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RESUMO: Neste trabalho, pretende-se mostrar o resultado de uma pesquisa que foi 
realizada junto aos professores de Física do CEFET-PI, na cidade de Teresina-Pi, com o 
objetivo de investigar as concepções e a metodologia de ensino desses professores, 
buscando identificar o uso de atividades experimentais como procedimento de ensino que 
estimule a curiosidade e aprendizagem dos alunos para os fenômenos da Física. Os 
instrumentos de pesquisa foram um questionário e a observação direta das situações de 
trabalho na instituição, bem como a análise dos planos de cursos. Após a análise das 
respostas conseguiu-se confirmar três das hipóteses lançadas inicialmente a respeito das 
atividades desenvolvidas pelos professores e suas concepções quanto ao ensino 
aprendizagem de Física no ensino médio e superior. 
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ABSTRACT: In this work is intended to show the result of a research that was carried out 
at Physics teachers of CEFET-PI, in the City of Teresina - Pi, in order to investigate their 
concepts and methodology of education, seeking to identify the use of experimental 
activities as teaching resource to encourage students’ curiosity and learning of Physics 
phenomena. The research tools were a questionnaire and direct observation of work 
situations in the institution as well as the analysis of the course plans. After the answer 
analysis it could be confirmed three assumptions initially advanced about the activities 
developed by teachers and their views on the Physics teaching and learning on high school 
and faculty. 
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INTRODUÇÃO 

Para que o processo ensino-aprendizagem seja satisfatório, se faz necessário uma 

metodologia adequada a cada área. O ensino de Ciências requer uma metodologia diferente 

de outras áreas, já que o conhecimento científico exige um processo próprio, em que a 

atividade experimental deve ser predominante. 

Segundo Delizoicov (1994, p.17)  

“As Ciências Naturais, e a Física em particular, enquanto áreas do 
conhecimento construídas têm uma história e uma estrutura que, uma vez 
aprendidas, permitem uma compreensão da Natureza e dos processos 
tecnológicos que permeiam a sociedade. Qualquer cidadão que detenha um 
mínimo de conhecimento científico pode ter condições de utilizá-lo para as suas 
interpretações de situações de relevância sociais, reais, concretas e vividas, bem 
como aplicá-lo em outras situações.” 

O ensino de Física, como ciência natural, de acordo com PCN: Ciências Naturais 

(1998)  

“sem interação direta com os fenômenos naturais e tecnológicos deixa 
enorme lacuna na formação do estudante (...) diferentes métodos como a 
utilização de observação e experimentação despertam o interesse dos estudantes 
pelos conteúdos e conferem sentidos à natureza e à ciência que não são possíveis 
ao se estudar ciência apenas nos livros.” 

Deste modo fazem-se necessárias as atividades experimentais que levem os alunos 

a uma aprendizagem significativa, ou seja, que eles sejam capazes de refletir sobre as 

ações, descobrir novos conhecimentos através dos conteúdos adquiridos, utilizarem-se 

destes conhecimentos em suas atividades profissionais, tornando o processo ensino-

aprendizagem mais satisfatório, tornando o ensino das Ciências Exatas mais estimulante 

para os alunos em nível médio, o que os poderia levar a continuar um percurso acadêmico 

nessa área, no nível superior. 

Durante o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem das ciências, 

podem-se empregar muitos caminhos, mas todos eles deverão estar em correspondência 

com as exigências para o tratamento do tipo de conteúdo que se trata, nesse caso, o 

conteúdo científico.  Este fazer pode ser concretizado através do estudo do próprio 

fenômeno, ou reproduzindo-o em condições especiais que se aproximem do fenômeno, mas 

de uma forma controlada, ou seja, os experimentos. Esta possibilidade fez surgir os 

laboratórios, local onde se realiza este trabalho.  Estes experimentos também podem ser 



 
 
 

simulados de forma virtual, com o auxílio da tecnologia da informação, especialmente 

aqueles que, devido suas condições idealizadas, não podem ser feitos no laboratório real. 

De acordo com a forma como os laboratórios virtuais são apresentados ao aluno, do nível 

de interação entre o aluno e o ambiente, Queiroz (1998) propõe uma classificação dos 

laboratórios virtuais em três níveis, que são nível hipermídia, nível simulação e nível tele-

presença reais. 

A Física, segundo Santos (1978, p.12), 

“[...] é a ciência experimental por excelência, pois os fenômenos 
físicos podem ser repetidos indefinidamente com a mesma porção de material, 
permitindo que o pesquisador tire conclusões e verifique, por repetição, se as 
conclusões são plenamente corretas e completas.” 

