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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo procurar, a partir de questionários e entrevistas de alunos e 

professores, fatores que influenciassem o desempenho dos alunos de três escolas da cidade de 

Niterói, sendo duas da rede pública e uma da rede particular. O questionário dos alunos contou 

com quinze perguntas, que tratam da realidade econômica em que vivem e de suas atitudes, 

enquanto o dos professores formulava nove perguntas, focadas em suas formações, experiências e 

práticas. Participaram 4 professores e quase 230 alunos, e o tratamento de dados foi feito 

utilizando uma planilha Excel. A partir dos histogramas de frequência relativa das respostas dos 

alunos, confirmamos algumas tendências já conhecidas, especialmente referentes à diferença de 

estrato socioeconômico entre os alunos das redes pública e privada, mas também obtivemos 

resultados inesperados, principalmente no que se refere às atitudes dos alunos. Pelos dados da 

amostra, os alunos da rede pública possuem melhores hábitos de leitura e de estudo do que os 

alunos da rede particular, apesar das diferenças enormes de qualidade de ensino e de estrutura que 

existem entre as duas redes. Isto mostra que os elementos que influenciam no desempenho 

acadêmico vão além do professor e da escola escolhida, algo que, a meu ver, merece ser estudado 

mais aprofundadamente. 

 

Palavras-chave: Desempenho acadêmico, questionários, entrevistas, estrato socioeconômico 
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ABSTRACT 

 

This study was undertaken with the objective of determining factors that influence student 

achievement in the city of Niterói, through the use of comprehensive questionnaires and 

interviews for students and teachers in three schools, two of which are public and one private. 

The student questionnaire has 15 questions, focusing on their socioeconomic status and academic 

behavior, while the teacher interviews have 9 questions, which focus on their certification, 

teaching experience and practice. Almost 230 students and 4 teachers participated in the study, 

and we used the Excel program to create bar graphs, which were then used to compare the results 

from the different schools. Through these graphs, we were able to confirm pre-established 

tendencies and socioeconomic factors, but we also found unexpected results, especially where the 

student's attitudes and behavior were concerned. We saw that students from the public school 

system had better reading and study habits than students from the private school, even though the 

private school has better teachers and funding. This shows that student achievement is influenced 

by elements that are much more complex than just good teachers and schools, a result that is 

worth pursuing in other studies. 

 

Keywords: Student achievement, questionnaires, interviews, socioeconomic status 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A educação básica no Brasil vive um momento delicado. Escolas públicas, financiadas 

pelos governos federais, estaduais e municipais, são enxergadas em sua grande maioria com maus 

olhos pela população. É quase consenso geral que o ensino público brasileiro tem qualidade 

questionável, especialmente quando comparado ao ensino privado, que vem fazendo cada vez 

mais sucesso entre as classes média e alta, apesar de seu custo elevado. Esta dinâmica criou nas 

últimas décadas uma verdadeira ruptura entre as redes pública e privada, especialmente no 

quesito do perfil do aluno que habita cada rede.  

 O que se enxerga hoje em dia, tomando como base a cidade de Niterói, no estado do Rio 

de Janeiro, é que a rede pública é destinada para as classes socioeconômicamente mais 

desfavorecidas, possuindo turmas etnicamente heterogêneas, constituídas de alunos vindos de 

áreas mais carentes, cujos responsáveis não tem capital para pagar a mensalidade relativamente 

alta de uma instituição de ensino privada. Muitos dos alunos trabalham ou fazem tarefas pela casa 

para ajudar a família, e possuem problemas para estudar em casa. Além disso, sofrem com o 

sistema questionável de aprovação no ensino fundamental, muitas vezes chegando até o ensino 

médio sem uma base aceitável de matemática e português. Vemos então que o desempenho dos 

alunos das redes públicas é marcadamente mais fraco, especialmente em disciplinas científicas e 

exatas. Esta é uma realidade bastante bem-estabelecida, sendo praticamente via de regra nas 

escolas municipais e estaduais. Apenas as escolas federais se apresentam como exceções, e em 

Niterói, o Colégio Pedro II se mantém no nível das boas escolas privadas.  

 Por sua vez, as escolas privadas de Niterói reúnem crianças de famílias de todas as classes 

economicamente mais favorecidas, que conseguem arcar com as mensalidades pedidas pelos 

colégios. Como consequência disso, a grande maioria dos alunos é de etnia branca (caucasiana), e 

o aluno negro é uma verdadeira raridade. Os alunos da rede particular moram em sua maioria em 

bairros nobres e suburbiais, e pela situação financeira favorável de suas famílias, não precisam 

ajudar a sustentar a casa, e possuem mais tempo e recursos para estudar e ampliar seus 

conhecimentos. Como comentado anteriormente, o desempenho do aluno da rede privada é, em 

geral, melhor nas áreas científicas. Claro que há exceções, e existem escolas privadas de 

qualidade muito baixa, mas quando se comparam as melhores escolas públicas com as melhores 
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escolas privadas, vemos que a diferença de desempenho dos alunos é enorme, e apenas as escolas 

federais conseguem competir de igual para igual. 

 Na minha época de ensino médio, estudei no Centro Educacional de Niterói (CEN), uma 

escola privada localizada no bairro do Pé Pequeno, na região de Santa Rosa. Minha situação 

familiar sempre foi bastante confortável, e nunca tive problemas em encontrar tempo para 

estudar, conseguindo ser aprovado para o curso de Física da UFF sem maiores problemas. Já 

como universitário, voltei para o Centro Educacional de Niterói como estagiário, acompanhando 

os Profs. Leonardo Pereira Vieira e Marcelo Cordeiro Fonte Boa, além de conduzir sessões de 

monitoria onde ficava a sós com os alunos. Foi uma experiência divisora de águas na minha vida, 

sendo o determinante para a minha decisão de fazer o curso de Licenciatura em Física, e querer 

me tornar professor. Permaneci como estagiário durante quase quatro períodos do meu 

universitário, e minha decisão de sair foi concorrente com meu ingresso no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), sob orientação do Prof. Dr. Jorge Simões 

de Sá Martins.  

 Minhas atividades no PIBID foram desenvolvidas em uma escola estadual, o Colégio 

Estadual Joaquim Távora (CEJOTA), localizado dentro do Parque Prefeito Ferraz (conhecido 

popularmente como Campo de São Bento), no bairro de Icaraí. No CEJOTA, acompanhei o Prof. 

José Roberto Sá, e tive minha primeira experiência dentro da rede pública, vendo em primeira 

mão as dificuldades enfrentadas não só pelos professores, mas também pelos alunos. Atuei dentro 

do CEJOTA durante quase três períodos e, em dois deles, por conta de duas matérias obrigatórias 

do curso de Licenciatura (PPE III e PPE IV), tive que fazer estágio supervisionado em outra 

escola pública. Por conveniência, escolhi o Colégio Estadual Manuel de Abreu (MABREU), 

localizado ao lado do Complexo Esportivo Caio Martins, no bairro de Icaraí.  

 No MABREU, acompanhei o Prof. Henrique Honorato, e lá encontrei uma realidade 

bastante distinta daquela que eu vi no CEJOTA, apesar das duas escolas serem estaduais, no 

mesmo bairro e separadas por menos de um quarteirão. O MABREU possui um ritmo mais 

acelerado, cobra mais do aluno e tem um ensino de nível maior do que a maioria das outras 

escolas estaduais da cidade. Em minha atuação neste segundo estágio em colégio público, 

comecei a questionar quais eram os motivos e elementos que poderiam criar uma diferença tão 

grande de desempenho em duas escolas públicas tão próximas.  

 Foi esta linha de pensamento, encorajada pelo Prof. Henrique do MABREU, que deu vida 
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a esta monografia. Três experiências de estágio em três escolas bastante distintas, que 

apresentaram métodos e resultados distintos, me levaram a tentar determinar quais eram os 

aspectos que influenciavam no desempenho dos alunos em cada rede. Através de questionários e 

entrevistas, procurei construir um perfil de aluno em cada escola, fazendo perguntas acerca de sua 

realidade socioeconômica e suas atitudes diversas. Também foram entrevistados os professores de 

Física de cada escola, com o intuito de criar perfis de professor. 

 A partir destes perfis e do desempenho dos alunos das escolas em provas padronizadas 

como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de Avaliação do Estado do Rio 

de Janeiro (SAERJ), procurei encontrar correlações que pudessem iluminar o que influencia de 

fato o desempenho do aluno de ensino médio na nossa cidade. Encorajado por artigos
1
 que 

procuram um ponto de vista alternativo sobre o que afeta o aprendizado no ensino médio, este 

estudo também busca ir além dos pontos de vista óbvios sobre o assunto, procurando encontrar 

elementos anti-intuitivos que influenciam no desempenho do aluno de Niterói. Claro que este 

trabalho, apesar de ter o foco principal nestes aspectos mais ocultos, tenta também encontrar e 

confirmar elementos pré-estabelecidos (especialmente socioeconômicos) que afetam o 

desempenho dos alunos, para que possamos assim avaliar, da forma mais abrangente possível, as 

diferenças de desempenho encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Does Teacher Certification Matter? High School Teacher Certification Status and Student Achievement, 

Educational Evaluation and Policy Analysis, 2000 
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 2. BASE TEÓRICA E METODOLOGIA 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo geral determinar, a partir de uma coleta compreensiva de 

dados referentes a alunos, professores e administrações de escolas das redes pública e particular 

da cidade de Niterói, perfis dos atores do processo educacional, procurando identificar as 

características destes perfis que podem influenciar o desempenho acadêmico do aluno atual de 

ensino médio, especificamente na disciplina de Física. Um estudo deste estilo não é nada original. 

Existem pesquisas conhecidas que procuram determinar as atitudes de alunos de ensino 

fundamental e ensino médio, e este trabalho se espelha neles em diversos aspectos. Nos próximos 

parágrafos, vou comentar um pouco sobre as três pesquisas deste gênero que influenciaram o 

presente estudo (especialmente em relação aos questionários utilizados). 

 A primeira é o projeto CLASS (Colorado Learning Attitudes about Science Survey)
2
, um 

projeto de pesquisa realizado pelo grupo de Physics Education Research (PER) da Colorado 

University, nos EUA, inicialmente idealizado com o propósito de sondar as pre-concepções 

moldadas pelas experiências prévias de alunos de ensino médio dentro da sala de aula. A pesquisa 

CLASS atual, que está disponível pela internet
3
, analisa dados através de um questionário que 

utiliza a escala Likert, onde alunos pontuam afirmações em relação ao quanto concordam ou 

discordam delas. As afirmações tratam principalmente de dois temas: as atitudes dos alunos em 

relação à resolução de exercícios e suas ideias em relação à utilidade da física em suas vidas e na 

sociedade em geral.  

 O segundo é o TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), um 

estudo realizado em nível internacional, que procura determinar o nível de conhecimento de 

alunos dos atuais quinto e nono ano do ensino fundamental (alunos com 9/10 anos e 13/14 anos, 

respectivamente). Realizado pela International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) de quatro em quatro anos, o estudo tem como propósito permitir que os 

países participantes possam comparar o desempenho de seus alunos. A coleta de dados se dá 

através de questionários para alunos e professores, e estes podem ser encontrados (junto com os 

                                                 
2
 CLASS, http://www.colorado.edu/sei/class/   

3
 Online CLASS Survey, http://www.colorado.edu/sei/surveys/Faculty/CLASS-PHYS-faculty.html  

http://www.colorado.edu/sei/class/
http://www.colorado.edu/sei/surveys/Faculty/CLASS-PHYS-faculty.html
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resultados) na internet
4
.  

 O último, e provavelmente mais conhecido, é o Programme for International Student 

Assessment (PISA), feito pela Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Assim como o TIMSS, é um estudo internacional que procura avaliar, a partir de provas 

extensas, o desempenho de alunos de 15 anos em três áreas: matemática, leitura e resolução de 

problemas. Feito pela primeira vez em 2000, é aplicado atualmente em mais de 70 países, 

incluindo o Brasil, onde sua aplicação é coordenada pelo Institudo Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP). É  re-aplicado a cada três anos (tendo a última aplicação sido feita em 2012), e 

o Brasil participa desde 2000. Os resultados brasileiros de todas as aplicações está disponível 

online
5
. Apesar da coleta de dados do PISA ser a partir de provas formais e não de questionários, 

como os outros estudos citados nesta seção, ela possui relevância neste estudo, pois aponta o 

desempenho do aluno brasileiro bastante abaixo da média, algo que pode refletir em possíveis 

dificuldades em matérias mais avançadas no seu futuro acadêmico. Os resultados do PISA 2009, 

divulgados pelo OECD, apontam que o aluno brasileiro teve desempenho “significativamente 

abaixo da média”, uma notícia no mínimo preocupante
6
.  

  

 A coleta de dados em meu estudo, que tem uma escala claramente muito menor, será feita 

através da seguinte metodologia, influenciada pelos estudos citados: 

 

 Elaborar um questionário compreensivo, que possa ser aplicado a alunos, 

professores e diretores/coordenadores de escolas básicas, e que consiga coletar 

dados diversos sobre estes três grupos de forma sucinta. As questões referentes aos 

alunos deverão explicitar sua realidade socioeconômica e suas atitudes perante os 

estudos; as questões apresentadas aos professores procurarão identificar sua 

trajetória profissional e suas atitudes em relação à preparação de aulas; e as 

questões apresentadas aos diretores/coordenadores tentarão iluminar qual a relação 

professor-aluno na escola e de que forma os professores e a própria instituição são 

avaliados. 

                                                 
4
 Grade 8 Student Questionnaire: Separate Science Subjects (TIMSS 2007),  

http://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/T07_StudentQ_SSS_G8.pdf  
5
 Resultados do PISA – Portal do INEP, http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados  

6
 Comparing Countries' and Economies' Performance: PISA 2009, http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf  

http://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/T07_StudentQ_SSS_G8.pdf
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf
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 A partir da aplicação do questionário, coletar dados dos três grupos citados 

anteriormente em três escolas básicas de Niterói: Colégio Estadual Joaquim 

Távora (CEJOTA), Colégio Estadual Manuel de Abreu (MABREU) e Centro 

Educacional de Niterói (CEN), sendo os dois primeiros da rede pública e o último 

da rede particular.  

