
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

 

 

AUGUSTO JOSÉ BRITO VEIGA 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE CURRÍCULO DE NIVELAMENTO EM FÍSICA PARA 

OS CURSOS TÉCNICOS PÓS-MÉDIO NOTURNOS DA ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015 



 

 

 

AUGUSTO JOSÉ BRITO VEIGA 

 

 

 

PROPOSTA DE CURRÍCULO DE NIVELAMENTO EM FÍSICA PARA 

OS CURSOS TÉCNICOS PÓS-MÉDIO NOTURNOS DA ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE  

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

da Natureza da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Ciências da Natureza. 

 

Área de concentração: Ensino de Física 

Linha de Pesquisa: Ensino-

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Prof
a
. Dr

a
. Isa Costa 

 

 

 

 

 
Niterói, RJ 

               2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V426      Veiga, Augusto José Brito 

                   Proposta de currículo de nivelamento em física para os cursos  

               técnicos pós-médio noturnos da Escola Técnica Estadual Henri- 

               que Lage / Augusto José Brito Veiga. – Niterói: [s.n.], 2015. 

                   138f 

 

        Dissertação –  (Mestrado em Ensino de Ciências da Natureza) 

     – Universidade Federal Fluminense, 2015. 

                

        1. Ensino de física.        2. Nivelamento.        3. Ensino técnico. 

      4. Educação profissional.       5. Escola noturna.       6. Currículo 

      escolar.       7. Ensino médio.     I. Título. 

                

                                                                                              CDD. 530.07 

 

 

 



 

AUGUSTO JOSÉ BRITO VEIGA 

 

 

PROPOSTA DE CURRÍCULO DE NIVELAMENTO EM FÍSICA PARA 

OS CURSOS TÉCNICOS PÓS-MÉDIO NOTURNOS DA ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

da Natureza da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Ciências da Natureza. 

 

Área de concentração: Ensino de Física 

Linha de Pesquisa: Ensino-

Aprendizagem  

 

Aprovada em 24 de março de 2015. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª Isa Costa – UFF 

Orientadora 

 

______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Daisy Maria Luz - UFF  

 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. MSc. Lucia da Cruz de Almeida - UFF  

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo de Faria Borges - IFRJ Maracanã 

  

 

Niterói 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, aos futuros físicos  

e àqueles que fazem do magistério a sua vida.  

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha família pelo grande estímulo e carinho durante toda a minha 

vida. 

Aos Mestres Luiz Raimundo e Paulo Eduardo, grandes incentivadores 

para meu ingresso no Curso de Mestrado. 

Aos colegas e alunos da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, sem 

os quais este trabalho não teria razão.  

Ao Prof. Antônio de Pádua Diniz Carvalho e às supervisoras educacionais 

Marilena Viana Grion Mattos e Mariland Xavier de Paula, responsáveis diretos pela 

realização e manutenção do Curso de Nivelamento em Física. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 

Natureza da UFF e à Luciana pela competência e comprometimento com a Educação.  

Às Dr
as

 Daisy Maria Luz e Rose Mary Latini e ao Dr. Roberto Meigikos dos Anjos 

pela disponibilidade de analisar e contribuir com este trabalho. 

À Profª MSc Lúcia da Cruz de Almeida pelo incentivo e encorajamento desde 

1998. 

À Profª Drª Isa Costa, que, na condição de orientadora, superou as 

melhores das expectativas, além da inquestionável competência , conseguiu 

demonstrar toda a generosidade, paciência e persistência que só os verdadeiros 

Mestres possuem. 

        À turma do Mestrado/2013 . Newton disse: “Se pude enxergar tão longe foi 

porque soube apoiar-me nos ombros de gigantes" e parafraseando ouso d izer: 

“Se consegui chegar tão longe foi porque a turma de mestrado/2013 foi formada 

de gigantes, amigos e generosos”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você não pode provar uma definição. O 

que você pode fazer é mostrar que ela faz 

sentido. 

(Albert Einstein) 

 



 

 

LISTA de SIGLAS 

A – Autista 

AEE - Atendimento Educacional Especializado 

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

CCI – Cartão de Confirmação de Inscrição 

CECIERJ - Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro  

CEFET’s - Centros Federais de Educação Tecnológica 

CEI - Centro de Educação Integral  

CEP - Código de Endereçamento Postal  

CETEP - Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante 

CIAGA - Centro de Instrução Almirante Graça Aranha  

CID – Classificação Internacional de Doença 

CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade  

CNE - Conselho Nacional de Educação  

CNTC - Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

CPF – Cadastro de Pessoa Física 

CST’s - Cursos Superiores de Tecnologia  

DCNEM - Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino Médio 

Deed – Diretoria de Estatísticas Educacionais 

DOERJ – Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

EaD - Ensino a Distância  

EDI – Edificações  

EJA - Educação de Jovens e Adultos  

ELE - Eletrotécnica 

ELO - Eletrônica 

ENCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio 

EPEFS – Encontros de Pesquisa em Ensino de Física 

EPT – Educação profissional e Tecnológica 

EST – Estruturas Navais



 
 

 

ETEHL - Escola Técnica Estadual Henrique Lage 

ETF’s - Escolas Técnicas Federais 

FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica 

FUNBEC – Fundação para o Desenvolvimento de Ciências 

GREF – Grupo de Reelaboração do Ensino de Física 

h/a – Hora/Aula 

I – Índios 

IBECC -  Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases  

LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MÁQ – Máquinas Navais 

MEC- Ministério da Educação 

MTb - Ministério do Trabalho e Emprego 

MKS – Sistema de Unidades 

N – Negros 

P – Pardos 

PAR - Planos de Ação Articulada 

PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio   

PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica  

PCN - Parâmetros Curriculares do Ensino Médio 

PCN+ - Orientações educacionais editadas pelo Ministério da Educação que complementam 

os PCN 

PD – Pessoas com Deficiência 

PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar 

PEC - Projeto de Ensino de Ciências 

PREMEN - Projeto Nacional para a Melhoria de Ensino de Ciências 

PNE - Plano Nacional de Educação 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação de 

Jovens e Adultos 

ProEMI - Programa Ensino Médio Inovador   



 
 

PROEP - Programa de Expansão da Educação Profissional 

PROEP RIO - Programa de Expansão da Educação Profissional do Estado do Rio de Janeiro  

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PROTEC - Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico 

RH – Fator RH 

RJ – Estado do Rio de Janeiro 

RP – Rede Pública 

SARE - Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação 

SEAPI- Secretário de Administração Penitenciária 

SEAR – Secretaria Estadual do Ambiente 

SEB - Secretaria da Educação Básica 

SEC – Secretaria de Estado de Cultura 

SECT - Subsecretaria de Estado de Desenvolvimento Tecnológico 

SECTRAN- Secretaria de Estado de Transportes 

SEDEX - Serviço de Encomenda Expressa 

SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação 

SENAC- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SES- Secretaria de Estado de Saúde 

SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

SETRAB - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda  

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SENAT- Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

SI – Sistema Internacional de Unidades 

SISU - Sistema Unificado de Seleção 

SNEFS - Simpósios Nacionais de Ensino de Física 

SR – Sem Reserva 

STSHL - State Technical School Henrique Lage  

TIC’s - Tecnologias da Informação e Comunicação 

UE – Unidade Escolar   

UEZO - Centro Universitário da Zona Oeste 

USP - Universidade de São Paulo 

ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal 

3D – Três dimensões 



RESUMO 

 

No presente trabalho é apresentada uma proposta de um Curso de Nivelamento em 

Física destinado à educação técnica profissional no ensino noturno Pós-Médio na 

Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL). Tem como objetivo aprimorar a 

qualificação dos profissionais que cada vez mais vêm sendo requisitados para 

trabalhos técnicos, seja na esfera nacional ou internacional. Com o intuito de 

haver um maior entendimento do estudo, foi feito um histórico do 

desenvolvimento da Educação Profissionalizante desde o tempo do Brasil colônia 

até os dias de hoje, destacando algumas das principais leis que normalizam o 

processo educacional, validando o caráter do trabalho. Durante o desenvolvimento 

deste projeto houve preocupação em sinalizar que  o ensino técnico 

profissionalizante noturno Pós-Médio sofre várias interferências do Ensino 

Médio, onde ocorrem lacunas importantes em relação à Física, fundamentais ao 

aprendizado de matérias técnicas. Além disso, também é apresentada uma análise 

dos conteúdos de Física em que é necessário suprir deficiências e carências 

localizadas. Leva-se em conta o nível socioeconômico dos alunos e suas 

necessidades, por se tratarem de pessoas que trabalham e estudam ao mesmo 

tempo, procurando melhorar sua formação profissional. Dessa maneira, propõe-se 

o currículo de um Curso de Nivelamento em Física, de caráter semipresencial e 

com a utilização de email e do aplicativo WhatsApp, com os conhecimentos 

necessários para auxiliar nas matérias técnicas. Com isso, espera-se diminuir a 

repetência e evasão escolar nos cursos  técnicos noturnos Pós-Médio da ETEHL, 

com perspectivas de que o Nivelamento seja estendido para outras unidades 

escolares da rede estadual de educação técnica.  

 

Palavras-chave: Nivelamento em Física; Escola Técnica; Educação 

Profissional; Curso Pós-Médio. 

 



ABSTRACT 

In the present work it is presented a proposal of a Leveling course of Physics for 

the professional technical education in Post Middle at the State Technical School 

Henrique Lage (STSHL). It aims at improving the qualification of professionals 

who increasingly are being required to work either in the national and 

international sphere. Towards a better understanding of the study, it was made a 

historical development of professional education since the time of colonial Brazil 

until the present day, highlighting some of main laws that normalize the education 

process, validating the character of the work. During the development of this 

project there was concern in signaliz ing that the professional education in Post 

Middle night courses undergoes several High School interferences, where 

important disruptions occur related with Physics , which are fundamental to the 

learning of technical disciplines. Besides it is presented an  analysis of the Physics 

contents in which the deficiencies and shortcomings are located. It is taken into 

account the social economic level of the students and their needs, since they are 

people who work and study at the same time, trying to improve their  professional 

education. In this way, it is proposed a curriculum of a Leveling Physics course, 

with a partly in person character, using email and the applicative WhatsApp and 

exploring the topics required to assist them in the technical disciplines. Doing  so, 

it is expected decreasing repetition rates and truancy in the night Post Middle 

courses at STSHL, with perspectives that the Leveling Course can be extended to 

other school unities of the professional educational state system. 

 

Keywords: Leveling in Physics; Technical School; Professional Education; 

Post-Middle Course. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) trouxe diretrizes 

para a educação, inclusive ao Ensino Profissionalizante, onde determina que, “a educação 

profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 

estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 

trabalho”.   

O Ensino Médio se torna obrigatório a todos, mas o ensino profissionalizante continua 

sendo uma opção de formação inicial - ou permanente - em uma sociedade onde nem todos 

têm as mesmas oportunidades. 

A obrigatoriedade de matrícula, de garantir vaga e permanência dos estudantes no 

Ensino Médio, lamentavelmente não vem acompanhada da obrigatoriedade de qualidade 

mínima necessária para que o aluno, principalmente da rede pública, dê continuidade aos seus 

estudos ou que estes o qualifiquem profissionalmente. 

A Educação Profissional, hoje, não pode ser vista apenas como simples instrumento de 

política assistencialista ou ter como objetivo atender às demandas do mercado de trabalho, 

mas sim como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da 

formação profissional baseado apenas na preparação para execução de um determinado 

conjunto de tarefas a serem executadas. 

A atualização, através da Resolução nº 1 (BRASIL, 2005), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ultrapassando os limites do 

campo estritamente educacional, considera o papel da Educação Profissional e Tecnológica 

no desenvolvimento do mundo do trabalho, na perspectiva da formação integral do cidadão 

trabalhador. 

A boa qualidade da Educação Básica é a base para uma sólida formação profissional 

que contribui para elevar o nível dos trabalhadores, associada aos interesses sociais do 

desenvolvimento socioeconômico. 

A Educação Profissional constitui uma das dimensões que evidencia as 

inter-relações do sistema educativo e de outros sistemas sociais. 

Consideramos a Educação Profissional  capaz de produzir uma 

transformação libertadora (mudança social) e não apenas um ins trumento do 

mercado de trabalho; ela possui grande importância para um razoável número de pessoas, 
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já que em diversas vezes ela é a única oportunidade de profissionalização para muitos 

indivíduos, ou então uma espécie de “passaporte” que pode ajudar na continuidade da vida 

acadêmica e profissional e deste modo garantir a ascensão social do próprio aluno e de sua 

família. 

Convicto da importância da formação técnica, vivenciando as dificuldades que os 

alunos ingressantes no primeiro período dos cursos técnicos noturnos Pós-Médio 

apresentavam nas matérias técnicas, devido à falta de base na formação geral e insatisfeito 

com essa situação apresentamos nesse trabalho uma proposta para melhorar a 

qualidade da formação de pessoal técnico, de nível posterior ao médio, através de 

um curso de nivelamento de conteúdos de Física do Ensino Médio, essenciais à 

aprendizagem nos componentes curriculares específicos das áreas 

profissionalizantes. Este recurso pedagógico está sendo aplicado, 

experimentalmente, na Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL) e sua 

implementação é objeto de pesquisa visando o aprimoramento e atendimento das 

necessidades de cada área profissionalizante. Esperamos que o desempenho dos 

alunos nos Cursos Noturnos Pós-Médio melhore e que a aprendizagem seja 

significativa, reduzindo a repetência e a evasão escolar.  

O Nivelamento em Física tem sido trabalhado desde 2011, sempre ajustando 

os procedimentos para tentar sanar os problemas do Ensino Médio d eficitário que 

os alunos do Pós-Médio apresentam e desta maneira cooperar na formação 

técnica, objetivo maior da ETEHL. 

Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é que não havia na grade 

curricular carga horária para a realização do Nivelamento e depois de muitas 

reuniões com os coordenadores técnicos conseguimos 2 h/a semanais nos cursos 

de Edificações e de Estruturas Navais, tempo que consideramos insuficientes 

devido à grande necessidade dos alunos. 

Com o objetivo de “ganhar” tempo e utilizar uma ferramenta presente no 

cotidiano dos alunos, o telefone celular, inovamos o Nivelamento com o uso do 

email e do WhatsApp. 

A proposta de Nivelamento em Física é baseada nos referenciais teóricos da Psicologia 

Cognitivista: A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e A Teoria da 

Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira. Analisamos de maneira sucinta no capítulo 2 

a teoria desses autores.  
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No capítulo 3 fazemos um histórico do Ensino Médio e mais 

especificamente do ensino de Física no Brasil, com suas  evoluções até a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) para a Educação Básica e , mais especificamente, 

para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000). 

O capítulo 4 é dedicado à educação profissional no Brasil, fazendo uma 

referência especial ao Estado do Rio de Janeiro.  

A atual ETEHL passou por várias mudanças ao longo dos seus mais de 

oitenta anos de existência. Neste sentido, no capítulo 5, consideramos relevante 

apresentar um breve relato sobre seu histórico no cenário da educação brasileira. 

Nesse capítulo, encontram-se, ainda, os cursos técnicos Pós-Médio oferecidos, 

suas grades curriculares e competências.  

No capítulo 6 são apresentados o perfil dos alunos ingressantes no primeiro 

período dos cursos técnicos noturnos Pós-Médio da ETEHL, suas dificuldades em 

relação ao ensino profissionalizante, as sugestões dos professores das áreas 

técnicas e a proposta do Nivelamento em Física, objetivo deste trabalho.  

No capítulo 7 fazemos algumas considerações sobre os resultados 

decorrentes da implementação da proposta de Nivelamento  em Física e as 

perspectivas do processo. 

Por fim, no capítulo 8 apresentamos as considerações finais.  
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2. A PSICOLOGIA COGNITIVISTA E A APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

O ensino tradicional apresenta características que estão presentes na maioria das 

escolas brasileiras; os conteúdos são predominantemente abordados de maneira verbal pelo 

professor, que direciona o ensino para demonstrações já consagradas, valorizando a 

memorização de fórmulas e leis. Via de regra os alunos não são vistos como construtores do 

próprio conhecimento, devendo se manter passivos durante as aulas, sendo considerados 

homogêneos. Esse modo de ensino já não atende as necessidades da sociedade. 

Os alunos de um modo geral apresentam características próprias para cada escola, 

série, tipo e horário de curso. 

O campo do conhecimento educacional que considera as especificidades de 

aprendizagem desses tipos de sujeitos é a psicologia cognitivista. É dentro dele que situamos 

a aprendizagem significativa. 

Fundamentamos a dissertação na Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel 

(1968, 2000, 2002) e na Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira (2005).  

 

2.1. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa é uma teoria cognitivista e construtivista 

(VALADARES, 2011), na qual a construção do conhecimento é um processo de relações 

humanas em interação com o meio social.  

Desde a sua criação essa teoria tem sido usada por diversos autores nos mais variados 

campos do conhecimento e, notadamente, no ensino de Ciências (CABRERA, 2007; LIMA, 

2008; MAFFRA, 2011; FIGUEIRÊDO et al, 2014; CARLI, 2014; ZÔMPERO; LABURÚ, 

2014; TRAN; BORGES, 2014; BIAZUS; ROSA; SPALDING, 2014). Dentre esses, 

destacamos o último trabalho citado: Utilização de Filmes Científicos na Abordagem de 

Conceitos de Física Moderna e Contemporânea no 9° Ano, para comentar com mais detalhes, 

pois nele podemos perceber claramente a aplicação da Teoria da Aprendizagem Significativa 

e as suas vantagens. Os autores partem de um questionário onde identificam as concepções 

prévias dos alunos e deste modo montam um material de ensino potencialmente significativo. 

Apresentam vídeos que funcionam como organizadores prévios e motivam  os alunos 

com questões do cotidiano, despertando no aluno o interesse e a curiosidade em aprender. 
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Utilizam diversificados meios de ensino: data show, vídeos, internet e demonstrações de 

experimento em sala. Os materiais utilizados são relacionados com os alunos e professores, 

que são os mediadores de todo o processo. 

Na análise final constatou-se uma mudança positiva no nível de conhecimento dos 

alunos. 

Um ponto importante da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel é que o 

professor, responsável pelo processo de ensino, deve detectar os conhecimentos prévios dos 

alunos e a partir dessa análise desenvolver estratégias para utilizar esses conhecimentos como 

ponto de ancoragem para desenvolver as aulas, e deste modo alcançar os objetivos desejados e 

promover a construção do conhecimento. 

Assim, a Teoria da Aprendizagem Significativa tem como pressuposto que o aluno 

sempre sabe alguma coisa sobre os conteúdos que o professor vai abordar: 

 

Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria 

isto: O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. 

(AUSUBEL; NOVAK; HANESIANI, 1980, p VIII). 

 

A aprendizagem significativa ocorre com entendimento, com capacidade de 

transferência de conhecimentos de uma disciplina para outra, ou do caráter teórico para o 

prático dentro de um mesmo conteúdo, por exemplo; além disso, no seu decorrer uma nova 

informação interage com conceitos prévios essenciais presentes na estrutura cognitiva do 

educando. Contrapondo-a, temos a aprendizagem mecânica, a mais habitual de ser 

desenvolvida, sendo aquela que “não tem nenhuma ou mínima interação com as concepções 

já existentes de conhecimento do aluno” (MOREIRA; MASINI, 2001, s/p). 

  Novak (1980, p. 61) salienta que a aprendizagem significativa apresenta quatro 

grandes vantagens sobre a aprendizagem por memorização ou mecânica:  

- Os conhecimentos adquiridos significativamente ficam retidos por um período 

maior de tempo. 

 

- As informações assimiladas resultam num aumento da diferenciação das ideias que 

serviram de âncoras, aumentando, assim, a capacidade de uma maior facilitação da 

subsequente aprendizagem de materiais relacionados. 

 

 - As informações que não são recordadas (são esquecidas), após ter ocorrido a  

assimilação, ainda deixam um efeito residual no conceito assimilado e, na verdade, 

em todo o quadro de conceitos relacionados. 

 

- As informações apreendidas significativamente podem ser aplicadas numa enorme 

variedade de novos problemas e contextos. 
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O material potencialmente significativo se relaciona de maneira não arbitrária com o 

conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aluno, ou seja, com conhecimentos 

especificamente relevantes, chamados por Ausubel de subsunçores. Segundo Ausubel (2003, 

p. 166): 

 
[...] as novas ideias e informações se apreendem e retêm, de modo mais eficaz, 

quando já estão disponíveis na estrutura cognitiva ideias mais inclusivas e 

especificamente relevantes para desempenharem um papel de subsunção ou para 

proporcionarem uma ancoragem idearia a estas novas. 

 

 

É na interação que o conhecimento prévio se modifica pela aquisição de novos 

significados; é a variável fundamental para a aprendizagem significativa, que implica na 

aprendizagem do significado de símbolos, aumentando a capacidade de aprender outros 

conteúdos. Para tanto, é necessário que o aluno apresente predisposição para aprender, o que 

vai além da motivação. 

O aluno deve ter participação no processo de aprendizado de maneira ativa, tentando 

compreender o que é ensinado, dedicando um esforço necessário para reverter dificuldades 

que fazem parte da assimilação  de novos aprendizados. No dizer de Ausubel, Novak e 

Hanesiane (1980, p. 335): 

 

O professor pode somente apresentar  ideias de modo tão significativo quanto 

possível. A tarefa de organizar novas ideias num quadro de referência pessoal só pode 

ser realizada pelo aluno. Conclui-se, portanto, que ideias impostas aos alunos ou 

aceitas de modo passivo e não crítico, não poderão ser significativas no verdadeiro 

sentido da palavra.  

 

Caso não existam subsunçores, ou se estiverem esquecidos, o professor deve fazer uso 

de organizadores prévios (MOREIRA; SOUSA, 1996). São materiais introdutórios 

apresentados antes do material objeto da aprendizagem; sua principal função é a de servir de 

ligação entre o que o aluno já sabe e o que ele deve saber para que o novo material possa ser 

aprendido de maneira significativa. Os organizadores prévios são facilitadores para a 

aprendizagem. 