Sendo assim, a utilização do laboratório permite também ao professor desenvolver 

melhor os conteúdos de maneira mais clara e compreensível, fazendo o aluno envolver-se 

mais, facilitando a assimilação. Isso permite a aquisição de conhecimentos de maior 

qualidade, o que dificilmente aconteceria no ensino tradicional, em que professor se 

preocupa em transmitir mais e mais informações ao aluno sem se preocupar se este está 

aprendendo. Nesta ocorrência, o processo fica restrito ao ensino, faltando, pois, o 

indispensável complemento: a aprendizagem. 

CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE AS ATIVIDADES PRÁTICAS 

Encontramos, na literatura específica, alguns trabalhos direcionados à análise das 

concepções que o professor possui sobre as atividades práticas no ensino de Física. 

Em um trabalho realizado por Pacca & Scarinci (2007), sobre a “concepção dos 

professores e a resignificação das atividades na sala de aula”, os professores pesquisados 

“ao mesmo tempo em que se referiam à aula de demonstração, a aula experimental aparecia 

nos discursos e esta sim parecia mais clara e definida quanto aos objetivos”. Mesmo 

porque, a atividade experimental envolvendo o próprio aluno na execução, leva em 

consideração que ele mesmo manipula os equipamentos e possui maior liberdade para 

explorar seu raciocínio. 

Em outra pesquisa realizada por Pacca & Scarinci (2005), sobre a concepção dos 

professores em aulas de demonstração, verifica-se que “assim como os alunos, os 



 
 
 

professores também têm pré-concepções, não somente quanto ao conteúdo científico, mas 

também quanto à visão de ciência e a visão de ensino e aprendizagem”. Alguns professores 

“relacionam aulas experimentais com demonstrações, porque assumiu que a intenção do 

professor ao planejar o experimento para os alunos é a de demonstrar algum conceito 

físico”. Verifica-se que o professor não possui ainda uma concepção correta sobre que 

atividade desenvolver e como desenvolver tal atividade. 

Em um trabalho realizado por Dourado (2006) relativo à integração entre Trabalho 

de laboratório e Trabalho de campo no ensino de Ciências, junto a professores portugueses, 

relata que “sobre a viabilidade, ou não, de implementação integrada, foi solicitada a 

justificação dessa opção. No entanto, enquanto que 55 (ou seja: 79,7%) dos 69 professores 

que consideram inviável a integração a conseguem justificar, apenas 66 (ou seja: 27,6%) 

dos 239 professores que consideram viável essa integração conseguem avançar com 

argumentos que justifiquem a mesma”. Observa-se, mais uma vez, a dificuldade do 

professor argumentar sobre a atividade a ser utilizada em suas atividades. O professor faz 

cursos de capacitação, onde observa teoricamente várias metodologias, mas, ao chegar à 

sala de aula tem dificuldades de programá-las.  

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

Na discussão do uso de atividades experimentais no ensino de Física, pretende-se 

ter o suporte de vários estudos que comprovam a eficácia deste procedimento de ensino. 

Em seu livro “Diferentes Abordagens ao Ensino de Laboratório”, Moreira & 

Lewandowski (1985), referem-se a três tipos de laboratório, segundo os objetivos a serem 

atingidos: “laboratório estruturado, laboratório não estruturado e laboratório com enfoque 

epistemológico”. Esta classificação, que é uma opção a ser sugerida quando das 

recomendações posteriores, parece ser bastante adequada quando se pretende trabalhar com 

turmas em nível superior, pois requer um nível de compreensão mais elevado que no ensino 

de nível médio. 

Na realização de um trabalho prático, se faz necessário que o aluno desenvolva 

várias habilidades que, segundo Robin Millar (1991), são divididas em três categorias e 

uma delas é a execução prática do próprio experimento.  



 
 
 

Para Tamir e Lunetta (1990) este tipo de atividade prende mais a atenção do aluno 

e satisfaz sua curiosidade natural, favorece iniciativa individual e o trabalho é independente 

e autônomo. Para Lawson (1995), muitos alunos não compreendem os complexos conceitos 

de ciência sem o apoio das atividades do laboratório.  

Para Schwab (1993), a atividade prática é essencial na aprendizagem de ciências, 

pois o aluno fica em contato direto com o fenômeno.  Para Gagné (1990), estas atividades 

são essenciais, pois melhoram suas habilidades. 