 A partir dos dados coletados e do desempenho das escolas em provas padronizadas 

(ENEM e SAERJ), utilizar técnicas estatísticas para procurar correlações entre os 

dados coletados e os desempenhos. 

 Após estudar as possíveis correlações emergentes deste estudo, discutir seus 

aspectos intuitivos e anti-intuitivos, procurando analisar possíveis resultados 

inesperados, além de confirmar os esperados e pré-estabelecidos, buscando desta 

forma determinar quais elementos afetam o desempenho dos alunos. 

 Finalmente, após explicitar e discutir as correlações encontradas, fazer uma 

análise aprofundada sobre a diferença entre o desempenho dos alunos de escolas 

públicas e particulares. 
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 3. AS ESCOLAS 

 

  

 Nesta terceira sessão, procurarei expor um breve histórico das três escolas escolhidas, 

iluminando suas trajetórias como instituições de ensino e finalizando com minha experiência 

pessoal como estagiário (e como aluno, no caso do Centro Educacional de Niterói).  

 

 

 3.1 COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM TÁVORA 

 

 

 O Colégio Estadual Joaquim Távora (ou CEJOTA, como é chamado pelos professores e 

alunos) é uma instituição de ensino da rede pública do bairro de classe média alta de Icaraí, em 

Niterói. Localizada no Parque Prefeito Ferraz (popularmente conhecido como Campo de São 

Bento), a escola é cercada pelo aprazível ambiente do parque, sendo facilmente a escola com 

localização mais agradável dentre as três escolhidas para este trabalho, e também a mais antiga. 

Fundado nos anos 20, o CEJOTA antecede a existência do próprio Campo de São Bento. De fato, 

o que é conhecido atualmente como o Campo de São Bento era, nos primeiros anos da existência 

do CEJOTA, o próprio espaço físico do colégio. Aulas eram dadas ao ar livre e em salas 

espalhadas pelo bosque, dando ao colégio uma extensão invejável.  

 Hoje em dia, o CEJOTA ocupa apenas uma pequena parte do Campo de São Bento, e 

atende cerca de dois mil e duzentos (2200) alunos, com cerca de duzentos (200) professores e 

funcionários, funcionando nos turnos da manhã, tarde e noite, e oferecendo ensino fundamental, 

ensino médio e ensino de jovens e adultos (EJA). Ao contrário do que muitos acreditam sobre 

escolas públicas, o colégio possui sala de audiovisual bem equipada, com laptop dedicado, 

datashow, televisão com reprodutores de DVD e VHS e um sistema de som potente; laboratório 

didático com kits diversos relacionados a biologia, química e física, uma sala de informática com 

diversos computadores, e um espaço físico externo bastante amplo, com pátio grande e quadras 

esportivas de cimento. 

 Minha experiência no Joaquim Távora se resume à minha atuação como 
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bolsista/estagiário do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), durante 

cerca de um ano. A escola sofre de problemas diversos de administração e logística. Os 

professores precisam muitas vezes trazer materiais de casa para conseguirem escrever no quadro 

da sala de aula, e é comum ver professor faltar e deixar turmas sem aula, forçando outros 

professores a "adiantar" matérias e tentar dar aulas em mais de uma sala ao mesmo tempo.  

 A relação entre os alunos e os professores depende do professor. Há professores que 

fazem piadinhas e parecem tentar se enturmar com os alunos, enquanto outros são sempre 

formais. A diretoria da escola (que mudou no ano de 2013) tem a pretensão de colocar a escola 

“nos trilhos”, digamos assim, após alguns anos de relações conturbadas entre a diretoria anterior 

e o corpo docente, o que criou diversos problemas como ausências de professores, falta de 

materiais adequados e falta de organização para a aplicação de provas e simulados. Estas 

dificuldades afetaram claramente os alunos de forma bastante negativa, mas até o momento as 

mudanças foram pequenas. Hoje em dia ainda é comum ver professores faltarem, especialmente 

em períodos de greve na rede pública. 

 Os alunos são, em geral, de classes menos favorecidas, poucos sendo oriundos da classe 

média. Isso se reflete em uma diferença de postura em relação à sala de aula. A partir de 

conversas informais com alunos, percebi que muitos não pretendem continuar sua educação após 

o ensino médio e enxergam a faculdade como um sonho impossível. Querem apenas terminar o 

terceiro ano do ensino médio e partir para o trabalho semi-qualificado, muitos deles inclusive já 

trabalham, de fato precisam trabalhar para ajudar seus responsáveis.  

 Olhando pela disciplina de Física, o ensino na escola é fraco e tradicional. Só há um 

professor, o Prof. José Roberto Sá, e ele dá aulas teóricas no quadro, propondo exercícios do livro 

para os alunos, que em geral chegam ao ensino médio sem terem tido uma formação adequada 

em matemática básica. Isso provoca dificuldades enormes no ensino de qualquer ciência de base 

matemática, mas a física sofre especialmente por depender, dentro desta abordagem, quase que 

integralmente de equações, fórmulas e definições matemáticas.  

 A realidade que existe na sala é de pouquíssimos alunos que querem realmente tentar 

aprender e fazer os exercícios, e uma grande maioria que não se importa, não entende e vai tentar 

colar e entregar exercícios/trabalhos da forma mais simples e rápida possível, apenas para ganhar 

“pontos” e passar de ano. Passar com a nota mínima ou máxima não faz a menor diferença para a 

grande maioria dos alunos, e muitos tem grande facilidade de conseguir esta nota mínima. Desta 
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forma, passam de ano sem terem os conhecimentos minimamente adequados. 

 Apesar das instalações de qualidade razoável (audiovisual, informática, laboratório, etc.) 

os professores das ciências não as utilizam. Durante minha atuação como bolsista, levei alunos 

para o laboratório e eles comentaram de que nem sabiam que existia laboratório, e ficaram 

chocados com os materiais de que dispunha. A impressão que fica no ensino de física na escola é 

de que ele é bastante inadequado. A ênfase numa apresentação da física apoiada apenas em 

fórmulas não funciona, pois os alunos chegam no ensino médio sem terem internalizado 

conceitos básicos de matemática. Desta forma, a maioria dos alunos possui dificuldades de 

compreender os conceitos físicos apresentados com esta estratégia desde o primeiro dia de aula, 

criando assim uma realidade educacional bastante desfavorável. 

 

 

3.2 COLÉGIO ESTADUAL MANUEL DE ABREU 

 

 

 O Colégio Estadual Manuel de Abreu (chamado de MABREU pelos alunos e professores) 

é uma instituição de ensino da rede pública, localizada no bairro de classe média alta de Icaraí, na 

cidade de Niterói, aproximadamente a um quarteirão de distância do CEJOTA. A escola fica na 

Rua Lopes Trovão, próxima a esquina com a Avenida Roberto Silveira, quase encostada no 

Complexo Esportivo Caio Martins. Ao contrário do CEJOTA, que possui espaço físico amplo e 

aberto, o MABREU é tão escondido que pode até passar desapercebido por quem transita pela 

Lopes Trovão, mas não é uma instituição tão pequena quanto sua entrada diminuta faz parecer. 

 O colégio aproveita o pouco espaço que tem de forma completa, se espalhando entre o 

Caio Martins e os prédios que o cercam por todos os lados. Apesar destas limitações espaciais, o 

colégio oferece Ensino Fundamental e Médio, possuindo três turmas para cada série, do quinto 

ano do Fundamental até o terceiro ano do Médio. Tem um corpo docente avantajado, com 

múltiplos professores para cada matéria (incluindo dois de Física, ao contrário do CEJOTA, que 

apesar de sua localidade e seu espaço físico privilegiado, tem apenas o Prof. José Roberto), que 

são bastante engajados e preocupados com a escola e seus alunos. 
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 O MABREU é uma escola pobre em relação às instalações pedagógicas. Possui salas de 

audiovisual e informática, mas não oferece laboratório didático. Tem apenas uma quadra pequena 

de cimento para o uso dos alunos durante o recreio, consequência do pouco espaço de que o 

colégio dispõe. As salas de aula são mais compactas e escuras. Em relação ao CEJOTA, o 

ambiente e as instalações do MABREU são bastante inferiores, mas o MABREU é um colégio 

muito mais bem cotado e conhecido do que o CEJOTA, atraindo alunos da rede particular e 

cumprindo metas impostas pelo governo estadual. 

 A razão para isso parece ter raíz no planejamento que a direção da escola faz ao longo do 

ano com o corpo docente. Fazem reuniões desde antes das aulas começarem até depois de 

terminarem, e a cobrança que a direção faz sobre os professores é grande, algo que 

provavelmente afeta a cobrança feita em cima dos alunos, dentro da sala de aula. Os resultados 

disto são vários, como os recordes que a escola vem batendo de presença para o SAERJ
7
, e no 

feito de conseguir alcançar e ultrapassar metas de nota média impostas pelo governo estadual.  

 Por estes e outros motivos, a escola não tem dificuldade em atrair alunos até da rede 

particular, e por conta disto, apresenta turmas bastante heterogêneas. Alunos de diversos estratos 

sociais e econômicos convivem na mesma sala de aula, ao contrário do que vemos no CEJOTA 

(escola bastante voltada a alunos de áreas mais carentes). O alunado mais heterogêneo do 

MABREU, junto com a pretensão de muitos dos estudantes de continuarem estudando após o 

Ensino Médio, permite que a escola tenha um ritmo mais puxado, que ajuda os alunos a 

competirem por vagas em cursos técnicos, cursos militares e até em universidades públicas. Os 

próprios professores estimulam os alunos a procurar estes cursos e a continuarem os estudos. 

 Minha presença no Manuel de Abreu se refere ao meu estágio obrigatório nas disciplinas 

do curso de licenciatura Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) III e IV. Escolhi a escola por ser 

próxima à minha casa, sem saber que era conhecida como a melhor escola estadual da cidade de 

Niterói. A escola é muito organizada e focada em sua missão de ser a escola com maior “nota 

média” dos alunos na região litorânea. O diretor da escola tem enorme orgulho disso, e tem uma 

relação bastante rígida com os professores, que também se orgulham de fazer parte da instituição. 

A grande maioria deles aparenta ser dedicada ao trabalho e é bastante incomum ver algum 

                                                 
7
 Colégio de Niterói tem salas cheias no primeiro dia de aplicação do SAERJINHO, 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1534877  

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1534877
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professor faltar, seja por estar em greve ou qualquer outro motivo. 

 Há dois professores de física no colégio, Alexandre Lopes e Henrique Honorato. 

Alexandre está encarregado de todas as turmas do primeiro ano e de algumas turmas de segundo 

ano, enquanto Henrique dá as aulas para todas as turmas de terceiro ano e para as turmas 

restantes de segundo. Seus estilos são bastante distintos. Henrique estimula uma atitude de  

respeito por parte do aluno, e dá uma aula bastante tradicional, apoiada no uso intensivo do 

quadro negro, que é muito organizado e bem estruturado. Fiquei impressionado com seu domínio 

dos conteúdos, sempre demonstrando os passos matemáticos necessários para chegar em 

fórmulas e equações de interesse. O problema é acompanhar a exposição, que é bastante 

matemática, e muitos alunos não conseguem isso. Os que conseguem se enriquecem, e é comum 

ver dentro da mesma sala alunos com domínio bastante adequado de matemática e outros que não 

sabem princípios básicos. Alexandre, por sua vez, procura dar uma aula menos tradicional, mas 

ele sofre por não contar com uma atitude respeitosa por parte dos seus alunos de primeiro ano, 

que são simplesmente os alunos mais bagunceiros e descompromissados que já encontrei. 

Alexandre dá uma aula no quadro, mas costuma fazer exercícios com os alunos e chamá-los para 

fazer no quadro, e tenta sempre interagir com eles, ao contrário do Henrique, que começa e 

termina uma exposição sem interrupções. 

 Infelizmente, em minha opinião, a “nota alta” dos alunos é, em parte, forçada pela escola. 

A avaliação é feita de forma bem frouxa e alunos podem fazer em grupo provas e trabalhos que 

valem pontos do bimestre. Efetivamente, recebem autorização para colar e muitos alunos passam 

com notas excelentes (oito, nove) sem entender a física adequadamente. Claro que há alunos bons 

de verdade, mas não sei dizer se são excelentes por causa da escola ou por algum outro motivo.  

 

 

 3.3 CENTRO EDUCACIONAL DE NITERÓI 

 

 

 O Centro Educacional de Niterói (CEN), carinhosamente apelidado de Centrinho pelos 

alunos e professores, é uma escola particular localizada no bairro do Pé Pequeno, próximo de 

Santa Rosa, em Niterói. Fundado em 1960, o CEN é um dos colégios particulares mais 



22 

 

conhecidos da cidade. Funcionava antigamente em dois locais: o “Centrinho”, onde a escola 

atualmente se encontra, que reunia o Ensino Infantil e o Ensinio Fundamental até o 7o ano, e o 

“Centrão”, na Av. Ernani do Amaral Peixoto, no Centro da cidade, que abrigava do 8o ano do 

Fundamental até a 3a série do Ensino Médio. Hoje em dia, o Centrinho reune todo o Ensino 

Básico e o prédio do antigo Centrão abriga os cursos técnicos, a educação de jovens e adultos 

(EJA) e cursos de formação continuada e educação a distância.   

 O Centrinho é um lugar especial para mim, por ser a escola onde eu cursei o ensino 

fundamental e ensino médio, além de ter sido o local de meu primeiro estágio. Posso fazer duas 

reflexões sobre a escola, um sob o ponto de vista de aluno, e outro sob o ponto de vista de 

professor em formação. É uma escola que preza o ensino experimental, não-tradicional, e que 

procura criar uma relação extremamente afetiva entre o corpo docente e os alunos. Essa relação é 

visível dentro e fora da sala de aula, e é comum ver alunos se tornarem amigos de professores, e 

continuarem sendo amigos mesmo depois de serem formados pela escola. Infelizmente, a escola 

não dá muita ênfase à disciplina acadêmica, e alunos no geral não precisam passar muito tempo 

estudando para conseguir “passar de ano”, e podem, dependendo do aluno, conseguir isso com 

extrema facilidade, sem muito trabalho. Do ponto de vista de aluno, eu nunca criei hábitos de 

estudo enquanto estudei no CEN, mas conseguia passar sem muitos problemas na grande maioria 

das matérias, muitas vezes com notas altas.  

