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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo abordar o tema ensino de física 

contextualizado, trazendo questões como a infraestrutura oferecida para a atividade 

escolar e também os métodos de ensino e formação dos professores. Para tal foi 

utilizada à pesquisa bibliográfica e documental, a fim de realizar um levantamento de 

dados em portais educacionais onde constam informações como: rendimento, número 

de escolas, infraestrutura e etc. Os resultados obtidos pela pesquisa trazem discussões 

sobre a possível implicância que a estrutura escolar, a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, e a extensa carga do docente oferecem ao déficit no ensino. 
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Abstract: This paper aims to address the subject of contextualized physics teaching, 

bringing issues such as the infrastructure offered for school activity and also the 

teaching and training methods of teachers. For this purpose it was used the 

bibliographic and documentary research, in order to carry out a data collection in 

educational portals which contain information such as: income, number of schools, 

infrastructure and etc. The results obtained by the research bring discussions about the 

possible implication that the school structure, the initial and continuous formation of the 

education professionals, and the extensive burden of the teacher offer to the teaching 

deficit. 
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1. INTRODUÇÃO 

De uma forma geral a Física, um dos ramos do conhecimento científico, se 

dedica a estudar a natureza e seus fenômenos, fato que quase tudo ao nosso redor pode 

ser relacionado a essa área do conhecimento, desde ao mais simples instrumento até ao 

mais sofisticado utensílio doméstico já criado. Porém, no que se refere ao ensino de 

física nas escolas é possível perceber pouca ou quase nenhuma relação dessa disciplina 
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com a vida prática dos alunos. Isso ficou evidente durante a nossa própria vivência na 

educação básica.  

A disciplina de física não é a matéria preferida dos estudantes. Quando 

procuramos ver o desempenho dos alunos nessa disciplina é possível constatar que as 

notas são normalmente baixas (BRASIL, 2018). Isso ocorre, possivelmente, devido às 

dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem já que o ensino de 

física, hoje, utiliza uma demasiada resolução de exercícios, o que resulta em um ensino 

resumido a cálculos e fórmulas matemáticas, embora reconhecemos que ela não se 

limita apenas a isto, ficando claro para nós que provavelmente grande parte dos alunos 

terão maior interesse pela disciplina a partir do momento em que o professor romper a 

abordagem tradicional no ensino dessa disciplina (BELANÇON 2017).   

Este texto propõe fazer algumas reflexões sobre o ensino de física, procurando 

verificar se o mesmo se efetiva de forma contextualizada, ou seja, se faz relação com o 

que é ensinado em sala de aula com a vida prática dos alunos, levando em consideração 

o cenário educacional do município de Marabá. Trata-se, de análises preliminares a 

partir do projeto de pesquisa “O ensino contextualizado na disciplina de física em uma 

escola da rede pública da cidade de Marabá (PA)” que está em fase de execução.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a construção deste texto trabalhamos com a pesquisa bibliográfica e 

documental. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica trata-se de um procedimento 

tendo como base materiais já elaborados como livros e artigos científicos. Segundo esse 

autor, a principal vantagem desse tipo de pesquisa “reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente” (p. 45). Já a pesquisa documental, refere-se da 

pesquisa e análise em: 

[...] documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições 

privadas, tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos 

políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas 

pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, 

boletins etc. (GIL, 2010, p. 46).   
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 Como informamos no início deste texto, a nossa pesquisa está em andamento. 

As informações sobre a quantidade de escolas e de alunos matriculados no Pará e em 

Marabá, bem como a existência de equipamentos que possam auxiliar os professores em 

sala de aula, foram possíveis por meio dos dados do Censo Escolar 2018. Para fazer a 

obtenção das informações foi realizado um levantamento de dados nos mais importantes 

portais educacionais do país, sendo eles: realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), disponíveis no Portal QEdu. Esse censo tem como alvo 

o grau médio de escolaridade, proporcionando o acesso a uma ampla variedade de 

informações, como: taxa de rendimento das notas por região brasileira, número de 

escolas cadastradas no censo educacional, quantidade de matrículas realizadas, taxa de 

aprovação, desistência e reprovação, entre outros.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os pequenos detalhes do nosso dia estão rodeados de processos e 

acontecimentos físicos, desde ferver um leite para o café da manhã até utilizar as micro-

ondas para preparar ou esquentar um alimento. Nesses momentos da vida que os 

processos físicos passam por despercebidos aos alunos. É nos afazeres diários onde 

podemos ver como a disciplina de física se relaciona com o mundo. É possível que a 

não relação entre a disciplina de física e a vivência diária do aluno dificulta o processo 

de aprendizagem. Ou seja, experiências práticas do cotidiano dos alunos poderiam ser 

utilizadas nas aulas de física, como instrumento facilitador de forma contextualizada 

para que a disciplina seja significativa e prazerosa. Dessa forma, provavelmente os 

alunos possam perceber, que o que é ensinado na escola de fato tem sentido em sua 

vida.  

