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RESUMO- A presente pesquisa buscou averiguar na concepção dos alunos do ensino médio da 

Escola Estadual de Educação Profissional Dr. José Alves da Silveira, eventuais problemas de 
ensino/aprendizagem da disciplina Física ministrada nas 12 séries, da referida instituição de ensino 
da rede pública, no Estado do Ceará, especificamente localizada na cidade de Quixeramobim, para 
isso, esse trabalho inicialmente foi organizado de forma que possibilitasse vislumbrar conceitos e 
definições do que é Educação, bem como, conjecturar a respeito desse tema quando falamos de 
Brasil, para que com essas informações, fosse possível analisar parâmetros de qualidade na 
educação, os quais, regem em teoria a rede pública de ensino. Em seguida foram analisadas de 
acordo com a temática física, sua evolução histórica, como também, a sua real situação quando se 
refere a ensino na rede pública, para que assim, e embasado por toda essa construção informativa 
fossem feitas perguntas especificas aos alunos a respeito do ensino/aprendizagem da referida 
instituição com relação a Física, tais como: Quando tem dúvidas em física, você procura respostas 
com quem?; A escola tem estrutura para apoiar ao processo de ensino e aprendizagem de física?; 
Com relação ao seu desempenho na disciplina de Física, você classifica como? E o que você acha 
da disciplina de Física, ela é importante? Porquê? Dentre outras. Portanto, podemos classificar esse 
trabalho como parte bibliográfico, e outra parte como coleta de dados através de pesquisa de campo, 
a qual, possibilitou com essa conjuntura averiguar e analisar o assunto proposto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Física; Qualidade; Professor; Dificuldades no ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade os seres humanos buscavam entender a complexidade da 

natureza e de tudo que a cerca, por isso, e com o passar dos anos, e por essa 

curiosidade é que nasceram disciplinas ou áreas de estudo como a Física, a Química e 

a Biologia. 

Sabendo que a disciplina Física, é uma área de estudo que busca desenvolver 

no aluno uma noção sobre os fenômenos que ocorre na natureza cotidianamente. Daí 

sua a importância, até por que, a física está em tudo, podemos não nos preocupar, ou 

até mesmo não perceber, mas a física ou estudo da física está desde a compreensão do 

movimento do corpo até um eclipse solar, e fechar os olhos ou até ignorar essa área de 

estudo é no mínimo incoerente, pois foi a partir da compreensão desses fenômenos 

associado ao desenvolvimento de diversas técnicas que foi possível o surgimento de 

inúmeras tecnologias disponíveis na atualidade e que só vieram para melhorar a vida de 

todos.  

Entretanto, no que se refere ao estudo da física no ensino médio da escola 

pública Brasil, é natural encontrar escolas aonde os alunos não conseguem entender e 

nem gostar de física, e isso fica mais exposto com os resultados do PISA que no Inglês 

significa Programme for International Student Assessment, que traduzindo para o 

português quer dizer Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aonde o 

Brasil, na área de ciências, aparece nos últimos lugares dessa avaliação, aonde no ano 

de 2015, de 76 países avaliados o país ficou na posição 60. 

Por isso, e sabendo que o Ensino Médio é um importante meio de 

desenvolvimento para os discentes, oferecer aos mesmos uma educação de qualidade 

deve ser prioridade de políticas públicas em todos os âmbitos tanto estadual como 

municipal, para que assim uma nova forma de pensar ou melhor uma nova metodologia 

possa apresentar física de uma forma menos complexa, diminuindo assim as 

dificuldades de interpretação do texto como também para a resolução de cálculos 

matemáticos, transformando a física em uma disciplina mais próxima dos alunos. 