 Sob este ponto de vista, a escola peca em sua missão de preparar o aluno para dar o 

próximo passo em sua trajetória acadêmica, que, para muitos dos alunos, prossegue com o 

ingresso em alguma faculdade. Muitos alunos com pretensão de entrar em cursos disputados 

acabam enfrentando dificuldade para conseguir aprovação nos exames de ingresso, por nunca 

terem sido estimulados a criarem hábitos disciplinados de estudo. Por outro lado, a escola 

consegue fazer muito bem o papel de criar um ambiente agradável e acolhedor para seus alunos. 

Alunos vindo de outras escolas, cidades e até intercambistas de países diversos, conseguem se 

adaptar com muita facilidade na escola. Uma característica da escola que pode talvez ser 

consequência de sua atmosfera agradável e enfoque não-tradicional é sua força nas áreas 

artísticas. O Coral da escola é famoso, sendo até reconhecido internacionalmente, e muitos alunos 

ditos “alternativos”, com interesses diversos que vão além da sala de aula, conseguem receber 

todo o apoio que quiserem. 

 A escola também tem uma presença esportiva enorme. As equipes de handebol (feminina 
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e masculina) do colégio ficam sempre bem colocadas no Jogos Esportivos de Niterói (JEN), 

muitas vezes campeões, e também se sobressaem em competições estaduais e nacionais. 

Recentemente, a escola vem diversificando seu repertório, participando e sendo campeã de 

modalidades esportivas de praia, que ocorrem na Praia de Icaraí. Além dos já mencionados 

esportes e do coral, a escola oferece vários cursos que ocorrem depois do horário das aulas, de 

todos os tipos possíveis. Cursos de teatro, ciência experimental, judô, capoeira, e até perna-de-

pau, enriquecem seus alunos. 

 Os alunos são em geral de classe média/alta, e praticamente todos enxergam o ensino 

médio como uma obrigação, um passo necessário para conseguir ingressar no ensino superior. 

Somado à pouca disciplina que a escola estimula, a classe econômica dos alunos cria em muitos 

deles um desprezo pelo ensino em geral, e é comum encontrar grupos de alunos que aparentam 

não ter interesse em absolutamente nada dentro da sala de aula, mas que mesmo assim não 

possuem grandes dificuldades de aprovação, pelos motivos comentados anteriormente. Por isso, 

virou "coisa comum", nos últimos anos, alunos com dificuldade de passar de ano em outras 

escolas serem transferidos para o CEN.  

 O espaço físico da escola é amplo e agradável, longe de qualquer poluição sonora urbana. 

Há muitas árvores pelo pátio, cercando quatro quadras esportivas de cimento e uma quadra de 

areia (para vôlei, futebol e handebol de praia) e uma piscina (onde o colégio oferece curso de 

natação para os alunos e a comunidade a sua volta). O colégio tem duas salas de informática e de 

audiovisual, bastante bem equipadas, e todas as salas possuem ventilador e ar condicionado. Há 

também laboratórios de ciências, mas que estão em geral em péssimo estado. Na última vez que 

estive na escola, apenas o laboratório de química era utilizado com alguma frequência, e o de 

física estava sendo usado praticamente como depósito de entulho.  

 O ensino de Física na escola é forte. Dois professores, Leonardo Pereira Vieira, licenciado 

pela UFF e mestre em Ensino de Física pela UFRJ, e Marcelo Cordeiro Fonte Boa, também 

licenciado pela UFF e mestre em Educação pela mesma universidade, co-autor de um dos livros 

de Física de Ensino Médio mais utilizados do Brasil, dão aulas com estilos diferentes, mas ambos 

excelentes. Leonardo desenvolve experimentos e atividades utilizando os aplicativos em tablet, e 

sua aula chega a ser focada mais em experimentos em sala de aula do que em teoria e aula 

tradicional com o quadro como suporte único. Marcelo, por outro lado, tem uma aula mais 

equilibrada, com discussões em sala de aula e teoria na maior parte do tempo, mas com alguns 
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experimentos em horas estratégicas. O livro-texto de Física usado na escola é o que tem Marcelo 

como co-autor, o que apresenta uma série de vantagens. Por isso, é comum encontrar lá grupos de 

alunos que possuem grande interesse em Física (ou nas ciências em geral), e a quantidade de 

alunos que acaba tentando ingressar em cursos superiores de base matemática é relativamente 

alta. Como comentado anteriormente, conseguir a aprovação nos exames de ingresso já é outra 

história.  
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 4. OS QUESTIONÁRIOS 

 

 

 Três questionários distintos de natureza investigativa foram utilizados neste estudo, 

inspirados nos questionários de propósito similar dos estudos CLASS e TIMSS. Um foi destinado 

aos alunos, outro aos professores, e o último para diretores/coordenadores da escola. Nesta seção, 

comentarei os três questionários e as justificativas por trás das questões neles presentes. 

 

 

 4.1 DOS ALUNOS 

 

 

 O questionário destinado aos alunos é o de maior destaque neste trabalho, sendo o maior e 

mais completo dos três utilizados no estudo, e o que forneceu os dados de maior interesse. Seu 

objetivo principal é permitir uma caracterização de cada aluno em duas áreas de grande 

influência no desempenho acadêmico: sua realidade socioeconômica e suas atitudes relacionadas 

à educação. Enquanto a primeira é relativamente auto-explicativa, tendo como elementos, por 

exemplo, o local de moradia, facilidade de acesso a meios de informação e a escolaridade dos 

membros da família, a segunda é bastante mais complexa. Para os fins deste estudo, foquei nas 

atitudes dos alunos em relação à atividade de estudo e à leitura e, especificamente, na disciplina 

de física.  

 Segue uma listagem das perguntas, separadas por área, com um breve desenvolvimento  

justificando sua inclusão no questionário e identificando o objetivo explícito que cada pergunta 

procurava cumprir no contexto maior do estudo. 

 

 

  

 

 



26 

 

 4.1.1 Realidade socioeconômica 

 

   

 Na tentativa de caracterizar os alunos e criar um perfil de aluno para cada instituição de 

ensino, a determinação da realidade socioeconômica de cada estudante é fundamental. No nosso 

país, esta realidade é um dos fatores determinantes mais importantes no desempenho futuro do 

aluno. É considerado de conhecimento geral, e um dos múltiplos objetivos deste trabalho é 

confirmar/desmentir esta afirmação, que a escola particular tem um ensino de qualidade melhor 

do que a escola pública, e consequentemente o aluno formado por elas tem melhor preparo e 

maior capacidade para seguir o caminho acadêmico. Desta forma, estudantes vindos de famílias 

mais afluentes possuiriam uma importante vantagem inicial sobre aqueles oriundos de áreas mais 

carentes, o que poderia acabar influenciando nas suas disciplinas de estudo e nas atitudes em 

relação à educação em geral.  

 

 1. Quantos transportes públicos você utiliza para ir para a escola? 

 a) Nenhum              b) Um         c) Dois  d) Mais de dois 

 

 Esta pergunta tem como propósito averiguar se o/a aluno/a mora perto ou longe da escola 

em que ele/a estuda, e, indiretamente, se os pais tem condição de acompanha-lo até lá. Um aluno 

que mora longe, e que é consequentemente forçado a pegar conduções sucessivas, provavelmente 

decidiu, com sua família, fazer o esforço para estudar naquela escola, em vez de ir para alguma 

instituição mais próxima de casa.  

 

 2. Seu/sua pai/mãe possui que nível de escolaridade? 

 a) Nunca frequentou uma escola           b) Ensino Fundamental             c) Ensino Médio 

 d) Ensino Superior                                 e) Pós-Graduação 

 

 O que está aqui exposto como sendo uma pergunta na verdade são duas no questionário, 

uma para cada responsável do aluno. Como só muda o pai/mãe no enunciado das perguntas, foi 

listada aqui como uma só. Estas duas perguntas servem para determinar a realidade educacional, 

digamos assim, da casa de cada aluno/a. É intuitivo dizer que alunos de pais que passaram pela 
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formação acadêmica superior vão receber um estímulo maior em seus ambientes familiares para 

levar a escola “a sério”, e para não só concluir os estudos, mas ir além do Ensino Médio e 

procurar uma graduação universitária. 

 

 3. Quantos computadores existem na sua casa? 

 a) Nenhum, não uso computador      b) Nenhum, uso computador em lan house     

 c) Um                                                            d) Mais de um 

 

 4. Quantos tablets/smartphones existem na sua casa? 

 a) Nenhum            b) Um   c) Dois  d) Mais de dois 

 

 5. Você tem acesso a Internet?(pode marcar mais de um) 

 a) Sim, tenho banda larga em casa b) Sim, através de tablet/smartphone (3G)  

 c) Sim, em lan house   d) Não tenho acesso 

 

 Estas três perguntas possuem propósitos similares: descobrir qual é o grau de participação 

tecnológica do domicílio do aluno/a, participação tecnológica sendo definida pela quantidade de 

vias de acesso que o aluno possui para acessar a internet (se é que ele tem acesso), e 

consequentemente expandir seus conhecimentos, não só nas áreas escolares. A internet é, hoje em 

dia, uma ferramente cuja importância na vida do estudante é impossível exagerar. Nas três 

escolas escolhidas, por exemplo, os professores de praticamente todas as matérias tem o hábito de 

pedir trabalhos de casa sob a forma de pesquisas, algo complicado de se fazer sem acesso à 

internet. Acho improvável encontrar um aluno que não possui acesso a internet de forma alguma, 

mas estas perguntas valem também para verificar a facilidade ou dificuldade relativa que os 

alunos tem, baseado em sua classe socioeconômica. 

 

 

 6. Quantas horas por dia você trabalha? 

 a) Não trabalho  b) Só trabalho eventualmente  c) Até 4 horas por dia 

 d) Mais de 4 horas por dia 

 

 Esta é uma pergunta fundamental para retratar a realidade difícil vivida por muitos alunos 
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de escola pública, que muitas vezes precisam ajudar os pais a sustentar a casa e por conta disso, 

acabam se prejudicando academicamente. A imensa maioria dos alunos de escola particular, por 

sua vez, provavelmente não trabalha e tem bem mais tempo (e tranquilidade) para estudar. 

 

7. Em que bairro de Niterói você mora? 

 a) Icaraí b) Santa Rosa  c) Centro d) Comunidade do Cavalão    

 e) Morro do Estado  f) Moro em São Gonçalo  g) Outro – aonde? 

 

 Esta pergunta, a última da área de realidade socioeconômica, tem como propósito 

verificar se há algum padrão dentro das escolas em relação à moradia dos alunos. É provável que 

o desempenho dos alunos, na maioria dos casos, reflita a carência dos locais onde moram. 

 

 

 4.1.2 Atitudes em relação à educação 

 

 

 As atitudes dos alunos em relação à educação é a segunda área de interesse neste estudo. 

Todo professor de ensino médio sabe que uma das coisas que mais atrapalha o estudante em seu 

aprendizado é sua atitude em relação à escola, à disciplina e ao próprio ato de estudar. 

Infelizmente, o professor não é o único que cultiva as atitudes acadêmicas nos alunos. Claro que 

ele/a pode fazer diferença, mas as atitudes criadas pelo aluno durante sua vida podem facilitar, 

dificultar e, às vezes, até impossibilitar o trabalho do professor. 

  

 1. Você usa tablet/computador para que? (Pode marcar mais do que um) 

 a) Não uso nenhum destes aparelhos        b) Para jogar        

 c) Para acessar redes sociais                      d) Para auxiliar os estudos 

 

 Esta pergunta, a primeira do questionário da área de atitudes, serve para determinar a 

atitude do aluno frente a essas tecnologias, se ele as enxerga apenas como instrumentos de 

entretenimento, ou se também há a consciência de que estes aparelhos podem e devem ser 

utilizados para conectar o aluno a uma quase infinidade de informações. 
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 2. Quanto a seus hábitos de leitura, é correto afirmar que: 

 a) Leio livros por prazer          b) Leio jornal ou revista  

 c) Leio o que o professor pede        d) Não tenho hábito de leitura 

 

 Resultados recentes no PISA do ano de 2012
8
, um dos estudos que influenciou este 

trabalho, mostram que o estudante brasileiro tem dificuldade de cultivar um hábito de leitura. 

Este hábito é, sem dúvida, completamente fundamental para um desempenho acadêmico 

favorável. Esta pergunta serve para determinar se este hábito existe ou não nos estudantes da 

cidade de Niterói, e é imprescindível para identificar o perfil do aluno em cada escola. 

 

 3. Você procura fazer as tarefas propostas pelo professor em sala de aula? 

 a) Sempre b) Às vezes c) Só quando vale nota, mas faço sozinho  

             d) Só quando vale nota, mas copio de colegas  e) Não faço 

 

 Esta questão tem por finalidade colocar o dedo em uma das maiores feridas do ensino da 

escola pública (ao meu ver): as tarefas propostas que “valem ponto”. Em minha observação, 

muitos alunos só se esforçam para resolver exercícios ou entregar trabalhos se for em troca de 

pontos, e a pergunta procura verificar quantos de fato procuram fazer as tarefas. 

 

 4. Você tem hábito de estudar em casa? 

 a) Sim, quase todo dia                 b) Sim, mas só em véspera de prova  

 c) Só estudo com meus amigos    d) Não tenho hábito de estudar em casa 

 

 Esta é uma pergunta fundamental na construção do perfil da atitude do aluno, e tem 

propósito bastante auto-explicativo. O objetivo maior em colocar esta pergunta no questionário é 

ver se surgirão correlações interessantes com as respostas das perguntas anteriores. Claro, 

verificar se o aluno tem hábito de estudo ou não também é fundamental na construção dos perfis.  

 

 5. O que você pretende fazer após terminar o Ensino Médio? 

 a) Pretendo entrar em uma faculdade             b) Pretendo fazer curso técnico  

 c) Pretendo entrar para o exército  d) Pretendo começar a trabalhar 

                                                 
8
 PISA: desempenho do Brasil piora em leitura e 'empaca' em ciências - UOL Educação, 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1534877  

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1534877
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 Esta pergunta é de enorme importância na determinação das atitudes do aluno em relação 

à educação, pois determina como cada estudante enxerga o papel do ensino médio em sua vida, 

seja como um passo necessário em um caminho acadêmico maior, ou como o fim da “jornada”, 

digamos assim. 

