parte de 

como os professores lidam e aprendem com as dificuldades que encontram nesse período 

inicial. 

 



 

Figura 7.2: Distribuição de respostas da pergunta 2. 

 

 

3) Há quanto tempo ministra aula de física?

 

Foi verificado entre os professores da pesquisa

carreira e outros próximos a aposentadoria. 

cinco anos, 50% (6) atuam na área de física entre cinco e quinze anos e 25% (3) a mais de 

quinze anos. Como pode ser observada a figura 7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,67% (2)

33,33% (4)

Distribuição de respostas da pergunta 2. Há quanto tempo se formou?

Há quanto tempo ministra aula de física? 

ntre os professores da pesquisa que muito deles estão no começo da 

próximos a aposentadoria. 25% (3) ministram aulas de física a menos de 

atuam na área de física entre cinco e quinze anos e 25% (3) a mais de 

mo pode ser observada a figura 7.3. 

50% (6)

16,67% (2)
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que muito deles estão no começo da 

25% (3) ministram aulas de física a menos de 

atuam na área de física entre cinco e quinze anos e 25% (3) a mais de 

5 anos ou menos

5 a 15 anos

mais de 15 anos



 

Figura 7.3: Distribuição de respostas da pergunta 3. Há quanto tempo ministra aula de física?

 

 

4) Pretende continuar na ca

(  ) sim  (  ) não  

 

Verificou-se que 83% dos professores que responderam ao questionário pretendem 

continuar na carreira de docente, sendo que apenas 16% pretend

profissão. 

À medida que os anos passam e suas estraté

com os alunos melhora. Quando há o respeito em ambas as partes

reportará em trocar de profissão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% (3)

Distribuição de respostas da pergunta 3. Há quanto tempo ministra aula de física?

Pretende continuar na carreira de docente? 

se que 83% dos professores que responderam ao questionário pretendem 

continuar na carreira de docente, sendo que apenas 16% pretendem ingressar em outra 

medida que os anos passam e suas estratégias de ensino se aprimoram, o convívio 

uando há o respeito em ambas as partes, dificilmente o docente se 

reportará em trocar de profissão. Como mostra a figura 7.4. 

25% (3)

50% (6)
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Distribuição de respostas da pergunta 3. Há quanto tempo ministra aula de física? 

 

se que 83% dos professores que responderam ao questionário pretendem 

em ingressar em outra 

ensino se aprimoram, o convívio 

dificilmente o docente se 

menos de 5 anos

5 a 15 anos

mais de 15 anos
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Figura 7.4: Distribuição de respostas da pergunta 4. Pretende continuar na carreira docente? 

 

 

 

5) Ministra mais alguma matéria além de física? 

(  ) sim  (  ) não. Se sim, quais?  

 

Observou-se que 83,33% (10) dos professores entrevistados ministram aulas de física e 

outras disciplinas. Dentre eles, 50% (5)ministram aula de física e mais uma disciplina, 50% 

(5) atuam em física e outras duas ou mais disciplinas, somente 16,67% (2) ministram aulas só 

de física. Podendo ser observada na figura 7.5 a seguir. 

A realidade da educação básica no Brasil nos dias atuais, onde a profissão de professor 

não é valorizada, e os recursos mesmo que sejam muitos, não são bem aplicados, leva os 

professores a terem uma sobrecarga de aulas. 

Nas escolas de Ji-Paraná isso não é diferente, como mostra a pesquisa. Quase todos os 

professores ministram mais disciplinas além de física. Ou seja, as escolas estão com seus 

números de professores inferiores a demanda, ocorrendo assim o famoso “tapa buraco”, onde 

colocam os professores de áreas de formação diferentes para preencherem a demanda. 

Por outro lado, isso ocorre porque os professores precisam completar suas horas-aula. 
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Figura 7.5: Distribuição de respostas da pergunta 5. Ministra mais alguma matéria além de física.

 

 

6) Em quais séries (anos) você leciona aulas de física?

 

Os professores lecionam aulas de física para o ensino médio 1º, 2º, 3º ano e ao 9º ano 

com ciências. 

 

7) Qual a sua carga horária semanal atual?