Segundo Borges (1993), pode-se verificar os tipos de alternativas existentes 

atualmente na execução de atividades práticas de laboratório, tais como o uso de 

microcomputadores com diferentes softwares educacionais que permitem ao aluno interagir 

com a simulação de diferentes fenômenos que esteja experimentando. 

A atividade de laboratório tem apoio na teoria sócio-cultural de Vigotsky (1987), 

pois mostra a possibilidade de ocorrer efetivamente o processo de aprendizagem já que 

ocorrem interações sociais verdadeiras, pois os parceiros, professores e alunos, possuem 

diferentes níveis de comunicação e conhecimento. 

O CONTEXTO DO CEFET-PI 

No Centro Federal de Ensino Tecnológico do Piauí (CEFET-PI), são poucas as 

disciplinas que utilizam o laboratório e mesmo quando o utilizam, podem fazê-lo de 

maneira que o aluno não tenha oportunidades de desenvolver suas capacidades, e dessa 

forma não se atingem os objetivos propostos.  

Considerando o exposto, o que se pretende neste estudo é investigar os motivos 

pelos quais alguns professores de física do CEFET-PI não utilizam o laboratório para 

práticas. Verificar se existe alguma metodologia predominante, dentre as utilizadas pelos 

mesmos. Através da pesquisa pretende-se também verificar a existência de outras 

atividades e como estas atividades são desenvolvidas, para procurar verificar a veracidade 

das hipóteses lançadas, e qual das nossas hipóteses é a mais coerente com respeito ao 

ensino de Física, no CEFET-PI de Teresina. 



 
 
 

Partindo da realidade vivenciada, o problema a ser investigado é: Quais são as 

concepções dos professores de Física do CEFET-PI em Teresina-Pi sobre as atividades 

práticas, que levam a que alguns deles não utilizem os laboratórios em atividades 

experimentais e prefiram outras metodologias de ensino. 

O propósito deste estudo é que, com a investigação deste problema, possam ser 

analisadas as concepções dos professores sobre as atividades práticas, evidenciadas as 

tendências no ensino de Física no CEFET-PI, desvelando-se o porquê das metodologias de 

ensino dos professores e os procedimentos predominantemente utilizados.  

A pesquisa que foi realizada possui como objetivo geral: Investigar as concepções 

dos professores de Física do CEFET-PI em Teresina-PI sobre as atividades experimentais, 

buscando identificar a metodologia e procedimentos de ensino utilizados para estimular a 

curiosidade e aprendizagem dos alunos para os fenômenos da Física. 

Para detalhar melhor o que se pretende com o trabalho podemos relacionar os 

objetivos específicos da pesquisa: 

- Analisar as concepções dos professores sobre atividades prático-experimentais 

no ensino de física; 

- Analisar as práticas de ensino de professores de Física, no CEFET-PI, em 

Teresina-Pi; 

- Verificar se existe alguma metodologia predominante, dentre as utilizadas pelos 

mesmos; 

- Verificar que motivos levam os professores a não utilizarem o laboratório de 

Física em suas atividades; 

- Verificar as condições disponibilizadas para o ensino de Física experimental, no 

CEFET-PI; 

- Apresentar propostas didáticas com vistas à melhoria do ensino de Física no 

CEFET-PI 

A pesquisa foi desenvolvida para, depois de analisadas as respostas dos 

professores, verificar as seguintes hipóteses: 



 
 
 

a) Na concepção dos professores, as atividades experimentais não são necessárias 

para a aprendizagem de Física 

b) O ensino de Física no CEFET-PI, em Teresina-PI é desenvolvido 

predominantemente através de aulas expositivas e resolução de exercícios de 

uma forma que não favorecem uma aprendizagem significativa. 

c) Há professores de Física, no CEFET-PI em Teresina-PI, que utilizam atividades 

experimentais como método de ensino em suas aulas, mas não exploram estas 

atividades com vistas a articular a Física com as necessidades da vida 

contemporânea. 

d) As atividades experimentais no ensino de Física, no CEFET-PI, não constam na 

grade curricular dos cursos, por isso, os professores não fazem uso do 

laboratório. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é um estudo de campo do tipo qualitativo, com todos os 11 

professores de Física do CEFET-PI de Teresina-PI. Os professores participantes da 

pesquisa são graduados em Licenciatura em Física, sendo que do total, 02 possuem 

mestrado e 04 possuem especialização.  

Os dados empíricos foram coletados através de questionário aberto e observação. 