 

 6. Você tem curiosidade pelos assuntos que envolvem a Física? 

 a) Sim  b) Não 

 

 7. Você acredita que a Física é uma matéria necessária no Ensino Médio? 

 a) Sim  b) É necessária apenas para os alunos que farão cursos de exatas 

 c) Não é necessária 

 

 As duas últimas perguntas da área de atitudes e que também finalizam o questionário dos 

alunos, são perguntas diretas que servem para determinar se a diferença de classe socioeconômica 

existente nas redes pública e privada se reflete em alguma diferença no interesse dos alunos pelas 

áreas científicas. Também pode servir para mostrar se a física é ensinada de forma a explicitar sua 

importância na nossa sociedade, que se torna cada vez mais tecnológica e dependente desta 

tecnologia. 

 

 

 4.2 DOS PROFESSORES 

 

 

 O segundo questionário utilizado no estudo foi direcionado aos professores de cada 

escola, e, no final da coleta de dados, quatro professores haviam sido entrevistados: os 

professores Leonardo Pereira Vieira e Marcelo Cordeiro Fonte Boa do CEN; o professor 

Alexandre Lopes Oliveira do MABREU; e o professor José Roberto Sá do CEJOTA. O 

questionário dos professores é mais curto, com dez perguntas, e foi aplicado como entrevista. 

Desta forma, as respostas não eram de múltipla escolha, e os professores podiam responder 

qualquer uma das perguntas da maneira mais conveniente para eles. 

 O objetivo final de existir um questionário de professores é para criar um perfil de 
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professor para cada escola, da mesma forma que o questionário dos estudantes nos permite criar 

um perfil de aluno. As perguntas escolhidas, mesmo não sendo tão influenciadas pelos estudos do 

PISA e TIMSS (por serem estes estudos direcionados a alunos), procuram determinar os aspectos 

de cada professor que podem ser determinantes no desempenho dos alunos. Estes aspectos são a 

formação do professor, sua carga de trabalho (no sentido da quantidade de escolas onde ele/a 

trabalha simultaneamente), a razão pela qual se tornou professor, suas atitudes perante o método 

de avaliação e preparo de aulas, e, finalmente, suas opiniões sobre o currículo mínimo atual do 

Rio de Janeiro, focando específicamente na inclusão dos conceitos de Física Moderna e 

Contemporânea. No restante desta seção, comentarei as perguntas incluídas neste questionário de 

forma mais aprofundada. 

  

 1. Qual é seu nível de formação? 

 

 Esta é uma pergunta com propósito bastante auto-explicativo, e procura determinar se há 

alguma correlação entre a formação do professor e o desempenho (e interesse) dos seus alunos, 

como analisado no artigo de Goldhaber e Brewer
9
.  

 

 2. Quantos anos você tem de magistério? 

 

 É provável que o tempo de profissão do professor faça uma diferença marcante em suas 

atitudes perante a organização das aulas, além do desempenho do aluno. Um professor que atua 

há mais de uma década na rede pública dificilmente terá a mesma força de vontade de executar 

atividades experimentais em sala do que um professor “novato”, recém-formado. 

 

 3. Você dá aula em quantas escolas? 

 

 Esta pergunta pode expôr elementos que determinam a atitude do professor em relação às 

aulas e aos alunos, pois um professor que, por exemplo, dá aula em diversas escolas 

simultaneamente tem seu tempo de planejamento e avaliação, dentre outras coisas, bastante 

prejudicado. 

                                                 
9
 Does Teacher Certification Matter? High School Teacher Certification Status and Student Achievement, 

2000 
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 4. Por que decidiu ser um professor? 

 

 Esta é uma pergunta que, para mim, é fundamental. É relativamente comum ver 

estudantes de graduação que fazem cursos de áreas científicas darem aulas particulares e em pré-

vestibulares, aproveitando seus conhecimentos novos e “frescos” para ter já um trabalho 

remunerado. A facilidade de encontrar emprego na educação básica é enorme, pela simples falta 

de professores, e esta pergunta tem como objetivo principal verificar se o professor trabalhou 

para entrar na profissão docente porque era realmente sua vontade, ou se ele se encontrou nela 

por outros motivos. 

 

 5. Você tem hábito de planejar e executar atividades experimentais com suas turmas? 

 

 6. Você planeja suas aulas de alguma forma? 

 

 Estas duas perguntas, que dialogam com a número 2 desta lista, tem como propósito 

determinar quais professores tem a força de vontade de procurar inovar sua própria atuação e 

executar atividades experimentais. A prática experimental é especialmente bem vista por alunos e 

professores, independente da rede de ensino em que se encontram, mas, paradoxalmente, poucos 

são os docentes que se dão ao trabalho de realmente levar este tipo de atividade para a sala de 

aula, seja por falta de estrutura ou falta de vontade. 

 

 7. Você acredita que o currículo mínimo de Física é adequado? Se não, por que? 

 

 Esta pergunta foi inspirada pelo meu convívio com o professor José Roberto Sá, do 

CEJOTA, que é particularmente interessado neste tema. Era comum ouvir reclamações dele sobre 

o currículo mínimo de física atual, e decidi levar o tema para as outras escolas onde atuei. Não foi 

surpresa alguma verificar que havia insatisfação em todas elas, mas é o por que disto ocorrer que 

se torna mais interessante. As opiniões dos professores das três escolas acerca da inadequação do 

currículo são, sem dúvida, fatores importantes na criação de seus perfis.  
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 8. Como você avalia seus alunos? 

  

 Esta pergunta serve para tentar ressaltar as diferenças entre os métodos diversos de 

avaliação feitos nas redes pública e particulare, e mostram principalmente como os alunos são 

vistos pelos professores, especialmente no quesito de capacidade. 

 

 9. Você acredita que Física Moderna e Contemporânea é matéria válida para alunos de Ensino 

Médio? 

 

 Esta pergunta, que fecha o questionário dos professores, é provavelmente a menos 

interessante no quadro maior deste estudo, e é possivelmente a mais difícil de responder. O 

currículo mínimo está colocando temas de física moderna à força (no primeiro ano, 

especialmente), e eu pessoalmente acredito que é de grande valor inserir temas específicos destas 

áreas mais recentes da física no ensino médio. Os alunos se mostram mais interessados, e 

havemos de convir que são temas que se tornam cada vez mais necessários para a enciclopédia 

cultural do século XXI, e que devem fazer parte do conhecimento do cidadão ativo na nossa 

sociedade, cujas tecnologias dependem cada vez mais de temas modernos da física. Por isto, 

considero a opinião dos professores sobre este tema de enorme valor. 
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 5. APLICAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

 A coleta de dados deste trabalho ocorreu ao longo de pouco mais de duas semanas, tendo 

início em 18/11/2013, e sendo finalizado em 05/12/2013. Foram aplicados questionários em dez 

turmas de ensino médio, sendo três de primeiro ano do CEJOTA, dois de segundo ano e um de 

primeiro ano do MABREU, dois de primeiro ano e dois de segundo ano do CEN. No total, 228 

alunos responderam o questionário, sendo 78 do MABREU, 56 do CEJOTA, e 94 do CEN. 

Podemos já tirar conclusões baseadas apenas na quantidade de alunos em cada escola. 

Considerando que estes questionários foram aplicados no fim do ano, muitos alunos das duas 

escolas públicas (MABREU e CEJOTA) simplesmente não estavam mais comparecendo à escola, 

provavelmente por já terem alcançado a nota mínima para aprovação, enquanto no CEN as 

turmas ainda estavam completamente preenchidas. Uma exceção foi a turma de primeiro ano do 

MABREU que, por estar em dia de prova no momento da aplicação do questionário, contava com 

a frequencia da quase totalidade dos alunos inscritos. Uma análise rápida nos permite calcular a 

média de alunos por turma em cada instituição, na época de fim de ano: 18,7 no CEJOTA, 26 no 

MABREU (sendo este número influenciado pela turma de primeiro ano lotada em dia de prova) e 

23,5 no CEN, algo que contrasta com a média de alunos em época de aulas "normais", que é de 

cerca de 30 alunos por sala nas três instituições. 

 Por outro lado, as entrevistas com os professores ocorreram ao longo de uma semana, de 

27/11/2013 a 05/12/2013, e foram entrevistados quatro professores: Alexandre Lopes Oliveira do 

MABREU, José Roberto Sá do CEJOTA, Leonardo Pereira Vieira e Marcelo Cordeiro Fonte Boa 

do CEN. As respostas dadas por eles às perguntas do questionário dos professores, embora não 

sendo o foco principal deste trabalho, nos permitem tirar conclusões interessantes sobre o 

ambiente acadêmico que os estudantes vivem dentro de sala de aula, o que pode influenciar suas 

respostas ao questionário dos alunos. 

 Nesta quinta seção do trabalho, farei uma análise das tendências e dos resultados 

interessantes encontrados nas respostas dos questionários e entrevistas, e comentarei sobre os 

métodos de tratamento de dados utilizados, para fazer minhas conclusões na próxima (e última) 

seção 
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 5.1 DOS ALUNOS 

 

  

 Os dados coletados dos alunos são os mais importantes para este trabalho, e também os 

mais numerosos, sendo, portanto, os mais complicados de serem analisados. 228 alunos 

responderam ao questionário, que por sua vez possui 15 perguntas, me dando um universo de 

3420 respostas para tratar, no mínimo (foi permitido aos alunos marcar mais de uma resposta 

sempre que quiseram). Para fazer a análise dos questionários, aproveitei a versatilidade do Excel, 

um programa de criação de planilhas. Coloquei todas as respostas nas planilhas, separando os 

alunos por turma e por escola, e após preenchê-las com todos os dados, criei gráficos de barras 

mostrando as quantidades relativas de cada opção escolhida, outra função do Excel. Foram os 

gráficos que me permitiram fazer a análise dos questionários de forma mais eficiente, pois é pela 

representação visual que as tendências e discrepâncias que eu desejava observar aparecem de 

forma mais dramática. 

 

  

 5.1.1 Centro Educacional de Niterói 

 

 

 Basta uma olhada no gráfico do CEN (a seguir) que reúne as respostas dadas pelas quatro 

turmas participantes (duas de 1a e 2a série de Ensino Médio) para ter uma confirmação imediata 

das tendências pré-estabelecidas relacionadas ao estrato sócio-econômico dos alunos que 

frequentam escolas da rede particular. As respostas inesperadas aparecem nas perguntas 

relacionadas às atitudes dos alunos.  
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1a e 2a série do CEN 

 

 O gráfico acima reúne os dados referentes aos questionários aplicados no CEN e mostra a 

frequência relativa de cada resposta possível nas quinze perguntas. Cada resposta possível conta 

com uma barra de cor própria. A primeira pergunta, por exemplo, tem quatro respostas possíveis, 

de "a" a "d". No gráfico acima, podemos ver que quase 70% dos alunos responderam "a", pois a 

barra azul corresponde a esta resposta. Quase 30% responderam "b", quase 5% responderam "c", 

e 0% responderam "d". Os outros dois gráficos, correspondentes às duas outras escolas, e os 

gráficos adicionais que estão anexados ao trabalho seguem esta mesma lógica. 

 Das primeiras nove perguntas, oito são de caráter sócio-econômico (a pergunta 6 aborda o 

tema das atitudes), e começarei minha análise sobre os alunos do CEN com elas. Já na pergunta 1 

temos um resultado bastante esperado, a meu ver: o de que a grande maioria dos alunos sequer 

utiliza transporte público para ir até a escola. Quase 70% dos alunos andam ou são levados pelos 

pais, quase 30% utilizam apenas um transporte público, quase 5% utilizam dois, e ninguém 

precisa usar mais do que dois. Isto faz perfeito sentido, especialmente quando analisamos as 

respostas da pergunta 9, que é justamente sobre o bairro de moradia dos alunos. Vemos que quase 

70% dos alunos moram nos dois bairros nobres mais próximos da escola, Santa Rosa e Icaraí, e 

outros 25% deles moram em outro bairro de Niterói, não listado dentre as opções do questionário. 

Estes "outros" bairros foram em sua maioria Itaipu, da região oceânica, e Pendotiba (que não é 

um bairro, mas foi listada como tal pelos alunos).  

 Outro resultado gritante dos questionários aplicados no CEN é o das perguntas 

relacionadas ao nível de escolaridade dos pais dos alunos. Quase 45% dos pais e pouco mais de 
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45% das mães dos alunos possuem título de pós-graduação, um número bastante expressivo e 

equilibrado entre os sexos. Este equilíbrio some quando olhamos, entre os demais, para o número 

daqueles que cursaram ensino superior: pouco mais de 40% das mães cursaram faculdade, contra 

apenas 25% dos pais. No caso do ensino médio, este desequilíbrio troca de lado: mais de 15% dos 

pais o possuem contra apenas 10% das mães, e no ensino fundamental a história é a mesma: 

quase 10% dos pais possuem, contra quase 0% das mães. Nenhum aluno respondeu que seus pai 

e mãe nunca frequentaram uma escola. Os resultados destas duas perguntas são muito 

importantes, pois são a base de todas as outras da seção socioeconômica. Os pais que possuem 

pós-graduação e ensino superior são provavelmente de classe média ou média-alta, podendo 

fornecer a seus filhos um ambiente familiar culturalmente denso, ferramentas tecnológicas e 

internet, além de conseguirem sustentar as casas sem a necessidade de que os filhos trabalhem. 

Pelo gráfico, olhando apenas a proporção de alunos que possuem pai/mãe com este nível 

educacional (superior e pós), vemos que os pais de aproximadamente 70% e as mães de quase 

90% dos alunos tem educação avançada. Isto apoia a caracterização do aluno do CEN como 

sendo em sua grande maioria de classe socioeconômica privilegiada. 