 

Constatou-se que 67,67% (8) dos professores pes

40 a 60 horas semanais, e 33,33% (4) atuam en

figura 7.6. 

A carga horária dos professores assegurada por lei é de 32 horas aulas

dessas, 8 horas serão de planejamento de aula remunerado.

Embora o professor tenha que reservar

além. Devemos considerar que os mesmos estão em sala por até oito horas diárias, 

casa lhes restam correção de provas, avaliação de trabalhos, preparação de materiais para 

aulas seguintes, ou seja, seu trabalho como professor 

41,66% (5)

16,67%  (2)

Distribuição de respostas da pergunta 5. Ministra mais alguma matéria além de física.

Em quais séries (anos) você leciona aulas de física? 

lecionam aulas de física para o ensino médio 1º, 2º, 3º ano e ao 9º ano 

Qual a sua carga horária semanal atual? 

se que 67,67% (8) dos professores pesquisados cumprem

, e 33,33% (4) atuam entre 12 e 28 horas semanais

A carga horária dos professores assegurada por lei é de 32 horas aulas

8 horas serão de planejamento de aula remunerado. 

Embora o professor tenha que reservar suas horas para planejam

além. Devemos considerar que os mesmos estão em sala por até oito horas diárias, 

casa lhes restam correção de provas, avaliação de trabalhos, preparação de materiais para 

aulas seguintes, ou seja, seu trabalho como professor vai além da sala de aula.

41,66 % (5)

16,67%  (2)

Física e mais uma disciplina

Física e outras duas ou mais 
disciplinas

Física
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Distribuição de respostas da pergunta 5. Ministra mais alguma matéria além de física. 

 

lecionam aulas de física para o ensino médio 1º, 2º, 3º ano e ao 9º ano 

quisados cumprem cargas horárias de 

horas semanais, como mostra a 

A carga horária dos professores assegurada por lei é de 32 horas aulas, sendo que 

suas horas para planejamento, a realidade vai 

além. Devemos considerar que os mesmos estão em sala por até oito horas diárias, e em sua 

casa lhes restam correção de provas, avaliação de trabalhos, preparação de materiais para 

vai além da sala de aula. 

Física e mais uma disciplina

Física e outras duas ou mais 
disciplinas

Física
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Como mencionado, os professores sofrem com a demanda e a falta de tempo, pois 

como percebemos muito deles trabalham em mais de uma escola para completarem os salários 

e sua jornada de trabalho. 

Assim como as dificuldades e falta de tempo estão expressas nos dias atuais, também 

muito se tem passado por essas dificuldades anos atrás.  

Diante dessa afirmativa, vale ressaltar que além de precisarem correr para o 

cumprimento da carga horária, temos as mudanças com o tempo em relação à carga horária 

dos professores. 

 

 Figura 7.6: Distribuição de respostas da pergunta 7. Qual a sua carga horária semanal atual? 

 

 

 

8) Qual o seu nível de satisfação em lecionar a disciplina de física? 

(  ) Ruim   (  ) Regular  (  ) Bom   (  ) Ótimo 

 

Em resposta a questão, temos que 58,33% (7) dos professores consideram o seu nível 

de satisfação em lecionar a disciplina de física como sendo bom, e 33,33% (4) consideram o 

nível sendo ótimo, outros 8,33% (1) consideram regular. Os dados podem ser observados na 

figura seguinte, 7.7. 
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Figura 7.7: Distribuição de respostas da pergunta 
física? 

 

 

9) Cite as suas dificuldades encontradas ao lecionar aulas de física.

São muitas as dificuldades relacionadas 

foram relatadas algumas dificuldades mais frequentes, como a f

matemática sendo a mais citada. E

terceiro, falta de laboratório e aulas

 

 

10) Quais recursos você usa regularmente nas suas aulas?

(  ) Aulas teóricas no quadro

(  ) Aulas experimentais em laboratório

(  ) Multimídia (data-show, vídeos, simulações, etc).

(  ) Visitas a museus, indústrias, laboratórios, universidades, et

(  ) Outros. Cite:  

 

A questão buscou conhecer um pouco mais da diversidade de instrumentos que o 

professor utiliza para oferecer aos alunos caminhos mais rico de aprendizagem.

