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RESUMO 

      

Este trabalho tem como objeto de estudo os experimentos no ensino de Física das escolas do 

campo, procurando entender sua importância para a construção do conhecimento. Apresenta 

como objetivo geral investigar a importância dos experimentos de Física para as escolas do 

campo na percepção do professor e alunos, trazendo como objetivos específicos: verificar a 

relação entre a teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem das escolas do campo na 

disciplina de Física, entender como são desenvolvidas as aulas práticas no processo de ensino 

das escolas do campo e verificar as principais dificuldades encontradas pelos professores ao 

ensinar Física. O estudo foi realizado na Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de 

Freitas, escola pública estadual localizada na zona urbana da cidade de Picos no estado do Piauí. 

A escola foi escolhida por possuir alunos oriundos da zona rural da cidade. Para compreender 

qual a importância dos experimentos de Física na construção do conhecimento, foi realizada 

uma entrevista com o professor de Física do segundo ano do ensino médio e aplicado um 

questionário com questões abertas e fechadas para seus alunos. A presente pesquisa tem 

abordagem qualitativa do tipo exploratória. Os resultados apontam para a falta de laboratórios 

e materiais para a realização de experimentos de Física na escola, sendo unânime entre os 

sujeitos pesquisados que os experimentos são de grande importância para o aprendizado do 

alunado no ensino de Física. O estudo indica que os experimentos funcionam como ferramentas 

poderosas para a construção do conhecimento do aluno e motivação para Ciência. 

Palavras-chave: Educação do Campo. Ensino de Física. Experimentos de Física. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work has as object of study the experiments in the teaching of Physics of the schools of 

the field, trying to understand its importance for the construction of the knowledge. It presents 

as general objective to investigate the importance of physics experiments to the schools of the 

field in the perception of the teacher and students, bringing as specific objectives: to verify the 

relation between theory and practice in the teaching-learning process of the field schools in the 

discipline of Physics , to understand how the practical classes are developed in the process of 

teaching the rural schools and to verify the main difficulties encountered by teachers when 

teaching Physics. The study was carried out at the Polyvalent School Unit, Vidal de Freitas, a 

state public school located in the urban area of the city of Picos in the state of Piauí. The school 

was chosen because it has students from the rural area of the city. To understand the importance 

of physics experiments in the construction of knowledge, an interview was conducted with the 

physics teacher of the second year of high school and applied a questionnaire with open and 

closed questions for his students. The present research has a qualitative exploratory approach. 

The results point to the lack of laboratories and materials for the accomplishment of 

experiments of Physics in the school, being unanimous among the studied subjects that the 

experiments are of great importance for the student's learning in the teaching of Physics. The 

study indicates that experiments function as powerful tools for building student knowledge and 

motivation for science. 

 

Keywords: Field Education. Physics teaching. Physics experiments 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Os experimentos são de fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem 

para as escolas do campo. Eles contribuem plenamente para o aprendizado do alunado, pois, 

mostram o conhecimento de forma concreta e direta, despertando curiosidades e interesses dos 

alunos pela Ciência. Para Souza. (2013 p.10) “[...] o uso de experimentos nas aulas pode torna-

se diferenciadas e atraentes, dando a elas um processo mais dinâmico e prazeroso”. Nesse 

sentido, com o uso dos experimentos em sala, há possibilidade de maior interação entre os 

estudantes, pois, os mesmos tornam os conteúdos mais flexíveis, deixando mais fáceis e 

atraentes. 

Seguindo esse ponto de vista, é perceptível a importância dos experimentos. Eles 

oferecem vários recursos para a construção do saber. Segundo Reginaldo et. al, (2012, p. 01) 

“a importância da experimentação durante as aulas, não apenas por despertar o interesse pela 

Ciência nos alunos, mas também por inúmeras e outras razões devem ser de conhecimento de 

todos os professores da área”. Se por um lado percebe-se a importância dos experimentos nas 

práticas dos professores de modo a facilitar a compreensão dos alunos, por outro lado tem-se 

observado que a maioria das escolas públicas não tem estrutura adequada como espaço físico e 

materiais específicos para sua realização.  

A problemática da educação no ensino médio brasileiro tem crescido e gerado 

preocupações. Segundo Cancian (2016), cerca de 39% dos docentes que atuam na rede pública 

não tem formação acadêmica apropriada em todas as disciplinas que lecionam. Em 2016, após 

levantamento entre algumas disciplinas como, Física, Geografia, Química, História entre 

outras, a pesquisa comprovou que há carência de professores nessas disciplinas, principalmente 

em Física, onde a situação é mais crítica e preocupante, mostrando que 68% dos professores 

que atuam nessa disciplina não são formados em Física. A pesquisa também aponta que, muitos 

professores que leciona Física, tem dificuldade para trabalhar a teoria contemplando a prática 

experimental. Para Melo, Campos e Almeida (2015, p. 242) as “dificuldades estão presentes na 

opinião de professores de ciências que ensinam Física [...]”. Para esses autores, as dificuldades 

são encontradas pelos professores que ensinam Física a todo tempo, entretanto esse problema 

se torna mais grave, quando a formação acadêmica é diferente da área que atua. 