 

 Como era de se esperar, as respostas às perguntas 4 e 5, sobre a quantidade de 

computadores e tablets/smartphones presentes nas residências dos alunos, sendo portanto 

relacionadas ao poder aquisitivo de suas famílias, apoiam esta caracterização. Pouco mais de 80% 

dos alunos responderam que possuem mais de um computador em casa, quase 20% indicaram 

que tem um. Surpreendentemente, houve aluno que respondeu sequer usar computador. De forma 

parecida, quase 65% dos alunos responderam que tinham mais de dois tablets/smartphones em 

casa, enquanto as outras opções (não ter, ter um e ter dois) obtiveram todas elas a mesma 

proporção relativa de respostas, entre 10 e 15% dos alunos. As respostas à pergunta 7, sobre 

acesso a internet, foram dramáticas. Quase 90% dos alunos responderam que tinham banda larga 

em casa, e quase 60% responderam que podiam acessar a internet através de seus 

tablets/smartphones, contra quase 0% que usam lan house... ninguém não tem acesso. A pergunta 

8, sobre a quantidade de horas trabalhadas, fecha a seção socioeconômica, e vemos que 85% dos 

alunos de fato não trabalham, com os 15% restantes divididos principalmente entre trabalhar 

eventualmente e até 4 horas por dia. 

 A seção sobre as atitudes dos alunos é a que traz alguns resultados surpreendentes, 
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começando já com a pergunta 10, sobre hábitos de leitura. Quase 50% dos alunos responderam 

que lêem livros por prazer, quase 20% lêem jornais/revistas e quase 10% lêem o que o professor 

pede. A surpresa vem na quantidade de alunos que dizem não ter hábito de leitura: mais de 25% 

da turma. Um entre quatro alunos de uma classe majoritariamente média/alta dizendo que não 

tem hábito de leitura é um dado surpreendente, e um pouco preocupante.  

 As perguntas 11 e 12, sobre fazer tarefas em aula e estudar em casa, mostram um perfil de 

estudante bastante interessante. 25% dos alunos dizem sempre fazer as tarefas propostas, 

enquanto mais de 50% dizem fazer apenas às vezes, e pouco menos de 20% dizem que só fazem 

quando valem nota. Pouquíssimos (menos de 5%) copiam de colegas ou não fazem. Um total de 

75% de alunos dizendo que fazem as tarefas mesmo quando não valem nota é um número 

bastante aceitável, mas é nos hábitos de estudos que o quadro muda. 15% dos alunos dizem 

estudar quase todo dia, enquanto praticamente 50% estudam apenas em véspera de provas, e mais 

de 30% dizem que não tem hábito de estudar em casa. Em outras palavras, 80% dos alunos não 

têm hábito de estudar regularmente, mas, ao mesmo tempo, as respostas à pergunta 6 mostram 

que os alunos, que em sua grande maioria possuem internet, computador e smartphone em casa, 

utilizam estes aparelhos principalmente para acessar redes sociais (mais de 90%), 55% usam para 

jogar e quase 80%, um grande percentual, usam para auxiliar os estudos. Podemos admitir então 

que aqueles alunos que possuem algum hábito de estudo enxergam a enorme utilidade que a 

tecnologia atual tem na busca por conhecimentos, e de fato a utilizam no dia a dia para este fim.

 As perguntas 13, 14 e 15, que finalizam o questionário, tratam do "próximo passo" do 

aluno e de seu interesse em Física. As respostas à pergunta 13 mostram uma realidade bastante 

esperada, a de que a maioria absoluta dos alunos, quase 90%, pretende entrar em uma faculdade 

logo após o ensino médio. As respostas às perguntas 14 e 15, por outro lado, mostram que o aluno 

do CEN é bastante dividido em relação à curiosidade pelos assuntos que envolvem a Física: 

quase 60% dizem ter interesse, contra pouco mais de 40% que dizem não ter. Por outro lado, a 

maioria dos alunos (quase 65%) acredita que a Física deveria ser ensinada no ensino médio, 

enquanto pouco mais de 30% acreditam que deveria ser ensinada apenas para os que seguirão 

área de exatas... pouquíssimos acham que sequer deveria ser ensinada. 

 

 Estas respostas nos permitem criar um perfil de aluno do Centro Educacional de Niterói. 

Ele é, em sua grande maioria, de classe média/alta, morando em bairro nobre, com pais que 
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possuem formação escolar avançada, capazes de acompanhá-lo até a escola, de fornecer um bom 

número de ferramentas tecnológicas, e de possibilitar que disponha de tempo para utiliza-los e 

estudar. Infelizmente, o estudante não parece se aproveitar deste tempo. Não existe hábito de 

leitura bem estabelecido, e nem hábito de estudo. O que podemos afirmar é que o aluno "normal" 

lê algo, seja por prazer ou por exigência do professor, e que faz as tarefas quando ele acha 

necessário. Estudo de verdade provavelmente só é feito em véspera de provas, mas, mesmo com 

estes hábitos, o aluno não tem dúvida do que quer fazer após o ensino médio: entrar em uma 

faculdade. Em relação à Física, ele não sabe se gosta ou não, mas acredita que deveria, sim, ser 

ensinada na escola.  

 

 

 5.1.2 Escola Estadual Manuel de Abreu 

 

 

 O questionário foi aplicado em três turmas do MABREU, sendo duas de segundo ano e 

uma de primeiro, e os resultados foram surpreendentes, especialmente no aspecto 

socioeconômico. Como eu comentei anteriormente, a escola possui turmas bastante heterogêneas, 

com alunos vindo de todos os estratos econômicos, mas, por ser uma escola pública, acreditava 

que os resultados apontariam que os alunos, em sua maioria, tinham raízes em famílias humildes. 

De fato, o que acabou sendo registrado foi o oposto, como mostrarei a seguir. 
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1a e 2a série do MABREU 

 

 Começarei novamente pela seção socioeconômica. Menos da metade dos alunos do 

MABREU mora em Icaraí ou Santa Rosa (quase 20% e quase 25%, respectivamente), e um 

número bastante grande, 45%, mora em bairros distantes da área nobre da cidade. Isso se reflete, 

é claro, no transporte utilizado pelos alunos para ir à escola. Quase 60% dos alunos precisam 

utilizar um transporte público, contra 20% que andam ou são levados pelos pais. Pouco menos de 

20% precisa usar dois transportes públicos, e pouquíssimos usam mais que dois.  

 Os resultados das perguntas 2 e 3, relacionadas aos pais dos alunos, são especialmente 

dramáticos, ainda mais quando comparados aos do CEN. Menos de 5% dos pais e cerca de 2% 

das mães possuem pós-graduação; pouco mais de 10% dos pais e pouco menos de 20% das mães 

possuem ensino superior. Em sua maioria, os alunos do MABREU têm pais com ensino médio 

completo: 50% dos pais e mães possuem formação de ensino básico. Isso se traduz na classe 

socioeconômica dos alunos, conforme esperado. Em sua maioria, o aluno do MABREU é de 

classe média/baixa, mas há exceções. 

 Esta realidade econômica está evidente na pergunta 5. 35% dos alunos dizem não ter 

tablet/smartphones em casa, mas temos um certo equilíbrio entre aqueles que dizem ter um e 

mais de dois: 25%, enquanto cerca de 12% tem dois. Computadores, por sua vez, já são objetos 

bastante comuns para os estudantes, estando presente nas casas de 90% dos alunos (um 
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computador para pouco mais de 50%, mais de um para pouco menos de 40%). Os alunos em sua 

grande maioria também têm acesso fácil à internet: mais de 80% possuem conexão de banda 

larga, e 35% podem ter acesso através de smartphones. Através destes dados, podemos ver que o 

computador e a internet estão a caminho de estarem presentes nas casas de cidadãos de todos os 

estratos econômicos. 

 A última pergunta da seção socioeconômica, sobre trabalho, mostra que a maioria dos 

alunos do MABREU também não tem a necessidade de ajudar os pais a sustentar a casa: 65% 

deles dizem não trabalhar. Mas, ao contrário do que ocorre no CEN, há alunos que precisam: 

cerca de 15% dos alunos trabalham até 4 horas por dia, e outros 15% trabalham mais do que 4 

horas. 

 Assim como no CEN, são as perguntas acerca das atitudes dos alunos que são realmente 

surpreendentes. Começando pelos hábitos de leitura, vemos que 45% dos alunos lêem por prazer, 

pouco mais de 30% lê jornal/revista, pouco mais de 10% lê o que o professor pede, e apenas 15% 

dizem não ter este hábito. Em comparação com o CEN, que teve 25% dos alunos nesta categoria, 

sendo repleto de alunos de classe média/alta, com pais altamente educados, este é um número 

realmente surpreendente. As perguntas 11 e 12 também evidenciam uma diferença de disciplina e 

atitude de estudo bastante grande entre os alunos do MABREU e os alunos do CEN. 55% dos 

estudantes do MABREU dizem sempre fazer as tarefas propostas pelo professor e 30% fazem às 

vezes, ninguém não faz. 35% dos alunos do MABREU estudam em casa quase todo dia, 30% 

apenas em véspera de provas, pouco menos de 20% dizem não ter este hábito. Em comparação 

com os alunos do CEN, o aluno do MABREU lê e estuda mais. Isto também é visível nas 

respostas à pergunta 6: 85% dos alunos responderam que usam computador/tablet para auxiliar os 

estudos, mais do que qualquer outra opção (pouco mais de 80% para redes sociais e 40% para 

jogar). 

 Não deve ser surpresa para ninguém que estes hábitos, bastante úteis para um estudante, 

acabem tendo efeito não só na hora de decidir o próximo passo acadêmico, mas também em suas 

atitudes em relação à Física. Quase 70% dos alunos pretendem entrar na faculdade e mais 25% 

querem fazer cursos técnicos. 10% querem entrar no exército, outro número expressivo quando 

comparado com o CEN, onde apenas 1% dos alunos marcou esta opção. Em relação à Física, 

vemos que o aluno do MABREU está até mais conflitado do que o do CEN: quase 55% dos 

alunos tem interesse contra pouco mais de 45% que não, mas ao mesmo tempo, mais de 70% dos 
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alunos concordam que a Física não só é uma matéria necessária no ensino médio, como deve ser 

ensinada para todos. Pouco menos de 30% acham que deveria ser uma matéria reservada para os 

alunos de exatas, e nenhum aluno respondeu que não deveria ser ensinada. 

 O perfil de aluno do MABREU é possivelmente o mais difícil de construir, visto que não 

há uma resposta predominante em várias das perguntas, mas, na média, o aluno que frequenta a 

escola mora em bairros de periferia, e precisa pegar ônibus para ir até a escola. Ele não precisa 

trabalhar, tem hábito de leitura e estuda, mesmo se for na véspera de alguma prova. 

Frequentemente faz tarefas propostas pelo professor. Sua casa com certeza tem computador, que 

é utilizado principalmente para auxiliar os estudos. Pretende entrar em uma faculdade, mas não 

descarta a possibilidade de um curso técnico, e em relação a Física, não sabe dizer se gosta ou 

não, mas não tem dúvida alguma que deveria ser ensinada no ensino médio, preferívelmente para 

todos. 

 

 

 5.1.3 Escola Estadual Joaquim Távora 

 

 

 O CEJOTA foi a última escola a ter questionários aplicados, e por conta das dificuldades 

de encontrar turmas com quórum de alunos, apenas três turmas participaram, sendo as três de 

primeiro ano. Seus resultados confirmam a realidade socioeconômica um pouco mais 

desfavorecida de seus alunos, mas esta diferença é muito menor do que a esperada. De fato, 

olhando apenas os gráficos e as distribuições das respostas, vemos que pouca coisa separa os 

estudantes de cada instituição. 
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1a série do CEJOTA 

 

 Seguindo a mesma ordem das duas escolas anteriores, começamos pela seção 

socioeconômica. Assim como no MABREU, mais de 60% dos alunos do CEJOTA usam um 

transporte público para ir à escola, e a razão para isto é facilmente verificável nas respostas à 

pergunta 9: um total de 45% dos alunos moram em bairros longe da escola, sendo 15% destes 

morando fora de Niterói (em São Gonçalo) e os outros 30% em bairros de periferia. Pouco mais 

de 30% moram nos bairros nobres próximos ao colégio, mas alguns destes alunos provavelmente 

se aproveitam do transporte público grátis oferecido aos estudantes da rede pública, já que menos 

de 20% responderam na pergunta 1 que não usam transporte público algum para chegar até a 

escola. 

 As respostas às perguntas 2 e 3 são os primeiros indícios da classe socioeconômica 

predominante entre os alunos do CEJOTA. Nenhum pai e cerca de 5% das mães possuem pós-

graduação e 20% dos pais e mães possuem ensino superior. O ensino médio é mais difundido, 

com 50% das mães e 45% dos pais tendo completado o ensino básico. A diferença destes 

resultados para aqueles do MABREU é realmente pequena, mas em comparação com o CEN, 

mostram uma desigualdade abismal. Estranhamente, esta desigualdade (entre as escolas públicas) 

não está presente nas perguntas referentes a computador e tablet/smartphone. Mais de 85% dos 

alunos do CEJOTA possuem computador em casa, sendo 45% destes com mais de um. Cerca de 
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25% dizem não ter tablet/smartphone (contra 35% do MABREU), e aqueles que possuem um, 

dois ou mais de dois são distribuidos de forma bastante igual. O acesso à internet entre os alunos 

do CEJOTA é tão difundido quanto no MABREU: mais de 80% dos alunos possuem acesso a 

banda larga, 30% acessam através de celular, menos de 5% dizem não ter acesso. Em relação a 

trabalho, vemos que a maioria dos alunos do CEJOTA (65%) também não trabalha, e os outros 

35% estão bastante bem equilibrados entre trabalhar eventualmente, até 4 horas por dia e mais de 

4 horas por dia. 

 O aluno do CEJOTA passa a ficar atrás do aluno do MABREU novamente na seção de 

atitudes, mas, de novo, esta diferença é muito menor do que a esperada. Mais de 40% dos alunos 

dizem que lêem por prazer, 25% lêem jornal/revista, cerca de 18% lêem o que o professor pede, e 

20% dizem não ter hábito de leitura (contra 15% no MABREU). Os alunos do CEJOTA também 

não são tão estudiosos, especialmente em casa: pouco mais de 75% dos alunos fazem as tarefas 

sempre ou de vez em quando, 15% só fazem quando vale nota, enquanto menos de 5% copiam 

dos colegas. O dado mais interessante aparece na pergunta 12. Menos de 15% dos alunos tem 

hábito de estudar quase todo dia, enquanto 50% estudam apenas em véspera de provas, os 

mesmos números encontrados no CEN, contra 35% e 30%, respectivamente, no MABREU. Uma 

proporção grande dos alunos do CEJOTA sequer estuda em casa: 30%, "perdendo" somente para 

os alunos do CEN. 