Ausubel (2003, p. 12) justifica o uso dos organizadores prévios na seguinte citação: 

 

1) A importância de ter ideias estabelecidas relevantes, ou apropriadas, 

estabelecidas, já disponíveis na estrutura cognitiva, para fazer com que as novas 

ideias logicamente significativas se tornem potencialmente significativas e as novas 
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ideias potencialmente significativas se tornarem realmente significativas (isto é, 

possuírem novos significados), bem como fornecer-lhes uma ancoragem estável.  

 

2) As vantagens de se utilizarem as ideias mais gerais e inclusivas de uma  disciplina 

na estrutura cognitiva como ideias ancoradas ou subsunçores, alteradas de forma 

adequada para uma maior particularidade de relevância para o material de instrução. 

Devido à maior aptidão e especificidade da relevância das mesmas, também 

usufruem de uma maior estabilidade, poder de explicação e capacidade integradora 

inerentes. 

 

3) O fato de os próprios organizadores tentarem identificar um conteúdo relevante já 

existente na estrutura cognitiva (e a ser explicitamente relacionado com esta) e 

indicar, de modo explicito, a relevância quer deles próprios para novo material de 

aprendizagem. 

 

 

A fim de aumentar a eficiência da aprendizagem dos conteúdos é conveniente ser 

elaborada uma organização sequencial dos assuntos de modo que cada um deles sirva como 

subsunçor para a aprendizagem subsequente. 

Para Ausubel, a aprendizagem significativa pode ocorrer por recepção ou por 

descoberta. Na aprendizagem receptiva, a informação é apresentada ao aluno em sua forma 

final; já na aprendizagem por descoberta, o conteúdo a ser aprendido necessita ser descoberto 

pelo aluno.  

Segundo Ausubel (1980, p. 39–40), há três tipos de aprendizagem significativa: a 

aprendizagem representacional, a aprendizagem conceitual e a aprendizagem proposicional.  

A aprendizagem representacional: refere-se ao significado de palavras e símbolos 

unitários. Esse tipo de aprendizagem constitui o tipo básico de aprendizagem da espécie 

humana. O indivíduo relaciona o objeto ao símbolo que o representa.  

A aprendizagem conceitual: os conceitos representam unidades genéricas ou ideias 

categóricas e são representados por símbolos particulares. A aprendizagem representacional é 

o ponto de partida para a aprendizagem conceitual, e pode-se afirmar que esses dois tipos de 

aprendizagem são interdependentes.  

A aprendizagem proposicional: relaciona-se aos significados expressos por grupos de 

palavras combinadas em proposições ou sentenças. 

Na aprendizagem significativa três conceitos estão inter-relacionados: significado, 

interação e conhecimento. 

O significado está nas pessoas; é para elas que os símbolos significam algo. A 

interação ocorre entre os novos conhecimentos e aqueles já existentes na estrutura cognitiva 

com alguma clareza e estabilidade. O conhecimento é linguagem. 

As inter-relações entre esses conceitos estão representadas no mapa conceitual 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Mapa conceitual para aprendizagem significativa e linguagem (MOREIRA, 

2003, p. 2)  

 

 
2.2. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA DE MOREIRA 

A Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica foi proposta por Marco Antônio 

Moreira em 2000, tem e mantém como base a Teoria da Aprendizagem Significativa: o 

conhecimento prévio do aluno, porém acrescenta-se a ela nova propriedade: ser crítica.  

A Aprendizagem Significativa Crítica é definida por seu autor como princípios 

norteadores de didáticas libertadoras, são orientações para as atividades educativas, de modo a 

torná-las mais eficientes (MOREIRA, 2005).   

O sistema educacional, na maioria das vezes, leva o aluno a decorar fórmulas e/ou 

conceitos, com o objetivo de responder “corretamente” as questões de provas com o intuito de 

obter aprovação. Para tornar a aprendizagem significativa e possibilitar a crítica é necessário 

ensinar a entender e a relacionar fatos.  

Segundo Moreira, não é suficiente adquirir novos conhecimentos significativamente, é 

preciso adquiri-los criticamente, pois, ao mesmo tempo em que é preciso viver nesta 

sociedade e relacionar-se com ela, é urgente criticá-la (MOREIRA, 2005) para promover sua 

evolução/transformação.  

Com o objetivo de nortear as ações em sala de aula, baseado na Teoria da 

Aprendizagem Significativa Crítica, Moreira (2005, p. 40-41) propõe alguns princípios 

norteadores: 

1) Princípio da interação social e do questionamento: Ensinar/aprender perguntas ao 

invés de respostas. 



24 
 

Para que ocorra o ensino, Moreira (2000) aponta que a interação social é um fator 

indispensável. Esse ensino se dá “quando professor e aluno compartilham significados em 

relação aos materiais educativos do currículo” (GOWIN
1
, 1981 apud MOREIRA, 2000b, p. 

5). Da negociação de significados relativos aos materiais educativos do currículo entre aluno e 

professor resulta o compartilhar significados e, segundo Moreira (2000b), tal negociação deve 

ser representada por uma constante troca de perguntas ao invés de respostas. Para Moreira 

(2000b, p. 5), “quando o aluno formula uma pergunta relevante, apropriada e substantiva, ele 

utiliza seu conhecimento prévio de maneira não-arbitrária e não literal, e isso é evidência de 

aprendizagem significativa”. 

Um ensino baseado em respostas transmitidas primeiro do professor para o aluno nas 

aulas e, depois, do aluno para o professor nas provas, não é crítico e pode gerar aprendizagem 

não crítica, em geral mecânica. Ao contrário, um ensino centrado na interação entre professor 

e aluno incentivando e valorizando a troca de perguntas possibilita a aprendizagem 

significativa crítica. Segundo Freire (2003): 

 

o fundamental é que professor e alunos tenham uma postura dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não apassivada, enquanto falam ou ouvem. O que importa é que 

professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos (p. 86). 

 
2) Princípio da não centralidade do livro texto - aprender a partir de distintos materiais 

educativos. 

É importante aprender a partir de diversos materiais educativos, pois é necessário 

buscar vários referenciais para o mesmo conteúdo. Segundo Moreira (2000b, p. 6), a 

“utilização de materiais diversificados e cuidadosamente selecionados, ao invés da 

centralização em livros texto, é também um princípio facilitador da aprendizagem 

significativa”. Isso não significa que o livro didático seja excluído do processo de 

ensino/aprendizagem, mas o mesmo não pode representar a verdade absoluta e inquestionável. 

 

3) Princípio do aprendiz como um ser perceptivo/representador - aprender que se é 

perceptivo e representador do mundo. 

O aluno deve ser tratado como alguém que percebe e representa o mundo;  e cada um 

faz isso de uma maneira particular. Assim, como as percepções dos alunos se originam de 

                                                           
1
 GOWIN, D.B.. Educating. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 1981. 
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suas percepções prévias, que são únicas, cada um percebe de modo único o que lhe é ensinado 

(MOREIRA, 2000b, p. 7). 

Conforme Benjamin (2000), é importante que o professor se conscientize que as 

“interpretações ou atribuição de significados” por parte dos alunos “não são uniformes”, pois, 

de modo geral, o mesmo acredita que “todos os estudantes vão interpretá-lo da mesma 

maneira, o que na realidade não acontece, uma vez que, cada aluno atribui significados de 

acordo com a sua história de vida” (p. 57). Considerando o fato de que o professor também é 

“um perceptor e o que ensina é fruto de suas percepções” (MOREIRA, 2000b, p. 7), a 

comunicação entre aluno e professor só é possível na medida em que esses dois perceptores 

busquem a percepção dos materiais do currículo de modo semelhante. 

Isso reforça a importância da interação pessoal e do questionamento na facilitação da 

aprendizagem significativa.  

4) Princípio do conhecimento como linguagem - aprender que a linguagem está 

totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas humanas de perceber a realidade. 

É importante perceber que a linguagem não é neutra, expressando e refletindo o 

pensamento, estando totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas humanas de 

perceber a realidade (POSTMAN; WEINGARTNER
2
, 1969 apud MOREIRA, 2000b). 

Aprender significativamente a ciência, “implica aprender sua linguagem e, em consequência, 

falar e pensar diferentemente sobre o mundo” (MOREIRA, 2000b, p. 8). 

Fundamentalmente o que designamos por "conhecimento" é linguagem, ou seja, 

compreender um "conhecimento" é conhecer sua linguagem e consequentemente pensar o 

mundo de maneira diferente. A aprendizagem significativa crítica é perceber essa nova 

linguagem como uma nova maneira de perceber o mundo.  

 
5) Princípio da consciência semântica - aprender que o significado está nas pessoas, 

não nas palavras. 

O significado de cada palavra é sempre o atribuído pelas pessoas.  Segundo Moreira 

(2000b, p. 9), durante o processo da aprendizagem significativa “professor e aluno devem ter 

consciência semântica, ou seja, o significado está nas pessoas, as palavras significam as coisas 

em distintos níveis de abstração, o significado tem direção, há significados conotativos e 

denotativos, os significados mudam”. 

                                                           
2 POSTMAN, N; WEINGARTNER, C.. Teaching as a subversive activity. New York: Dell Publishing Co., 

1969. 
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O autor desenvolve o conceito de “consciência semântica” apontando que a 

aprendizagem pode ser significativa e crítica, uma vez que: 

 

o aluno não cairá na armadilha da causalidade simples, não acreditará que as 

respostas têm que ser necessariamente certas ou erradas, ou que as decisões são 

sempre do tipo sim ou não. Ao contrário, o indivíduo que aprendeu 

significativamente dessa maneira, pensará em escolhas ao invés de decisões 

dicotômicas, em complexidade de causas ao invés de supersimplificações, em graus 

de certeza ao invés de certo ou errado. (MOREIRA, 2000b, p. 9). 

 

 
6) Princípio da aprendizagem pelo erro - aprender que o homem aprende corrigindo 

seus erros. 

Segundo Moreira (2000b), o homem aprende corrigindo seus erros, que o que era 

correto anteriormente não necessariamente precisa ser hoje, que a Ciência trabalha com 

modelos e não com verdades, que tais modelos podem ser questionados, podem mudar, 

podem voltar a ser defendidos posteriormente, ou seja, os professores devem abandonar a 

prática da resposta certa, e os alunos devem ousar em errar e desta maneira assumir riscos sem 

medos para aprender com os mesmos. Moreira (2000b, p. 10) destaca que a escola “pune o 

erro e busca promover a aprendizagem de fatos, leis, conceitos, teorias, como verdades 

duradouras. (Professores e livros de texto ajudam muito nessa tarefa)”.  

Ainda segundo Moreira (2000) seria mais conveniente a existência de professores 

detectores de erros, na tentativa de ajudar o aluno “a reduzir erros em seus conhecimentos e 

habilidades”, buscando levá-lo a também atuar como detector de erros. Essa postura remete ao 

conceito de aprendizagem significativa crítica, uma vez que “buscar sistematicamente o erro é 

pensar criticamente, é aprender a aprender, é aprender criticamente rejeitando certezas, 

encarando o erro como natural e aprendendo através de sua superação” (p. 10). 

 
7) Princípio da desaprendizagem - aprender a desaprender, a não usar conceitos e 

estratégias irrelevantes para a sobrevivência. 

Mostra a importância da percepção de que, para que algumas informações sejam 

compreendidas é necessário que outras não sejam utilizadas.  

Moreira (2000, p. 11) afirma que é preciso não usar “conceitos e estratégias que são 

irrelevantes para a sobrevivência em um mundo em transformação, não só porque são 

irrelevantes, mas porque podem se constituir, eles mesmos, em ameaça à sobrevivência". 

Para aprender de maneira significativa, é necessário reconhecer a relação entre o 

conhecimento prévio e o novo conhecimento, mas na medida em que o conhecimento prévio 
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nos impede de captar os significados do novo conhecimento, estamos diante de um caso no 

qual é necessária uma desaprendizagem. Não se trata de descartar algum conhecimento já 

existente na estrutura cognitiva, mas sim de não usá-lo como subsunçor.  

 
8) Princípio da incerteza do conhecimento - aprender que as perguntas são 

instrumentos de percepção e que definições e metáforas são instrumentos para pensar. 

Definições, perguntas e metáforas são três dos mais potentes elementos com os quais a 

linguagem humana constrói uma visão de mundo (POSTMAN, 1996, p. 175). A 

aprendizagem significativa desses três elementos só será crítica quando o aluno perceber que 

as definições são criações humanas, que tudo o que sabemos tem origem em perguntas. O 

princípio da incerteza do conhecimento mostra que nossa visão de mundo é construída 

principalmente pelas definições que criamos, com nossas perguntas e com as metáforas que 

utilizamos. Esses três elementos estão inter-relacionados na linguagem humana.  

 
9) Princípio da não utilização de quadro/giz - aprender a partir de distintas estratégias 

de ensino. 

O quadro/giz representa o ensino transmissivo, no qual o professor, parafraseia, ou 

repete o que está no livro, ou resolve exercícios, para que os alunos copiem e deste modo 

reproduzam as respostas nas provas. É o ensino que predomina nas escolas. A solução não é 

eliminar o quadro/giz, ou substituí-lo por novas tecnologias, o importante é saber quando e 

como ele pode ser utilizado. O uso de distintas estratégias instrucionais que impliquem 

participação ativa do estudante, e, de fato, promovam um ensino centralizado no aluno, é 

fundamental para facilitar a aprendizagem significativa crítica.  

Os princípios propostos por Moreira não representam uma nova didática ou sistema de 

ensino engessado, mas sim uma série de princípios facilitadores de uma aprendizagem 

significativa crítica. Os princípios buscam uma educação voltada para um novo tipo de 

pessoa/estudante, com personalidade questionadora, maleável, criativa e inovadora que 

permite, ao educando, enfrentar incertezas e construir novos significados. 

 
  

2.3. A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO CURSO DE 

NIVELAMENTO DE FÍSICA 

O foco principal das pesquisas de Ausubel, complementadas por Moreira, foi a 

aprendizagem escolar. Por esse motivo, acreditamos que as suas ideias sobre a aprendizagem 
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podem contribuir para melhorar o processo de ensino–aprendizagem no Ensino Técnico Pós-

Médio Noturno na ETEHL. 

Os estudantes dos cursos técnicos noturnos Pós-Médio da ETEHL são particularmente 

diferenciados pela vivência profissional, faixa etária e a visível necessidade de encontrar no 

ambiente escolar um local de socialização e esperança para modificar a condição social. 

Ausubel propõe uma aprendizagem com interação social e participação do aluno, o 

que foi conseguido em nossa proposta de trabalho com a ajuda de alunos que já atuam 

profissionalmente, relatando suas experiências, proporcionando debates e validando a 

necessidade de conhecimentos específicos. 

Aproveitando o perfil dos alunos, fundamentamos a dissertação na Teoria de 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1968, 2000, 2002) e na Aprendizagem 

Significativa Crítica de Marco Antonio Moreira (2005). Com aulas expositivas, organizadores 

prévios, utilização da internet, de email, do aplicativo WhatsApp e dinâmicas de grupo,  

buscamos despertar nos alunos a relevância da Física para o conhecimento e desenvolvimento 

da aprendizagem na área técnica. 

No caso particular do Nivelamento em Física dos alunos dos Cursos Técnicos 

Noturnos Pós-Médio essa teoria é completamente viável, já que o aluno, obrigatoriamente já 

cursou o ensino médio; e também é um facilitador, pois estamos lidando com alunos 

trabalhadores. Os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio, mesmo de maneira precária, 

funcionam como subsunçores. 

O trabalho de ensino no Nivelamento foi desenvolvido de acordo com a teoria 

ausubeliana, partindo daquilo que o aluno possui como conceitos prévios, uma vez que:  

 

1º - aplicamos um teste de nivelamento (Apêndice 1) onde identificamos os 

conhecimentos prévios dos alunos e elaboramos um material potencialmente significativo: 

 2º - motivamos os alunos relacionando a Física com as Matérias Técnicas, mostrando 

vídeos e destacando nesses a aplicação da Física (vídeo como organizador prévio); 

3º - disponibilizamos materiais de diversos tipos: livros do GREF
3
(s/d) , apostila e 

vídeos, de modo a não ficarmos reféns de um livro didático adotado; 

4º - ativamos ou criamos os subsunçores relevantes da estrutura cognitiva por meio de 

debates e testemunho dos alunos com experiência profissional (organizadores prévios); deste 

                                                           
3
 Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. 
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modo promovemos também a interação social e despertamos nos alunos a curiosidade de 

aprender Física, demonstrando suas aplicações na área técnica.  
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3. O ENSINO MÉDIO E O ENSINO DE FÍSICA 

3.1 O ENSINO MÉDIO 

Nos anos 1990 o que predominou em nossa sociedade em relação à educação foi que o 

Ensino Médio deveria preparar para a vida e, com isso, se manteve o foco na necessidade de 

uma formação baseada em competências genéricas e flexíveis, preparando os indivíduos para 

se adaptarem às exigências do mercado de trabalho, na perspectiva de uma possível 

empregabilidade. 

A partir da Constituição Federal, a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) a organização da educação brasileira se apresenta 

constituída em duas etapas: Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) 

e Educação Superior.  

A LDB considera o Ensino Médio como a etapa final da Educação Básica (art. 35), 

definindo como a conclusão de um período de escolarização de caráter geral e que tem por 

finalidade o desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores (art. 22); também assegura a possibilidade de se integrar 

com a profissionalização, ao prever, no seu art. 36, que “o ensino médio, atendida à formação 

geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”. 

O Decreto 2.208/97 (BRASIL, 1997) regulamentou a obrigatoriedade da separação do 

Ensino Médio e a Educação Profissional. Na prática isto significou o fortalecimento do 

dualismo e a consolidação de uma educação média com dois polos: um relativo a um Ensino 

Médio “acadêmico” destituído da realidade do trabalho e, outro, um Ensino Técnico, que 

mesmo legalmente separado, mantinha a articulação com o Ensino Médio, orientado à 

formação de cidadãos capazes de compreender a realidade social, econômica, política, 

cultural e do mundo do trabalho para nela inserirem-se e atuar de forma ética e competente, 

técnica e politicamente, visando contribuir para a transformação da sociedade em função dos 

interesses sociais e coletivos. Entretanto, esse tipo de oferta não é amplamente proporcionado 

à população, pois grande parte das escolas privadas concentram seus esforços em aprovar os 

estudantes nos exames de acesso às universidades públicas, adotando uma educação onde se 

substitui a formação integral pelo treinamento para os tais exames. 

As escolas públicas tentam reproduzir os procedimentos das escolas privadas, mas não 

conseguem fazê-lo por falta de condições materiais concretas. Desse modo, em geral, a 

formação proporcionada nem confere uma contribuição efetiva para o ingresso no mundo de 
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trabalho, nem contribui de forma significativa para o prosseguimento dos estudos no nível 

superior. 

A maioria dos brasileiros não prossegue os estudos em nível superior, então, o Ensino 

Médio e seu êxito não podem se limitar a ser apenas uma ligação entre o Ensino Fundamental 

e a Educação Superior. Podemos constatar essa informação fazendo uma análise comparativa 

entre os gráficos e as tabelas apresentados a seguir. 

Somando o número de matrículas no ano de 2012 do Ensino Médio Regular (Gráfico 

3.1.1), EJA do Ensino Médio (Gráfico 2) e da Educação Profissional (Gráfico 3) obtemos um 

total de 11.084.916 alunos e, comparando com o número total de matrículas - 7.037.688 

alunos - no Ensino Superior no mesmo período (Tabela 1), constatamos que apenas 

aproximadamente 63,5% dos alunos atingem o Ensino Superior. 

 

 

Gráfico 1- Ensino Regular – Evolução do Número de Matrículas no Ensino Médio 

Brasil – 2007 –2013 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica de 2013 – INEP (2013) 



32 
 

 

Gráfico 2 - Número de Matrículas de EJA por Etapa de Ensino 

Brasil – 2007 – 2013 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica de 2013 – INEP (2013) 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Evolução de Matrículas de Educação Profissional por Rede 

Brasil – 2007 – 2013 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica de 2013 – INEP (2013) 
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Tabela 1 – Evolução no Número de Matrículas de Graduação, segundo a   

Organização Acadêmica. 

Brasil –2009 – 2012 

Fonte: MEC/Inep. Tabela elaborada pela Deed/Inep. 

 

 

O Ensino Médio tradicional já demonstrou sua inadequação, concretizada nos 

resultados negativos (grande evasão e pouco ingresso na universidade), e sua incapacidade de 

atender às necessidades formativas da nossa juventude, particularmente dos que necessitam da 

educação pública. Não consegue produzir a educação de qualidade social necessária aos 

educandos, um conhecimento pertinente à sua formação como cidadão e com as capacidades 

técnicas necessárias para a inserção no mundo do trabalho. 

Após anos de LDB e a revogação do Decreto 2208/97, que separou o Ensino Médio do 

Profissional, (BRASIL, 1997) pelo Decreto 5154/04, que estabelece as diretrizes  e bases da 

educação nacional, (BRASIL, 2004), a sociedade brasileira ainda não conseguiu superar o 

quadro de elevada desigualdade educacional e social. 

 Para superar a baixa qualidade do Ensino Médio algumas ações são fundamentais. 

Dentre aquelas propostas no Plano Nacional da Educação (PNE) 2011-2020 (BRASIL, 2014), 

destacamos: 

* Obrigatoriedade do Ensino Médio.  

* O Ensino Médio – etapa final da Educação Básica - objetiva a autonomia do 

educando frente às determinações do mercado de trabalho.  

* A identidade do Ensino Médio deve ser construída com base em uma concepção 

curricular cujo principio é a unidade entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia.  

*Fortalecer a política pública para o Ensino Médio na articulação com o PNE e PDE 

(Plano de Desenvolvimento Escolar) e a coordenação nacional do MEC. 
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*Desenvolver e reestruturar o currículo do Ensino Médio em torno da ciência, da 

cultura e do trabalho.  

*Valorizar os profissionais da educação do Ensino Médio.   