O questionário foi aplicado aos professores na perspectiva de extrair destes sujeitos as 

informações sobre suas concepções, metodologia e o uso de atividades experimentais. 

Chizzotti (2000) faz um comentário muito pertinente sobre a aplicação de 

questionário com questões abertas: “é de grande importância que os participantes da 

pesquisa estejam bem esclarecidos sobre o objetivo do pesquisador, bem como a 

finalidade do trabalho”. Com o questionário também, os professores não ficam 

intimidados de expor seus pontos de vista, como poderia acontecer na entrevista. 

Outro instrumento de coleta de dados foi a observação, com a qual se buscou 

informações sobre as condições de infra-estrutura para o ensino de Física, tendo o 

laboratório como foco principal. Nesta técnica, o observador pode recorrer aos 



 
 
 

conhecimentos e experiências pessoais na análise do que foi observado no decorrer da 

pesquisa. 

Foram ainda analisados os planos de cursos e grades curriculares de Física, no 

intuito de verificar se os mesmos contemplam as atividades práticas. 

O tratamento dos dados foi qualitativo, pois o estudo foi centrado na análise das 

respostas dos entrevistados, no que foi observado e na análise dos suportes pedagógicos.   

RESULTADO E ANÁLISE 

Dos onze professores que receberam o questionário, apenas oito responderam e 

para a identificação dos mesmos usaremos os códigos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. 

Dos oito professores de Física da unidade sede do CEFET-PI, na cidade de 

Teresina-Pi, que responderam ao questionário, todos possuem graduação em Licenciatura 

em Física, sendo que os professores P2, P3, P4, P7 e P8 (62,5%) possuem pós-graduação 

em nível Lato Sensu e os professores P5 e P6(37,5%), pós-graduação em nível de 

mestrado. 

No CEFET-PI funciona o ensino em nível médio, técnico, médio integrado e 

graduação na área de Licenciatura em Física, Matemática, Biologia e Química e 

Tecnologias em Radiologia, Sensoriamento Remoto, em que os professores de Física 

ministram aulas. Os professores P1, P3, P7, e P8 (50%), ensinam apenas em nível médio 

e técnico e os professores P2, P4, P5 e P6 (50%), em nível superior, já que estes possuem 

pós-graduação. 

Ao serem questionados sobre o tipo de atividade pedagógica em sua formação 

apenas três (37,5%), P3, P7, e P8, tiveram aulas de laboratório em sua formação em 

física. 

Em suas aulas todos os professores utilizam o tradicional livro-texto e 

quadro/pincel, sendo que apenas três (37,5%) P2, P4, e P6, que desenvolvem suas aulas 

em nível superior, utilizam o computador. Os professores P1, P3, P5, P7 e P8(62,5%), 

realizam atividades experimentais, sendo que eles trabalham em nível médio. Vemos com 

isso que os cursos de graduação não possuem atividades experimentais, apenas atividades 

com uso de multimídias. Os que utilizam o laboratório justificam este tipo de atividade 



 
 
 

considerando que a mesma “melhora as condições de aprendizagem” (P4, P5), favorece 

um “conhecimento eficaz” (P7) permite “aplicar os conteúdos de forma prática” (P7, P8)  

Um professor que utiliza o computador, P6, diz que “facilita o acompanhamento das 

aulas e aprofunda os conteúdos”. 

Quando questionados sobre a aprendizagem significativa, apenas três (37,5%), P2, 

P4 e P5, disseram conhecer a teoria e citaram como características: “conteúdos 

relacionados com a realidade do aluno” (P5), “o professor deve levar em consideração o 

conhecimento prévio do aluno” (P5), “o aluno deve ter interesse pelo conteúdo” (P4) e 

“permite construir novos conhecimentos” (P2), o que está de acordo, em outras palavras, 

com a Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Que atividades eles 

desenvolveriam que favorecessem a este tipo de aprendizagem foram citadas: 

Pesquisa (P4), Atividades experimentais (P2, P4 e P5) e Seminários (P4). 

Com respeito às características das atividades experimentais, foram citadas: 

- Atividade em que o aluno vivencia os conteúdos teóricos (P7) 

- Ensino a através de experimentos relacionados com os conteúdos (material 

especializado, material caseiro e computador) (P5) 

- Envolvimento do aluno com a atividade (P2) 

- A aprendizagem é significativa (P2) 

- Autonomia do aluno (P2) 

- Utilização de laboratórios e multimídia (P4) 

- Verificar a veracidade e compatibilidade dos conteúdos teóricos com o 

experimento (P6) 

Todos os professores responderam que a atividade experimental é viável para a 

aprendizagem de Física. 