Os dados mostram 

sempre usando o mesmo artifício para suas aulas. As respostas mostram que mesmo usando 

33,33% (4)

Distribuição de respostas da pergunta 8. Qual o seu nível de satisfação em lecionar a disciplina de 

Cite as suas dificuldades encontradas ao lecionar aulas de física. 

São muitas as dificuldades relacionadas pelos professores entrevistados. N

algumas dificuldades mais frequentes, como a falta de 

sendo a mais citada. Em segundo, alunos desinteressados e sem atenção, 

falta de laboratório e aulas práticas. 

Quais recursos você usa regularmente nas suas aulas? 

(  ) Aulas teóricas no quadro 

(  ) Aulas experimentais em laboratório 

show, vídeos, simulações, etc). 

(  ) Visitas a museus, indústrias, laboratórios, universidades, etc. 

A questão buscou conhecer um pouco mais da diversidade de instrumentos que o 

professor utiliza para oferecer aos alunos caminhos mais rico de aprendizagem.

 que a realidade em sala de aula é a de os professores estar

sempre usando o mesmo artifício para suas aulas. As respostas mostram que mesmo usando 

0%

8,33% 
(1)

59,33% (7)
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ção em lecionar a disciplina de 

 

 

s professores entrevistados. Nesse sentido, 

alta de pré-requisito em 

alunos desinteressados e sem atenção, e em 

A questão buscou conhecer um pouco mais da diversidade de instrumentos que o 

professor utiliza para oferecer aos alunos caminhos mais rico de aprendizagem. 

de os professores estarem 

sempre usando o mesmo artifício para suas aulas. As respostas mostram que mesmo usando 

Nível Ruim

Nível Regular

Nível Bom

Nível Ótimo



 

outros recursos em sala de aula,

alguns dos professores afirmam só usarem esse recurso.

A carga horária semanal apresentada aos professores para que possam 

seus conteúdos são significativamente insuficientes. 

conteúdos programados ao 

Essa problemática tem

requer tempo para as aulas serem preparadas e elaboradas. 

novos recursos de aprendizagem.

desenvolvimento do conteúdo de físi

favor do professor. Seus recursos permite

mais atraente e interessante aos alunos.

Mesmo com a falta de tempo, os professores 

auxiliares para complementarem 

outros como: Apresentação de trabalhos práticos em sala, oficinas, entre outros.

a seguir. 

 

Figura 7.8: Distribuição de respostas da pergun
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de aula, o principal corresponde a aulas teóricas no quadro, sendo que 

alguns dos professores afirmam só usarem esse recurso. 

semanal apresentada aos professores para que possam 

são significativamente insuficientes. Assim, o professor tem que adequar os 

 pouquíssimo tempo para transmiti-los. 

tem sido maior em relação aos recursos auxiliares no ensino, pois 

requer tempo para as aulas serem preparadas e elaboradas. Há falta de tempo para explorar 

vos recursos de aprendizagem. Há necessidade de aulas criativas, com recursos para 

desenvolvimento do conteúdo de física é essencial. Para tanto, a tecnologia deve 

eus recursos permitem ambientes virtuais, tornando a aula visivelmente 

mais atraente e interessante aos alunos. 

Mesmo com a falta de tempo, os professores reportam ao uso de al

para complementarem aulas teóricas tradicionais. Assim, 40 % deles apostam em 

outros como: Apresentação de trabalhos práticos em sala, oficinas, entre outros.

Distribuição de respostas da pergunta 10. Quais recursos você usa regularmente nas suas aulas?

Recursos de aulas
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aulas teóricas no quadro, sendo que 

semanal apresentada aos professores para que possam desenvolver 

Assim, o professor tem que adequar os 

recursos auxiliares no ensino, pois 

falta de tempo para explorar 

necessidade de aulas criativas, com recursos para 

ca é essencial. Para tanto, a tecnologia deve ser usada ao 

ambientes virtuais, tornando a aula visivelmente 

o uso de alguns recursos 

Assim, 40 % deles apostam em 

outros como: Apresentação de trabalhos práticos em sala, oficinas, entre outros. Ver o gráfico 

Quais recursos você usa regularmente nas suas aulas? 
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11) Que tipo de recurso você usa para avaliar seus alunos? 