Diante disso a presente pesquisa desenvolveu-se da seguinte forma, na primeira 

parte buscou vislumbrar e entender e conceituar a educação, para isso, e por intermédio 

de autores foi possível compreender a sua finalidade, aonde, Vogelmann (2011) diz que 

a educação ou o ato de educar é como se fosse uma “ação e por essa razão, também 



 

diz ser sua finalidade”, outro autor que contribuiu para formalização desse capitulo foi 

Pelegrin (2016) que acrescenta que a educação é fundamental e necessária, pois é um 

“processo de desenvolvimento humano por considerarmos o homem como um ser 

histórico e social que, ao se apropriar do conhecimento, contribui para se constituir 

sujeito capaz de transformar a realidade”, evidenciando assim a importância da 

educação para sociedade. 

Sob tal enfoque, a pesquisa de campo, com relação as dificuldades na 

aprendizagem da física na Escola Estadual De Educação Profissional Dr. José Alves Da 

Silveira, a qual será exposta no decorrer desse trabalho, foram realizadas por intermédio 

de um questionário aonde junto aos alunos foi possível, compreender as possíveis 

problemáticas encontradas na visão dos alunos que dificultam a aprendizagem da física 

no Ensino Médio dessa instituição.  

Para que assim, pudéssemos compreender o papel do professor e da escola 

nesse processo, aonde Rossatto (2013), dentre outros autores, acrescentam que “a 

escola deve esforça-se para a aprendizagem ser significativa para o aluno. Com isso, 

todos ganham a escola a família e principalmente a criança”. 

Portanto, identificar, discutir e solucionar problemas no processo educacional de 

qualquer disciplina, bem como, da física, deve ser o alvo de qualquer instituição 

comprometida com a qualidade e com o desenvolvimento de seus alunos, por isso, é 

cada vez mais importante trazer os alunos para discutir educação, pois é através do 

diálogo que se pode chegar a uma solução, sendo essa mais significativa para o 

processo de ensino.   

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

Assim, e depois da escolha do tema, dos objetivos e do tipo de pesquisa, uma 

revisão da bibliográfica fora feita, objetivando a seleção de todos os livros, textos, sites 

dentre outras fontes que pudessem contribuir e corroborar com a contextualização do 

presente trabalho, levando em consideração sempre fontes que fossem fidedignas e 

idôneas, aumentando assim a relevância da pesquisa.  

E tendo como base a pesquisa bibliográfica, os procedimentos utilizados para a 

coleta de dados na referida instituição de ensino, iniciou-se com a pesquisa de campo, 

que foi feita por meio de um questionário, em anexo, o qual possui quatorze 

questionamentos, de múltipla escolha que varia entre “sim” ou “não” a respostas mais 



 

elaboradas, bem como, há espaço no caso de três questões para justificativa, para os 

alunos, que assim desejar, contribuir com mais alguma informação. 

O questionário foi entregue aos alunos, das três séries do ensino médio da 

Escola Estadual De Educação Profissional Dr. José Alves Da Silveira, sendo importante 

destacar que todas as questões obedecem ao tema, sendo uteis para a compreensão 

de eventuais problemas encontrados com relação ao ensino e aprendizagem da 

disciplina física.  

A amostra definida para a realização da pesquisa foi composta por 450 alunos 

do ensino médio, de ambos os sexos e de várias idades, a entrega do questionário 

obedeceu ao funcionamento da escola, ou seja, sendo realizada 7:20 as 11:50 como 

também 13:10 as 16:50 horas, dependendo da disponibilidade da turma e da 

conveniência do professor, que ministrava a aula naquele momento, a data de início da 

pesquisa de campo iniciou-se no dia 18/09/2017 e se encerrou somente dia 13/10/2017, 

datas as quais foram estipuladas visando a cronologia para uma melhor adequação da 

presente pesquisa.  

Em posse de todos os questionários, uma tabulação de dados foi feita, no intuito 

de ordenar as informações conquistadas e dispostas nos questionários, facilitando 

assim, uma análise e uma leitura salutar das referidas informações, servindo como base, 

para a análise dos dados.  