 O aluno do CEJOTA também quer, em sua maioria, entrar em uma faculdade após 

concluir o ensino médio. 65% dos alunos marcaram esta opção, e mais de 25% pretendem fazer 

curso técnico, um número parecido com o encontrado no MABREU. Por outro lado, 15% dos 

alunos do CEJOTA pretendem já começar a trabalhar, contra cerca de 7% no MABREU e no 

CEN. O interesse dos alunos em relação à Física é o mais favorável dentre as três escolas, outro 

dado surpreendente. Mais de 60% dos alunos respondeu que tem curiosidade pelos assuntos que 

envolvem a Física, a maior proporção de todas, mas este interesse não é aparente na última 

pergunta. Mais de 5% dos alunos acredita que a Física nem deveria ser ensinada, contra os 65% 

que acham que a física deveria ser ensinada para todos e os quase 30% que acham que deveria ser 

ensinada apenas para os alunos de exatas. 

 O perfil de aluno do CEJOTA, como no MABREU, é bem mais difícil de construir do que 

esperado. As turmas do CEJOTA são surpreendentemente heterogêneas, muito mais do que eu 

consegui perceber em meu ano e meio de estágio. O que podemos afirmar é que o aluno do 
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CEJOTA, em sua maioria, mora longe da escola e, portanto, precisa utilizar transporte público. 

Seus pais provavelmente tem ensino médio completo, e conseguem muni-los com computadores, 

tablets/smartphones e internet, além de tempo para estudar. O aluno tem hábito de ler 

regularmente, sendo jornal/revista ou por prazer mesmo, mas não possui o menor hábito de 

estudo, só dedicando a isto seu tempo em vésperas de provas. Apesar desta falta de hábito estudo, 

ele pretende continuar os estudos, de preferência em uma faculdade, e, em relação à Física, é o 

aluno que mais possui interesse, e em sua maioria, acredita que deveria ser ensinada para todos. 

 

 

 5.2 DOS PROFESSORES 

 

 

 Além dos questionários aplicados aos alunos, 4 professores foram entrevistados. Cada um 

respondeu apenas 10 perguntas, portanto cada um teve a liberdade de responder da forma que 

quisesse. Suas respostas evidenciam perfis de professor de Física das instituições em que 

trabalham, mas é claro que precisamos manter em mente que este perfil é bastante subjetivo, 

sendo baseado em um grupo tão pequeno de entrevistados. Todas as entrevistas estão disponíveis 

nos anexos deste trabalho. 

 

  

 5.2.1 Centro Educacional de Niterói 

 

 

 Dois professores do CEN foram entrevistados, os profs. Leonardo Pereira Vieira e 

Marcelo Cordeiro Fonte Boa. Ambos os professores possuem título de mestrado, sendo o do 

Leonardo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o do Marcelo obtido na 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Entre os dois há diferenças de idade e experiência 

consideráveis, sendo o Marcelo um veterano de 35 anos de magistério contra apenas 4 do 

Leonardo (ambos deram aula por anos antes de serem licenciados), e trabalham em outras 

escolas, além do CEN: Marcelo trabalha no Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT), 

enquanto Leonardo trabalha em duas escolas públicas, sendo uma delas o próprio CEJOTA, 



46 

 

dando aulas de matemática no EJA. Os dois deram seus primeiros passos como professores de 

formas distintas, com o Leonardo dizendo que sempre gostou dos processos de ensino e que quer 

ensinar Física de uma forma melhor do que lhe foi ensinado enquanto aluno, enquanto o Marcelo 

começou a dar aula por necessidade, e acabou gostando cada vez mais, até se especializar e virar 

professor de vez. 

 De qualquer forma, os dois possuem uma paixão pela profissão, e tem hábitos dentro da 

sala de aula que são bastante incomuns. Os dois não só acreditam que atividades experimentais 

são necessárias como levam estas atividades para suas turmas regularmente. O prof. Leonardo, 

especialmente, é um entusiasta da Física experimental enquanto instrumento didático. No 

planejamento das aulas, há uma pequena diferença entre os dois, visto que o Leonardo procura 

planejar as aulas de formas inovadoras, tirando ideias de revistas renomeadas, enquanto o 

Marcelo, que tem a enorme vantagem de utilizar o livro-texto de sua própria autoria com as 

turmas, possui planejamentos principais e secundários para todas as suas aulas, embora ele não 

utilize outros livros e revistas para elabora-los. 

 Suas opiniões acerca do currículo mínimo são um pouco diferentes. Leonardo, que é mais 

imerso na realidade da rede pública, é a favor da remodelação do currículo antigo, mas acredita 

que as mudanças feitas foram bastante mal planejadas, especialmente considerando a falta de 

estrutura e tempo que são oferecidos aos professores. A inserção de tópicos de física moderna e 

contemporânea no currículo pode impossibilitar que alguns professores, que não tiveram cursos 

de formação adequados, sigam o andamento previsto. Leonardo é entusiasticamente a favor de se 

ensinar conteúdos de física moderna no ensino médio, mas, para ele, o que mais falta é estrutura, 

material didático, e tempo.  

 Marcelo, por outro lado, é a favor da diminuição do currículo, desde que, nas palavras 

dele, "seja coerente naquilo que precisa ser aprofundado". Desta forma, ele não é contra a retirada 

de conceitos que são essencialmente matemáticos do currículo, pois o mais importante é 

conseguir modelar, e não sair fazendo exercícios. A Física deveria fornecer ao aluno as 

ferramentas para compreender os objetos e os fenômenos com os quais ele tem contato no dia a 

dia. Em relação à inserção de tópicos de física moderna, Marcelo também é a favor, e ele próprio 

tem hábito de trabalhar estes conceitos em sala de aula, no contexto dos limites dos modelos 

clássicos. Sua preocupação está na implementação adequada deste currículo, cujos conceitos mais 

"simples" já são de difícil compreensão por parte dos alunos. 
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 A avaliação dos dois professores é bastante diferenciada, e eu acredito que é influenciada, 

em parte, pelo projeto político pedagógico do CEN, como uma escola humanista e experimental. 

Os dois avaliam seus alunos de forma contínua, sem depender apenas de provas e trabalhos 

pontuais, onde os alunos precisam cumprir uma cota de pontos para passar de bimestre. Utilizam 

uma sistemática de avaliação que envolve diversos aspectos dos alunos, que leva em conta seus 

potenciais e suas tendências pessoais, sejam eles orientados para a área de exatas ou de humanas. 

Desta forma, a avaliação se torna mais complexa e subjetiva, mas ao mesmo tempo bastante 

profunda. 

 

 O professor de Física do CEN é bastante diferenciado e dedicado aos seus alunos e a sua 

profissão, e se mostra reflexivo e crítico dos rumos que o ensino de Física está seguindo na rede 

pública, além de possuir formação avançada e de realmente gostar do que faz. Fui pessoalmente 

marcado pela prática de ambos os professores, em épocas diferentes da minha presença na escola, 

e reitero que o ensino de Física no CEN é diferenciado, único e progressista.  

 

 

 5.2.2 Escola Estadual Manuel de Abreu 

 

 

 A idéia inicial deste trabalho era entrevistar dois professores do MABREU, sendo eles os 

professores Henrique e Alexandre. Infelizmente, fui impossibilitado de entrevistar o Henrique, e 

por isso esta seção será dedicada à analise da entrevista do Alexandre. Claro que apenas um 

professor entrevistado não me permite criar um "perfil de professor" de uma instituição inteira, 

mas acredito que há possibilidade de tirar conclusões interessantes mesmo com apenas uma 

entrevista. 

 O professor Alexandre é licenciado pela UFF e mestre em Engenharia Nuclear pelo IME, 

e dá aula há 11 anos. Atualmente, ele trabalha em duas escolas estaduais, ambas em Niterói, e a 

decisão de se tornar professor foi bastante pragmática. Um professor de Física consegue trabalho 

com relativa facilidade, e por isso o Alexandre tomou este caminho para poder oferecer uma 

melhor estrutura para a sua família, mesmo tendo feito uma pós-graduação em outra área.  

 A prática do professor Alexandre, em relação principalmente às atividades experimentais 
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e avaliações, é bastante tradicional. Ele não tem o hábito de planejar e realizar experimentos em 

sala de aula, por falta de estrutura da escola, e atualmente ele sequer planeja suas aulas. Ele diz 

que conhece o currículo mínimo de trás para frente, logo não há mais a necessidade de 

planejamento. A sua avaliação dos alunos é bastante tradicional e pontual, com uso de provas, 

testes e trabalhos, todos valendo pontos. 

 Alexandre se posiciona contra o currículo mínimo atual, mas não aprofundou muito sua 

resposta, dizendo apenas que ele achava a ordem de alguns conceitos invertidos, como cinemática 

e movimento planetário. Ele se sente desconfortável lutando contra o currículo, por não ter 

participado de sua transformação. Em relação aos tópicos de física moderna e contemporânea, ele 

é bastante a favor de sua inclusão no currículo, principalmente por interessarem mais aos alunos 

do que a física clássica. 

 O professor do MABREU possui formação avançada e trabalha em mais de uma escola, 

mas não é muito dedicado aos seus alunos e à sua profissão. Não procura avaliar seus alunos de 

forma contínua, não realiza nem atividades experimentais simples em sala de aula, e não vê razão 

para planejar as suas aulas. O ensino de Física na escola realmente deixa muito a desejar. 

 

 

 5.2.3 Escola Estadual Joaquim Távora 

 

 

 Assim como no MABREU, só tenho uma entrevista para analisar nesta seção, mas isto é 

devido ao fato de que no CEJOTA realmente só há um professor de física, o professor José 

Roberto Sá. Por isto, esta análise será breve, assim como a da seção anterior. 

 

 O professor José Roberto é licenciado pela UFF, e também possui graduação em direito, 

mas nenhuma pós-graduação. Ele dá aula há 29 anos, e já teve passagem por diversas escolas, 

mas atualmente só trabalha no CEJOTA. Sua razão para ser professor é bastante curiosa, pois o 

José Roberto inicialmente entrou na UFF procurando uma graduação de bacharelado em Física, 

por conta de um programa de física nuclear que existia na época. Ele conseguiu rapidamente um 

emprego no Banco do Brasil (que foi uma das razões para ter feito uma segunda graduação em 

direito), que ocupou grande parte do seu tempo de estudo e diminuiu sua dedicação à física 
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nuclear. Por conta desta falta de tempo, ele decidiu optar pela licenciatura. 

 José Roberto acredita que atividades experimentais são muito importantes, mas não 

possui o hábito de realizar estas atividades, por conta da falta de material e estrutura. Acho 

interessante ressaltar que em minha presença no CEJOTA, como bolsista do PIBID, o professor 

José Roberto me pediu em diversas ocasiões para realizar atividades desta natureza com seus 

alunos, o que mostra que ele acha válido de fato utilizar tempo de aula para isto. Ele também não 

tem mais o hábito de planejar as suas aulas, mas comentou que tinha este hábito no início de sua 

atuação, quando ainda tinha idealismo e vontade. Seu método de avaliação é bastante tradicional, 

dependendo de provas, exercícios e trabalhos que valem pontos, assim como é feito no 

MABREU. 

 Em relação ao currículo mínimo, o professor José Roberto é bastante contrário, não só em 

relação aos conteúdos obrigatórios, mas também ao próprio fato de existirem currículos 

diferentes para cada estado. Ele diz que o currículo mínimo não dialoga com o livro-texto, e que 

há uma mistura de tópicos de séries diferentes, o que complica a atuação do professor, além da 

sequência dos conceitos, que para ele é completamente inadequada. Os tópicos de física moderna 

são especialmente polêmicos para ele, por serem colocados para os alunos de primeiro ano de 

ensino médio. José Roberto não acredita que o aluno que acaba de ingressar no ensino médio 

tenha maturidade para ser exposto a estes temas, mas ele apóia o ensino de tópicos de física 

moderna, desde que seja para alunos de último ano de ensino médio. 

 O professor do CEJOTA não possui formação avançada, e atualmente não parece ter 

vontade de fazer reflexão sobre a sua prática, que é bastante tradicional. Não parece ser muito 

dedicado aos seus alunos, que são avaliados de forma também bastante tradicional. O ensino de 

física na escola, assim como no MABREU, é bastante ineficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 6. CONCLUSÕES 

 

 

 Este trabalho tinha, inicialmente, um escopo muito maior do que acabou sendo possível 

realizar. Cogitava-se aplicar os questionários em seis escolas, podendo ter mais de quinhentos 

alunos participantes, e mais de dez professores. Além disto, planejava-se entrevistar os diretores 

das escolas. Um projeto com esta pretensão levaria meses de muito trabalho para ser realizado, e, 

por conta de diversas outras obrigações, tais como disciplinas de final de curso e provas de 

ingresso à pós-graduação, este estudo acabou sendo reduzido até o formato em que agora é 

apresentado. Três escolas, quase duzentos e trinta alunos e quatro professores forneceram dados 

para esta pesquisa, e, apesar deste não ser um número muito grande de personagens participantes 

(especialmente no caso dos professores), pude encontrar resultados surpreendentes, que valem a 

pena ser mencionados. 

 Os resultados da análise de dados foram listados na seção anterior. Nesta última seção do 

trabalho apenas uma pequena parte daqueles dados serão outra vez mencionados e analisados 

mais profundamente. Como foram coletados de uma amostra pequena, apenas desvios 

relativamente grandes, de 10% ou mais, serão considerados como realmente relevantes para os 

propósitos deste estudo. 