De acordo com os dados do Censo Escolar 2018, realizado pelo INEP, 

disponibilizados por Qedu, o estado do Pará tem 7.050 escolas públicas na zona rural, 

com um total de 22.295 alunos matriculados no ensino médio, no ano de 2018, sendo 

8.771 estudantes, no 1° ano; 7.116, no 2° ano; e 6.408 no 3° ano. Já área urbana, 

segundos esse mesmo censo escolar de 2018, conta com 2.830 escolas, com 295.793 

alunos matriculados no ensino médio, sendo 113.589 estudantes, no 1° ano; 95.580 no 

2° ano; e 86.624, no 3° ano. 
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Só no município de Marabá o número de escolas da rede pública é de 226. 

Destas, 128 são da zona urbana e 98 da zona rural. Quanto ao número de alunos 

matriculados no ensino médio são 10.394 na área urbana e 223 na área rural.4 Segundo 

ainda o censo escolar, 87 das escolas urbanas do município têm acesso à internet e 72 

têm acesso à banda larga. No que se refere à utilização de equipamentos, 70% das 

escolas contam com aparelho de DVD; 83% tem impressora; 23% tem projetor; e 75% 

tem televisão. Das escolas rurais, 42% tem aparelho de DVD; 50% tem impressora; 

16% tem projetor; e 47% têm televisão. 

Talvez se comparássemos esses dados com os dos censos anteriores iriamos 

perceber que as escolas públicas tanto da área urbana quanto da área rural melhoraram 

muito em termos de materiais e equipamentos, mas as informações preliminares da 

pesquisa que estamos desenvolvendo, revelam que embora esses avanços, o ensino de 

física contextualizado, ou seja, ensino de física que faça relação entre o que é ensinado 

em sala de aula e a vida prática dos alunos ainda não ocorre, efetivamente. 

Quer dizer, a escola tem um papel fundamental em propiciar atividades 

significativas que colaborem com o desempenho e papel social do aluno. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNEM (BRASIL, 2013) estabelecem instruções e 

obrigações no que diz respeito à educação, na qual deve basear-se nas regras morais e 

nas funções sociais que a pessoa exercerá após sua formação escolar.  Vygotsky; Luria; 

Leontiev (2010) sugerem que uma aprendizagem feita de forma adequada e bem 

sistematizada traz resultados positivos, podendo contribuir grandemente na formação 

cidadã. Ou seja, o uso de exemplos diários da vida do aluno, ligados ao conteúdo 

ensinado em sala de aula pode ser significativo na aprendizagem, bem como outras 

metodologias que possibilite um ensino contextualizado. Ricardo (2010) ressalta o quão 

eficiente se faz uma aula contextualizada, onde se estabelece contextos simples, 

relacionando ao dia-a-dia do aluno ao conteúdo trabalhado dentro da sala de aula, de 

modo que se possa facilitar a compreensão da disciplina, bem como uma didática bem 

definida pelo docente: 

  [...] discussões anteriores mostram que um ensino de física contextualizado 

não se resume a relações ilustrativas com o cotidiano dos alunos, ou com 
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exemplos de aplicações da física. Um ensino contextualizado é o resultado de 

escolhas didáticas do professor, envolvendo conteúdos e metodologias, e com 

um projeto de ensino bem definido (RICARDO, 2010, p. 9). 

 

As análises do fragmento acima demonstram que o ensino de física 

contextualizado parece depender muito mais da prática do professor em sala de aula do 

que outra coisa. Já os dados do Censo Escolar 2018, do Ministério da Educação, como 

demonstrado, pode-nos leva a crer que no município de Marabá a educação melhorou 

porque a porcentagem de escolas que têm acesso à internet e possuem aparelhos DVDs, 

projetor e televisão é relativamente bom. Mas levando em consideração a realidade de 

Marabá a partir da pesquisa que estamos realizando, embora sejam reflexões 

preliminares, o ensino de física contextualizado vai depender das escolhas didáticas do 

professor, mas também das condições das escolas incluído aí os equipamentos e 

materiais didáticos disponíveis, a remuneração dos professores e o processo de 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação. 

 

4. CONCLUSÕES 

  Como procuramos demonstrar ao longo deste texto, o déficit na educação 

pública possivelmente esteja relacionado à falta de materiais que compõe a estrutura 

escolar, a remuneração e a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. 

Sem estes o professor acaba se limitando ao uso de poucos recursos, ficando o ensino 

limitado à resolução de exercícios e uso exclusivamente do livro didático.  

Por outro lado, a rotina de trabalho do próprio professor, que tem uma carga 

horária exaustiva ministrando aulas em muitas turmas em um dia, tendo, portanto, 

limitações em preparar suas aulas para várias salas até mesmo de escolas diferentes, 

com séries diferentes e enfrentando as dificuldades estruturais das escolas.   

Nota-se que existem muitos aspectos relacionados ao desenvolvimento 

educacional, este é um campo de grande abrangência e delicado, pois infelizmente a 

educação pública é vista como insuficiente, a falta de valorização do professor dificulta 

o processo de ensino aprendizagem e isso infelizmente está sendo possível constatar na 

pesquisa que estamos realizando. 
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