Tendo como base a problemática que envolve os experimentos de Física nas escolas do 

campo, os seguintes questionamentos são levantados: Qual a importância dos experimentos, na 

concepção de professores e alunos, das escolas do campo? Como os professores das escolas do 
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campo trabalham as atividades experimentais relativos ao Ensino da disciplina de Física? Quais 

as dificuldades e os desafios na aplicação dos experimentos de Física nas escolas do campo?  

A partir desses questionamentos, esse estudo apresenta como objetivo geral, investigar 

a importância dos experimentos de Física para as escolas do campo, na visão de professores e 

alunos. A partir desse propósito geral, os objetivos específicos desse estudo são; a) verificar a 

relação entre a teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem das escolas do campo na 

disciplina de Física; b) entender como são desenvolvidas as aulas práticas no processo de ensino 

das escolas do campo; c) verificar as principais dificuldades encontradas pelos professores ao 

ensinar Física. 
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2 – O ENSINO DE FÍSICA: TEORIA E PRÁTICA 

 

O presente tópico apresenta considerações sobre a importância dos experimentos de 

Física para as escolas do campo, de modo a entende-los como ferramentas para despertar a 

curiosidade espontânea dos discentes em relação ao conteúdo a ser trabalhado bem como a 

motivação do aluno para a construção do conhecimento científico. Para Camarini e Stachak 

(2005, p. 1), 

[...] experimentar no ensino de Física é de fundamental importância no 

processo ensino-aprendizagem e tem sido enfatizado por muitos autores. Esta 

ênfase por um ensino experimental adicionam-se importantes contribuições 

da teoria da aprendizagem em busca da contribuição do conhecimento. 

Partindo dessa afirmação os autores afirmam que os experimentos surgem como 

ferramentas primordiais para a construção de um conhecimento mais prazeroso, sendo 

salientado por muitos autores. 

As aulas experimentais na disciplina de Física são de suma importância, pois, 

contribuem para a construção do conhecimento individual e coletivo do indivíduo. Pereira, 

Bezerra e Silva (2014, p. 1) mostram que a “importância do uso da experimentação, [...] tem 

sido uma ferramenta frutífera de ensino apontada pelos professores e alunos como um 

minimizador das dificuldades enfrentadas no ensino tradicional”. Assim sendo, podemos 

afirmar que os experimentos são fatores chaves para a construção do conhecimento. 

2.1 – Importâncias dos experimentos de Física 

 

A Física é uma Ciência que estuda a Natureza e ao logo dos anos, têm explicado um 

número crescente de fenômenos existentes no universo. Entretanto “as pessoas, em geral, têm 

uma dificuldade imensa em entender essa Ciência. Tudo parece um bicho de sete cabeças, em 

que quase nada é conhecido e tudo parece inacreditável” (ZIMMERMANN, 2004, p. 09).  O 

autor afirma que hoje as pessoas não têm uma boa relação com essa Ciência, o que tem causado 

bastante resistência entre o ensino da disciplina de Física e a aprendizagem dos alunos. 

Historicamente a comunidade científica vem a cada dia ampliando os estudos na área 

de ensino da Física, procurando entender suas melhores práticas. Por outro lado, é comum ver 

alunos e professores com acentuado desinteresse pela mesma, seja por falta de condições 

materiais ou pela falta de conhecimentos básicos. Zimmermann (2004, p. 09) faz o seguinte 

questionamento “onde será que começa essa antipatia pela Ciência? Acredito que tudo isso não 

passe de uma falta de conhecimento e de pouca informação sobre as coisas que acontecem no 
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mundo à nossa volta”. Segundo o autor, a Ciência está presente em tudo o que pensamos e 

imaginamos, exercendo uma grande importância para a nossa vida, pois, seria difícil imaginar, 

o mundo de hoje sem a sua influência.    