 

3-DESENVILVIMENTO  

 

3.1-Tabulação dos dados 

As respostas, bem como, as perguntas a seguir apresentadas, foram 

entregues/respondidas pelos alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Dr. 

José Alves da Silveira, aonde  a partir desses questionamentos, foi possível  vislumbrar 

a percepção dos mesmos, com relação à física, objetivando achar alguma problemática, 

como também, e de forma sistêmica, o questionário procurou destacar a visão dos 

discentes com relação a disciplina, sua opinião diante a forma como deveria ser 

metodologicamente trabalhada e a importância dessa disciplina para sua formação, 

dentre outros questionamentos/respostas que veremos a seguir: 



 

3.1.1-Cursou o ensino fundamental em: 

GRÁFICO 1 cursou o ensino fundamental em: 

3.1.2- Período atual: 

Pergunta Primeira 

Série (%) 

Segunda 

Série (%) 

Terceira 

Série (%) 

Nº de 

entrevistados 

Período 

atual 

32 33 35 450 

Total 100% 450 

Tabela 1 Período atual.  

3.1.3- Como você se sente com relação a disciplina física: 

Pergunta/Respost

a 

Gost

o de 

estudar 

física 

Nã

o gosto 

de 

estudar 

física 

Indiferent

e 

 

Nº de 

entrevistado

s 

74%

9%

17%

1. Cursou o ensino Fundamental em:

Todo em escola pública Todo em escola privada Parte em escola pública e outra parte na escola privada



 

Como você se 

sente com relação a 

disciplina Física? 

 

45 

 

27 

 

28 

 

450 

Total 100% 450 

Tabela 2 Como você se sente com relação a disciplina Física: 

3.1.4- Para você, qual seria o processo ideal de ensino/aprendizagem da disciplina 

de física, ou seja, como você gostaria de estuda-la? 

 

GRÁFICO 2  Para você, qual seria o processo ideal de ensino/aprendizagem da 

disciplina de Física, ou seja, como você gostaria de estuda-la? 

3.1.5- A física estudada na escola, se aplica no seu dia a dia? Ou seja, ela tem 

alguma relação com o seu cotidiano/tecnologias? 

Pergunta/Resposta Sim, 

ela se 

aplica (%) 

Pouco, 

se aplica (%) 

Não, 

ela não se 

aplica (%) 

Nº de 

entrevistados 

A física estudada na 

escola, se aplica no seu 

dia a dia? Ou seja, ela tem 

 

 

52 

 

 

39 

 

 

9 

 

 

450 

4%

11%

82%

3%

4. Para você, qual seria o processo ideal de 
ensino/aprendizagem da disciplina de Física, ou 

seja, como você gostaria de estuda-la?

Somente na sala de aula Com experiências na sala

No laboratório unindo teoria/prática Marcou mais de uma opção



 

alguma relação com o seu 

cotidiano/tecnologias? 

Total 100% 450 

Tabela 3 A física estudada na escola, se aplica no seu dia a dia? Ou seja, ela tem alguma relação com o 

seu cotidiano/tecnologias? 

3.1.6- No estudo da física, qual a sua maior dificuldade com relação a essa 

disciplina? 

 

GRÁFICO  3 No estudo da Física, qual a sua maior dificuldade com relação a essa 

disciplina? 

36%

37%

19%

4%
4%

6. No estudo da Física, qual a sua maior dificuldade com relação 
a essa disciplina?

Entender os cálculos Interpretar a teoria

A relação entre a teoria e prática Marcou mais de uma opção

Não marcou Nenhuma



 

3.1.7- Existe alguma relação entre a física e a matemática, qual? 

 

Fonte: Próprio autor ( 2018) 

 

GRÁFICO 4 Existe alguma relação entre a física e a matemática, qual? 

3.1.8- Você acredita que para facilitar o professor no processo de ensino e 

aprendizagem seria ideal a utilização recursos didáticos para expor o conteúdo? 