 Logo na primeira pergunta do questionário temos um resultado que salta aos olhos de tão 

discrepante. Quase 70% dos alunos de classe média/alta do CEN não precisam utilizar transporte 

público para ir para a escola, uma diferença de quase 50% para o aluno do MABREU e de mais 

de 50% para o aluno do CEJOTA. Mais de 60% dos alunos das duas escolas públicas utilizam um 

transporte público para chegar até as escolas. Na realidade, este resultado acaba não sendo muito 

relevante, por conta das repostas à pergunta nove, sobre o bairro de moradia dos alunos. Quase 

70% dos alunos do CEN moram justamente nos dois bairros mais próximos do colégio, e 

provavelmente andam até a escola, menos de 30% moram em bairros longes o suficiente para 

realmente precisarem de transporte. Por outro lado, os alunos das escolas da rede pública moram 

mais longe, mas possuem a vantagem de não precisar pagar pelo transporte público, tornando o 

uso deste tipo de transporte uma escolha bastante lógica. 

 As próximas duas perguntas trouxeram resultados bastante interessantes para o trabalho, 

mostrando o abismo socioeconômico que existe entre os alunos das duas redes. O aluno do CEN, 
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em sua imensa maioria, possui pais com ensino superior ou pós graduação. 70% dos pais e quase 

90% das mães do aluno do CEN possuem formação avançada, contra (em média) 20% dos pais e 

mães dos alunos do CEJOTA e MABREU, que, em sua maioria, possuem apenas formação de 

ensino médio. Podemos retirar duas conclusões importantes destes resultados. O primeiro é que 

pais que possuem meios financeiros para colocar seus filhos numa escola de rede particular 

provavelmente o farão. Isto é compreensível, especialmente quando considerarmos a falta de 

estrutura e professores adequados que tanto enfraquece a rede pública. A segunda conclusão, que 

é também baseada nos resultados da décima terceira questão, é que o aluno da rede pública de 

Niterói almeja cada vez mais ter uma educação que vai além daquela que seus pais tiveram. 

Quase 70% dos alunos das duas escolas públicas querem entrar em uma faculdade, um número 

que é menor do que o encontrado no CEN (90%), mas que evidencia mesmo assim uma possível 

transição. Uma proporção muito pequena de alunos se mostra satisfeita apenas com uma 

escolaridade de nível médio, mostrando que a universidade, algo que, segundo o jornal da 

Globo
10

, separa até hoje "a favela do asfalto", está se tornando um sonho cada vez mais real para 

o aluno de escola pública de Niterói, um resultado no mínimo animador. 

 Os resultados das perguntas 4, 5 e 7 também mostram a diferença de poder aquisitivo 

entre os alunos das duas redes, mas, no aspecto por elas considerado, esta diferença é menor do 

que esperava. Alunos do CEJOTA e do MABREU possuem, em sua grande maioria, computador, 

tablet/smartphone e internet banda larga em casa, mostrando que as vias de acesso aos meios de 

informação também estão ficando cada vez mais comuns nas vidas dos alunos de Niterói, 

independentemente da rede em que estudam.  

 Por fim, comentarei os resultados das perguntas referentes às atitudes dos alunos, que 

foram os mais surpreendentes e iluminadores do trabalho. Apesar das dificuldades que os alunos 

da rede pública enfrentam em relação a transporte, trabalho e, principalmente, pelas carências do 

ambiente escolar, suas respostas às perguntas 10, 11 e 12, referentes a leitura, tarefas em sala e 

estudo, respectivamente, mostram que, em média, estes alunos possuem hábitos melhores do que 

os alunos da rede particular. 25% dos alunos do CEN não possuem hábito de leitura, contra 15% 

no MABREU e 20% no CEJOTA. 25% dos alunos do CEN fazem sempre as tarefas propostas em 

sala, contra 55% no MABREU e quase 50% no CEJOTA. Mais de 30% dos alunos do CEN 

                                                 
10

 Cidadania Partida: Universidade, internet e carro ainda separam moradores da favela e do resto da 

cidade. O Globo, Rio de Janeiro, 7 nov. 2013. País, p. 3,4 
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sequer estudam, contra menos de 20% no MABREU e 30% no CEJOTA. Estes números são 

chocantes por um lado, mas animadores por outro.  

 O aluno da rede particular, que possui estrutura, ferramentas, ambiente escolar e 

professores de alta qualidade, é o que possui os piores hábitos acadêmicos. Claro que estamos 

analisando apenas uma escola particular, e não podemos generalizar para toda a rede, mas estes 

números parecem mostrar que a pesquisa de Brewer e Goldhaber
11

 é bastante relevante no 

contexto brasileiro. O ensino de Física na rede pública é marcadamente de pior qualidade, mas 

não por causa do professor, e sim pela extrema falta de tempo e estrutura; mas, mesmo assim, o 

aluno que frequenta esta rede (em Niterói, pelo menos) está desenvolvendo hábitos de estudo 

cada vez melhores, algo no mínimo animador. O que provoca esta diferença, que, à primeira 

vista, deveria favorecer os alunos da escola privada? Acredito que estudos mais aprofundados 

poderão encontrar respostas bastante interessantes para esta questão. 

 Podemos fazer também uma comparação interessante entre as duas escolas públicas. 

Como comentei anteriormente, o MABREU e o CEJOTA são duas escolas que, a primeira vista, 

são completamente distintas em atmosfera, corpo docente e principalmente alunos. Os dados 

obtidos mostram que os alunos das duas escolas não são tão diferentes assim, especialmente no 

quesito socioeconômico. Proporcionalmente, mais alunos do CEJOTA possuem computador, 

tablet e smartphone em casa do que alunos do MABREU. Por outro lado, os alunos das duas 

escolas possuem o mesmo nível de acesso à internet, e proporções semelhantes de alunos que não 

precisam trabalhar: cerca de 65%. A primeira diferença verdadeira entre os alunos das duas 

instituições é no bairro de moradia. Quase metade dos alunos do MABREU, 45%, mora em 

bairros de periferia de Niterói, contra 30% no CEJOTA, e apenas 5% dos alunos do MABREU 

moram em São Gonçalo, contra 15% no CEJOTA. Os dados referentes a hábitos de leitura e 

tarefas em sala são praticamente iguais nas duas escolas.  

 A diferença real entre os alunos das duas escolas públicas está em seus hábitos de estudo. 

O aluno do MABREU se sobressai: 35% dizem estudar em casa quase todo dia, contra menos de 

15% no CEJOTA, uma diferença deveras expressiva. Metade dos alunos do CEJOTA possuem o 

hábito de estudar apenas em véspera de prova, contra apenas 30% no MABREU, e 30% dos 

alunos do CEJOTA sequer estudam, contra menos de 20% no MABREU. A prática mais exigente 

                                                 
11

 Does Teacher Certification Matter? High School Teacher Certification Status and Student Achievement. 

Educational Evaluation and Policy Analysis, vol.22, no.2, pp. 129-145, 2000. 



53 

 

dos professores do MABREU parece ter efeito nos hábitos de estudo em casa, mas não na hora de 

fazer tarefas dentro de sala de aula, algo um pouco inesperado. O interesse dos alunos pela Física 

é praticamente o mesmo nas duas escolas, e a última diferença interessante entre eles aparece na 

pergunta sobre o que o aluno pretende fazer após o ensino médio, onde vemos que menos alunos 

do MABREU pretendem começar a trabalhar imediatamente do que os alunos do CEJOTA 

(menos de 10% contra 15%), o que provoca uma diferença parecida na quantidade de alunos que 

pretende ingressar no ensino superior: 70% dos alunos no MABREU, contra 65% no CEJOTA. 

Como síntese desta comparação, vemos que os alunos das duas escolas, apesar destas serem 

completamente diferentes em estrutura e atmosfera, são muito parecidos em classe 

socioeconômica, além de terem praticamente os mesmos planos para o futuro. A única diferença 

realmente grande aparece nos hábitos de estudo, algo que talvez possa ser atribuído à diferença 

de exigência entre as duas escolas.  

 Em relação à Física, os alunos das duas redes se encontram em situação semelhante, 

apesar da diferença grande na qualidade do ensino desta disciplina em particular. Baseado nestes 

dados, ter professor engajado e dedicado não faz diferença no interesse e nem no desempenho 

dos alunos, algo que eu, pessoalmente, não acredito que seja verdade. Como comentei 

anteriormente, não podemos generalizar os dados coletados no CEN, mas, pelos resultados 

recentes no PISA 2012 recentemente divulgados
12

, o aluno brasileiro de classe socioeconômica 

alta possui um dos piores desempenhos no mundo. É possível, portanto, que encontrássemos 

resultados parecidos na maioria das escolas particulares de Niterói. No âmbito deste estudo, os 

hábitos que podem causar bom impacto acadêmico parecem melhor desenvolvidos nas escolas 

públicas que na particular, algo que, a meu ver, merece uma investigação própria e mais 

aprofundada do que a que foi realizada aqui.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Elite brasileira também fica entre as piores no PISA. O Globo, Rio de Janeiro, 9 dez. 2013. País, p.3  
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8. ANEXOS 

 

 

8.1 ANEXO I 

 

 Apresento aqui os questionários utilizados, para alunos e professores, na íntegra. 

 

 Alunos 

 

 1. Quantos transportes públicos você utiliza para ir para a escola? 

 (a) Nenhum              (b) Um        ( c) Dois  (d) Mais de dois 

 

 2. Seu pai possui que nível de escolaridade? 

 (a) Nunca frequentou uma escola           (b) Ensino Fundamental             (c) Ensino Médio 

 (d) Ensino Superior                                 (e) Pós-Graduação 

 

 3. Sua mãe possui que nível de escolaridade? 

 (a) Nunca frequentou uma escola           (b) Ensino Fundamental             (c) Ensino Médio 

 (d) Ensino Superior                                 (e) Pós-Graduação 

 

 4. Quantos computadores existem na sua casa? 

 (a) Nenhum, não uso computador      (b) Nenhum, uso computador em lan house     

 (c) Um                                                          (d) Mais de um  

 

 5. Quantos tablets/smartphones existem na sua casa? 

 (a) Nenhum            (b) Um   (c) Dois  (d) Mais de dois 

 

 6. Você usa tablet/computador para que? (Pode marcar mais do que um) 

 (a) Não uso nenhum destes aparelhos         (b) Para jogar        

 (c) Para acessar redes sociais                      (d) Para auxiliar os estudos 
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 7. Você tem acesso a Internet? (Pode marcar mais do que um) 

 (a) Sim, tenho banda larga em casa (b) Sim, através de tablet/smartphone (3G)  

 (c) Sim, em lan house   (d) Não tenho acesso  

 

 8. Quantas horas por dia você trabalha? 

 (a) Não trabalho                            (b) Só trabalho eventualmente   

 (c) Até 4 horas por dia                              (d) Mais de 4 horas por dia 

 

 9. Em que bairro de Niterói você mora? 

 (a) Icaraí  (b) Santa Rosa  (c) Centro (d) Comunidade do Cavalão  

  

 (e) Morro do Estado  (f) Não moro em Niterói  

 

 10. Quanto a seus hábitos de leitura, é correto afirmar que: 

 (a) Leio livros por prazer                    (b) Leio jornal ou revista  

 (c) Leio o que o professor pede                     (d) Não tenho hábito de leitura 

 

 11. Você procura fazer as tarefas propostas pelo professor durante a aula? 

 (a) Sempre  (b) Às vezes   (c) Só quando vale nota, mas faço 

sozinho  

            (d) Só quando vale nota, mas copio de colegas  (e) Não faço 

 

 12. Você tem hábito de estudar em casa? 

 (a) Sim, quase todo dia   (b) Sim, mas só em véspera de prova   

 (c) Só estudo com meus amigos  (d) Não tenho hábito de estudar em casa 

 

 13. O que você pretende fazer após terminar o Ensino Médio? 

 (a) Pretendo entrar em uma faculdade  (b) Pretendo fazer curso técnico  

 (c) Pretendo entrar para o exército  (d) Pretendo começar a trabalhar 

 

 14. Você tem curiosidade pelos assuntos que envolvem a Física? 

 (a) Sim  (b) Não 
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15. Você acredita que a Física é uma matéria necessária no Ensino Médio? 

 (a) Sim   (b) É necessária apenas para os alunos que farão cursos de exatas 

 (c) Não é necessária 

 

 Professores 

 

1) Qual é seu nível de formação? 

 

2) Quantos anos você tem de magistério? 

 

3) Você dá aula em quantas escolas? 

 

4) Por que decidiu ser um professor? 

 

5) Você tem hábito de planejar e executar atividades experimentais com suas turmas? 

 

6) Você planeja suas aulas de alguma forma? 

 

7) Você acredita que o currículo mínimo de Física é adequado? Se não, por que? 

 

8) Como você avalia seus alunos? 

 

       9) Você acredita que Física Moderna e Contemporânea é matéria válida para alunos de 

Ensino Médio? 
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8.2 ANEXO II 

 

 Entrevistas transcritas de cada professor, na ordem em que foram feitas. 

 

Entrevista do Prof. Leonardo Pereira Vieira 

 

 1) Qual é seu nível de formação? 

Sou Mestre pela UFRJ. 

2) Quantos anos você tem de magistério? 

 Dou aula desde os 17 anos. De lá pra cá, dei aula de forma “não-oficial” durante 12 anos, 

credenciado mesmo só nos últimos 4.  

 3) Você dá aula em quantas escolas? 

 Três, sendo duas públicas e uma particular. 

 4) Por que decidiu ser um professor? 

 Porque realmente gosto dos processos de ensino e aprendizagem e quero fazer uma física 

diferente da que eu tive no ensino médio. Além disso, sempre quis pesquisar física básica, algo 

difícil de fazer fora da área de ensino. 

 5) Você tem hábito de planejar e executar atividades experimentais com suas turmas? 

Sim, é quase que a única coisa que eu faço. (risos) 
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 6) Você planeja suas aulas de alguma forma? 

 Sempre, muitas vezes tirando ideias e estratégias de revistas como o American Journal of 

Physics (AJF), Physics Review e Física na Escola. 

 7) Você acredita que o currículo mínimo de Física é adequado? Se não, por que? 