(  ) Provas teóricas 

(  ) Trabalhos escolares 

(  ) Participação nas aulas 

(  ) Outros. Cite: 

 

Observou-se que os professores entrevistados têm objetivos e métodos de avaliações 

parecidos. Todos usam provas teóricas, trabalhos escolares e participação nas aulas para 

avaliar seus alunos. Além de usarem esses recursos, 25% (3) afirmam considerar avaliação em 

pontos de caderno, aulas práticas e apresentação de trabalhos em feiras.   

 

12) Que tipo de orientação você recebe por parte da equipe de orientação da sua 

escola para trabalhar a disciplina de física? 

 

De acordo com os professores a equipe de orientação das escolas não tem preparo na 

área das exatas. 91,67% (11) dos entrevistados afirmam não recebe nenhum apoio por parte 

da orientação das escolas. E 8,33% (1) relatam que a escola em que trabalham tem projetos 

como cursos para a melhoria e capacitação dos professores. Atividades de melhoria e 

capacitação dos professores são realizadas, mas nem sempre são eficientes em seus objetivos. 

 

13) A escola na qual você trabalha possui laboratório de física? 

(  ) sim  (  ) não  

 

50% (6) dos professores alegam que as escolas em que trabalham possuem laboratório 

de física, sendo que os outros 50% (6) não possuem recursos de aulas em laboratório de física. 

 

14) A escola na qual você trabalha possui salas de vídeo? 

(  ) sim  (  ) não 

 

Observou-se que 83,33% (10) dos professores responderam que as escolas onde 

trabalham possuem salas de vídeo, enquanto 16,67% (2) disseram não possuir. 
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15) A escola na qual você trabalha possui laboratório de informática? 

(  ) sim  (  ) não 

 

Os professores entrevistados afirmam que as escolas em que trabalham possuem 

laboratório de informática. Somente 8,33% (1) disseram que sua escola não possui. No 

entanto o uso de laboratórios de informática vai além. Por serem muitos alunos tem a 

problemática de agendamento de horários, assim como as salas de vídeo e o laboratório de 

física, não possuem técnicos para auxiliar os professores e os alunos. 

 

16) Quais os métodos de aula que os alunos mais gostam? 

 

Em resposta a essa questão, obtém-se que os alunos gostam de aulas práticas em 

laboratório de física, informática e sala de vídeo. 

 

17) Das opções abaixo, qual tem sido o principal objetivo em ministrar aula de física? 

(  ) Preparar os alunos para o vestibular. 

(  ) Instruir os alunos para mercado de trabalho. 

(  ) Satisfação em ministrar aula. 

(  ) Aplicar o conteúdo programado 

 

Verificou-se que os professores têm como objetivo ao ministrarem aulas de física a 

preparação dos alunos para o vestibular bem como satisfação em ministrar aula, instruir os 

alunos para o mercado de trabalho e por último aplicar o conteúdo programado. Ver figura 

7.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7.9: Distribuição de respostas da pergunta 
física? 

 

18) Como você considera o salário do professor?

(  ) Ruim   (  ) Regular  (  ) Bom   (  ) Ótimo  

 

Dos entrevistados notou

regular e que deve melhorar

uma valorização. Então, o que se tem são professores insatisfeitos com seus salários, uma 

realidade crítica nos dias atuais.

O salário dos professores não é muito atrativo, com isso os docentes que se encontram 

em sala, o fazem por gostar do que fazem.

 

19) Das afirmativas abaixo, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

professores em sala de aula. Liste de 1 a 5, sendo que 5 é para

considera mais relevante. 

(  ) Desmotivação do professor.

(  ) Baixa remuneração. 

(  ) Falta de ambiente de trabalho, como laboratório de física, sala de vídeo.

(  ) Alunos desinteressados em aprender.

(  ) Falta de incentivo na educação 

0
10
20
30
40
50
60
70

Preparar os 
alunos para 
ovestibular 

Distribuição de respostas da pergunta 17. Qual tem sido o principal objetivo em ministrar aula de 

considera o salário do professor? 