*Melhorar a qualidade do Ensino Médio nas escolas públicas estaduais.  

 

3.1.1. PROGRAMA ENSINO MÉDIO NACIONAL 

O Programa Ensino Médio Nacional é uma nova ação do Plano de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), do MEC, articulada ao Programa Brasil Profissionalizado e com os 

Planos de Ação Articulada (PAR) dos Estados e Distrito Federal, com a finalidade de 

promover um Ensino Médio de qualidade para todos.  

 Comprometido com as metas e objetivos do PNE (Plano Nacional de Educação), o 

Programa tem como objetivos, entre outros:  

 a) Criar a rede nacional de escolas públicas de Ensino Médio com coordenação 

nacional da Secretaria da Educação Básica (SEB)/MEC e Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC)/MEC; 

 b) Expandir novas matrículas do Ensino Médio em regime de colaboração entre a 

união, estados e municípios;  

c) Promover a reestruturação do modelo pedagógico e do currículo do Ensino Médio;  

d) Criar um padrão de qualidade da escola de Ensino Médio;  

e) Melhorar o IDEB
4
 do Ensino Médio no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

4 
O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de 

desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do 

Censo Escolar, realizado anualmente pelo Inep.  As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil 

(para Idebs de escolas e municípios) e do Saeb (no caso dos Idebs dos estados e nacional). 

A forma geral do IDEB é dada por: 

IDEBji = Nji Pji; 

em que: 

i = ano do exame (SAEB e Prova Brasil) e do Censo Escolar;  

N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, 

dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j; 
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O PNE, estabelecido em 2001 (Lei nº 10.172) (BRASIL, 2001), foi atualizado para o 

decênio 2011-2020 e entre as diversas metas a serem atendidas referentes ao Ensino Médio e 

ao Ensino Profissionalizante, ressaltam-se: 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a 

dezessete anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

oitenta e cinco por cento, nesta faixa etária. 

Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 

Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por cento das matrículas de educação de jovens e 

adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. 

Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando 

a qualidade da oferta. 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no 

mínimo, o patamar de sete por cento do produto interno bruto do País. (BRASIL, 

2014) 

 

 

Em meio à crise da qualidade do Ensino Médio pelos resultados do IDEB, em 

setembro de 2009, o Ministério da Educação apresentou aos estados o Programa Ensino 

Médio Inovador (ProEMI) (BRASIL, 2009a) que foi reestruturado em 2011 com o objetivo de 

induzir a implementação das novas DCNEM, orientando o redesenho dos currículos dessa 

etapa da Educação Básica. O ProEMI passou a ser uma das ações dentro de um conjunto 

sistêmico de ações do próprio MEC e dos governos estaduais, no sentido de constituir uma 

política pública para o Ensino Médio que trará resultados concretos em relação à 

universalização, à superação da evasão e da reprovação e ao alcance da qualidade no processo 

ensino-aprendizagem. O Programa propõe a promoção do desenvolvimento de inovações 

pedagógicas nas escolas públicas, de modo a fomentar mudanças necessárias na estrutura 

curricular dessa etapa educacional. Foram definidas algumas condições iniciais básicas para 

orientar os projetos das escolas: 

 

a) Carga horária mínima de 3.000 (três mil horas), entendendo-se 2.400 horas 

obrigatórias, acrescidas de 600 horas a serem implantadas de forma gradativa; 

  

b) Foco na leitura como elemento de interpretação e de ampliação da visão de 

mundo, basilar para todas as áreas do conhecimento; 

  

c) Atividades teórico-práticas apoiadas em laboratórios de ciências, matemática e 

outros espaços ou atividades que potencializem aprendizagens nas diferentes áreas 

do conhecimento; 
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d) Fomento às atividades de produção artística que promovam a ampliação do 

universo cultural do estudante; 

  

e) Fomento às atividades esportivas e corporais que promovam o desenvolvimento 

dos estudantes; 

  

f) Fomento às atividades que envolvam comunicação e uso de mídias e cultura 

digital, em todas as áreas do conhecimento; 

  

g) Oferta de atividades optativas (de acordo com os macrocampos), que poderão 

estar estruturadas em disciplinas, ou em outras práticas pedagógicas multi ou 

interdisciplinares; 

  

h) Estímulo à atividade docente em dedicação integral à escola, com tempo efetivo 

para atividades de planejamento pedagógico, individuais e coletivas; 

  

i) Incorporação das ações ao Projeto Político-Pedagógico implementado com 

participação efetiva da Comunidade Escolar; 

  
j) As escolas integrantes do Programa deverão promover a participação dos 

estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); e  

 

k) Elaboração de plano de metas para melhoria do índice escolar. (BRASIL, 2009a) 

 

 Outra política recente do MEC que merece ser registrada são as alterações feitas no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por meio da Portaria nº 109/2009 (BRASIL, 

2009b), o ENEM tem seus objetivos ampliados, conforme consta do art. 2º:  

 

I – oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua 

autoavaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mundo do 

trabalho quanto em relação à continuidade de estudos; 

 
II – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como modalidade 

alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores do 

mundo do trabalho; 

 
III – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como modali-

dade alternativa ou complementar a processos seletivos de acesso aos cursos de edu-

cação profissional e tecnológica posteriores ao ensino médio e à educação superior; 

 
IV – promover a certificação de jovens e adultos no nível de conclusão do ensino 

médio nos termos do art. 38, §§ 1º e 2º da lei n. 9.394/96 (LDB); 

 

V – promover avaliação do desempenho acadêmico das escolas de ensino médio, de 

forma que cada unidade escolar receba o resultado global.  

 

 O ENEM assume desse modo, as funções de:  

 a) avaliação sistêmica, ao subsidiar a formulação de políticas públicas;  

 b) avaliação certificatória, ao aferir conhecimentos para aqueles que estavam fora da 

escola;  
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c) avaliação classificatória, em relação ao acesso ao ensino superior, ao difundir-se 

como mecanismo de seleção entre as instituições de Ensino Superior, articulado agora 

também ao Sistema Unificado de Seleção (SISU). 

 Em 2011, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou parecer que estabelece 

novas diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio. A medida é apresentada como 

uma atualização das diretrizes de 1998, entendida como necessária diante das diversas 

mudanças ocorridas na legislação relativa ao Ensino Médio nos últimos anos, bem como das 

transformações em curso na própria sociedade, no mundo do trabalho e no Ensino Médio. 

 Na Tabela 2 observa-se a evolução de dados quantitativos do Ensino Médio, revelando 

a estabilidade das matrículas a partir de 2007. 

 

Tabela 2 – Matrículas do Ensino Médio por Dependência Administrativa. 

 

Fonte: INEP/MEC. Sinopse Estatística da Educação Básica. (2012)  

Na Tabela 3 abaixo podemos observar que o número de matrículas na Educação 

Profissional (Concomitante e Subsequente) tem tido aumento desde 2007 até 2011, o que 

reforça a análise de que o Ensino Médio Regular não está atendendo as necessidades de 

nossos estudantes.  
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Tabela 3 – Evolução do Número de Matrículas na Educação Básica por Modalidade e Etapa 

de Ensino – Brasil – 2007-2011 (Modificada) 

Fonte: MEC/INEP/Deed.(2011)  

Notas sobre a Tabela 3: 

1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 

2) Ensino Médio: inclui matrículas no Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional e no Ensino Médio Normal/Magistério. 

3) EJA: inclui matrículas de EJA presencial e semipresencial e EJA integrada à 

Educação Profissional de níveis fundamental e médio. 

 

3.2 O ENSINO DE FÍSICA 

3.2.1. AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDION  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 1999) 

surgiram devido à necessidade de mudança no Ensino Médio. Especificamente o ensino de 

Física era descontextualizado, baseado no acúmulo de informações e matematizado, o que 

contribuía para dificuldades de aprendizagem dos alunos.  
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Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, 

começa a ser discutida a produção de referenciais curriculares para as diversas etapas da 

Educação Básica, incluindo o Ensino Médio. 

 As DCNEM atualizadas pela Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012 (BRASIL, 2012) 

propõem a organização do currículo desta etapa de ensino em quatro áreas de conhecimento: 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, baseadas no 

desenvolvimento de competências e habilidades, inclusas num ambiente interdisciplinar e 

contextualizado. 

Em termos operacionais, os componentes curriculares obrigatórios decorrentes da 

LDB que integram as áreas de conhecimento no Ensino Médio são os referentes a: 

I –Linguagens: 

a) Língua Portuguesa. 

b) Língua Materna, para populações indígenas. 

c) Língua Estrangeira moderna. 

d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical. 

e) Educação Física. 

II –Matemática. 

III –Ciências da Natureza: 

a) Biologia; 

b) Física; 

c) Química. 

IV –Ciências Humanas: 

a) História; 

b) Geografia; 

c) Filosofia; 

d) Sociologia. 

De acordo com as DCNEM a aprendizagem das Ciências da Natureza deve promover 

formas de construir e melhorar o conhecimento de uma forma prática, interdisciplinar e 

contextualizada. Propõem a aprendizagem de princípios científicos do universo físico e 

natural atualizados, aproximando o aluno do mundo da investigação científica e tecnológica. 

Esses princípios serão aplicados na solução e resolução de problemas de forma 

contextualizada. 
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As DCNEM propõem a interdisciplinaridade, onde o aluno passe a ver e entender que 

as disciplinas escolares estão no seu cotidiano e se inter-relacionam. 

A aprendizagem na área das Ciências da Natureza objetiva a construção de 

competências e habilidades que permitam ao educando: 

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

 

 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais. 

 

 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a 

produção, análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos 

científicos e tecnológicos. 

 

 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de 

amostras e cálculo de probabilidades. 

 

 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 

representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando 

previsão de tendências, extrapolações e interpretações. 

 

 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou 

algebricamente relacionados a contextos sócio econômicos, científicos ou 

cotidianos. 

 

 Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia e aplicar 

esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, 

executar e avaliar ações de intervenção na realidade natural. 

 

 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

 

 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas 

que se propuseram e propões solucionar. 

 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 

vida social. 

 

 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, 2000) 

 

 

3.2.2. PCNEM E O ENSINO DE FÍSICA 

O ensino de Física historicamente vem sendo realizado por meio da apresentação de 

leis e conceitos, lista de conteúdos muito extensa, exercícios repetitivos de memorização, 

fórmulas em situações artificiais onde a linguagem matemática é desvinculada do significado 

físico, o que faz com que a Física se torne algo distante do mundo real. A Física é vista pela 

maioria dos alunos como sem significado, sem importância e desvinculada da realidade. 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN e PCN+) apresentam o conhecimento de 

Física na escola média com um novo sentido para construir uma visão da Física que esteja 

voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos 

para compreender, intervir e participar da realidade. 

 A proposta é que a Física no Ensino Médio entre outras finalidades, contribua para que 

o aluno passe a compreender equipamentos e procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do 

cotidiano, ou seja, compreender manuais de instalação para utilização de aparelhos, 

enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, entre outras coisas.  

 A proposta dos PCNEM destaca que: 

 

Não se trata, portanto, de elaborar novas listas de tópicos de conteúdos, mas, 

sobretudo, de dar ao ensino de física novas dimensões. Isso significa promover um 

conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada jovem.  Apresentar uma 

física que explique a queda dos corpos, o movimento da lua ou das estrelas do céu, o 

arco-íris e também o raio laser, as imagens da televisão e as outras formas de 

comunicação. Uma física que explique os gastos da “conta de luz” ou o consumo 

diário de combustível e também as questões referentes ao uso das diferentes fontes 

de energia em escala social, incluída a energia nuclear, com seus riscos e benefícios. 

Uma física que discuta a origem do universo e sua evolução. Que trate do 

refrigerador ou motores a combustão, das células fotoelétricas, das radiações 

presentes no dia-a-dia, mas também dos princípios gerais que permitem generalizar 

todas essas compreensões. Uma física cujo significado o aluno possa perceber no 

momento que aprende, e não em um momento posterior ao aprendizado. (BRASIL, 

2002, p. 23). 

 

 Deste modo a Física não deve ser vista somente como um conjunto de conceitos, leis e 

fórmulas, mas como um meio de compreensão prática do mundo, que ajude no 

desenvolvimento cognitivo do aluno tanto no sentido prático como conceitual. É necessário 

levar em consideração o ambiente vivencial e a realidade dos alunos. 

 A Física é uma disciplina que favorece a construção de abstrações e generalizações, e 

que possui uma maneira própria de lidar e entender o mundo.  

 As habilidades desenvolvidas, tendo como referência o mundo vivencial do aluno, 

possibilitam uma relação com outros conhecimentos e sua inter-relação, uma vez que o 

mundo é interdisciplinar, podendo articular o conhecimento físico com outras áreas do saber 

científico.  

 A Física é uma disciplina que desenvolveu uma linguagem própria para suas 

representações, sendo composta de códigos específicos. O entendimento e utilização dessa 

linguagem necessitam de competências, que se referem à representação e comunicação, que 

serão acompanhadas da expressão do saber conceitual. A utilização dessa competência 

propicia ao aluno: 
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 Entender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, como os valores 

nominais de tensão ou potência dos aparelhos elétricos, os elementos indicados 

em receitas de óculos, dentre outras coisas. 

  

 Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos. 

 

 Utilizar e compreender gráficos, relações matemáticas gráficas como expressão 

do saber conceitual de física. 

 

 Expressar-se corretamente utilizando de forma adequada a linguagem física em 

situação dadas, como saber distinguir massa de peso, calor de temperatura, 

dentre outras coisas. 

 

 Saber utilizar elementos de representação simbólica, como exemplo, os vetores e 

circuitos elétricos. 

 

 Saber descrever de forma clara e objetiva os conhecimentos físicos aprendidos, 

como por exemplo, relatos dos resultados de uma experiência de laboratório, 

conversa com um profissional eletricista, sabendo assim descrever no contexto 

do relato os conhecimentos físicos aprendidos de forma adequada.  

 

 Conhecer fontes e formas para se obter informações relevantes, como vídeos, 

programas de televisão, sites da internet ou notícias de jornal. Permitindo 

acompanhar o ritmo das transformações do mundo que vivemos, sendo um leitor 

crítico que sabe interpretar as notícias científicas. 

 

 Desenvolver a capacidade de elaborar sínteses, através de esquemas relacionados 

a diferentes conceitos, processos ou propriedades, através da própria linguagem 

física trabalhada. (BRASIL, 2002, p. 8).  

 

 A construção da percepção das dimensões históricas e sociais na Física é conseguida 

através da utilização da competência que se refere à contextualização sociocultural, que 

permite ao aluno: 

 

 Reconhecer a física como criação humana, que explica a influência dos aspectos 

da história e sua relação no contexto cultural, social, político e econômico. O 

surgimento das teorias físicas e sua relação e influência com o contexto social 

que ocorreram. 

 

 Reconhecer-se como cidadão participante, tomando conhecimento das coisas ao 

seu redor, e ter consciência de eventuais problemas e soluções, relacionando com 

os conhecimentos aprendidos. 

 

 Entenda e faça relações de custo/benefício de coisas criadas pelo homem, como a 

fabricação de bombas atômicas com participação dos físicos, as implicações de 

um acidente que tenha envolvido a presença de radiações ionizantes, opção por 

outras formas de energia. Sendo capaz de emitir juízos de valor em relações 

sociais que envolvam aspectos relevantes a aspectos físicos e/ou tecnológicos. 

 

 Perceber e estabelecer relações entre o conhecimento da física e diversas formas 

de expressão da cultura humana, como obras literárias, peças de teatro ou obras 

de arte. 
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 Reconhecer a importância da física no processo produtivo, entendendo como 

ocorreu a evolução das tecnologias e a relação com o desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

 

 Entender o aumento da capacidade do homem devido à evolução da tecnologia. 

(BRASIL, 2002, p. 14). 

 

A Física no Ensino Médio tem um novo sentido a partir das diretrizes apresentadas nos 

PCN+; deve atender a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com 

instrumentos para compreender, intervir e participar da realidade. 

A Física deve se apresentar, portanto, como um conjunto de competências específicas 

que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos.  

 O Ensino de Física vem deixando de se concentrar na simples memorização de 

fórmulas ou repetição automatizada de procedimentos, em situações artificiais ou 

extremamente abstratas; é preciso dar ao ensino de Física um significado, explicitando seu 

sentido já no momento do aprendizado, na própria escola média. 

O tratamento de diferentes campos de fenômenos implica em preservar, até certo 

ponto, a divisão do conhecimento em áreas da Física tradicionalmente trabalhadas. Assim, 

foram privilegiados seis temas estruturadores com abrangência para organizar o Ensino de 

Física:  

F1 Movimentos: variações e conservações 

F2 Calor, Ambiente, Fontes e Usos de Energia 

F3 Equipamentos Eletromagnéticos e Telecomunicações 

F4 Som, Imagem e Informação 

F5 Matéria e Radiação 

F6 Universo, Terra e Vida. (BRASIL, 2002, p. 19) 

 Para organizar o trabalho dentro de cada tema, as atividades planejadas podem ser 

sistematizadas em unidades temáticas, cuja delimitação e sequência favoreçam o objetivo 

desejado. Essa estruturação pode contribuir para evitar que as dificuldades acabem por 

restringir o âmbito e o sentido, em termos de compreensão de mundo, que se venha a atribuir 

a cada tema estudado. 

 As unidades temáticas não são listas de conteúdos mínimos. 

 A sequência dos temas, a definição das unidades, o nível de aprofundamento e o ritmo 

de trabalho implicam escolhas específicas, podendo atender às necessidades de cada escola e 

cada realidade.  

 

3.2.3. A PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA 
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A produção acadêmica sobre o ensino e a aprendizagem de Física no Brasil está 

diretamente ligada a grupos de pesquisadores responsáveis pela organização e edição de 

revistas, pela criação e manutenção de eventos e projetos.  

A partir do final da década de 40 e início da década de 50, os grupos de pesquisa em 

ensino de Física dos Institutos de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da 

Universidade de São Paulo, iniciam suas atividades. 

        O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, (IBECC), a Fundação para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC) e o Projeto Nacional para a Melhoria de 

Ensino de Ciências (PREMEN) são importantes no desenvolvimento do movimento curricular 

ocorrido entre os anos de 1950 e 1980 no Brasil. No período anterior a 1950, os livros 

didáticos utilizados no Brasil eram basicamente traduções ou adaptações de manuais europeus 

de ciências.  

        Esse quadro muda quando instituições nacionais passam a desenvolver materiais 

didáticos na área de ensino de Ciências. A instalação do IBECC proporcionou a implantação 

de projetos que se iniciaram com o apoio a atividades escolares como feiras, museus e clubes 

de Ciências, pesquisas e treinamento de professores. A partir de 1955, foi desenvolvido o 

projeto “Iniciação Científica” para a produção de kits destinados ao ensino de Física, Química 

e Biologia.  

        Com a promulgação da Lei 5692/71, que implantou o ensino profissionalizante, o 

Ministério da Educação instituiu o PREMEM, com o objetivo de atender as exigências das 

alterações curriculares. O programa financiou, entre outros: O Projeto de Ensino de Física, do 

Instituto de Física da USP, em 1972 e o Projeto de Ensino de Ciências (PEC). 

Um dos fatores que contribuíram para a constituição da área de ensino de Ciências no Brasil, 

foram os eventos iniciados pelas sociedades científicas na década de 1970. Em ensino de 

Física se destacam os SNEFs (Simpósio Nacional de Ensino de Física) e os EPEFs (Encontro 

de Pesquisa em Ensino de Física). O I SNEF foi realizado em 1970; este evento permite 

comunicações de pesquisas, relatos de experiência e outras atividades relacionadas ao ensino 

de Física. O I EPEF foi realizado em 1986. Outro fator importante na constituição da área de 

ensino de Ciências foram os periódicos que passaram a ser publicados. Destacaram-se, no 

ensino de Física, a Revista de Ensino de Física (hoje Revista Brasileira de Ensino de Física) e 

o Caderno Catarinense de Ensino de Física (hoje Caderno Brasileiro de Ensino de Física). Os 

eventos e revistas apresentados foram de extrema importância na consolidação do ensino de 

Física e da área de ensino de Ciências e atualmente são referenciais para a pesquisa em ensino 

de Física.  
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Toda essa pesquisa no ensino de física demonstra a necessidade e principalmente a 

possibilidade de mudança no currículo e modo de ensino da física, deste modo, a física torna-

se significativa e significante.  
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4. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Nos primeiros séculos do Brasil colônia a educação profissional formal não existia; a 

economia era basicamente agrícola ou mineradora, dependendo quase que exclusivamente do 

trabalho braçal. Não havia preocupação com a capacitação profissional, pois a classe 

trabalhadora era formada principalmente por índios e escravos. 

Historicamente, as práticas escolares ligadas à Igreja Católica fizeram parte da história 

da escolarização brasileira, de acordo com Manfredi (2002). A educação formal foi trazida ao 

Brasil pelos jesuítas, ainda no século XVI. O sistema jesuítico de educação foi fundamental 

durante o período colonial. Além de catequizar os índios, os jesuítas também foram os 

primeiros a construir escolas para os colonizadores, onde prevaleciam as práticas educativas 

informais de qualificação para o trabalho. Os jesuítas estavam presentes em praticamente todo 

o território conquistado pelos portugueses no Brasil colonial, fazendo com que a educação por 

eles organizada viesse a ser considerada como um sistema de ensino. 

O Marques de Pombal foi um dos principais mentores da expulsão do país da 

Companhia de Jesus, em 1759, e as primeiras instituições públicas a serem fundadas foram as 

de ensino superior, destinadas a formar pessoas para exercer funções qualificadas. Conforme 

Manfredi (2002), o ensino secundário da época era pouco difundido, apartado do ensino 

superior, e seu objetivo era promover a formação da força de trabalho diretamente ligada à 

produção de artífices para as oficinas. 