 Embora eu acredite que o currículo vigente anterior precisava de mudanças, acredito que 

os conteúdos enfatizados nesta repaginação fogem, em muitos casos, do escopo dos 

conhecimentos dos professores, o que pode gerar uma leniência “justificável” por parte dos 

mesmos. Além disso, o estado não tem a prática de proporcionar cursos de qualidade para seus 

professores, digo isso por experiência própria. Outro fator terrível vem com a impossibilidade de 

se fazer experimentos em sala de aula, como eu faria isso com relatividade? Como falar de 

relatividade se referencial inercial já é um grande problema no ensino público? Não digo isso 

pelos alunos mas sim, pela falta de estrutura e do parco tempo que nos é oferecido para 

trabalharmos física. 

 8) Como você avalia seus alunos? 

 Minha avaliação é continuada, não utilizo apenas provas pontuais. 

 9) Você acredita que Física Moderna e Contemporânea é matéria válida para alunos de 

Ensino Médio? 

Claro, eu mesmo trabalho estes conteúdos, a despeito dos vestibulares... o que ocorre é que 

precisamos urgentemente de material didático decente e técnicas para experimentos. O que nos 

falta é estrutura. 
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Entrevista do Prof. Alexandre Lopes Oliveira 

 

 1) Qual é seu nível de formação? 

 Sou Mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, e Licenciando 

em Física pela UFF. 

 2) Quantos anos você tem de magistério? 

 Dou aula desde que me formei pela UFF, em 2002... ou seja, 11 anos. 

 3) Você dá aula em quantas escolas? 

 Dou aula em duas escolas estaduais. 

 4) Por que decidiu ser um professor? 

 Esta decisão veio através da minha formação, sempre gostei de exatas e de ensino, acabei 

fazendo a escola por motivos pessoais, para ter melhor estrutura para a minha família.  

 5) Você tem hábito de planejar e executar atividades experimentais com suas turmas? 

 Não, por causa da falta de estrutura da escola, não permite. O máximo que consigo fazer é 

contextualizar os conteúdos no dia a dia. 

 6) Você planeja suas aulas de alguma forma? 

 Já planejei sim, mas agora estou numa fase onde não preciso mais, conheço o currículo 

mínimo de trás pra frente. Na época que planejava, utilizava livros-texto como o Fundamentos da 

Física e o livro utilizado pelo estado. 
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 7) Você acredita que o currículo mínimo de Física é adequado? Se não, por que? 

 Não, acho a ordem dos conceitos invertida. Deveriam começar com cinemática na 

mecânica, em vez de movimento planetário, por exemplo. Mas até aí, o currículo mínimo passou 

por uma transformação em que os professores do estado puderam participar, e eu não pude. 

Honestamente, me sinto mal lutando contra ele agora por conta disso. 

 8) Como você avalia seus alunos? 

 Sou bem tradicional, avalio usando testes, provas e trabalhos, onde a prova é o que tem 

mais peso. 

 9) Você acredita que Física Moderna e Contemporânea é matéria válida para alunos de 

Ensino Médio? 

 Acho válido sim, porque a galera se interessa mais, você abre novos horizontes para eles, 

você pode trabalhar os rumos da criação científica, e eles percebem mais a grandeza e as falhas 

do pensamento humano. 

 

Entrevista do Prof. José Roberto Sá 

 

 1) Qual é seu nível de formação? 

 Sou Licenciando em Física pela UFF desde 1981, e também fiz Direito na UFF em 1991. 

 2) Quantos anos você tem de magistério? 

 Dou aula no estado desde 1984... 29 anos. 
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 3) Você dá aula em quantas escolas? 

 Atualmente, só uma, o CEJOTA. 

 4) Por que decidiu ser um professor? 

 Bem, eu decidi fazer Física em um momento onde existia um programa de física nuclear, 

mas quando entrei na graduação, comecei a trabalhar no Banco do Brasil, e isso tirou meu tempo 

de estudo e dedicação a fisica nuclear, e optei pela licenciatura. 

 5) Você tem hábito de planejar e executar atividades experimentais com suas turmas? 

 Não... há falta de material, laboratório, estrutura... embora eu ache imoprtante ter este tipo 

de atividade. 

 6) Você planeja suas aulas de alguma forma? 

 Atualmente, não. Mas no início da minha atuação, quando eu tinha idealismo, vontade, 

sim... pena que isso vai desgastando com o tempo, né? 

 7) Você acredita que o currículo mínimo de Física é adequado? Se não, por que? 

 Não. Não acredito que seja correta a ideia de um currículo mínimo para cada estado, pra 

começar. Os alunos não ficam preparados de forma completa nem para serem avaliados dentro do 

próprio país. Além disso, o currículo mínimo muitas vezes não condiz com o livro-texto, há uma 

mistura de conceitos de séries diferentes que complica nossa atuação. A sequência dos conceitos 

também é inadequada, está tudo trocado. Gravitação antes de cinemática? Relatividade de 

Einstein no primeiro ano? Aluno que acaba de entrar no ensino médio tem maturidade para isso? 

 8) Como você avalia seus alunos? 

 Sou bem tradicional, avalio com provas, exercícios e trabalhos. 
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 9) Você acredita que Física Moderna e Contemporânea é matéria válida para alunos de 

Ensino Médio? 

 Acho válido, mas no 3o ano, onde o aluno tem mais maturidade, não só em relação ao 

estudo, mas também em relação a física. 

Entrevista do Prof. Marcelo Cordeiro Fonte Boa 

 

 1) Qual é seu nível de formação? 

 Sou Licenciado pela UFF, comecei um Mestrado na COP mas não terminei, e depois 

terminei um Mestrado em Educação pela UFF. Já fiz diversos cursos também, incluindo um em 

Israel de educação para ciência e tecnologia. 

2) Quantos anos você tem de magistério? 

 Eu dou aula desde a adolescência, dava aula de reforço de noite enquanto estava no 

segundo ano do ensino médio! Como licenciado, dou aula desde 1978 (35 anos). 

 3) Você dá aula em quantas escolas? 

 Em duas, CEN e CEAT, no Rio. 

 4) Por que decidiu ser um professor? 

 Não “decidi” ser professor, mas eu tinha facilidade e precisava ganhar dinheiro, então 

comecei a dar aula de tudo, e com o passar do tempo fui chamado para ser monitor (equivalente 

de estágio da época) e fui gostando e me especializando... mas eu só decidi de verdade após 

entrar no CEN. 
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5) Você tem hábito de planejar e executar atividades experimentais com suas turmas? 

 Sim, na maior parte do tempo. 

 6) Você planeja suas aulas de alguma forma? 

 Planejo, e sempre tenho planos alternativos, no caso do meu planejamento inicial não der 

frutos. Já usei livros e revistas para planejar, mas hoje em dia não uso mais estes recursos. 

 7) Você acredita que o currículo mínimo de Física é adequado? Se não, por que? 

 Toda iniciativa para reduzir o currículo é válida, desde que seja coerente naquilo que 

precisa ser aprofundado. O essencial é conseguir modelar, não sair fazendo exercícios. O aluno 

precisa compreender como funcionam os objetos com que ele tem contato no dia a dia, o por que 

de alguns objetos se aquecerem mais rápido do que outros, o por que de uma panela de pressão 

cozinhar mais rápido o feijão... agora, decorar as escalas variadas de temperatura e as relações 

entre elas? Não é o essencial! Ainda mais com estas novas tecnologias, o aluno pode sempre 

procurar o que quer saber. Tem conceitos que não estão no currículo mínimo que acho que 

deveriam estar, como os conceitos de velocidade e aceleração, mas outros conceitos que são 

essencialmente matemática, não vejo problema tirar. 

 Começar o primeiro ano com astronomia, com a conquista dos céus, é um bom começo! 

O que não pode é achar que trabalhar gravitação de Newton de cara é algo válido... agora, discutir 

os modelos de Aristóteles e ir adiante? Por que não? 

 8) Como você avalia seus alunos? 

 Em essência, eu tenho uma sistemática de avaliação que envolve tudo que sei do aluno. 

Por exemplo, sei os nomes de todos os meus alunos, conheço-os, seus potenciais, só dessa forma 

posso verificar se ele tem tendências para a minha área ou não, só assim analiso eles de forma 

coerente. A avaliação só pela matemática pode prejudicar muitos deles, por exemplo, e levo em 

consideração as opiniões da equipe inteira de física (estagiários e Leonardo, o outro professor de 

física) em relação aos alunos. A avaliação é complicada, subjetiva, mas dou atividades, provas, 

tudo isso... no fim, tento formar uma avaliação geral bastante profunda. 
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 9) Você acredita que Física Moderna e Contemporânea é matéria válida para alunos de 

Ensino Médio? 

 Acho, mas não pode ser “para inglês ver”! Tem que ser trabalhado o conceito, quântica 

por exemplo é conceitualmente muito interessante, e discuto com meus alunos a física moderna 

no contexto dos limites dos modelos clássicos. A questão filosófica é importante, mas no ensino 

público, trabalhar relatividade? A relatividade de Galileu já é de difícil compreensão! A questão é 

quem vai trabalhar este currículo de forma adequada. 

 

 

8.3 ANEXO III 

 

 Histogramas de resultados do questionário em cada série do CEN e do MABREU, e no 

final, com o total em cada escola. Não há gráficos de séries distintas no CEJOTA pois só 

participaram turmas de primeiro ano. 

 

 1o Ano - CEN 
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 2o Ano - CEN 

 

 

 

 1o Ano - MABREU 
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 2o Ano - MABREU 

 

 

 

 1o Ano - CEJOTA 
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 1o e 2o Ano - CEN 

 

 

 

 1o e 2o Ano - MABREU 
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8.4 ANEXO IV 

 

  

 Seguem abaixo os resultados numéricos do tratamento de dados. A primeira coluna da 

esquerda lista as respostas possíveis das 15 perguntas, que estão listadas da esquerda para a 

direita, sem numeração. Desta forma, a segunda coluna se refere a primeira pergunta, a terceira 

coluna se refere a segunda pergunta, e assim em diante. 

 

 1o Ano - CEN 

 

a 0,73 0 0 0,02 0,12 0 0,88 0,92 0,31 0,49 0,14 0,12 0,8 0,55 0,61 

b 0,24 0,08 0,02 0 0,14 0,57 0,57 0,02 0,35 0,22 0,57 0,61 0,12 0,45 0,35 

c 0,02 0,16 0,08 0,14 0,06 0,94 0,02 0,06 0,02 0,04 0,27 0,02 0,04 0 0,04 

d 0 0,22 0,39 0,84 0,67 0,71 0 0 0 0,29 0,02 0,24 0,08 0 0 

e 0 0,43 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,31 0 0 0 0 0 0 

 

 2o Ano - CEN 

 

a 0,62 0 0 0 0,09 0 0,89 0,78 0,44 0,47 0,36 0,16 1 0,6 0,67 

b 0,31 0,09 0 0 0,13 0,51 0,58 0,09 0,27 0,13 0,44 0,36 0,02 0,4 0,29 

c 0,07 0,18 0,11 0,22 0,2 0,89 0 0,04 0,04 0,22 0,11 0,07 0 0 0,04 

d 0 0,27 0,47 0,78 0,58 0,84 0 0,02 0 0,24 0,07 0,42 0,07 0 0 

e 0 0,44 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 1o Ano - MABREU 

 

a 0,24 0,06 0,06 0 0,41 0 0,79 0,71 0,21 0,47 0,68 0,41 0,74 0,59 0,79 

b 0,47 0,24 0,29 0,12 0,21 0,44 0,41 0,03 0,26 0,24 0,21 0,21 0,21 0,41 0,21 

c 0,24 0,41 0,41 0,47 0,15 0,88 0,06 0,12 0 0,12 0,09 0,21 0,15 0 0 

d 0,06 0,18 0,18 0,41 0,24 0,97 0,09 0,15 0 0,24 0 0,15 0,09 0 0 

e 0 0,06 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

 

 2o Ano - MABREU 

 

a 0,19 0,05 0,02 0,07 0,33 0,02 0,84 0,63 0,19 0,44 0,44 0,33 0,65 0,49 0,65 

b 0,65 0,3 0,19 0 0,28 0,37 0,3 0,09 0,23 0,4 0,4 0,4 0,28 0,51 0,35 

c 0,16 0,56 0,56 0,56 0,12 0,79 0,02 0,16 0,07 0,14 0,09 0,05 0,07 0 0 

d 0 0,07 0,21 0,37 0,28 0,77 0,05 0,12 0,02 0,09 0,07 0,23 0,07 0 0 

e 0 0,02 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 

 

 

 1o Ano - CEJOTA 

 

a 0,18 0,02 0 0 0,28 0,02 0,81 0,67 0,18 0,42 0,47 0,14 0,65 0,58 0,65 

b 0,63 0,26 0,26 0,11 0,23 0,44 0,3 0,11 0,16 0,26 0,32 0,51 0,28 0,42 0,28 

c 0,16 0,44 0,51 0,4 0,23 0,86 0,09 0,09 0,05 0,18 0,16 0,05 0,07 0 0,07 

d 0,04 0,21 0,21 0,47 0,25 0,68 0,04 0,12 0,04 0,21 0,04 0,3 0,16 0 0 

e 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



71 

 

 1o e 2o Ano - CEN 

 

a 0,68 0 0 0,01 0,11 0 0,88 0,85 0,37 0,48 0,24 0,14 0,89 0,57 0,64 

b 0,28 0,09 0,01 0 0,14 0,54 0,57 0,06 0,31 0,18 0,51 0,49 0,07 0,43 0,32 

c 0,04 0,17 0,1 0,18 0,13 0,91 0,01 0,05 0,03 0,13 0,19 0,04 0,02 0 0,04 

d 0 0,24 0,43 0,81 0,63 0,78 0 0,02 0 0,27 0,04 0,33 0,07 0 0 

e 0 0,44 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 

 

 

 1o e 2o Ano - MABREU 

 

a 0,21 0,05 0,04 0,04 0,36 0,01 0,82 0,66 0,19 0,45 0,55 0,36 0,69 0,53 0,71 

b 0,57 0,27 0,23 0,05 0,25 0,4 0,35 0,06 0,25 0,32 0,31 0,31 0,25 0,47 0,29 

c 0,19 0,49 0,49 0,52 0,13 0,83 0,04 0,14 0,04 0,13 0,09 0,12 0,1 0 0 

d 0,03 0,12 0,19 0,39 0,26 0,86 0,06 0,13 0,01 0,16 0,04 0,19 0,08 0 0 

e 0 0,04 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 0 0 0 

 