Para Brennan (2000, p. 9) “a Física é a ciência que trata da matéria, da energia, do 

movimento e da força — tudo desde a imensidão do cosmo até a menor partícula indivisível da 

natureza”. Portanto, vale apena ressaltar que, ensinar Física não é uma tarefa fácil para o 

professor, entretanto, aprender a mesma sem metodologia adequada é mais difícil ainda. Para 

Orth (2016, p. 25), 

 
Aprender Física é essencial para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

[...] para que isso ocorra, a disciplina ensinada deve ser vinculada diretamente 

com a realidade [...]. Essa é a Física que deve ser ensinada nas escolas, que 

permita ao aluno atribuir sentido e significado aos conteúdos, podendo 

discutir, justificar e estabelecer relações com experiências já vivenciadas. 

 

 As aulas experimentais na disciplina de Física são de fundamental importância no 

processo de ensino-aprendizagem, pois, contribui para a construção do conhecimento 

individual e coletivo do indivíduo, além de dialogar entre teoria, prática, conteúdo e contexto. 

Por outro lado, é comum observar professores abordarem o conteúdo dessa disciplina somente 

na forma tradicional e sem uso de experimentos, ou seja, só aula teórica. Santos et. al, (2018, 

p. 2) afirmam que, [...] “uma série de experiências e atividades práticas que poderiam 

perfeitamente ser realizadas dentro das salas de aula, são deixadas de lado pelos professores 

que acreditam necessitar de salas especiais para esse fim”.  

Os laboratórios de Física com aparelhos e salas apropriadas são de extrema importância 

para a explicação dos fenômenos Físicos, entretanto, todos os professores da área de Física 

devem entender que muitos experimentos podem ser realizados em sala de aula com materiais 

reciclados ou de baixo custo. É de fundamental importância que os professores tenham 

motivação ao lecionar a disciplina de Física, abordando não só a teoria, mas também a prática 

com as aulas experimentais, visando uma melhor compreensão dos conteúdos pelos alunos.  

Para Vygotsky (2008, apud OLIVEIRA, OLIVEIRA, MONTEIRO. 2015, p. 211),  

 

 [...] ensinar conceitos de modo direto não é eficaz, do ponto de vista de 

significação e qualidade de aprendizado. Essa definição é importante, pois ao 

citar que apenas conceitos são ineficazes, trazem em seu contexto a 

necessidade de uma nova forma de abordagem, ou seja, unir conceitos com a 

aula prática. 
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Nesse sentido, as práticas experimentais são importantes no desenvolvimento do 

conhecimento e no direcionamento dos conceitos para melhorar a eficiência do processo de 

ensino-aprendizagem das aulas de Física. Silva e Landim (2012, p. 2), reafirmam que o 

professor “[...] não deve se limitar à mera descrição de conteúdos teóricos, mas sim oferecer 

condições para que o aluno possa construir seus conhecimentos através de atividades práticas, 

preferencialmente a partir da valorização da natureza interdisciplinar da ciência”. 

O processo de ensino da disciplina de Física não é fácil, pois necessita da fusão entre 

teoria e prática, para que se torne mais fácil sua compreensão. Por outro lado, as escolas 

públicas, em sua maioria, não oferecem espaços apropriados, assim como falta motivação e 

material ao professor para a realização das aulas experimentais. Nesse sentido Salesse (2012, 

p. 12), afirma que: 

 

[...] na rede pública de ensino os laboratórios para a realização dessas aulas 

são na maioria das vezes precários, não possuindo os materiais necessários 

utilizados no experimento, onde muitas vezes o objetivo da prática não á 

alcançado, além de colocar em risco todos os envolvidos, devido à falta de 

equipamentos de segurança no local. 

 

 Além de espaços e equipamentos precários, falta à escola equipamentos de segurança 

necessário a prática docente. O autor evidencia que o papel dos experimentos em sala de aula é 

fundamental para a construção do conhecimento dos alunos, e sua ausência abre espaço para a 

desmotivação, ocorrendo desinteresse e questionamento dos alunos diante de uma disciplina 

chata e de difícil compreensão. Conforme evidenciam Farias; Basaglia e Zimmermann (2009, 

p. 4), “O grande desinteresse dos alunos pelo estudo [...] se deve, em geral, a falta de atividades 

experimentais”. Os autores compreendem que, com ausência das atividades experimentais, os 

conteúdos, se tornam robustos e de difícil compreensão, ocasionando desinteresse do alunado. 

 Para Lira (2013, p. 23) “É inegável a importância da experimentação no ensino [...], 

pois permite um melhor entendimento do que acontece na Natureza, [...] e por propiciar a 

construção do saber científico”. O autor afirma que, os experimentos são de grande importância, 

pois, proporcionam maior qualidade, e uma melhor absorção dos conteúdos pelos os alunos. 

