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CONSIDERAÇÕES FINAIS

João Bernardes da Rocha Filho1

O livro Física no Ensino Médio: Falhas e Soluções foi elaborado como uma 

tentativa de contribuir para a solução do grave problema da falta 

de professores de física no País, apresentando elaborações de quarenta autores 

expertises no tema, concatenadas pelo organizador. O eixo comum de todos os 

capítulos foi, assim, a melhoria da atuação profi ssional dos professores em ativi-

dade, pois depende disso a solução desta crise que enfrenta a educação.

 Neste livro, fi nanciado pelo CNPq e distribuído gratuitamente a todos os 

professores de física da Região Metropolitana de Porto Alegre pelos sindicatos dos 

professores locais – CPERS e SINPRO, foi oferecido aos professores uma ampla re-

lação de refl exões e resultados de pesquisa. Com essas contribuições, esperamos 

que os professores atuais consigam tocar o espírito de seus alunos, incentivando-

os a seguirem carreira na licenciatura em física.

Como pôde ser visto nos três capítulos resultantes das pesquisas fi nancia-

das pelo CNPq e pela FAPERGS, dos quais o organizador colabora como coautor, 

os estudantes de ensino médio apontam a atuação equivocada de um grupo sig-

nifi cativo de professores como o principal agente responsável pelo esvaziamen-

to da carreira docente. Simultaneamente, os estudantes universitários de física 

apontam os professores que tiveram como os principais responsáveis por suas 

escolhas. Fica claro que não se tratam dos mesmos professores e que aqueles 

que conseguem ensinar física despertando o interesse pela ciência são os que le-

vam seus alunos a seguirem a carreira docente. Os outros, porém, aparentemen-

te em muito maior número, contribuem opostamente para afastar os estudantes 

desta opção profi ssional.

 Também está evidente, embora este tópico não tenha sido abordado nas 

pesquisas, que atingiram apenas estudantes, que a melhora na atuação dos pro-

1 Organizador deste livro.
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fessores de física depende também da instauração de uma política de salários mais 

justa. Especialmente quanto ao magistério público estadual, cujos salários servem 

como baliza inferior para os salários praticados pelas instituições privadas locais. 

Sem um salário que permita ao professor realizar integralmente sua vocação, como 

poderá ele investir em educação continuada, em leituras, em materiais didáticos 

próprios? Os salários precisam melhorar porque, em última análise, correspondem 

aos meios que o professor utiliza para benefício de seus próprios alunos.

Dessa forma, fi ca o agradecimento a todos que colaboraram na construção 

do projeto que conduziu a este livro, incluindo os autores dos diversos capítulos e 

os órgãos que o fi nanciaram e distribuíram.
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