Pergunta/Resposta Sim (%) Não (%) Nº de 

entrevistados 

Você acredita que 

para facilitar o professor 

no processo de... 

 

 

78 

 

 

22 

 

 

450 

Total 100% 450 

Tabela 4 Você acredita que para facilitar o professor no processo de ensino e 

aprendizagem seria ideal a utilização recursos didáticos para expor o conteúdo? 

 

16,0%

2,0%

18,0%
59,6%

4,2%
0,2%

8. Existe alguma relação entre a física e a matemática, qual?

Não sei Não tem As formulas A teoria Marcou mais de uma opção Não marcou Nenhuma



 

3.1.9- Com relação ao seu desempenho na disciplina de física, como você se 

classifica? 

Pergunta/Respost

a 

Biax

o (%) 

Médi

o (%) 

Elevad

o (%) 

Nº de 

entrevistado

s 

Com relação ao 

seu desempenho na 

disciplina de Física, você 

classifica como? 

 

 

23 

 

 

64 

 

 

13 

 

 

450 

Total 100% 450 

Tabela 5 Com relação ao seu desempenho na disciplina de Física, você classifica 

como? 

3.1.10- Quando tem dúvidas em física, você procura respostas? 

 

Fonte: Próprio autor ( 2018) 

 

GRÁFICO 5 Quando tem dúvidas em física, você procura respostas? 

 

24,4%

4,9%

56,2%

0,4%

12,9% 0,9% 0,2%

10. Quando tem dúvidas em física, você procura 
respostas?

Com o Professor
Nos Livros
Na Internet (youtube e blogs especializados em física)
Em branco
Marcou mais de uma opção
Monitor



 

4- CONCLUSÃO 

 

Verifica-se que ao longo do desenvolvimento do presente trabalho e através 

da pesquisa feita a partir do questionário, entregue e respondido pelos alunos do 

ensino médio, de todas as séries, da Escola Estadual De Educação Profissional Dr. 

José Alves da Silveira, que as dificuldades que afetam o sistema de ensino e a física 

não são exclusivas de uma determinada instituição, e sim, uma realidade que impera 

e que dificulta uma melhor produtividade com relação ao ensino desta ciência. 

Aonde no âmbito nacional a física a pesar de ser tratada como uma das 

disciplinas mais admiráveis do currículo escolar, não atinge o seu objetivo esperado. 

E isso acontece por vários motivos, desde o descaso histórico com relação a 

disciplina que perdura até os dias atuais, como também, a metodologia engessada 

empregada em algumas escolas do país pelos professores, o qual, impossibilita que 

haja por parte do aluno qualquer interação ou visualização de fenômenos, tornado a 

física um mero instrumento repetitivo de práticas matemáticas.  

E o professor, como um ator principal junto aos alunos, no processo de 

ensino e aprendizagem, deve desempenhar seu papel de forma crítica buscando 

sempre o seu aprimoramento e a sua capacitação, para assim, mediar de forma 

eficaz, eventuais problemas e desmotivações promovendo continuamente o diálogo 

e a busca por uma metodologia ideal, que vise no processo de ensino-aprendizagem 

uma visão em grupo, como também e principalmente respeite a individualidade de 

cada um de seus alunos, para que assim e de forma autônoma, os alunos possam 

se desprender de eventuais paradigmas ou limitações com relação a física, 

aproximando os mesmos a vivenciar a física com outros olhos. 

Assim ao fim dessa jornada, concluísse que já muito fora feito pela educação 

e que ainda falta muito a se fazer, para que a educação no Brasil seja de fato um 

agente de desenvolvimento da sociedade, e que só os professores e sua constante 

formação e especialização podem reverter essa realidade, construindo assim, 

alunos/cidadão cientes e responsáveis, e cada vez mais atentos e inclinados a 

participar ativamente do processo educacional, possibilitando assim a perpetuação 

de apropriadas práticas educacionais.  
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