Com o ciclo do ouro em Minas Gerais, foram criadas as Casas de Fundição e de 

Moeda e com elas surgiu a necessidade de um ensino, mesmo que precariamente mais 

especializado, destinado aos filhos de homens brancos empregados das próprias Casas. Pela 

primeira vez, estabelecia-se uma banca examinadora que deveria avaliar as habilidades dos 

aprendizes adquiridas em um período de cinco a seis anos. Caso fossem aprovados, recebiam 

uma certidão de aprovação. 

Nesse mesmo período, foram criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos 

Arsenais da Marinha do Brasil, os quais traziam operários especializados de Portugal e 

recrutavam pessoas, até durante a noite, pelas ruas, ou recorriam aos chefes de polícia para 

que enviassem presos que tivessem alguma condição de produzir. 

A proibição da existência de fábricas no Brasil, em 1785, paralisou o desenvolvimento 

tecnológico. 
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A história da educação profissional no Brasil tem várias experiências registradas. Nos 

anos de 1800 foram adotados modelos de aprendizagem dos ofícios manufatureiros, 

destinados ao suporte da camada menos privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os 

jovens eram encaminhados para casas onde, além da instrução primária, aprendiam ofícios de 

tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre outros. 

Em 1809, por Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou-se o Colégio das 

Fábricas, considerado de acordo com Garcia (2000) o primeiro estabelecimento público, com 

o objetivo de atender à educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal, após a 

suspensão da proibição de funcionamento de indústrias manufatureiras no Brasil. Esse 

Decreto visava melhorar as condições econômicas da sociedade e mudar o quadro de letrados 

presente na época, que era de bacharéis e eruditos, traço cultural predominante da elite. 

A educação profissional sempre foi tratada de maneira preconceituosa ao longo de sua 

história, influenciada por uma herança colonial no tocante às relações sociais e, em especial, 

ao trabalho. 

A educação profissional tem, historicamente, um caráter de ordem moralista para 

combater a vadiagem, ou assistencialista, para propiciar alternativas de sobrevivência aos 

menos favorecidos pela sorte, ou economicista, tornando-a cada vez mais associada às classes 

menos favorecidas da sociedade, e distanciando-a da educação oferecida à parte elitizada da 

sociedade. 

Na Europa, a Revolução Industrial que teve início na Inglaterra, com a mecanização 

dos sistemas de produção dominados por uma burguesia ávida por maiores lucros, menores 

custos e produção acelerada, apresentava uma educação profissional cada vez maior e mais 

eficiente. 

No Brasil a burguesia ainda era agrícola vivendo sob um regime escravocrata, apoiada 

na comercialização de africanos. 

O crescimento populacional trouxe maior demanda de produtos e mercadorias. O 

Brasil do final do século XVIII não comportava mais a base econômica agrícola e escravista, 

mas ao mesmo tempo não possuía estrutura para uma industrialização de massa. 

O século XVIII foi marcado pelo avanço tecnológico nos transportes e máquinas. As 

máquinas a vapor revolucionaram o modo de produzir, substituíram em muito a mão de obra 

humana, gerando desempregados, baixando o preço de mercadorias e acelerando o ritmo de 

produção. Entretanto, o grande propulsor da industrialização era o consumo, o que carecia na 

sociedade brasileira, tendo em vista que a maior parte da população ainda vivia sob o trabalho 
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escravo. Na Europa a luta era por melhores condições de trabalho, no Brasil a luta era pelo 

fim da escravidão. Sem mercado consumidor, não havia expansão industrial. 

A educação profissional se consolidou a partir da revolução industrial, quando, pela 

crescente necessidade de produção, surgiu também a necessidade de mão de obra, sem, no 

entanto, se preocupar com a formação humana.  

Na década de 1830 o Império determinou o envio de órfãos desvalidos para os 

arsenais. Na década seguinte, foram instituídas as Companhias de Aprendizes Artífices e as 

Companhias de Aprendizes Marinheiros. 

Crianças e adolescentes órfãos e carentes eram encaminhados, de forma compulsória, 

às oficinas dos arsenais militares, de Guerra e de Marinha, dentre outras. O objetivo central 

era evitar que crianças desvalidas tornassem-se futuros vadios, inúteis e perigosos à 

sociedade. 

Com o declínio da escravidão, na segunda metade do século XIX, surgiu a necessidade 

de substituir a mão de obra escrava. Foram construídas Casas de Educandos e Artífices e de 

sociedades civis para amparo de crianças órfãs e abandonadas. 

O fim da escravidão estava cada vez mais próximo e inevitável. Foi em 1888, através 

da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que a escravidão no Brasil foi abolida. Logo em 

seguida a vida dos negros brasileiros continuou muito difícil. O estado brasileiro não se 

preocupou em oferecer condições para que os ex-escravos pudessem ser integrados no 

mercado de trabalho formal e assalariado. Havia preferência pela mão-de-obra europeia, que 

aumentou muito no Brasil após a abolição. 

O Presidente do Estado do Rio de Janeiro (como eram chamados os governadores na 

época), Nilo Peçanha iniciou no Brasil o ensino técnico por meio do Decreto n° 787, de 11 de 

setembro de 1906, criando quatro escolas profissionais em Campos, Petrópolis, Niterói, e 

Paraíba do Sul, sendo as três primeiras, para o ensino de ofícios e a última voltada à 

aprendizagem agrícola. O ano de 1906 foi marcado pela consolidação do ensino técnico-

industrial no Brasil pelas seguintes ações:  

- Realização do “Congresso de Instrução” que apresentou ao Congresso Nacional um 

projeto de promoção do ensino prático industrial, agrícola e comercial, a ser mantido com o 

apoio conjunto do Governo da União e dos Estados. O projeto previa a criação de campos e 

oficinas escolares onde os alunos dos ginásios seriam habilitados, como aprendizes, no 

manuseio de instrumentos de trabalho. 

- A Comissão de Finanças do Senado aumentou a dotação orçamentária para os 

Estados instituírem escolas técnicas e profissionais elementares sendo criada, na Estrada de 
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Ferro Central do Brasil, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas do Engenho de Dentro, 

no Rio de Janeiro. 

Em 1909, o então Presidente da República Nilo Peçanha instalou em vários estados 19 

escolas de Aprendizes Artífices que tinham caráter assistencialista, pois se destinavam aos 

pobres e humildes, porém com olhar econômico, com o objetivo de atender os crescentes 

processos de desenvolvimento industrial e urbanização. Essas escolas deram origem à atual 

rede de instituições federais de educação tecnológica. 

Havia uma duplicidade entre o modelo de educação voltada para a intelectualidade e a 

educação voltada para o trabalho, tanto que o ensino básico era administrado pelo Ministério 

da Justiça e Negócios Interiores e o ensino profissional pelo Ministério de Indústria e 

Comércio. Só em 1930 as escolas de Aprendizes e artífices passaram a ser administradas pelo 

Ministério da Educação e da Saúde Pública. 

Na década de 1920, a Câmara de Deputados debateu a expansão do ensino 

profissional, com proposta de sua extensão a todos, independente da condição social. Foi 

criada a Comissão de Serviço de Remodelagem do Ensino Profissional Técnico, propiciando a 

reforma que veio a ocorrer, na área educacional, após a Revolução de 1930. 

A reforma educacional de 1931, conhecida pelo nome do ministro Francisco Campos 

foi decisiva; regulamentou e organizou o ensino secundário, bem como o ensino profissional 

comercial. 

Em 1932 veio o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, buscando diagnosticar e 

sugerir rumos às políticas públicas em matéria de educação e, nesse mesmo ano, realizou-se a 

“V Conferência Nacional de Educação”, cujos resultados refletiram na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1933. A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934) inaugurou objetivamente uma 

nova política nacional de educação, ao estabelecer como competências da União as de “traçar 

diretrizes da educação nacional”. 

A Constituição brasileira de 1937 (BRASIL, 1937) foi a primeira a tratar 

especificamente de ensino técnico, profissional e industrial, estabelecendo no artigo 129: 

  

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em 

matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de 

seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 

ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 

serem concedidos pelo poder público. (BRASIL, 1937, p. 33) 
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Em 1937 as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em Liceus 

Profissionais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus. 

Em 1941 vigoraram uma série de leis conhecidas como a “Reforma Capanema” que 

tinha como principais pontos: o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio; 

o ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão e os cursos foram 

divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo ensino médio: o primeiro 

compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria; o segundo 

ciclo correspondia ao curso técnico industrial, com três anos de duração e mais um de estágio 

supervisionado na indústria, e compreendendo várias especialidades. 

Em 1942 a Reforma de Gustavo Capanema institui as Leis Orgânicas da Educação 

Nacional: do Ensino Secundário e do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 4.073/42) (BRASIL, 

1942c). São criadas entidades especializadas, como: o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e transformadas as antigas Escolas de Aprendizes Artífices em 

estabelecimentos de ensino industrial; no ano seguinte criam-se uma Lei Orgânica para o 

Ensino Comercial e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

A rede SENAI cresceu a um ritmo acelerado, adaptando-se às mudanças do setor 

produtivo. Nos anos 1940, iniciou suas atividades priorizando a aprendizagem industrial, para 

qualificar o operariado para a indústria emergente; nos anos 1950, a modalidade foi o 

treinamento, dependente das necessidades das grandes indústrias; nos anos 1990, a ênfase 

recaiu na polivalência.  

Nas Leis Orgânicas, o ensino secundário e o normal tinham como objetivo formar as 

classes sociais mais altas, enquanto o objetivo do ensino profissional era assumidamente 

oferecer uma formação adequada aos filhos dos operários e aos menos afortunados, aqueles 

que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho. Não havia equivalência entre o 

ensino secundário e o normal e o ensino profissional. 

A equivalência entre os estudos acadêmicos e os profissionais passou a ser possível 

em 1950, criando relação tanto entre os dois tipos de ensino quanto entre os ramos dos cursos 

profissionais. 

Em 1950 foi permitido que os concluintes de cursos profissionais prosseguissem em 

estudos superiores, desde que passassem por exames das disciplinas não estudadas, para 

comprovar o nível de conhecimento indispensável à realização desses estudos. 

O presidente Juscelino Kubitschek (com mandato de 1956 a 1961) incorporou e 

regulamentou o Ensino Industrial em 16 de outubro de 1959, manteve o ensino industrial 

como um ramo do ensino médio, ratificando a coletânea de cursos instituída, classificando-os 
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como cursos ordinários – de aprendizagem industrial, industrial básico e industrial técnico – e 

extraordinários – de qualificação, aperfeiçoamento, especialização e de divulgação. 

No Período Democrático (de 1946 a 1963) e, na verdade, apenas na década de 1950 é 

que se permitiu a equivalência entre os estudos acadêmicos e profissionalizantes. A plena 

equivalência entre todos os cursos do mesmo nível, sem necessidade de exames e provas de 

equivalência de conhecimentos, só veio a ocorrer com a promulgação da Lei Federal n.º 

4.024/61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Em 1961 os estabelecimentos de ensino industrial recebem a denominação de Escolas 

Técnicas Federais; em 1971 a Lei Federal nº 5.692/71, (BRASIL, 1971) que reformula a Lei 

Federal nº 4.024/61, generaliza a profissionalização no Ensino Médio, então denominado 

segundo grau. Transforma o modelo humanístico/científico em científico/tecnológico. Foi 

adotado o Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra. Essa lei torna, de maneira 

compulsória, técnico-profissional, todo o currículo do segundo grau.  

Havia a necessidade de formar técnicos urgentemente e a Lei nº 5.692 contemplava a 

possibilidade de formação profissional por meio do ensino supletivo, mediante a oferta de 

cursos de qualificação profissional. 

Estes cursos objetivavam a profissionalização, eram mais flexíveis e direcionados às 

exigências e demandas de trabalhadores e empresas. Eram cursos independentes do ensino de 

segundo grau, cuja conclusão poderia ser obtida em escola e momento diferentes, mas sempre 

como condição para a obtenção do diploma de técnico. 

A profissionalização indiscriminada e generalizada foi danosa, principalmente para o 

ensino público. Nesse processo, o então ensino de segundo grau perdeu em qualidade, foi 

completamente descaracterizado. A correção dessa distorção só ocorreu em 1982, quando o 

ensino profissional universal e obrigatório, passou a ser facultativo. 

Em 1986, mesmo diante de um quadro econômico desfavorável, o governo do 

presidente Sarney implantou o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico 

(PROTEC), através de empréstimo obtido do Banco Mundial. Esse investimento era 

justificado pela necessidade de aumentar a assistência ao ensino técnico. 

O governo do presidente Itamar Franco tentou a definição de uma política de Estado 

para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), mediante a edição da Lei nº 8.948, de 8 de 

dezembro de 1994, (BRASIL, 1994) que instituiu o Sistema e o Conselho Nacional de 

Educação Tecnológica, assim como promoveu a expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica decorrente da transformação potencial de todas as Escolas Técnicas Federais 

(ETF’s) da época em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s), com o objetivo 
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de disseminar a oferta de Cursos Superiores de Tecnologia (CST’s) e, assim, viabilizar a 

formação de uma força de trabalho qualificada requerida pelo sistema produtivo. Promovia o 

ensino industrial para a condição de educação tecnológica, buscando atender um mercado de 

trabalho que necessitava de um profissional intermediário entre o técnico de nível médio e o 

de nível superior. 

A Lei Federal nº 9.394/96, (BRASIL, 1996) atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), configurou a identidade do Ensino Médio como uma etapa de 

consolidação da educação básica, preparando o educando para o trabalho e a cidadania. 

Dessa forma, o Ensino Médio passou a ser configurado com uma identidade própria, 

como etapa final de um mesmo nível da educação, que é a Educação Básica, e teve 

assegurada a possibilidade de se articular, até de forma integrada em um mesmo curso, com a 

profissionalização, pois o artigo 36 § 2º prevê que “o Ensino Médio, atendida a formação 

geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”. 

Em 1997, o Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997) regulamentou a educação profissional e 

a separou do Ensino Médio. Com a justificativa de melhorar a qualidade do ensino, criou-se 

também o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), que teve como 

consequência uma educação profissional oferecida na sua grande maioria pela esfera privada. 

Esse Decreto regulamentou o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 42 da Lei nº 9.394/1996, 

organizando a Educação Profissional no Brasil, nos seguintes termos: “Art. 5º - A educação 

profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL, 1997). 

Dessa forma, o aluno que desejasse realizar o curso técnico poderia fazê-lo ao mesmo tempo 

em que cursasse o Ensino Médio, na forma concomitante, ou posteriormente, na forma 

sequencial. Uma definição desse Programa é dada no PROEP RIO (ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, s/d, p. 2): 

 

O Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP é uma iniciativa do 

Ministério da Educação - MEC em parceria com o Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTb que visa, de acordo com a nova legislação sobre a Educação, à 

expansão, modernização, melhoria de qualidade e permanente atualização da 

Educação Profissional no país, através, da ampliação e diversificação da oferta de 

vagas; da adequação de currículos e cursos às necessidades do mundo do trabalho; 

da qualificação, reciclagem e reprofissionalização de trabalhadores(as), 

independente do nível de escolaridade, e da formação e habilitação de jovens e 

adultos nos níveis médio (técnico) e superior (tecnológico). 
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 Na Figura 2 é apresentado o organograma da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia 

(SECT) do RJ, onde figura o PROEP RIO. 

 

 
 

Figura 2 – Organograma da SECT/RJ, com o PROEP RIO na sua estrutura. 

Fonte: SECT/RJ 

 

 Pela Figura 2, percebemos que a FAETEC recebe, através da SECT, orientações do 

MEC e é gerenciada pelo Conselho Técnico-Gerencial, com representação de todas as 

Secretarias Estaduais.  

No Estado do Rio de Janeiro, encontramos a oferta de cursos de Educação Profissional 

tanto na Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), como na Secretaria de Estado de 

Cultura (SEC) e na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECTEC), por meio da 

Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e do Centro Universitário da Zona Oeste 

(UEZO). 

O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (mandato presidencial de 1995 a 

2003) ficou marcado pela adequação das políticas educacionais associadas ao mercado 

financeiro. As reformas na Educação estiveram fortemente influenciadas pelos avanços 

tecnológicos.  

O Decreto nº 5.154/2004, aprovado pelo governo do presidente Lula, alterou artigos da 

LDBEN, determinando que a educação profissional:   

 

• é desenvolvida por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada 

de trabalhadores, de educação profissional técnica de nível médio e de educação 

tecnológica de graduação e de pós-graduação; 
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• a articulação com o ensino médio se dará, no nível técnico, por uma das seguintes 

formas: 

- integrada (em curso na mesma instituição de ensino, com matrícula única pelo 

aluno e com ampliação de carga horária); 

 

- concomitante (na mesma instituição ou em instituições distintas, com matrículas 

distintas, e com ou sem convênios de intercomplementaridade para o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados); 

 

- subsequente (após o ensino médio), quando este é pré-requisito de matrícula e 

contínua (não constituindo a “parte diversificada” do currículo do ensino médio).( 

BRASIL, 2004, p. 1) 

 

Em 2006, com o Decreto 5.840 (BRASIL, 2006), foi instituído no âmbito federal o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA, com os Ensinos Fundamental e Médio e com a Educação Indígena, 

ampliando a possibilidade de acesso à Educação Profissional a todas as modalidades 

educacionais existentes no país. 

Durante o ano de 2006 a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 

- do MEC, em parceria com o Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Educação 

Profissional, realizou conferências em 26 Estados e no Distrito Federal, as quais culminaram, 

no período de 05 a 08 de novembro de 2006, com a 1ª Conferência Nacional de Educação 

Profissional e Tecnológica. 

Em 2007 houve o lançamento da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como meta entregar à população mais 150 

novas unidades, perfazendo um total de 354 unidades, até o final de cobrindo todas as regiões 

do país, oferecendo cursos de qualificação, de ensino técnico, 2010, superior e de pós-

graduação, sintonizados com as necessidades de desenvolvimento local e regional. 

O Gráfico 4 mostra a expansão da rede federal até 2010, indicando   que  a  meta foi 

alcançada. 

 

Gráfico 4 – Expansão da rede federal até 2010. Fonte: 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. 
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No primeiro governo da presidente Dilma Rousseff (2011-2014) foi lançado 

oficialmente o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

em 26 de outubro de 2011, materializado na Lei nº 12.513/2011, como sendo um 

desdobramento do PDE do governo Lula e não do findado PNE 2001-2010 ou mesmo do 

futuro PNE 2011-2020, com o objetivo de “expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 

cursos técnicos e profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada 

para trabalhadores” (BRASIL, 2011). 

O Brasil tem sido dominado pela classe burguesa, misturada com partidos políticos, 

que chega ao governo alardeando que está compromissada com outras ideologias, mas 

reproduz as mesmas ações de quem estava no poder, refutando reivindicações das classes 

populares ou trabalhadoras, porém procurando guiar sua consciência pelo acesso ao consumo, 

numa falsa ilusão de ascensão social. 

O país só será realmente desenvolvido se o poder público investir na qualidade do 

ensino técnico. 
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5. A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL HENRIQUE LAGE 

 Em 16 de Junho de 1923 foi fundada pela Sociedade Escola Técnica 

Fluminense a Escola Profissional Washington Luiz, na cidade de Niterói, então 

capital do Estado do Rio de Janeiro. No início, oferecia os cursos em Artes e Ofícios, 

funcionando no bairro Santa Rosa e na Alameda Boaventura. 

As oficinas da Escola eram modelares para toda a América Latina. Como 

exemplo dessa eficiência, o Diário Oficial era impresso na Gráfica da Escola. 

Inicialmente de vida autônoma, com subvenção estadual, foi incorporada ao 

patrimônio do Estado pelo Governador Feliciano Sodré em 1926. 

No ano de 1931, a Escola Profissional de Niterói reformulou seu currículo. 

Neste mesmo ano, ao ser incorporada ao patrimônio do Estado, se funde à Escola 

Profissional Visconde de Moraes, passando a ser denominada de Escola do Trabalho do Rio 

de Janeiro. A fusão foi motivada por problemas financeiros pelos quais passava a Escola 

Profissional Visconde de Moraes, cuja data de fundação não foi identificada nas referências 

consultadas. Há indicação de que tenha sido entre 1915 e 1917, no governo de Nilo Peçanha. 

Na década de 1930 a escola começou a funcionar na Rua Guimarães Júnior, nº 182, 

Barreto, onde permanece até hoje. Aumentou então sua projeção, passando a abranger 

atividades pré-profissionais e profissionais, com ênfase para os cursos de desenho 

técnico e trabalhos manuais.  

 O bairro do Barreto, em Niterói, crescia com a característica de ser 

industrial e a Escola se projetava como uma referência de formação de 

profissionais, centro de cultura e lazer.  Era utilizada pela comunidade através de 

participação em festas promovidas pela escola, como festa junina, quermesses e apresentação 

da banda, que desfilava no dia da Independência do Brasil. 

A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934) contemplou uma nova política 

nacional de educação, e isto refletiu diretamente na “Escola Profissional do 

Barreto”, com ampliação de seus cursos e matrículas.  

A edição das Leis Orgânicas da Educação Nacional em 1942, mais 

especificamente nos Decretos Leis: nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (BRASIL, 1942a), 

que organizou o ensino industrial; e nº 4.048,  de 22 de janeiro de 1942 (BRASIL, 1942b), 

que instituiu o SENAI, impulsionou a trajetória histórica da Escola que, inserida em 

uma região industrial, onde grandes estaleiros se estabeleceram, recebeu atenção 

direta do grande industrial brasileiro, armador e construtor ligado à área de 
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construção naval, Henrique Lage. Em 1941, em sua homenagem, a Esco la teve seu 

nome mudado para Escola Profissional Henrique Lage.  

Por toda essa década e a seguinte, a Escola ganhou grande vitalidade. O 

“Henrique Lage”, como passou a ser identificada pela população, ampliou -se, 

reformulou seus currículos visando formar profissionais para a indústria e setores 

de comércios e serviços, oferecendo cursos industriais e de mestria nos setores de 

metal, mecânica, eletrônica e artes industriais, com ênfase na área de construção 

naval. 