Quanto ao material de multimídia, apenas dois professores (25%) desconhecem a 

existências dos mesmos (P3 e P7), sendo que os outros utilizam tais recursos, pois acham 

que os mesmos melhoram a aprendizagem do aluno já que: 

- Permite melhor absorção do conhecimento (P2) 

- Mais abrangente que o livro texto (P1) 

- Facilita a aprendizagem (P2) 

- Deixa o aluno mais interessado (P1) 



 
 
 

- Torna a aprendizagem mais significativa (P2) 

- Faz o aluno adquirir mais autonomia (P2) 

- Torna a física mais divertida (P4) 

- Relaciona o conteúdo teórico com a prática (P5) 

Sobre a existência de laboratórios e equipamentos tecnológicos disponíveis para a 

execução da atividade experimental, a maioria afirma existir, mas que apenas dois 

(50%) (P2 e P4) utilizam estes equipamentos. O restante dos professores não faz uso dos 

mesmos em suas aulas por diversos motivos tais como:  

- Grande número de alunos por turma dificulta a utilização do ambiente (P5) 

- Não sabe utilizar os recursos disponíveis e falta de capacitação (P6) 

- Tempo para preparar a atividade (P3) 

- Dificuldade de conciliar os horários das aulas com o horário de 

laboratório (P5) 

- Poucos equipamentos para uma grande quantidade de alunos. (P5) 

Considerando as respostas apresentadas acima, verifica-se que os professores, 

mesmo não tendo esta atividade durante sua formação, são favoráveis à utilização de 

atividades experimentais e ao uso de equipamento multimídia para facilitar a 

aprendizagem de Física, desde que a escola coloque mais equipamentos à disposição e 

horários disponíveis para as devidas atividades 

Analisando o plano de desenvolvimento dos cursos onde existe a disciplina de 

Física, verifica-se que os mesmos não colocam carga horária disponível para o 

desenvolvimento de atividades experimentais, justificando que as mesmas podem ser 

incluídas nos horários das atividades teóricas, mas não disponibilizam um horário 

sistematizado, o que facilitaria a utilização pelos professores. 

CONCLUSÕES 

De acordo com o objetivo da pesquisa, ou seja, investigar as concepções e a 

metodologia de ensino dos professores de Física do CEFET-PI em Teresina-PI, buscando 

identificar o uso de atividades experimentais como procedimento de ensino que estimule 

a curiosidade e aprendizagem dos alunos para os fenômenos da Física, e baseados na 



 
 
 

análise das respostas apresentadas, podemos concluir que a maioria dos professores, em 

especial aqueles que já possuem cursos de pós-graduação, aceitam a idéia de que a 

atividade experimental favorece a aprendizagem de Física. Pode-se verificar também que 

os motivos que fazem com que não utilizem esta atividade de forma sistemática são a não 

existência de equipamentos suficientes frente a quantidade de alunos, tempo disponível 

para a execução da atividade, e horário para tal atividade na distribuição de aulas no 

horário. 

A hipótese de que, na concepção dos professores, as atividades experimentais não 

são necessárias para a aprendizagem de Física, não foi confirmada já que a maioria dos 

mesmos é favorável a este tipo de atividade, como se verifica acima. 

Quanto às outras três hipóteses apresentadas, foram confirmadas pela pesquisa, ou 

seja:  

- O ensino de Física no CEFET-PI, em Teresina-PI é desenvolvido 

predominantemente através de aulas expositivas e resolução de exercícios que 

não favorecem uma aprendizagem significativa. 

- Há professores de Física, no CEFET-PI em Teresina-PI, que utilizam atividades 

experimentais como método de ensino em suas aulas, mas não exploram estas 

atividades com vistas a articular a Física com as necessidades da vida 

contemporânea. 

- As atividades experimentais no ensino de Física, no CEFET-PI, não constam na 

grade curricular dos cursos, por isso, os professores não fazem uso do 

laboratório. 

- Pode-se verificar de um modo geral que as atividades experimentais no ensino 

de Física no CEFET-PI, poderão ser incorporadas nas atividades de ensino 

aprendizagem de seus diversos cursos, bastando para isto que se reestruturem 

os planos de cursos, horários de aulas, e uma maior organização nos 

equipamentos de laboratório e equipamentos de multimídia, favorecendo 

assim uma melhor aprendizagem da disciplina. 
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