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O ENSINO DE FÍSICA E A NÃO FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE CAMPOS SALES.

RESUMO  

O ensino de física está se tornando cada vez mais um componente curricular de difícil 
aprendizado por vários motivos, entre os quais podemos destacar o ensino tradicional 
aplicado pelos professores, que valorizam a memorização de conceitos e fórmulas e 
também o déficit de profissionais qualificados para atuarem na área. Portanto, este artigo 
visa refletir sobre o ensino de física no contexto das escolas de ensino médio no município 
de Campos Sales, bem como sobre a formação ou a não formação dos professores
física. Assim, a preocupação com o ensino de física em nossas escolas torna
mais necessário, à medida que a maioria dos professores que atuam nessas escolas não 
tem uma licenciatura especifica em física, mas em outros cursos paralelos com
matemática. Sobre o ensino da física, em nossa própria prática docente, como professor em 
escolas estaduais da rede de ensino do estado do Ceará, observamos uma efetiva carência 
de profissionais habilitados especificamente na área de física, a
quase sempre são atribuídas a profissionais formados em outras áreas do conhecimento. 
Isso é preocupante, pois o professor de física no ensino médio necessita de sólida formação 
específica, ou seja, as questões que direcionam a prá
que ensinar e o que ensinar. Assim, o presente artigo foi realizado por meio de um 
levantamento dos desafios e propostas para o ensino da física na educação brasileira, 
sendo composto por uma revisão bibliográfica feita 
revistas e artigos sobre educação que tratam sobre o tema. Também foram consultados 
professores que lecionam a disciplina de física nas duas escolas de ensino médio que 
atuam na cidade. Dessa forma,  se tratando da f
física, os dados são preocupantes, pois, nas escolas estaduais de ensino médio que foram 
alvo da pesquisa aqui no município de Campos Sales não existe atualmente nenhum 
professor formado  na disciplina específica de físi
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O ensino de física está se tornando cada vez mais um componente curricular de difícil 
aprendizado por vários motivos, entre os quais podemos destacar o ensino tradicional 
aplicado pelos professores, que valorizam a memorização de conceitos e fórmulas e 

bém o déficit de profissionais qualificados para atuarem na área. Portanto, este artigo 
visa refletir sobre o ensino de física no contexto das escolas de ensino médio no município 
de Campos Sales, bem como sobre a formação ou a não formação dos professores
física. Assim, a preocupação com o ensino de física em nossas escolas torna
mais necessário, à medida que a maioria dos professores que atuam nessas escolas não 
tem uma licenciatura especifica em física, mas em outros cursos paralelos com
matemática. Sobre o ensino da física, em nossa própria prática docente, como professor em 
escolas estaduais da rede de ensino do estado do Ceará, observamos uma efetiva carência 
de profissionais habilitados especificamente na área de física, as aulas desta disciplina 
quase sempre são atribuídas a profissionais formados em outras áreas do conhecimento. 
Isso é preocupante, pois o professor de física no ensino médio necessita de sólida formação 
específica, ou seja, as questões que direcionam a prática docente consistem em saber por 
que ensinar e o que ensinar. Assim, o presente artigo foi realizado por meio de um 
levantamento dos desafios e propostas para o ensino da física na educação brasileira, 
sendo composto por uma revisão bibliográfica feita a partir de pesquisas em publicações de 
revistas e artigos sobre educação que tratam sobre o tema. Também foram consultados 
professores que lecionam a disciplina de física nas duas escolas de ensino médio que 
atuam na cidade. Dessa forma,  se tratando da formação dos professores que ensinam 
física, os dados são preocupantes, pois, nas escolas estaduais de ensino médio que foram 
alvo da pesquisa aqui no município de Campos Sales não existe atualmente nenhum 
professor formado  na disciplina específica de física, revelando ainda que os professores 
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O ensino de física está se tornando cada vez mais um componente curricular de difícil 
aprendizado por vários motivos, entre os quais podemos destacar o ensino tradicional 
aplicado pelos professores, que valorizam a memorização de conceitos e fórmulas e 

bém o déficit de profissionais qualificados para atuarem na área. Portanto, este artigo 
visa refletir sobre o ensino de física no contexto das escolas de ensino médio no município 
de Campos Sales, bem como sobre a formação ou a não formação dos professores em 
física. Assim, a preocupação com o ensino de física em nossas escolas torna-se a cada dia 
mais necessário, à medida que a maioria dos professores que atuam nessas escolas não 
tem uma licenciatura especifica em física, mas em outros cursos paralelos como biologia e 
matemática. Sobre o ensino da física, em nossa própria prática docente, como professor em 
escolas estaduais da rede de ensino do estado do Ceará, observamos uma efetiva carência 
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quase sempre são atribuídas a profissionais formados em outras áreas do conhecimento. 
Isso é preocupante, pois o professor de física no ensino médio necessita de sólida formação 

tica docente consistem em saber por 
que ensinar e o que ensinar. Assim, o presente artigo foi realizado por meio de um 
levantamento dos desafios e propostas para o ensino da física na educação brasileira, 

a partir de pesquisas em publicações de 
revistas e artigos sobre educação que tratam sobre o tema. Também foram consultados 
professores que lecionam a disciplina de física nas duas escolas de ensino médio que 

ormação dos professores que ensinam 
física, os dados são preocupantes, pois, nas escolas estaduais de ensino médio que foram 
alvo da pesquisa aqui no município de Campos Sales não existe atualmente nenhum 
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que atualmente ministram a disciplina de física tem formação específica em biologia e 
matemática. E, segundo os dados levantados, pode fazer uma comparação a nível de 
estado, ou seja, o número de professores capacitad
demanda de docentes para essa disciplina.
pontos que devem ser melhorados, não sendo diferente no ensino da física, e a partir daí 
que se entende o quanto a formação inicial de q
significativamente para um bom ensino
dadas pelos professores, o estado tem sua participação efetiva na qualidade da educação 
em todos os níveis, o que deve incluir professores
atuação. Desse modo, os desafios ainda são muitos e é preciso de tempo para que se mude 
o rumo do ensino de física.
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que atualmente ministram a disciplina de física tem formação específica em biologia e 
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estado, ou seja, o número de professores capacitados não é suficiente para atender à 
demanda de docentes para essa disciplina. Desse modo, o ensino brasileiro tem muitos 
pontos que devem ser melhorados, não sendo diferente no ensino da física, e a partir daí 
que se entende o quanto a formação inicial de qualidade do professor contribui 
significativamente para um bom ensino-aprendizagem. Logo, nem todas as soluções serão 
dadas pelos professores, o estado tem sua participação efetiva na qualidade da educação 
em todos os níveis, o que deve incluir professores capacitados e formados na sua área de 
atuação. Desse modo, os desafios ainda são muitos e é preciso de tempo para que se mude 
o rumo do ensino de física.  
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