A Escola, por sua importância na formação de profissionais para ocupar os 

postos criados nos processos de industrialização e urbanização, tornou -se 

referência na região, na década de 1940 e seguintes. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1961) de 1961 ao equiparar o 

ensino profissional ao ensino acadêmico, promoveu um grande movimento de 

reformulação curricular. Neste contexto, o Henrique Lage ao se ajustar aos novos 

padrões legais, assumiu como identidade sua área de ensino de maior relevância – 

a indústria. 

Em 1964, por iniciativa de seu diretor, funcionários e ex-alunos, foi criado 

o 2º Ciclo (curso técnico de Construção Naval), passando a denominar -se Colégio 

Industrial Henrique Lage. A fim de esclarecimento, o 1º Ciclo correspondia ao 

antigo Ensino Primário. 

Nos anos 1970, com a generalização da profissionalização no Ensino 

Médio, então denominado 2º grau, com a Lei 5692/71 (BRASIL, 1971), a Escola 

reformulou suas grades curriculares, visando ampliação na oferta de 

profissionalização, além de ter que passar a oferecer também, a Educação Geral. 

Em convênio com o Ministério da Marinha de 1971, através do Centro de 

Instrução Almirante Graça Aranha – CIAGA – passou a oferecer os cursos 

técnicos em Edificações, Máquinas Navais, Eletrônica, Telecomunicações e cursos 

de Auxiliar Técnico em Mecânica e em Eletrônica.  

Com a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1976, a 

Escola passou a se denominar Colégio Estadual Henrique Lage.  

No ano de 1984 o Colégio Estadual Henrique Lage adquiriu o status de 

Escola Experimental para atender às necessidades oriundas do Programa de 

Melhoria do Ensino Técnico, Agrícola e Industrial do Acordo MEC/BIRD.  
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Em 1988, por meio de intensos debates o Henrique Lage buscou resgatar a 

sua tradição de escola de formação profissional sem, no entan to, abandonar o 

compromisso com a educação geral. Esse movimento se expressou em sua nova 

denominação: Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL).  

A leitura da conjuntura mais global demonstra que o declínio da zona 

industrial do Barreto e do número de postos de trabalho afetou diretamente a 

Escola. Este fato demandou que, mais uma vez, o Henrique Lage se colocasse em 

movimento de reformulação.  

Na década de 1990, os profissionais da Escola participaram de debates 

regionais e locais, promovidos pelas entidades ligadas à Educação, quando da 

elaboração da LDBEN de 1996 (BRASIL, 1996). A Lei provocou uma reforma na 

formação profissional, no sentido de acompanhar as novas exigências do mundo 

produtivo.  

Nessa trajetória, em 1996, a ETEHL se integrou à Fundação Apoio à Escola 

Técnica-FAETEC, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 

Dois anos depois, a escola transformou-se no núcleo fundamental da 

constituição do Centro de Educação Integral – CEI Barreto. 

A equipe pedagógica da ETEHL, sempre atenta ao cotidiano escolar, 

percebeu uma grande procura de alunos que já haviam cursado o Ensino Médio e 

buscavam uma complementação na área técnica. Deste modo, amparada pelo Decreto 

n° 5.154 (BRASIL, 2004), de 23 de julho de 2004, instituiu em 2005 no turno noturno o 

ensino técnico subsequente ao Ensino Médio (Pós-Médio). 

Atualmente a ETEHL está instalada no Centro de Educação Tecnológica e 

Profissionalizante (CETEP) Barreto e oferece cursos técnicos nas seguintes 

modalidades: 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO - Voltado para quem já concluiu o Ensino 

Fundamental e deseja conquistar a habilitação profissional Técnica de Nível Médio na 

FAETEC. O aluno faz o Ensino Médio Integrado ao Técnico numa mesma matriz curricular. 

Os cursos nessa forma de oferta têm duração de três anos. 

  CONCOMITÂNCIA EXTERNA - O pré-requisito é estar matriculado no Ensino 

Médio em outra instituição, sendo a habilitação profissional Técnica obtida através da Rede 

FAETEC. A forma de oferta apresenta cursos com duração de dois ou três anos. 
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  SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO (PÓS-MÉDIO) - É necessário que o aluno já 

tenha concluído o Ensino Médio. Nesse caso, o estudante garante a diplomação numa média 

de um ano e meio. 

Segundo dados do Censo 2012, a ETEHL está inserida no CETEP Barreto e conta com 

as seguintes instalações:  

 4 prédios que possuem um total de 31 salas de aulas com carteiras tradicionais, das 

quais apenas 15 são usadas pelos Pós-Médios 

 6 salas de aulas com pranchetas para as aulas de desenho 

 Sala de diretoria 

 Sala de professores 

 Laboratório de Informática 

 Laboratório de AutoCAD 

 Laboratório de Química 

 Laboratório de Física 

 Laboratórios de Eletrônica 

 Laboratórios de Eletrotécnica 

 Galpão com laboratórios de construção naval e máquinas navais 

 Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

 Quadra de esportes coberta 

 Quadra de esportes descoberta 

 Cozinha 

 Refeitório 

 Biblioteca 

 Banheiros 

 Banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida 

 Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida 

 Sala de secretaria 

 

Apresentamos no Apêndice 1 algumas fotos que podem dar uma dimensão 

aproximada do CETEP Barreto com instalações que os  alunos dos Pós-Médio 

utilizam. 

Especificamente, em relação aos cursos subsequentes (Pós-Médio) 

noturnos, objetos deste trabalho, são oferecidos os seguintes: 
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- TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO NAVAL 

 Forma o profissional apto a atuar em estaleiros, realizando as seguintes 

atividades: direção de turmas de trabalho, execução de ensaios e controle de 

solda, planejamento da produção, recepção de material, controle de qualidade, 

reparo na construção, encanamento. Atua também em escritórios de planejamento, 

no desenho de estruturas de navios e offshore, e realizando projetos em 3D. A 

grade curricular do curso está apresentada na Figura 3. 

 

 Figura 3 – Grade curricular do Curso Técnico Pós-Médio noturno de Técnico de 

Construção Naval da ETEHL. Fonte: documento da Secretaria da ETEHL. 

 

- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

 Forma o profissional capacitado a executar atividades específicas da área, tais como: 

concepção de projetos, planejamento e orçamento de obras, supervisão e execução de 

diferentes etapas do processo de construção, realização do controle tecnológico de materiais e 
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do solo, conexão entre o planejamento e a execução de obras, liderança de equipes de 

trabalho, gerenciamento de canteiro de obras e treinamento de mão de obra. Possui 

qualificação nas áreas de desenho, orçamento, ensaios tecnológicos, levantamentos 

topográficos e planialtimétricos, bem como acompanhamento de organograma. Na Figura 4 

está a grade curricular do curso.  

 

 Figura 4 – Grade curricular do Curso Técnico Pós-Médio noturno de Técnico em 

Edificações na ETEHL. Fonte: documento da Secretaria da ETEHL. 

 

 - TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

 Forma o profissional para realizar tarefas e serviços de instalações, operação e 

manutenção de sistemas eletrônicos através de interpretação de ordens de serviços, desenhos, 

esquemas, diagramas e cronogramas de projetos. Executa instalações de equipamentos e 

aparelhos ajustando parâmetros elétricos lógicos, visando corrigir falhas. Zela pelo local de 
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trabalho e pelas normas técnicas de segurança, higiene e meio ambiente, sob supervisão de 

engenheiros em diversas áreas da indústria. A grade curricular do curso está na Figura 5. 

 

 

 Figura 5 – Grade curricular do Curso Técnico Pós-Médio noturno de Técnico em 

Eletrônica da ETEHL. Fonte: documento da Secretaria da ETEHL. 

 

 - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

 Forma o profissional que executa tarefas referentes a projetos, construções, 

manutenção e reparo de sistemas de produção e transmissão de energia e suas aplicações. 

Elabora desenhos, desenvolve, dirige e executa projetos de instalações elétricas. Organiza o 

local de trabalho segundo normas técnicas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 

meio ambiente. A correspondente grade curricular se encontra na Figura 6. 
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 Figura 6 – Grade curricular do Curso Técnico Pós-Médio noturno de Técnico em 

Eletrotécnica na ETEHL. Fonte: documento da Secretaria da ETEHL. 

 

 - TÉCNICO EM MÁQUINAS NAVAIS 

 O profissional formado nesse Curso realiza tarefas relacionadas ao controle, 

manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, projetando melhorias nos sistemas 

convencionais e propondo incorporação de novas tecnologias no setor de máquinas navais. A 

grade curricular do Curso está na Figura 7. 
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Figura 7 – Grade curricular do Curso Técnico Pós-Médio noturno de 

Técnico em Máquinas Navais da ETEHL. Fonte: documento da Secretaria da ETEHL. 

Os cursos técnicos de nível médio são normalizados pelo Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos (CNTC) (BRASIL, 2012). Apresentamos no ANEXO 1 a 

versão 2012 do referido catálogo para efeito comparativo com os cursos e seus 

respectivos eixos tecnológicos oferecidos pela ETEHL.  

Os cursos técnicos oferecidos pela ETEHL, atendem plenamente as 

orientações do referido catálogo e em alguns casos apresentam disciplinas extras, 

e deste modo propiciam uma qualificação diferenciada aos futuros técnicos.  
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Ressaltamos que o foco dessa dissertação são os cursos Pós-Médio Noturnos da 

ETEHL. 

 Os conteúdos dos componentes curriculares desses cursos são eminentemente 

técnicos, uma vez que os alunos já concluíram o Ensino Médio, no qual os conteúdos 

abordados são aqueles voltados à formação geral. 

 Os componentes curriculares mais vinculados à Física: Física Aplicada, Mecânica 

Técnica, Resistência dos Materiais, Eletricidade Corrente Contínua, Eletrônica Digital I, 

Laboratório de Eletricidade Corrente Contínua, Laboratório de Eletrônica Digital I, 

Eletricidade Corrente Alternada, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital II, Laboratório de 

Eletrônica Analógica, Laboratório de Eletrônica Digital II, Instrumentação Eletroeletrônica, 

Eletricidade I, Laboratório I, Eletricidade II, Eletrônica I, Medidas Elétricas, Eletrônica II, 

Eletricidade, Termodinâmica e Mecânica, são apresentados com uma conotação de 

conhecimentos aplicados e não como aprofundamentos teóricos; como seria o caso nos cursos 

Técnicos de Ensino Médio. 

 Atualmente a ETEHL é o único local público que oferece esse tipo de formação 

profissional para atender à demanda do mercado de trabalho na área de Niterói e São 

Gonçalo. 
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6. O ENSINO DE FÍSICA E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA 

TÉCNOCA ESTADUAL HENRIQUE 

Começamos aqui a tratar do aspecto metodológico da dissertação, quando 

pretendemos conhecer os sujeitos que participam como alunos dos cursos 

Técnicos Pós-Médio Noturnos durante o 1º período (ou Etapa 1), iniciado em 

agosto de 2014 com duração de 1 semestre letivo. Esses sujeitos constituem  nossa 

amostra. Além disso, apresentamos os instrumentos da avaliação pretendida, ou 

seja, a importância e necessidade do Curso de Nivelamento para os alunos dos 

cursos Pós-Médio. 

 

6.1. O PERFIL DOS ALUNOS NOS PÓS-MÉDIO DA ETEHL 

Até o ano de 2005 a formação do técnico era de inteira responsabilidade da 

ETEHL; as matérias de formação geral, entre elas a Física, eram desenvolvidas 

para atender as necessidades dos diversos cursos técnicos, deste modo os 

programas eram diferenciados e direcionados para determinados assuntos 

específicos de cada curso técnico, mas todos os tópicos da Física do Ensino Médio 

eram estudados. 

O objetivo era formar técnicos e as cadei ras de formação geral atendiam às 

orientações dos professores das áreas técnicas, contribuindo de maneira 

fundamental nesse processo. 

Com a implantação dos cursos noturnos Pós-Médio, o perfil dos alunos 

apresentou-se completamente diferente do que estávamos acostumados a 

trabalhar; já não tínhamos influência na formação geral e isso se tornou um 

grande complicador para a formação técnica.  

Os professores e técnicos de laboratório passaram a trabalhar com uma 

dificuldade a mais: atender ao aluno que não tinha a formação geral compatível 

com as necessidades dos programas técnicos.  

Com o intuito de conhecer o perfil desses novos alunos e consequentemente 

procurar caminhos para uma solução, elaboramos um Teste de Nivelamento em 

Física (Apêndice 2) e um Questionário para os Alunos (Apêndice 3), ambos 

aplicados na primeira semana de aula em agosto de 2014.  
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6.1.1. ANÁLISE DO TESTE DE NIVELAMENTO EM FÍSICA 

O Teste de Nivelamento em Física aplicado foi composto de 15 questões 

objetivas de assuntos do Ensino Médio, que atendiam basicamente as necessidades 

mínimas de todos os cursos técnicos, dist ribuídas conforme a Tabela 4:  

 

 

Teste de Nivelamento 

Conteúdos Número de questões 

Notação científica 1 

Grandezas vetoriais 3 

Noções de hidrostática 3 

Equilíbrio dos corpos extensos 1 

Estudo dos gases 2 

Análise de Movimento 1 

Termologia 1 

Eletricidade  3 

Tabela 4 – Distribuição de conteúdos no Teste de Nivelamento 

 O objetivo do teste foi o levantamento sobre os conhecimentos prévios dos 

alunos e após análise dos resultados, foi possível elaborar um material didático 

significativo que atenda as necessidades básicas das matérias técnicas. 

O Teste foi aplicado a 130 (cento e trinta) alunos ingressantes no 1º período 

dos cursos noturnos Pós Médio (Construção Naval, Edificações, Eletrônica,  

Eletrotécnica e Máquinas Navais).  

O resultado mostrou uma realidade difícil de ser trabalhada: 

- 11 a 15 acertos: aproximadamente 5 % 

- 6 a 10 acertos: aproximadamente 15 % 

- 0 a 5 acertos: aproximadamente 80 % 

 

6.1.2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PARA A AMOSTRA 

Este Questionário teve como objetivo traçar um perfil dos novos al unos em 

relação ao Ensino Médio já cursado. O tema da pergunta f eita está indicado com 

um asterisco (*). 
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*Nivelamento viável: SIM 93 %. 

- A grande maioria considerou o Nivelamento viável. 

 

*Válido para facilitar a aprendizagem técnica: SIM 93 %  

- O mesmo percentual acredita que o Nivelamento pode facilitar a compreensão de Matérias 

Técnicas. 

 

*Cursou o Ensino médio:  

Rede pública: 79 %                  Rede particular: 14 %                  Rede mista: 7 % 

- Os novos alunos são oriundos praticamente da rede pública. 

 

*Cursou o Ensino médio: Manhã: 30 %     Tarde: 19 %      Noite: 26 %        Misto: 25 %  

- A distribuição em termos de turno cursado é bastante homogênea. 

 

*O seu Ensino Médio foi: Regular: 82 %     EJA: 3 %      Supletivo: 14 %     Outros: 1% 

- A maioria concluiu o Ensino Médio de maneira regular. 

 

*Concluiu o Ensino Médio: 

Há menos de 2 anos: 28 %                              Entre 2 e 5 anos atrás: 43 % 

Entre 5 e 10 anos atrás: 15 %                          Há mais de 10 anos: 14 % 

- 72 % dos alunos estavam afastados da escola há pelo menos 2 anos. 

 

*Atua profissionalmente na área técnica: SIM 20 % 

 

Analisando os dados, podemos perceber que a maioria dos novos alunos 

cursaram o Ensino Médio em rede pública e que estavam há pelo menos  2 anos 

sem estudar em escolas regulares.  

 

6.1.3. PERFIL DA AMOSTRA 

 

A forma de acesso ao ensino nos cursos técnicos noturnos Pós-Médio na 

ETEHL é por meio de concurso público, atualmente realizado pela Fundação Dom 

Cintra (s/d, s/p) que conforme o site da própria instituição é: 
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Instituída como Fundação de apoio à Universidade Católica de Petrópolis, a 

Fundação Cultural Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra, ou como é conhecida, 

Fundação Dom Cintra, com um extenso currículo nas áreas científica, tecnológica, 

cultural e de gestão, segue seu caminho como centro de excelência para o 

desenvolvimento das empresas e da sociedade. A Fundação Dom Cintra é pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com qualidade e competência 

reconhecidas em âmbito nacional. Seu quadro de profissionais é composto por um 

corpo técnico administrativo, além de consultores, pesquisadores e de seus 

dirigentes. 

 

O Edital do Processo seletivo de candidatos para ingresso no CURSO DE ENSINO 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO na forma de organização: SUBSEQUENTE de 2015 

(Anexo 2) apresenta critérios para as provas de seleção que destacamos a seguir:  

6. DA PROVA OBJETIVA  

6.1 A prova será objetiva para os candidatos aos cursos técnicos de nível médio na 

forma de organização SUBSEQUENTE, de caráter eliminatório e classificatório, 

terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo-se a marcação do cartão-resposta e será 

composta de duas partes, assim caracterizadas:  

   6.1.1 Parte I – Língua Portuguesa (24 questões)  

6.1.1.1 Estruturada sob o foco da leitura, terá como objetivo fundamental avaliar a 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos de linguagem verbal e 

visual, essenciais a todas as áreas e aos conteúdos adquiridos durante o processo de 

escolarização.  

  6.1.1.2 Serão avaliadas, dentre outras, as seguintes habilidades: compreensão, análise 

e interpretação de textos, identificação de tema e tese de um texto, distinção entre 

fato e opinião acerca do fato, inferência, identificação de informações explícitas, 

inferência de informações implícitas, estabelecimento de relações entre partes de um 

texto e reconhecimento de diferentes formas de tratar a informação sobre o tema ou 

temas abordado (s).  

6.1.2 Parte II – Matemática (24 questões) 

6.1.2.1 Estruturada sob o foco da resolução de problemas, terá como objetivo 

fundamental avaliar a capacidade de o candidato observar, estabelecer relações, 

utilizar diferentes linguagens, argumentar, validar processos, raciocinar de forma 

intuitiva, indutiva, dedutiva, estimar e desenvolver estratégias de resolução de 

problemas, essenciais a todas as áreas e conteúdos adquiridos ao longo do ensino 

fundamental e médio. 

6.1.2.2 Todas as questões terão 5 (cinco) alternativas e 1 (uma) única opção correta, 

valendo 1 (um) ponto cada questão e no total de 48 (quarenta e oito) pontos, sendo 

considerado reprovado o candidato que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das 

duas partes da prova objetiva.  

 
Nas provas para ingresso nos cursos técnicos noturnos Pós-Médio não 

existe avaliação de Física, ou seja, um dos pré-requisitos fundamentais para a 

compreensão das matérias técnicas simplesmente não é avaliado na seleção. 

Analisando dados do resultado final do concurso de 2012/1, e considerando 

que este pode ser extrapolado para outras datas, constatamos que em uma prova de 

48 (quarenta e oito questões) a nota mínima para aprovação foi 15 (quinze), ou 

seja, com menos de 50% de acertos o candidato é considerado apto a cursar o 

técnico noturno Pós-Médio. Ainda no mesmo concurso o resultado dos 

classificados, por curso, está na Tabela 5. 
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. 

Curso N° de acertos do 

1ª classificado 

Nº de acertos 

do último classificado 

Construção Naval 39 21 

Edificações 37 22 

Eletrônica 29 15 

Eletrotécnica 37 19 

Máquinas Navais 39 18 

 

Tabela 5 – Resultado do Concurso de Seleção aos Cursos  Pós Médio noturnos da 

ETEHL. 

 

O percentual de acertos dos alunos ingressantes nos cursos técnicos 

noturnos Pós Médio variou entre 81% (para 39 acertos) e 31% (para 15 acertos). 

 

6.2 DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DAS DISCIPLINAS TÉCNICAS 

NOS PÓS-MÉDIO E SUAS REPERCURSSÕES 

As dificuldades na aprendizagem das disciplinas técnicas nos Pós-Médio noturno são 

causadas por muitos fatores e lamentavelmente nem todos podem ser resolvidos ou 

minimizados apenas no ambiente escolar. 

Fatores externos, como a insegurança, muitas vezes transformam os alunos em reféns 

de criminosos que decretam toque de recolher em comunidades, o que obriga alunos e 

professores a encerrar as aulas antes do tempo previsto. A dificuldade de transporte coletivo e 

o trânsito caótico e imprevisível tornam o início das aulas sempre uma incerteza. A falta de 

gratuidade nos transportes (Rio Card) muitas vezes impede a permanência dos alunos nos 

cursos e muitas vezes a necessidade de trabalhar impede a pontualidade na primeira aula. 

Os salários defasados de professores, técnicos e demais profissionais diretamente 

envolvidos na educação tornam cada vez mais a profissão relegada a um plano inferior, 

principalmente quando os salários são comparados com os valores pagos na indústria. A 

política de contratações em detrimento de efetivação de concursados contribui para que esses 

profissionais não se tornem comprometidos com as unidades em que estão lotados.  

Esses e outros fatores dependem de uma política pública séria e comprometida com a 

educação e o desenvolvimento da sociedade. Enquanto “nossos” políticos atuarem em 

benefício próprio, o cidadão vai permanecer convivendo com dificuldades desnecessárias e o 

país cada vez mais atrasado tecnologicamente. 
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Os fatores que dificultam a aprendizagem, diretamente ligados à escola, são entre 

outros: 

- a forma usual como as disciplinas de formação geral, entre elas a Física,  são abordadas nas 

escolas de Ensino Médio. A disciplina Física é desenvolvida sem ser contextualizada, 

valorizando os aspectos quantitativos e exigindo memorização de fórmulas; 

- os currículos das escolas do Ensino Médio não são padronizados, muitas vezes insuficientes 

e os projetos pedagógicos apresentam grandes divergências; 

- muitas escolas apresentam falta de professores de determinadas disciplinas, transformando 

substitutos de outras em especialistas; 

- a carga horária reduzida de matérias, principalmente as ligadas às Ciências Exatas, obrigam 

os professores a trabalhar de maneira superficial grande parte do conteúdo;  

- o percentual alto (79 %) dos alunos ingressantes oriundos da rede pública; conforme 

indicado na página 70 isso demonstra de maneira clara que o ensino oferecido pelo Estado é 

de qualidade aquém da desejada; 

- o percentual de 72 % dos alunos afastados da escola há pelo menos 2 anos; 

- o fato de que muitos alunos precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o que leva a 

priorizar o sustento da família e o dele mesmo; 

- a forma com que é realizado o exame de acesso aos cursos Pós-Médio noturnos, sem 

considerar matérias das Ciências Exatas e sem consultar professores das unidades com relação 

aos pré-requisitos necessários ao Ensino Técnico; 

- a falta de interdisciplinaridade entre formação geral e formação técnica. 