(  ) Ruim   (  ) Regular  (  ) Bom   (  ) Ótimo   

Dos entrevistados notou-se que em relação ao seu salário 58,33% (7) afirmam ser 

regular e que deve melhorar, enquanto que 41,67% (5) afirmam ser ruim, devendo assim ter 

Então, o que se tem são professores insatisfeitos com seus salários, uma 

realidade crítica nos dias atuais. 

o dos professores não é muito atrativo, com isso os docentes que se encontram 

o fazem por gostar do que fazem. 

Das afirmativas abaixo, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

professores em sala de aula. Liste de 1 a 5, sendo que 5 é para

 

(  ) Desmotivação do professor. 

(  ) Falta de ambiente de trabalho, como laboratório de física, sala de vídeo.

(  ) Alunos desinteressados em aprender. 

(  ) Falta de incentivo na educação por parte do Governo. 

Preparar os 
alunos para 
ovestibular 

Instruir os 
alunos para o 
mercado de 

trabalho

Satisfação em 
ministrar aula Aplicar o 

conteúdo 
programado

Objetivos
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tem sido o principal objetivo em ministrar aula de 

 

eu salário 58,33% (7) afirmam ser 

41,67% (5) afirmam ser ruim, devendo assim ter 

Então, o que se tem são professores insatisfeitos com seus salários, uma 

o dos professores não é muito atrativo, com isso os docentes que se encontram 

Das afirmativas abaixo, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

professores em sala de aula. Liste de 1 a 5, sendo que 5 é para a afirmativa que 

(  ) Falta de ambiente de trabalho, como laboratório de física, sala de vídeo. 

conteúdo 
programado
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Observou-se que a falta de ambiente de trabalho adequado e falta de incentivo na 

educação por parte do Governo são as afirmativas mais relevantes entre os entrevistados, 

seguido da opção de alunos desinteressados em aprender, da afirmativa de baixa remuneração 

e por último a afirmativa da desmotivação do professor. 

 

20) Em sua opinião, comparando os dias atuais, como professor, e os tempos de 

aluno, o que mudou para melhor e para pior no ensino de física? 

 

Em gera os professores entrevistados afirmam que a melhoria maior no ensino de 

física foi a tecnologia ao alcance de todos os alunos. Porém, ao mesmo tempo que ela auxilia 

os alunos, também atrapalha, pois os mesmos não sabem e não respeitam a hora certa de usá-

las. Destacou-se também como piora no ensino de física o desinteresse dos alunos, bem como 

a falta de interesse da família em acompanhar a educação de deus filhos. 

 

21) O que você acha que deve ser mudado no ensino de física?  

 

Para essa questão foram muitas as respostas obtidas. Entre elas está a expectativa dos 

professores entrevistados de que aumentem a carga horária da disciplina de física, pois são 

muitos os conteúdos para poucas horas de aula. Além disso, foi citado laboratórios 

adequadamente equipados e com técnicos capacitados para o manuseio, preparação dos 

professores para as aulas práticas em laboratório, e por fim, a valorização dos professores. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado no presente trabalho teve o objetivo de analisar algumas 

dificuldades e a realidade enfrentada pelos professores de física. Constatamos que é 

necessário e urgente que se façam medidas para atrair novos licenciados para a área das 

ciências, em especial na disciplina de física. Com os índices de evasão do curso de física da 

UNIR de Ji-Paraná, em um futuro próximo enfrentaremos a escassez desses profissionais. 

Constatamos que os professores de física possuem carga horária grande em relação ao 

tempo para ministrá-las. Com pouco tempo para explorar todos os conteúdos, ocorre a 

concentração em ministrar os conteúdos relativos e preparativos para ENEM e vestibulares. 

Quanto aos métodos usados para o desenvolvimento em sala, o mais relatado é 

também o mais antigo. Essa metodologia usual até hoje se trata de um quadro branco e o 

pincel na companhia do livro didático. Os professores usualmente usam outros métodos, 

contudo a falta de tempo para elaboração de aulas em outros ambientes prejudica a 

metodologia de ensino. 

Outro ponto observado é a falta de estrutura. Apenas metade dos professores possui 

acesso à multimídia. 