Os professores das áreas técnicas são profissionais qualificados que atuam 

no mercado de trabalho, em grandes indústrias e com vast a vivência nos diversos 

ramos. A capacidade e os conhecimentos desses profissionais são inquestionáveis, 

mas por estarem atuando em empresas nas áreas técnicas necessitam que os alunos 

tenham os pré-requisitos das disciplinas específicas. A qualificação p rofissional 

para ministrar os conteúdos dessas disciplinas é, sem qualquer dúvida, do 

professor de Ensino Médio não técnico. 

O grande diferencial entre um e outro profissional é que, essencialmente, o professor 

da Educação Profissional deve estar apto para preparar o aluno em relação ao 

desenvolvimento de seu saber trabalhar em um contexto profissional cada vez mais complexo 

e exigente. Esta é uma variável de fundamental importância para distinguir a formação deste 

professor da Educação Profissional daquele outro da Educação Básica (formação Geral). 
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O professor da Formação Geral está capacitado com conhecimentos didático-

pedagógicos para possibilitar os conhecimentos básicos para o desenvolvimento das matérias 

técnicas, objetivo principal dos cursos técnicos noturnos Pós Médio. 

 

6.3. O QUE PENSAM OS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS TÉCNICAS 

SOBRE O NIVELAMENTO DE ALUNOS DOS PÓS-MÉDIO 

No final do 1º semestre de 2014 aplicamos para professores e 

coordenadores das áreas técnicas o QUESTIONÁRIO - Professores e 

Coordenadores (Apêndice 4) e fazemos as seguintes análises, baseadas nos 

percentuais das respostas obtidas: 

  

*Nivelamento viável: SIM 90 % 

*Válido para facilitar a aprendizagem técnica: SIM 94 % 

- 1ª análise: a grande maioria considera o Nivelamento viável, válido e importante como 

facilitador  da aprendizagem das matérias técnicas. 

*Deve ser:  

A distância: 6 %               Semipresencial: 20 %               Presencial: 74 % 

- 2ª análise: a maioria considera que o Nivelamento deve ser presencial. 

* Carga horária do Nivelamento: 48 h/a por período: 100 % 

- 3ª análise: todos solicitam uma carga horária presencial de pelo menos 48 h/aula por período 

*A avaliação deve ser Presencial: 100 % 

- 4ª análise: todos consideram que a avaliação deve ser presencial. 

*Sugestão de programa para cada curso, emitida pelos coordenadores das disciplinas técnicas: 

 

 Construção Naval 

- Noções de força, 

- Momento de uma força, 
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- Equilíbrio do ponto material e do corpo extenso,  

- Centro de gravidade, 

- Grandezas escalares e vetoriais, 

- Conceitos básicos de cinemática, 

- Leis de Newton, 

- Conceitos de hidrostática.  

 

 Edificações 

- Forças, 

- Momento de uma força, 

- Condições de equilíbrio (ponto material e corpo extenso),  

- Leis de Newton, 

- Sistemas de unidades (MKS e SI),  

- Conceitos de eletricidade (resistência, corrente, tensão e potência elétrica).  

 

 Eletrônica 

- Algarismos significativos, 

- Notação científica e ordem de grandeza, 

- Sistemas de unidades (MKS e SI),  

- Grandezas escalares e vetoriais, 

- Conceitos de trabalho e conservação de energia,  

- Movimento harmônico simples, 

- Máquinas térmicas, 

- Conceitos de eletricidade (resistência, corrente, tensão e potência elétrica).  

 

 Eletrotécnica 

- Algarismos significativos, 

- Notação científica e ordem de grandeza, 

- Sistemas de unidades (MKS e SI),  

- Grandezas escalares e vetoriais, 

- Condições de equilíbrio (ponto material e corpo extenso),  
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- Conceitos de trabalho e conservação de energia,  

- Movimento harmônico simples, 

- Máquinas térmicas, 

- Conceitos de eletricidade (resistência, corrente, tensão e p otência elétrica). 

 

 Máquinas Navais 

- Algarismos significativos, 

- Notação científica e ordem de grandeza, 

- Noções de força, 

- Momento de uma força, 

- Equilíbrio do ponto material e do corpo extenso,  

- Grandezas escalares e vetoriais, 

- Conceitos básicos de cinemática, 

- Leis de Newton, 

- Conceitos de hidrostática.  

- Conceitos de eletricidade (resistência, corrente, tensão e potência elétrica),  

- Dilatação térmica dos sólidos. 

O curso de Nivelamento, segundo as solicitações dos professores as área técnica, 

torna-se inviável pois: 

- solicitavam aulas presenciais e a grade curricular não comportava maior número de aulas; de 

segunda-feira até sexta-feira os alunos têm aulas das 18:40 h até  às 23:00 h, isto teoricamente 

pois a nossa realidade é outra. Os alunos, devido ao trabalho e ao trânsito, sempre chegam 

depois do horário previsto e devido à insegurança e dificuldade dos transportes públicos não 

podem assistir as aulas até o final. 

- a carga horária ideal sugerida (48 h/aula por período) é impossível de ser atendida. 

- o programa considerado por eles como o necessário é muito extenso e para fazer a ligação 

com as matérias técnicas exigem maior tempo e integração entre a Formação Geral e a 

Formação Técnica. 

Os professores da área técnica reconhecem a necessidade de um trabalho conjunto 

com os professores da área de Formação Geral; esse processo só terá sucesso se forem 

articuladas reuniões por áreas, por curso e por série. 
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6.4. PROPOSTA DE NIVELAMENTO DE FÍSICA PARA OS CURSOS 

TÉCNICOS PÓS-MÉDIO NOTURNOS 

6.4.1. A RAZÃO DO NIVELAMENTO  

 

Durante toda a sua história, a ETEHL esteve sempre atenta ao cenário 

escolar do Estado do Rio de Janeiro e particularmente da cidade de Niterói; 

manteve-se atualizada, preservando a sua tradição, mas pronta para se adaptar aos 

novos tempos e às necessidades da comunidade. Através de levantamentos da área 

administrativa da escola, foi  constatada a redução do número de matrículas nos 

cursos técnicos noturnos e uma grande procura de alunos que já haviam cursado o 

ensino médio e buscavam uma complementação na área técnica. Amparada pelo 

Decreto n° 5.154 (BRASIL, 2004), de 23 de julho de 2004, instituiu em 2005 no turno 

noturno o ensino técnico subsequente ao Ensino Médio (Pós -Médio). A partir de 

então, houve um aumento de matrículas, permitindo à ETEHL continuar cumprindo sua 

função de formar técnicos competentes para o mercado de trabalho. 

Para cursar o ensino técnico Pós-Médio é necessário que o aluno já tenha 

concluído o Ensino Médio, contudo a ETEHL passou a receber alunos que não eram formados 

no “Henrique Lage”. 

O Estado tem conseguido oferecer Ensino Médio para a maior parte da população, mas 

para uma parcela muito grande, a conclusão de estudos secundários não resulta em domínio 

de competências capazes de assegurar a incorporação ao mercado de trabalho. 

Os alunos apresentavam uma diversidade muito grande em relação à formação básica, 

oriundos de escolas particulares e estaduais, alunos que haviam concluído o curso de forma 

regular, outros da EJA e do antigo supletivo; haviam cursado nos turnos da noite, tarde e 

manhã e apresentavam uma faixa etária muito larga. Além disso, muitos estavam afastados da 

escola por um período de tempo considerado longo. Todas essas observações foram feitas de 

maneira empírica, normalmente baseadas em informações de professores em momentos não 

formais da escola. 

A formação deficitária no Ensino Médio dos alunos ingressantes no Pós-Médio 

prejudicava, e algumas vezes até inviabilizava, o acompanhamento das matérias técnicas, 

causando frustação neles e nos professores. 

 A boa formação profissional assenta-se sobre a sólida educação geral. Também não se 

pode substituir a formação geral pela profissional. Ou seja, não é possível profissionalizar as 

pessoas com pseudos conteúdos de educação profissional no lugar da educação geral, porque 
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muito do que se exige no mundo do trabalho consiste em conhecimentos desenvolvidos na 

educação geral. Portanto, não dá para separar a educação geral da formação profissional, e 

todas as tentativas de separação resultaram infrutíferas. Essa simbiose entre as duas é 

inevitável, mesmo que se dê em espaços diferentes, em momentos diferentes. 

 O ensino de Física do Ensino Médio tem sido baseado nos conteúdos que compõem as 

obras didáticas (livros textos), normalmente com muito conteúdo e um número de horas/aula 

cada vez mais reduzido, principalmente no turno noturno. Desta forma, o professor precisa 

selecionar quais os conteúdos que irá abordar diante da complexidade da obra didática, tendo 

que, muitas vezes, pincelar tópicos desconexos, simplesmente porque é necessário contemplar 

os itens do livro didático. 

            Sob o ponto de vista das leis e diretrizes da educação nacional, os conteúdos mínimos 

que deverão compor cada disciplina integrante da Educação Básica são de certa forma livres, 

já que não há uma determinação explícita destes conteúdos. Tais normativas, editadas desde a 

década de 1960, têm assumido a postura de não especificar conteúdos mínimos para a 

formação dos estudantes em nível de Ensino Médio, descrevendo apenas os temas que 

deverão ser abordados e os objetivos a serem atingidos, permitindo que os professores/escolas 

tenham liberdade de organizar seus programas curriculares de acordo com as necessidades de 

cada região e adequados à carga horária prevista. Essa situação tem permitido que 

professores, e em alguns casos instituições, estabeleçam o seu programa em relação aos 

conteúdos que deverão ser abordados em cada série, provocando questionamentos e 

distorções nos critérios utilizados neste processo de seleção. 

            Os programas apresentados pelas escolas, normalmente, são amplos e é necessário 

reorganizá-los de modo a condizerem com a carga horária semanal da disciplina e o professor 

acaba tendo que definir o que deve ser priorizado.  

            A metodologia utilizada pelos professores no seu processo ensino-aprendizagem, em 

virtude do pouco tempo e do extenso programa que a Física tradicionalmente apresenta ao 

longo do Ensino Médio, centra-se na aula expositiva, com exercícios de forma matematizada 

e praticamente inexistindo atividades como aula experimental em laboratório ou a utilização 

de softwares para demonstrações. 

Os professores das matérias técnicas eram obrigados a ministrar conteúdos do Ensino 

Médio, sem os quais não havia possibilidade de dar seguimento nas matérias técnicas. 

Os alunos dos cursos Pós-Médio, por falta de conhecimentos básicos, acabavam por 

abandonar os diversos cursos. 
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Durante os Conselhos de Classe, a defasagem entre o conhecimento que os alunos do 

1º período demonstravam e o que era necessário para os diversos cursos técnicos Pós Médio 

tornou-se assunto prioritário; toda a comunidade escolar tentava uma solução para esse grande 

problema. 

 Várias foram as tentativas de sanar essa falta de base, a grande maioria partindo de 

atitudes individuais, contando com a vontade e comprometimento de cada professor, o que 

minimizava, mas não resolvia o problema. 

Em 2011 as supervisoras educacionais dos cursos Pós-Médio noturnos - Marilena 

Viana Grion Mattos e Mariland Xavier de Paula -  devido ao contato direto com a direção, 

coordenadores, professores e alunos, sensibilizadas e insatisfeitas com o rumo tomado pelos 

cursos Pós Médio apresentaram um projeto piloto para um Nivelamento em diversas matérias, 

entre elas a Física. 

Fui convidado a participar do projeto, lecionando o Nivelamento de Física, e aceitei o 

desafio. 

O tempo para preparar o programa e iniciar o período letivo era curto, as dificuldades 

imensas. 

Para estruturar o Nivelamento foi feito um levantamento informal junto aos 

coordenadores de cada curso para identificar os tópicos mais necessários para o 

desenvolvimento das matérias técnicas. Esse levantamento mostrou-se inviável, devido à 

grande quantidade de matérias solicitadas; deste modo, optamos por um curso básico geral. 

Outros empecilhos surgiram para o Nivelamento, entre eles:  

- deveria ser feito simultaneamente para todos os cursos (Edificações, Eletrônica, 

Eletrotécnica, Construção Naval e Máquinas Navais), totalizando uma turma de 

aproximadamente 150 alunos; 

- a disponibilidade era de 2 horas-aula semanais, mas não por todo o período letivo, ou 

seja, não havia previsão de carga horária; 

- não faria parte da carga horária regular dos cursos, devendo ser realizado em aulas 

cedidas por professores das áreas técnicas, no auditório da ETEHL, e 

- as notas das avaliações seriam incorporadas a algumas matérias técnicas. 

No dia 01 de agosto de 2011 tivemos a primeira reunião com os alunos, professores e 

coordenadores técnicos, apresentando as bases do curso. 

No dia 03 de agosto de 2011 iniciamos o primeiro Curso de Nivelamento; a turma, 

apesar de imensa, demonstrou maturidade e interesse em participar das aulas. 
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Durante o transcorrer do período letivo os problemas para dar prosseguimento ao 

Nivelamento de Física foram apresentando a cada dia um grau maior de dificuldade, entre 

eles: 

- os alunos, apesar de admitirem as carências da formação básica passaram a dedicar 

maior tempo de estudo às matérias técnicas; 

- os professores das matérias técnicas, que faziam parte da grade curricular, passaram 

a solicitar os horários; e 

- alguns professores não aceitaram incluir as notas do nivelamento nas disciplinas por 

eles ministradas. 

No final de 2011 avaliamos o curso de Nivelamento em Física e obviamente não 

podíamos continuar trabalhando da mesma maneira. Em uma tentativa, quase desesperada, 

optamos por iniciar o Nivelamento em Física no primeiro semestre de 2012 de maneira 

intensiva, ou seja, os alunos ingressantes no 1º período dos cursos técnicos noturnos Pós- 

Médio teriam seis tempos de aulas por dia, durante duas semanas seguidas e após esse tempo, 

o professor do Nivelamento ficaria na escola em horário pré-determinado para atender aos 

alunos que necessitavam de maiores esclarecimentos e/ou aprofundamento. Os conteúdos 

trabalhados foram: Algarismos Significativos; Notação Científica; Ordem de Grandeza; 

Vetores; Forças; Equilíbrio do Ponto Material e do Corpo Extenso. 

Esta tentativa também não teve sucesso. Os alunos não tinham tempo para tirar as 

dúvidas, já que as aulas da área técnica ocupavam todos os tempos da semana. 

As tentativas fracassaram, mas deixaram a certeza de que o Nivelamento em Física era 

e é uma necessidade para os alunos e professores dos cursos técnicos noturnos Pós-Médio. 

Foi a constatação dessa realidade que nos levou a reelaborar o Nivelamento em Física. 

 

6.4.2. O NIVELAMENTO DE FÍSICA 

Uma educação básica de baixa qualidade redunda em uma educação profissional 

também de baixa qualidade.  O Ensino Médio e o Ensino Técnico devem caminhar com o 

mesmo objetivo, a formação do cidadão. 

Pelas dificuldades já apresentadas anteriormente e pelas tentativas sem sucesso, mas 

geradoras de aprendizagem, elaboramos um Nivelamento em Física para os alunos 

ingressantes no primeiro período dos cursos técnicos noturnos Pós-Médio da ETEHL.  

Este nivelamento terá como objetivo suprir as lacunas de formação em Física no 

Ensino Médio regular e, como currículo, as necessidades de pré-requisitos das matérias 

técnicas, informadas por professores especialistas de cada curso, para capacitar o aluno 
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ingressante a compreender suas deficiências e dar continuidade ao curso técnico subsequente. 

E, paralelamente, visa auxiliar os professores das matérias técnicas, oferecendo aos alunos a 

base necessária ao desenvolvimento de suas disciplinas, otimizando os tempos de aulas e 

agregando maior conhecimento. 

 As informações, necessárias à proposição do currículo do Nivelamento de Física, 

foram coletadas no início do 2º semestre de 2014, através de Teste de Nivelamento e 

questionários aplicados aos alunos ingressantes nos cursos técnicos noturnos Pós-Médio da 

ETEHL e aos professores das áreas técnicas (Apêndices 2, 3 e 4). 

Como resultados da análise das respostas e ajustando as reais possibilidades, 

obtivemos as seguintes indicações estruturais para elaborar o Nivelamento de Física: 

- os currículos do Nivelamento de Física devem ser diferenciados para cada curso 

técnico Pós-Médio e a escolha pelos assuntos que serão desenvolvidos em cada curso tem 

como justificativa as necessidades apresentadas pelas matérias técnicas, assim distribuídas por 

cada modalidade de curso: 

 

* Construção Naval 

> Grandezas escalares e vetoriais,  

> Noções de forças, 

> Leis de Newton, 

> Equilíbrio do ponto material e do corpo extenso,  

> Centro de gravidade,  

> Conceitos de hidrostática. 

 

* Edificações 

> Grandezas escalares e vetoriais,  

> Sistemas de unidades (MKS e SI),  

> Noções de forças, 

> Equilíbrio do ponto material e corpo extenso, 

> Leis de Newton,  

> Conceitos de eletricidade (resistência, corrente, tensão e potência elétrica).  

 

* Eletrônica 
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> Algarismos significativos, 

> Notação científica e ordem de grandeza,  

> Sistemas de unidades (MKS e SI),  

> Grandezas escalares e vetoriais, 

> Conceitos de trabalho e conservação de energia,  

> Movimento harmônico simples,  

> Conceitos de eletricidade em corrente contínua (resistência, corrente, tensão e 

potência elétrica). 

 

* Eletrotécnica 

> Algarismos significativos, 

> Notação científica e ordem de grandeza, 

> Sistemas de unidades (MKS e SI),  

> Grandezas escalares e vetoriais,  

> Operações com vetores, 

> Movimento circular, 

> Movimento harmônico simples, 

> Conceitos de eletricidade em corrente contínua ( resistência, corrente, tensão e 

potência elétrica). 

 

* Máquinas Navais 

> Algarismos significativos, 

> Notação científica e ordem de grandeza,  

> Noções de força, 

> Grandezas escalares e vetoriais,  

> Equilíbrio do ponto material e do corpo extenso,  

> Leis de Newton, 

> Conceitos de hidrostática, 

> Conceitos de eletricidade em corrente contínua (resistência, corrente, tensão e 

potência elétrica), 

> Dilatação térmica dos sólidos. 
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A partir das sugestões dos coordenadores e professores da área técnica, das condições 

de funcionamento e estruturais dos cursos e da disponibilidade dos alunos, sugerimos que o 

Nivelamento de Física deva ser realizado de forma semipresencial, havendo necessidade de 

pelo menos 2 h/a semanais para aulas formais, que devem fazer parte da grade curricular, 

momento em que os alunos além das aulas farão as avaliações e poderão tirar dúvidas. 

 Além disso, propomos o apoio de plataformas digitais para troca de informações e 

debates; cada turma cria um grupo de WhatsApp e um email, deste modo poderão 

compartilhar exercícios, dúvidas e manter um contato extra com o  professor.  

 Consideramos importante que as aulas presenciais enfoquem a aplicação técnica de 

cada tópico para o curso específico, com exemplos práticos. 

Com a estrutura básica pautada nas indicações acima, iniciamos o Nivelamento em 

Física no 1º semestre de 2014, para os cursos de Edificações e Construção Naval, ainda sem 

atender aos dados obtidos nos questionários, e no 2º semestre, já baseados na análise dos 

questionários aplicados. Cabe ressaltar que a aplicação no curso de Edificações foi mais bem 

sucedida, enquanto que no curso de Construção Naval a situação de horários prejudicou o 

desenvolvimento das atividades presenciais, principalmente. 

O Prof. Antônio de Pádua Diniz Carvalho (conhecido como Pádua), atuante nos dois 

cursos envolvidos no Nivelamento, que além de físico atua na indústria realizando ensaios e 

testes não destrutivos em materiais, foi incumbido de ministrar as aulas. Seu esforço e 

dedicação têm sido fundamentais para a continuação do processo e o sucesso do Nivelamento. 

O Prof. Pádua, com a minha ajuda, elaborou as aulas para cada curso de acordo com a 

solicitação da área técnica; as apostilas (Exemplo no Apêndice 5: Apostila de 

Edificações) foram disponibilizadas na mecanografia da ETEHL e também enviadas aos 

alunos para o email da turma (edif312014p1@gmail.com); os emails foram criados para cada 

curso, obedecendo à seguinte formatação: Curso: xxxx (edif), Código do curso: xx (31), Ano 

de ingresso: xxxx (2014) e  Período: xx (p1). A senha de acesso é única para todos os alunos 

da turma de Nivelamento. 

Os grupos de WhatsApp eram utilizados como fóruns de trocas de ideias e em algumas 

ocasiões foram enviados pequenos vídeos relacionados às áreas técnicas, situações de 

trabalhos em campo que utilizam as teorias da Física e “exercícios desafios”. 

Como exemplo de mensagens enviadas pelo WhatsApp, podemos citar: 

- Reforço de exercício de equilíbrio do ponto material, disponível no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzurQ6XuMmE 

- Segurança no canteiro de obras: “Napo no canteiro de obras”, disponível no site: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzurQ6XuMmE
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https://www.youtube.com/watch?v=7iWstQ1ZLFo&feature=youtu.be 
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7. RESULTADOS ALCANÇADOS COM A PROPOSTA 

Mediante os resultados da análise dos dados, coletados por meio de questionários, foi 

possível identificar fatores importantes para a elaboração dessa proposta de Nivelamento em 

Física para os alunos dos cursos noturnos Pós Médio da ETEHL. 

Após o levantamento das defasagens do conhecimento em Física dos alunos, 

elaboramos estratégias pedagógicas (apostila e procedimentos de aulas, entre outros) que 

minimizavam as dificuldades tanto na Física, quanto nas matérias técnicas e na matemática. 

O fato de as apostilas estarem na mecanografia e no email das turmas foi de grande 

importância, já que muitos alunos não tinham condições de imprimir o material. Com as 

apostilas foi possível utilizar os tempos de aulas para esclarecimentos teóricos e dúvidas de 

exercícios; assim, os tempos de aula passaram a ser mais produtivos. 

A utilização do aplicativo WhatsApp foi um grande diferencial; possibilitou as 

discussões entre os grupos, além de apresentar um aspecto de modernidade, já incorporado na 

vida dos alunos. O aplicativo além de ser gratuito oferece uma série de recursos: som, imagem 

e escrita. 

As aulas presenciais foram fundamentais; nesses momentos havia troca de 

informações (professor-aluno e aluno-aluno); os alunos que já atuam profissionalmente 

transmitiam suas experiências e validavam a importância dos fundamentos da Física em 

termos práticos. Assim, a Física deixava de ser algo estranho ao mundo real da prática 

profissional. 

O fato de ter um professor de Física que atua profissionalmente na área técnica 

industrial foi importante para o curso, pois mostrou que a Física não está atrelada 

exclusivamente a fórmulas e demonstrações.  

Nas avaliações formais do Nivelamento (Apêndice 6) os alunos apresentaram 

progresso, quando comparamos com os resultados do Teste de Nivelamento, todos 

reconheceram a validade do processo e informaram que foi um facilitador nas matérias 

técnicas, aumentando a autoestima e reduzindo a evasão escolar. Ficou constatado um melhor 

desempenho dos alunos em 2014, tanto no Nivelamento quanto nas disciplinas das áreas 

técnicas. 

Os professores das áreas técnicas obtiveram um ganho substancial em termos de 

tempo útil das aulas; as revisões de conteúdos de Física não deixaram de acontecer, mas 

puderam ser mais direcionadas e objetivas. Com relação ao resultado das avaliações nas 
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disciplinas técnicas, houve uma redução do número de reavaliações e de possíveis 

reprovações. Esses professores gostariam que o Nivelamento ocorresse também em outras 

disciplinas, principalmente em Matemática e Português, o que nos anima no sentido de 

confirmar a validade do processo. Solicitam que o Nivelamento em Física ocorra antes do 

início das matérias técnicas, o que é impossível de ser realizado devido à estrutura dos cursos 

técnicos noturnos Pós Médio já possuir uma grade de disciplinas com o tempo esgotado. 

No momento da redação dessa dissertação, o período letivo ainda estava em curso, por 

isso ainda não dispúnhamos de dados numéricos; as informações foram obtidas em conversas 

informais com os professores das áreas técnicas e com o Prof. Pádua, responsável pelo 

Nivelamento em Física, e com os alunos. 

A implantação do Nivelamento em Física está apenas no início, dependendo de ajustes 

e muitas opiniões dos colegas e alunos, mas analisando de maneira crítica podemos garantir 

que foi e é significativo; os ganhos qualitativo e quantitativo nas disciplinas das áreas técnicas 

possibilitaram uma formação técnica de melhor qualidade. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Procuramos demonstrar neste trabalho a relação entre o Ensino Médio e o 

Ensino Profissional, destacando a importância do Nivelamento em Física para a formação 

técnica.  

Este recurso pedagógico está sendo aplicado na ETEHL e tem sido objeto de 

análise, visando o aprimoramento e atendimento das necessidades de cada área 

profissionalizante.  

As dificuldades apresentadas pelos alunos para acompanhar as matérias técnicas, a 

repetência e a evasão escolar foram às questões que geraram a motivação e o interesse para o 

desenvolvimento desse trabalho, cujo objetivo foi apresentar uma proposta de Nivelamento 

em Física de maneira semipresencial, com base no referencial teórico da psicologia 

cognitivista, e principalmente pautado nas necessidades dos discentes e procurando atender à 

solicitação dos docentes das áreas técnicas.  

A utilização de email e do WhatsApp como estratégias de ensino a distância (EaD), 

surge como mais um recurso educacional podendo ser utilizado para facilitar, estimular e 

consolidar o aprendizado de pessoas geograficamente dispersas, por meio de tecnologias da 

informação e comunicação (TIC’s), proporcionando o acesso facilitado aos conteúdos e 

interação entre os participantes, mas destacando sempre que a presença do professor como 

gerenciador do processo é fundamental para o sucesso da proposta apresentada. 

O Nivelamento utilizando os telefones celulares possibilita o acesso a qualquer hora e 

em qualquer lugar, ajustando o tempo disponível de estudo de cada indivíduo. 

O Nivelamento em Física pode vir a contribuir em muito para formar o 

técnico e, entre outros aspectos, apresenta os seguintes pontos importantes:  

         - a desmistificação de conceitos físicos, aproximando o aluno do mundo científico e 

estimulando esses alunos a perceberem o relacionamento entre Ciência, Tecnologia, Ética e 

Sociedade; 

           - os capítulos com a teoria e os exercícios propostos são enviados para o email do 

grupo, garantindo que durante as aulas o tempo será dedicado a explicações e 

questionamentos dos alunos; 

- o grupo interage com o WhatsApp; todos participam, deste modo com a ajuda do 

outro, o aluno pode evoluir mais rapidamente do que sozinho.  
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- ministrar assuntos de Física que muitos não tiveram a oportunidade de 

estudar; 

- recuperar/relembrar pontos específicos de Física do Ensino Médio, para 

cada curso técnico; 

- capacitar o discente para o aprendizado de matérias técnicas;  

- liberar o professor da área técnica das revisões  de conteúdos de Física; 

- aumentar quantitativamente e qualitativamente as aulas das disciplinas 

técnicas; 

- diminuir a reprovação; 

- diminuir a evasão escolar; 

- colaborar na autoestima dos alunos. 

No Apêndice 7 apresentamos um exercício enviado pelo WhatsApp para os alunos do 

Curso de Edificações.  

A principal perspectiva é implementar a proposta de Nivelamento em Física, que 

claro, não está finalizada, contribuindo para a promoção de uma educação profissional de 

qualidade. Essa proposta depois de sedimentada na ETEHL poderá ser aplicada em toda a 

rede FAETEC; contatos já foram realizados nesse sentido. 
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10. APÊNDICE 

10.1 APÊNDICE 1: FOTOS DE ALGUMAS INSTALAÇÕES DO 

CETEP BARRETO QUE OS ALUNOS DO PÓS-MÉDIO UTILIZAM. 

 

Foto 1 – Laboratório de eletrotécnica 

Fonte: autor 

 

 

Foto 2 – Laboratório de eletrotécnica 

Fonte: autor 

 

Foto 3 – Laboratório de eletrotécnica/eletrônica 
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Fonte: autor 

 

 

  

Foto 4 – Laboratório de eletrotécnica 

Fonte: autor 

 

Foto 5 – Laboratório de informática 

Fonte: autor 

 

Foto 6 – Sala de desenho 

Fonte: autor 
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 10.2 APÊNDICE 2: TESTE DE NIVELAMENTO 

 

 

 

TESTE DE NIVELAMENTO 

 

Curso: EDI (  )     ELE (  )     ELO (  )     EST (  )     MÁQ (  ) 

 

1) Escreva 0,0705 cm em notação científica 

a) 0,705 x 10 
-1

 cm                                 b) 7,05 x 10 
-2

 cm 

c) 70,5 x 10 
-3

 cm                                   d) 705 x 10 
-4

 cm 

 

2) Uma partícula é submetida à ação de duas forças, uma de 60N e a outra de 80N. Sobre o 

módulo da força resultante sobre essa partícula, pode-se afirmar que será: 

a) de 140N necessariamente.                                           b) de 20N em qualquer situação. 

c) de 100N se as forças forem perpendiculares entre si. 

d) obrigatoriamente diferente de 80N. 

 

3) Considere o vetor , que forma um ângulo  com o eixo x, conforme a figura abaixo. 

Assinale a afirmativa que apresenta a notação correta para componente de  no eixo x. 

 

a) Fx= F. cos  

b) Fx= F. sen  

c) Fx= F. tg  

d) Fx= 0 

 

4) Os vetores mostrados na figura a seguir representam 4 forças, todas de mesmo módulo, F. 

Marque a alternativa que representa uma força resultante nula. 

 
a) F1 + F4 + F2              b) F1 - F4 + F3             c) F1 + F2 + F3             d) F1 - F4 + F2 

 

5) A figura representa uma talha contendo água. A pressão da água exercida sobre a torneira, 

fechada, depende: 

F 

F







                                  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
           Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza – Mestrado  

Profissional 
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a) do volume de água contida no recipiente. 

b) da massa de água contida no recipiente. 

c) do diâmetro do orifício em que está ligada a torneira. 

d) da altura da superfície em relação ao fundo do recipiente. 

 
6) Uma pessoa está parada sobre um piso horizontal, apoiada sobre os dois pés. Quando se 
apoia apenas sobre um pé, a pressão que a pessoa exerce sobre o piso horizontal, é: 
 
a) igual à anterior             b) maior que a anterior      c) menor que a anterior 
d) independente do tamanho do pé da pessoa 
 

7) A figura mostra um brinquedo, comum em parques de diversão, que consiste de uma barra 

que pode balançar em torno de seu centro. Uma criança de peso P0 senta-se na extremidade da 

barra a uma distância X do centro de apoio. Uma segunda criança de peso PN senta-se do lado 

oposto a uma distância X/2 do centro. 

 
 

Para que a barra fique em equilíbrio na horizontal, a relação entre os pesos das crianças deve 

ser 

a) PN = Po / 2.           b) PN = Po.          c) PN, = 2Po.                 d) PN = 4Po. 

 

8) As figuras mostram um mesmo tijolo, de dimensões 5 cm x 10 cm x 20 cm, apoiado sobre 

uma mesa de três maneiras diferentes. Em cada situação, a face do tijolo que está em contato 

com a mesa é diferente.  

 

As pressões exercidas pelo tijolo sobre a mesa nas situações I, II e III são, respectivamente, 

p1, p2 e p3. 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que  

a) p1 = p2 = p3 .                                                   b) p1<p2<p3 .  

c) p1<p2>p3 .                                                   d) p1>p2>p3. 

 

9) Na figura abaixo, os diagramas p x V representam duas transformações termodinâmicas de 

uma amostra de gás ideal.  

Transformação 1                     Transformação 2 
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As transformações 1 e 2 denominam-se, respectivamente: 

a) Adiabática e isotérmica.           b) Isobárica e isométrica.                                               

c) Isométrica e isobárica.           d) Adiabática e isobárica. 

 

10) Calor é: 

 

a) a energia contida em um corpo; 

b) o processo de transferência de energia de um corpo para outro, porque existe uma diferença 

de temperatura entre eles; 

c) um fluido invisível e sem peso, que é transmitido por condução de um corpo para outro; 

d) a transferência de temperatura de um corpo para outro; 

 

11) Observe este circuito, constituído de três resistores de mesma resistência R; um 

amperímetro A; uma bateria Ɛ; e um interruptor S: 

S:  

 

 

Considere que a resistência interna da bateria e a do amperímetro são desprezíveis e que os 

resistores são ôhmicos. Com o interruptor S inicialmente desligado, observa-se que o 

amperímetro indica uma corrente elétrica I.   Com base nessas informações, é CORRETO 

afirmar que, quando o interruptor S é ligado, o amperímetro passa a indicar uma corrente 

elétrica 

a) 2I/3       b) I/2      c) 2I      d) 3I  

12) A figura abaixo mostra a chapa de especificações de uma máquina de lavar roupas. Nessa 

chapa, estão identificadas três grandezas físicas características do equipamento. 
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Essas grandezas são, respectivamente: 

a) voltagem, período e corrente.                               b) corrente, frequência e potência. 

c) voltagem, frequência e potência.                          d) corrente, período e voltagem. 

13) Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de 

sua trajetória: 

a) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical e para baixo. 

b) a velocidade da bola é máxima, e a aceleração da bola é vertical e para cima. 

c) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é nula. 

d) a velocidade da bola é mínima, e a aceleração da bola é vertical e para baixo. 

14) Uma bateria de força eletromotriz 14 V e resistência interna de 2Ω é conectada a um 

resistor com resistência igual a 5Ω, formando um circuito elétrico de uma única malha, 

conforme representação abaixo:   

 

 

Determine a leitura correta do voltímetro quando  é ligado aos pontos A e B do circuito. 

a) 10 V    b) 15 V    c) 20 V    d) 25 V 

15) Um gás ideal sofre uma transformação isotérmica, em que a sua pressão dobra. Pode-se 

afirmar que, nessa transformação, o seu volume: 

a) mantém-se constante.      b) cai pela metade.  

c) quadruplica.                    d) dobra.  
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10.3 APÊNDICE 3: QUESTIONÁRIO-ALUNO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza – Mestrado Profissional 

QUESTIONÁRIO - aluno 

 

Curso: EDI (  )     ELE (  )     ELO (  )     EST (  )     MÁQ (  ) 

 

1) Opinião sobre o Nivelamento: 

a) Viável? SIM (  )     NÃO (  ) 

b) Válido para facilitar a aprendizagem técnica?  SIM (  )     NÃO (  ) 

c) Deve ser: A distância (  )   Semipresencial (  )   Presencial (  ) 

 

2) Indique, entre os listados,  dois conteúdos de Física em que você teve maior dificuldade 

para aprender no Ensino Médio: 

 

(  ) Notação científica   (  ) Grandezas vetoriais   (  ) Pressão e empuxo   (  ) Equilíbrio 

(  ) Leis de Newton        (  ) Circuitos elétricos  (  ) Leis de Kirchhoff   

(  )Transformações termodinâmicas 

 

3) Cursou o Ensino Médio na rede: 

Pública (  )     Particular (  )     Mista (  ) 

 

4) Cursou o Ensino Médio:  Manhã (  )     Tarde (  )     Noite (  )     Misto (  ) 

 

5) O seu Ensino Médio foi: 

Regular (  )     EJA (  )     Supletivo (  )     Outro(  ): _____________________________ 

 

6) Concluiu o Ensino Médio: 

Há menos de 2 anos (  )       Entre 2 e 5 anos atrás (  )       Entre 5 e 10 anos atrás (  )      Há 

mais de 10 anos (  ) 

 

7) Qual a sua expectativa sobre o Nivelamento? 

Em que modificaria o seu desempenho no curso, se você tivesse feito um Nivelamento antes? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8) Atua profissionalmente na área técnica? SIM (  )     NÃO (  ) 

 

9) Como você classifica o curso Pós-Médio da ETEHL? 

(  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Muito bom   (  ) Excelente 

 

10) Comentários e sugestões sobre este Questionário e sobre o Nivelamento: 
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10.4 APÊNDICE 4: QUESTIONÁRIO –PROFESSORES E COORDENADORES  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza – Mestrado 
Profissional 

 

QUESTIONÁRIO – Professores e Coordenadores 

 

Curso: EDI (  )     ELE (  )     ELO (  )     EST (  )     MÁQ (  ) 

 

1) Qual ou quais disciplinas técnicas leciona? 

 

______________________________________________________________________ 

 

2) Opinião sobre o nivelamento: 

a) Viável? SIM (  )     NÃO (  ) 

b) Válido para facilitar a aprendizagem técnica?  SIM (  )     NÃO (  ) 

c) Deve ser:  A distância (  )     Semipresencial (  )     Presencial (  ) 

 

3) Liste os três principais conteúdos de Física a serem ministrados no nivelamento para 

atender sua disciplina, ou Curso que coordena: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

4) Qual a carga horária total mais adequada para um  nivelamento eficiente? 

32 h/aula (  )     48 h/aula (  )     64 h/aula (  ) 

 

5) A avaliação no nivelamento deve ser presencial?  SIM (  )     NÃO (  ) 

 

6) Quanto ao número de avaliações durante o nivelamento: 

1 no final do período (  )     1 no meio e outra no final do período (  )     1 por mês (  ) 

 

7) Descreva a sua expectativa sobre o nivelamento, quanto à: 

a) Participação dos alunos: frequência e interesse nas aulas 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Aprendizagem dos alunos: durante e depois do nivelamento 
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_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

c) Utilidade para as disciplinas técnicas: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8) Comentários e sugestões sobre este Questionário e/ou sobre o nivelamento: 
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10.5 APÊNDICE 5: APOSTILA DE NIVELAMENTO EM FÍSICA DO CURSO 

PÓS-MÉDIO DE EDIFICAÇÕES 

MÓDULO 1: Grandezas Escalares e Vetoriais 

Grandeza é tudo que pode ser medido, existem dois tipos de grandezas: 

 

A grandeza escalar fica definida quando conhecemos o valor numérico e a correspondente 

unidade (exemplos: volume, massa, temperatura, energia). 

 

A grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade, necessita de direção e sentido 

para ser definida (exemplos: velocidade, aceleração, força, impulso). 

 

 

Vetor 
É um ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. 

 

Grandeza vetorial: fica determinada quando são conhecidos: 

- MÓDULO: é valor numérico com a respectiva unidade de medida. 

- DIREÇÃO: é o ângulo que o vetor faz com um eixo de referência. 

Exemplo: Horizontal, vertical, 30 º com a horizontal no 1º quadrante. 

- SENTIDO: + ou -, Norte ou Sul. 

 

Podemos percorrer uma direção em dois sentidos, no modelo abaixo, sentido de A  para B ou 

sentido de C para D. 

 

Portanto, para cada direção existem dois sentidos. 

Representações de um vetor: 

 

 
 

 

 

Neste caso: 

Módulo =  (representa um valor numérico) 

Direção = 60 º com o eixo horizontal 

Sentido = de baixo para cima no 1º quadrante  
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Vetor em componentes ortogonais → = a i

  b j


, muitas vezes é representado também por: 

 = x  Y  ou graficamente por: 

 

 

 

OBS: Y = Y 

 

Um vetor O'A' é o negativo do vetor OA quando forem de sentidos contrários e de mesmo 

módulo e direção. 

 

 
 

 

Podemos representar uma grandeza de diversas formas, tais como: 

 

= = = = = 
 

 

 

Operações com vetores 

 

O resultado de uma operação vetorial pode ser chamado de “vetor soma”, “vetor diferença” e 

mais comumente de RESULTANTE, ( R


) 

 

a) Adição de vetores com mesmo sentido e direção  
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b) Adição de vetores com mesma direção, mas de sentidos opostos é o mesmo que subtrair os 

vetores. 

 

Observe que subtrair vetores é o mesmo que multiplicar a 2ª parcela da operação por (-- 1) 

 

Multiplicar um vetor por (– 1), significa que estamos invertendo o sentido do vetor. 

Dois ou mais vetores só são iguais se tiverem módulo, direção e sentido iguais, abaixo estão 

representados três vetores diferentes. 

 
 

 

Dois ou mais vetores só são iguais se tiverem módulo, direção e sentido iguais. 

 

Os vetores OA, O’A’ e O’’A’’ possuem a mesma direção. 

Os vetores OA e O’A’ possuem a mesma direção e o mesmo sentido e o vetor O’’A’’ possui 

sentido oposto. 

 

 

c) Adição de dois ou mais vetores com sentidos e direções diferentes 

 

S


= A


+ B


+ C
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d) Adição de 2 vetores não ortogonais (ângulo entre os vetores é diferente de 90º) 

 

d.1) Método do polígono 

 
 

d.2) Método do paralelogramo 

 

 
 

 

 

S


= a


+ b


→ S


2
 = a

 2
 + b


2
 + 2. a


.b


. cos θ , onde θ é o ângulo formado entre os vetores a


e 

b


.   

 

e) Subtração de 2 vetores com direção e sentido diferentes 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TSG_okSYD9I/AAAAAAAAYxc/xGE_Ahzmzo8/s1600/vet+2.jpg
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f) Adição de 2 vetores ortogonais (ângulo entre os vetores é = 90°) 

 

Se o ângulo formado entre os vetores é de 90º e como o cos 90º = 0, a equação pode ser 

representada pelo Teorema de Pitágoras. 

 

 
 

 

g) Projeção de vetores em componentes ortogonais 

 

Projetar um vetor é “deitar” o vetor sobre os eixos x e y. 

 

 
 

Em relação ao ângulo  : 

ax = a . cos   

ay = a . sen   

 

Em relação ao ângulo  : 

ax = a . sen   

ay = a . cos   

 

ax é a projeção do vetor “a” em relação ao eixo x e 

ay é a projeção do vetor “a” em relação ao eixo y 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TSHEW8pcuTI/AAAAAAAAYxk/iqFa417Rte0/s1600/vet+22.jpg


106 
 

 
 

Exercícios 

1) Num plano α, temos dois vetores a e b de mesma origem formando um ângulo Ө.  Se os 

módulos de a e de b são, respectivamente, iguais a 3 u e 4 u, determine o módulo do vetor 

soma em cada um dos casos seguintes: 

a) Ө = 0°          b) Ө = 90°          c) Ө  = 180°          d) Ө = 60° 

       

2) Qual é o módulo da resultante das forças coplanares M, N, P e Q aplicadas ao ponto O, 

como se mostra na figura abaixo? 

 

 
 

3) Na figura, estão representadas três forças que agem em um ponto material. Levando em 

conta a escala indicada, determine a intensidade da resultante dessas três forças. 

 

 
 

a) 5 N     b) 10 N     c) 15 N     d) 20 N     e) 25 N 

 

 

MÓDULO 2: Sistemas de Unidades (SI) 
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O Sistema Internacional de Unidades (SI) ou MKS é do tipo MLT, as unidades fundamentais 

são: 

M – Massa [quilograma - kg] 

L – Comprimento [metro - m] 

T – Tempo [segundo - s] 

- Unidades de base: são as sete unidades perfeitamente definidas, consideradas como 

independentes sob o ponto de vista dimensional: o metro, o quilograma, o segundo, o ampère, 

o kelvin, o mol e a candela.  