Por outro lado, escolas como a E.E.E.M Marcos Bispo possuem laboratórios de 

informática e de ciências, mas apresentam notas relativamente baixas no desempenho do 

IDEB.Essa perspectiva pode ser considerada, devido às escolas apresentarem laboratórios 

incompletos e falta de técnicos para o manuseio, assim como falta qualificação e preparação 

adequada dos professores para tais aulas. 

Os professores que estão em sala relatam muitas dificuldades. Os baixos salários dos 

professores é realidade em todo país, no entanto de acordo com os dados obtidos na pesquisa 

em Ji-Paraná os salários ficaram entre as opções ruins e regulares. Mas as desmotivações vão 

além. Os professores analisados recebem pouca ou nenhuma orientação por parte da 

coordenação das escolas.  

É de se notar que mesmo em meio às dificuldades diversos professores se sentem 

satisfeitos em ministrar aulas, ficando entre os níveis bom, regular e ótimo. Para que tal 

afirmativa continue, devem-se levar em conta as necessidades apresentadas, por meio do 

Estado junto à sociedade, para fornecer instrumentos de forma a promover a transformação 

necessária. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

1) Você possui graduação em física? 

(  ) sim   ( ) não. Se não, qual a sua formação? 

 

2) Há quanto tempo se formou? 

 

3) Há quanto tempo ministra aula de física? 

 

4) Pretende continuar na carreira de docente? 

(  ) sim  (  ) não  

 

5) Ministra mais alguma matéria além de física? 

(  ) sim  (  ) não. Se sim, quais?  

 

6) Em quais séries (anos) você leciona aulas de física? 

 

7) Qual a sua carga horária semanal atual? 

 

8) Qual o seu nível de satisfação em lecionar a disciplina de física? 

(  ) Ruim   (  ) Regular  (  ) Bom   (  ) Ótimo 

 

9) Cite as suas dificuldades encontradas ao lecionar aulas de física. 

 

10) Quais recursos você usa regularmente nas suas aulas? 

(  ) Aulas teóricas no quadro 

(  ) Aulas experimentais em laboratório 

(  ) Multimídia (data-show, vídeos, simulações, etc). 

(  ) Visitas a museus, indústrias, laboratórios, universidades, etc. 

(  ) Outros. Cite:  
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11) Que tipo de recurso você usa para avaliar seus alunos? 

(  ) Provas teóricas 

(  ) Trabalhos escolares 

(  ) Participação nas aulas 

(  ) Outros. Cite:  

 

12) Que tipo de orientação você recebe por parte da equipe de orientação da sua escola 

para trabalhar a disciplina de física? 

 

13) A escola na qual você trabalha possui laboratório de física? 

(  ) sim  (  ) não  

 

14) A escola na qual você trabalha possui salas de vídeo? 

(  ) sim  (  ) não 

 

15) A escola na qual você trabalha possui laboratório de informática? 

(  ) sim  (  ) não  

 

16) Quais os métodos de aula que os alunos mais gostam? 

 

17) Das opções abaixo, qual tem sido o principal objetivo em ministrar aula de física? 

(  ) Preparar os alunos para o vestibular. 

(  ) Instruir os alunos para mercado de trabalho. 

(  ) Satisfação em ministrar aula. 

(  ) Aplicar o conteúdo programado. 

 

18) Como você considera o salário do professor? 

(  ) Ruim   (  ) Regular  (  ) Bom   (  ) Ótimo   

 

19) Das afirmativas abaixo, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos professores 

em sala de aula. Liste de 1 a 5, sendo que 5 é para a afirmativa que considera mais relevante. 

(  ) Desmotivação do professor. 

(  ) Baixa remuneração. 



73 
 

(  ) Falta de ambiente de trabalho, como laboratório de física, sala de vídeo. 

(  ) Alunos desinteressados em aprender. 

(  ) Falta de incentivo na educação por parte do Governo. 

 

20) Em sua opinião, comparando os dias atuais, como professor, e os tempos de aluno, o 

que mudou para melhor e para pior no ensino de física? 

 

21) O que você acha que deve ser mudado no ensino de física?  

 