 

- Unidades derivadas: são as unidades que podem ser formadas combinando-se unidades de 

base segundo relações algébricas que interligam as grandezas correspondentes. Diversas 

destas expressões algébricas, em razão de unidades de base, podem ser substituídas por nomes 

e símbolos especiais, o que permite sua utilização na formação de outras unidades derivadas. 

 

Unidades no Sistema Internacional de Unidades (SI) de Base 

          

 

MÓDULO 3: Noções de Forças 

Força: É qualquer interação entre os corpos capaz de modificar o estado de repouso ou de 

movimento ou causar uma deformação.  

As forças podem ser basicamente de: 

- Contato como a Normal, Tração e Atrito; 

- de campo como a Gravitacional, Elétrica e Magnética. 

Força é uma grandeza vetorial, cuja unidade no SI é o newton (N). 

  

Força Resultante: É a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um 

corpo. 
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Força Peso 

Quando falamos em movimento vertical, introduzimos um conceito de aceleração da 

gravidade, que sempre atua no sentido a aproximar os corpos em relação à superfície, no 

nosso caso, da Terra. 

Relacionando com a 2ª Lei de Newton, se um corpo de massa m, sofre a aceleração da 

gravidade, quando aplicada a ele o principio fundamental da dinâmica poderemos dizer que: 

 
A esta força, chamamos Força Peso, e podemos expressá-la como: 

 
ou em módulo:  

 

O Peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, podendo ser variável, quando a 

gravidade variar, ou seja, quando não estamos nas proximidades da Terra. 

A massa de um corpo, por sua vez, é constante, ou seja, não varia. 

 

MÓDULO 4: Equilíbrio do Ponto Material e do Corpo Extenso 

 

a) Equilíbrio do Ponto Material 
  

Para que um ponto esteja em equilíbrio precisa satisfazer a seguinte condição: 

A resultante de todas as forças aplicadas a este ponto deve ser nula. 

 

Ponto material é qualquer objeto cujas dimensões não são importantes no estudo do 

fenômeno. Note que essa definição não está afirmando que, para ser um ponto material, um 

objeto deva ser obrigatoriamente pequeno. 

 

De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo está em repouso ou em movimento 

retilíneo e uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Nesse caso dizemos 

que o corpo está em equilíbrio, que por sua vez pode ser estático, quando o corpo está em 

repouso; ou dinâmico, quando o corpo está em movimento.   
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Projetando as forças nos eixos x e y, temos: 

F1x = F1.cosӨ 

 

F1y = F1.senӨ e 

F2x = F2.cos  

 

F2y = F2.sen  

 

 

A partir dos eixos, tiramos que: 

 

No eixo x, temos:     F2 cosα = F1 cosϴ   

 

No eixo y, temos:     F2 senα + F1 senϴ - F3 = 0  

  

Exemplos: 

1) Corpo suspenso, de massa m = 2,0 kg, por um fio ideal. Considere g = 10 m/s². Determine 

a tração no fio da figura. 

  

 

Resolução:  
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Representação das forças. (Diagrama de corpo livre) 

  

 

Cálculo da força peso, utilizando P = m.g.  

P = m. g → P = 2. 10 → P = 20 N 

Corpo em equilíbrio: Rx = 0 →T = P → T = 20 N  

2) Corpo suspenso por 2 fios homogêneos de mesmo comprimento com ângulos iguais 

conforme a figura. Determine as trações T1 e T2 nos fios 1 e 2. 

  

  

Resolução: 

Representação das forças nos eixos x e y, considerando a origem do sistema cartesiano o 

ponto que concentra o maior número de fios. 

  

Cálculo da força peso, utilizando P = m.g 

 P = m. g → P = 20 N 

Faça as projeções das forças T1 e T2 nos eixos x e y   

T1 
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T1x = T1.cos 30º; 

T2y = T2.sen 30º. 

  

T2 

  

 

        

     T2x = T2.cos 30º; 

     T2y = T2.sen 30º. 

  

P (Não precisa ser projetada, pois já está sobre o eixo y) 
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Px = 0; 

Py = 20 N. 

Representação das projeções. 

 

Aplicando as condições de equilíbrio: 

Eixo x → RX = 0  → T1x = T2x → T1. cos30º = T2.cos30º →  T1 = T2 

Eixo y → RY= 0 → T1y + T2y = P → T1.sen30º + T2.sen30º = P  

→ T1. 0,5 + T2 . 0,5 = 20 

 

T1. 0, 5 + T2. 0, 5 = 20 (II) 

 Resolvendo o sistema de equações. 

 

 Substituindo I em II 

  T2. 0,5 + T2. 0,5 = 20 
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  T2 = 20 N  → T1 = 20 N 

 

b) Equilíbrio do Corpo Extenso  

Chamamos de corpo rígido ou corpo extenso, todo o objeto que não pode ser descrito por um 

ponto, ou seja, as dimensões são importantes para o estudo do fenômeno. 

Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio precisa satisfazer as seguintes condições: 

- A resultante de todas as forças aplicadas deve ser nula e 

- O Momento resultante em relação a um ponto também deve ser nulo. 

 

Momento de uma força ou torque 

 

O Momento de uma força é uma grandeza vetorial, portanto deve ter: 

- Módulo: M A F = F x d 

Lê-se: Momento da força F em relação ao ponto A. 

OBS: a distância “d” é perpendicular ao plano que contêm a força F e o ponto A. 

- Direção:  

- Sentido: Positivo quando girar no sentido anti-horário e Negativo quando girar no sentido 

horário. Pode ser dado pela regra da mão direita. 

 

Momento Resultante é as soma dos momentos produzidos por cada força.  

 

Exercícios 

 

1) Para abrir uma porta, você aplica sobre a maçaneta, colocada a uma distância d da 

dobradiça, conforme a figura abaixo, uma força de módulo F perpendicular à porta. 

Para obter o mesmo efeito, o módulo da força que você deve aplicar em uma maçaneta 

colocada a uma distância d/2 da dobradiça desta mesma porta, é: 

 
 
a) F/2 
b) F 
c) 2F 
d) 4F 
 

2) A barra homogênea de peso P = 2 000 N está em equilíbrio sobre dois apoios. A força de 

reação no ponto B vale: 
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a) 2000 N     b) 1000 N     c) 1500 N     d) 1250 N     e) 2250 N 
 

3) A barra OP, uniforme, cujo peso é 1,0 x 10
2
 N, pode girar livremente em torno de O. 

Ela sustenta, na extremidade P, um corpo de peso 2,0 x 10
2
 N. A barra é mantida em 

equilíbrio, em posição horizontal, pelo fio de sustentação PQ. Qual é o valor da força de 

tração no fio? 

 
 

a) 1,0 x 10
2
 N     b) 2,0 x 10

2
 N     c) 3,0 x 10

2
 N     d) 4,0 x 10

2
N     e) 5,0 x 10

2
 N 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 5: Leis de Newton 

Leis de Newton 

As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos Mecânica 

Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica Newtoniana. 
  

1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia 

Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

Um objeto que está em repouso ficará em repouso a não ser que uma força resultante aja sobre 

ele. 

Um objeto que está em movimento não mudará a sua velocidade a não ser que uma força 

resultante aja sobre ele. 

Força é a causa que produz num corpo variação de velocidade e, portanto, aceleração. 
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https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/ciencias-da-natureza/fisica/tirinhas-sobre-

fisica-e-suas-aplicacoes/ 
 

2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica 

A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela 

aceleração adquirida. 

 
ou em módulo: F=m a 

  

Onde: 

F é a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo (em N); 

m é a massa do corpo a qual as forças atuam (em kg); 

a é a aceleração adquirida (em m/s²). 
  

3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação 

A toda ação corresponde uma reação. As forças dos pares ação/reação apresem sempre: 

- mesma intensidade; 

- mesma direção; 

- sentidos opostos e 

- são de mesma natureza (campo ou de contato).  

 

OBS: As forças de ação/reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos 

diferentes. 

 

Exercícios 

 

1) O princípio adotado por Newton como a primeira de suas três leis do movimento, diz: 
“Qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo 
uniforme, a menos que seja obrigado a modificar tal estado por uma força resultante não 
nula aplicada a ele”. Tomando como base esse princípio, é correta a afirmação: 
 
a) De acordo com esse princípio é possível concluir que se nenhuma força resultante 
atua sobre o corpo, um referencial, no qual o corpo está em repouso, é dito inercial. 
b) Na 1ª Lei de Newton, é necessário uma força resultante constante não nula para 
manter o corpo com velocidade constante. 
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c) Se não houver objetos próximos ao corpo, então é impossível encontrar uma família 
de referenciais nos quais esse corpo não possui aceleração. 
d) Se houver objetos próximos ao corpo, necessariamente encontraremos uma família 
de referenciais nos quais esse corpo não possui aceleração. 
e) Desse princípio nada podemos concluir sobre referenciais, pois, em geral, a aceleração 
de um corpo varia de um referencial inercial para outro. 
 
2) Um operário leva um bloco de massa 50 kg até uma altura de 6,0 m, por meio de um plano 

inclinado sem atrito, de comprimento 10 m, como mostra a figura abaixo. 

 
Sabendo que a aceleração da gravidade é g = 10 m/s

2
 e que o bloco sobe com velocidade 

constante, a intensidade da força exercida pelo operário, em newtons vale: 

a) 5,0 x10
2      

b) 5,0x10
2      

c) 4,0 x 10
2     

d) 3,0x10
2
     e) 3,0x10

2
 
 

 

MÓDULO 6: Conceitos de Eletricidade 

Circuito elétrico é o conjunto de aparelhos com os quais se pode estabelecer uma corrente 

elétrica, deve ter obrigatoriamente um gerador. 

 

- Corrente elétrica ( i ) é definida como sendo o movimento ordenado de elétrons livres, a sua 

unidade no SI é o ampère (A). 

A passagem de corrente elétrica nos condutores acarreta vários efeitos: fisiológico, térmico, 

químico e magnético. 

 

- Diferença de potencial (ddp) (U), popularmente chamada de tensão, é fornecida pelo 

gerador. A unidade no SI é o volt (V) 

 

- Resistor é um componente do circuito elétrico que tem como função converter energia 

elétrica em energia térmica. A unidade no SI é o ohm (Ω). 

 

- Potência é uma grandeza física que mede a energia que está sendo transformada na unidade 

de tempo, ou seja, quanto maior a energia liberada em um menor intervalo de tempo maior 

será a potência. A unidade no SI é o watt (W). 

 

Pot = U . i  

 

É comum nos equipamentos elétricos a inscrição da potência elétrica que consomem e a ddp a 

que devem ser ligados. 

  



117 
 

 

- Lei de ohm: relaciona corrente elétrica, ddp e resistência elétrica: 

V = R . i 

 

Exercícios 

1) Um resistor de 100 Ω é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A ddp entre os 

terminais do resistor, em volts, é igual a: 

a) 2,0     b) 5,0     c) 2,0x10     d) 2,0x10
3
     e) 5,0x10

3 

 

2) Um ventilador dissipa uma potência de 30 W, quando ligado a uma rede elétrica que 

fornece uma tensão de 120 V. 

A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a: 

a) 150 mA    b) 250 mA     c) 350 mA     d) 450 mA 
 

3) A potência dissipada por um resistor é 1,44 W quando a tensão nos terminais é 12 V. Se a 

tensão nos terminais desse resistor fosse 9,0 V, a potência dissipada, em watts, seria: 

a) 0,16     b) 0,36     c) 0,81     d) 1,20     e) 2,88 
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10.6 APÊNDICE 6: MODELO DE AVALIAÇÃO APLICADA 

Nome: _______________________________________ 

 

Considere: g =10 m/s²   sen 30º =1/2   cos 30º =√3/2    sen 60º = √3/2   

cos 60º =1/2   sen 50º = 0,8   cos 50º = 0,6 

  

1) Determine a tensão nos cabos AB e AD para o equilíbrio do motor de 250 kg mostrado na 

figura. 

                        
 

2) Dois operários carregam um bloco de concreto que pesa 900 N, suspenso a uma barra AB 

de peso desprezível, de 1,5m de comprimento, cujas extremidades apoiam-se nos respectivos 

ombros. O bloco está a 0,5m da extremidade A. 

Qual é o operário “A” ou “B” que faz a menor força? Justifique a sua resposta com os 

cálculos. 

 

 

 

3)  Um carrinho de pedreiro de peso total P = 900 N  é mantido em equilíbrio na posição  

mostrada na figura. Calcule, em newtons, a força exercida pelo operador. 
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10.7 APÊNDICE 7: EXEMPLO DE EXERCÍCIO ENVIADO PELO WhatsApp. 

Vamos relembrar a aula de equilíbrio? 

Dois operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema a 

seguir. 

 

Sabe-se que o balde, com seu conteúdo, tem peso 50N, e que o ângulo formado entre as partes 

da corda no ponto de suspensão é 60
o
. A corda pode ser considerada como ideal (inextensível 

e de massa desprezível). 

Qual é a intensidade da tração (T) exercida por cada operário? 
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11. ANEXO 

11.1 ANEXO 1: CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS (CNTC) 

(BRASIL, 2012) 

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

Compreende tecnologias relacionadas aos processos de transformação de matéria-

prima, substâncias puras ou compostas, integrantes de linhas de produção específicas. 

Abrange planejamento, instalação, operação, controle e gerenciamento dessas 

tecnologias no ambiente industrial. Contempla programação e controle da produção, operação 

do processo, gestão da qualidade, controle de insumos, métodos e rotinas. 

É característica deste eixo a associação de competências da produção industrial 

relacionadas ao objeto da produção, na perspectiva de qualidade, produtividade, ética, meio 

ambiente e viabilidade técnico-econômica, além do permanente aprimoramento tecnológico. 

Ética, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, raciocínio 

lógico, empreendedorismo, além da capacidade de compor equipes, com iniciativa, 

criatividade e sociabilidade, caracterizam a organização curricular destes cursos. 

 

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO NAVAL - 1.200 HORAS 

Desenha estruturas e peças para embarcações. Avalia e orienta o uso dos materiais 

para construção naval. Participa da supervisão, instalação e manutenção de equipamentos, 

sistemas e máquinas marítimas. Realiza inspeções, ensaios, testes e reparos em embarcações e 

seus componentes. 

POSSIBILIDADES DE 

TEMAS 

A SEREM ABORDADOS 

NA FORMAÇÃO 

POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

RECOMENDADA 

 Materiais 

 Desenho 

 Mecânica 

 Estaleiros 

 Oficinas de 

construção e 

reparação naval 

 Biblioteca com acervo 

específico e 

atualizado 

 Laboratório de 
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 Ensaios tecnológicos 

 Fabricação em 

madeira, metal e fibra 

 Construção naval 

 Teoria do navio 

 Manutenção de 

equipamentos e 

máquinas navais 

 Empresas de vendas 

de produtos navais 

 Marinha mercante 

caldeiraria 

 Laboratório de 

construção naval 

 Laboratório de 

ensaios mecânicos e 

metalográficos 

 Laboratório de 

hidráulica e 

pneumática 

 Laboratório de 

informática com 

programas específicos 

 Laboratório de 

metrologia 

 

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA 

Compreende tecnologias relacionadas à construção civil e ao transporte. Contempla 

ações de planejamento, operação, manutenção, proposição e gerenciamento de soluções 

tecnológicas para infraestrutura. 

Abrange obras civis, topografia, transporte de pessoas e bens, mobilizando, de forma 

articulada, saberes e tecnologias relacionadas ao controle de trânsito e tráfego, ensaios 

laboratoriais, cálculo e leitura de diagramas e mapas, normas técnicas e legislação. 

Características comuns deste eixo são a abordagem sistemática da gestão da qualidade, 

ética, segurança, viabilidade técnico-econômica e sustentabilidade. 

Saliente-se que a organização curricular destes cursos contempla estudos sobre ética, 

empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, 

educação ambiental, raciocínio lógico, formando técnicos que trabalhem em equipes com 

iniciativa, criatividade e sociabilidade. 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES* - 1.200 HORAS 

Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança 

e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de obras. 

Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas 
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na área de edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de manutenção de 

equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para compra, 

venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. 

POSSIBILIDADES DE 

TEMAS 

A SEREM ABORDADOS 

NA FORMAÇÃO 

POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

RECOMENDADA 

 Legislação e normas 

técnicas 

 Sistemas construtivos 

 Desenho técnico 

 Materiais de 

construção 

 Planejamento de obras 

 Topografia 

 Solos 

 Controle de qualidade 

em obras 

 Normas de segurança 

e saúde no trabalho 

 Empresas públicas e 

privadas de 

construção civil 

 Escritórios de projetos 

e de construção civil 

 Canteiros de obras 

 Biblioteca com acervo 

específico e 

atualizado 

 Laboratório de 

informática com 

programas específicos 

 Laboratório de 

desenho 

 Laboratório de 

materiais de 

construção 

 Laboratório de 

mecânica dos solos 

 Laboratório de 

topografia 

 Laboratório didático: 

canteiro de obras 

*Curso técnico também ofertado pela Aeronáutica. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Compreende tecnologias associadas aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e 

físico-químicos. 

Abrange ações de instalação, operação, manutenção, controle e otimização em 

processos, contínuos ou discretos, localizados predominantemente no segmento industrial, 
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contudo alcançando também, em seu campo de atuação, instituições de pesquisa, segmento 

ambiental e de serviços.  

A proposição, implantação, intervenção direta ou indireta em processos, além do 

controle e avaliação das múltiplas variáveis encontradas no segmento produtivo, identificam 

este eixo.  

Traços marcantes deste eixo são a abordagem sistemática da gestão da qualidade e 

produtividade, das questões éticas e ambientais, de sustentabilidade e viabilidade técnico-

econômica, além de permanente atualização e investigação tecnológica.  

TÉCNICO EM ELETRÔNICA* - 1.200 HORAS 

Participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção de 

equipamentos e sistemas eletrônicos. Realiza medições e testes com equipamentos 

eletrônicos. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de 

equipamentos eletrônicos. 

POSSIBILIDADES DE 

TEMAS 

A SEREM ABORDADOS 

NA FORMAÇÃO 

POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

RECOMENDADA 

 Eletricidade 

 Eletrônica 

 Microprocessadores e 

microcontroladores 

 Equipamentos 

eletrônicos 

 Medidas e testes 

 Técnicas de instalação 

e manutenção 

 Antenas e ondas 

 Indústrias 

 Laboratórios de 

controle de qualidade 

e de manutenção 

 Empresas de 

informática, 

telecomunicações e 

de produtos 

eletrônicos 

 Biblioteca com 

acervo específico e 

atualizado 

 Laboratório de 

eletricidade e 

eletrônica 

 Laboratório de 

eletrônica de potência 

 Laboratório de 

sistemas digitais 

 Laboratório de 

informática com 

programas 

específicos 

*Curso técnico também ofertado pela Marinha do Brasil e Aeronáutica. 
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 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA* - 1.200 HORAS 

Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Participa na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de 

infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atua no planejamento e 

execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas 

para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Participa no 

projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa a instalação e manutenção de 

iluminação e sinalização de segurança. 

POSSIBILIDADES DE 

TEMAS 

A SEREM ABORDADOS 

NA FORMAÇÃO 

POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

RECOMENDADA 

 Eletricidade 

 Eletrônica 

 Máquinas e 

equipamentos 

elétricos 

 Iluminação e 

sinalização 

 Instalações elétricas 

 Geração, transmissão 

e distribuição de 

energia elétrica 

 Projetos elétricos 

 Elementos de 

automação 

 Desenho técnico 

 Concessionárias de 

energia elétrica 

 Prestadoras de serviço 

 Indústrias em geral, 

nas atividades de 

manutenção e 

automação 

 Indústrias de 

fabricação de 

máquinas, 

componentes e 

equipamentos 

elétricos 

 Biblioteca com acervo 

específico e 

atualizado 

 Laboratório de 

elementos de 

automação e 

acionamentos 

 Laboratório de 

eletricidade e medidas 

elétricas 

 Laboratório de 

eletrônica 

 Laboratório de 

informática com 

programas específicos 

 Laboratório de 

instalações elétricas 

 Laboratório de 

máquinas elétricas 

*Curso técnico também ofertado pela Marinha do Brasil e Aeronáutica. 
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 TÉCNICO EM MÁQUINAS NAVAIS* - 1.200 HORAS 

Opera, controla e executa tarefas do sistema de manutenção de máquinas, 

equipamentos eletro-hidráulicos e de refrigeração, motores de combustão interna, turbinas a 

gás e caldeiras de navios. Interpreta informações de sensores de medidas físicas, térmicas e 

mecânicas. Este curso assume linha de formação específica de acordo com os componentes do 

sistema de propulsão do navio. 

POSSIBILIDADES DE 

TEMAS 

A SEREM ABORDADOS 

NA FORMAÇÃO 

POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

RECOMENDADA 

 Desenho técnico 

 Ferramentas 

 Metrologia 

 Bombas 

 Eletricidade 

 Instrumentação 

 Combustíveis 

 Sistemas de 

arrefecimento e 

climatização 

 Caldeiras 

 Turbinas 

 Motores de 

combustão interna 

 Máquinas hidráulicas 

 Sistemas de 

manutenção 

 Empresas de 

navegação, estaleiros 

e oficinas de 

manutenção e reparos 

de navios, companhias 

de seguro e 

classificadoras de 

navios e empresas de 

inspeção técnica. 

 Biblioteca com acervo 

específico e 

atualizado 

 Laboratório de 

automação 

 Laboratório de 

máquinas hidráulicas 

e bombas 

 Laboratório de 

informática com 

programas específicos 

 Laboratório de 

metrologia 

 Laboratório de 

refrigeração. 

 Laboratório didático: 

unidades de caldeiras, 

de turbinas e de 

motores 

 Oficina de 

manutenção 

*Curso técnico também ofertado pela Marinha do Brasil. 
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11.2 ANEXO 2: EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS 

PARA INGRESSO NO CURSO DE ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

NA FORMA DE ORGANIZAÇÃO: SUBSEQUENTE DE 2015  
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