Para Pinto (2014, p. 18), 

 

[...] o ensino deve proporcionar a real aprendizagem para o aluno, depara-se 

com as metodologias de ensino capazes de possibilitar esse interesse. E como 

já referido, os experimentos [...] são [...] ferramenta auxiliar contundente para 

esse processo. Pois, o experimentar está na construção do sujeito como 

homem. 
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 Para o autor citado, o papel dos experimentos, é fazer a ligação entre o conteúdo que 

está sendo explicado e o aluno que está observando. Berezuk e Inada; (2010 p. 207) afirmam, 

 

As aulas experimentais são essenciais para que os alunos tenham um 

aprendizado eficiente e estruturado em diversos cursos, principalmente na 

área das Ciências [...], pois somente neste tipo de aula os alunos utilizam os 

materiais, manuseiam equipamentos, presenciam fenômenos e organismos 

que podem ser observados a olho nu ou com a ajuda de microscópios. Além 

disso, nas aulas práticas, os alunos avaliam resultados, testam experimentos e, 

assim, exercitam o raciocínio, solucionam problemas e são estimulados ao 

desafio. 

  

 Para os autores, os experimentos são ferramentas importantes para a construção do 

conhecimento amplo nos indivíduos; pois, facilitam a compreensão dos conteúdos, mostrando 

de forma concreta tudo o que a teoria relata.  

2.2 – Os desafios encontrados no ensino de Física nos dias atuais  

 

São muitas as dificuldades encontradas pelos discentes e professores no 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem em Física. Hoje são notáveis que os experimentos 

tornam flexível os conteúdos e fazem com que a disciplina de Física fique mais atrativa para a 

compreensão dos conteúdos. A realização dos experimentos em sala, torna as aulas mais 

dinâmicas e de fácil entendimento, fazendo com que os alunos aprendam os conceitos dos temas 

estudados. Segundo Feix, Saraiva e Kipper (2012, p. 01) “As aulas de Física são, muitas vezes, 

ministradas pelos professores de forma estritamente teórica, enfatizando somente conceitos e 

memorização de leis”. Isso ocorre porque muitos professores de outras áreas como Português, 

Matemática, etc., ministram aulas de Física sem formação e com grande dependência do livro 

didático e ausência da prática experimental. 

Os problemas relacionados ao aprendizado de Física a cada ano se agravam, devido 

todas essas dificuldades encontradas, tornando-se mais difícil a formação dos docentes nessa 

área, pois, muitos alunos fogem dessa disciplina, e veem a Física como uma disciplina de difícil 

compreensão. Aliado a isso tem-se a fragmentação do ensino dos conteúdos e abordagem 

somente na forma teórica. Segundo Pinheiro (p. 13, 2009) 

[...] o ensino de Física vem se realizando, em geral, mediante a apresentação 

desarticulada e descontextualizada de conceitos, leis e fórmulas, distanciados 

da vida do professor e do aluno e, portanto, desprovidos de significado. Esse 

modelo de ensino prioriza a teoria e a abstração e insiste na resolução de 
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exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado aconteça pela 

automatização ou memorização, e não pela construção do conhecimento. 

 

 

  Para o autor o ensino de Física nos dias atuais vem sendo abordado de forma 

fragmentada e sendo embasado somente em teoria visando a abstração sem conexão com a 

realidade para atrair a atenção dos alunos em sala. 

  Inúmeras dificuldades podem ser encontradas pelos alunos e professores na elaboração 

e no desenvolvimento das atividades práticas em sala, principalmente se os discentes forem os 

próprios construtores dessas atividades. As dificuldades no ensino de Física evidenciam que 

somente o ensino científico prático não vai sanar todas as deficiências educacionais, mas 

possibilita uma aproximação da realidade.  

A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), diz que, 

 

Art. 35o. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos; 

I – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(BRASIL, 1996, p. ) 

 

 A lei afirma que, para o progresso dos estudos e para que seja criado um cidadão crítico 

capaz de desenvolver seu intelectual, é preciso compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos. Mas é importante resaltar que, todos os parâmetros redigidos e mencionados pela 

lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, são importantes e todos procuram avançar na mesma 

direção. Mas a realidade nas escolas públicas é bem diferente do que são redigidos em lei. 

Portanto, como os professores poderão ensinar e fazer com que os alunos compreendam os 

fundamentos científicos e tecnológicos sem que haja estruturas adequadas nas escolas públicas, 

como laboratórios, materiais para que sejam realizados os experimentos, livros com conteúdo 

adequados e formação adequada para ensinar a disciplina de Física.       
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2.3 – Reflexão sobre experimentos. 

 

 Experimentos ou aulas experimentais são fatores chaves que despertam os alunos a 

compreender as Ciências da Natureza de forma prática. Mostram os conteúdos que foram 

expressos teoricamente, de uma forma concreta e direta, trazendo os mesmos para o mundo 

real, em outras palavras é a junção da teoria com a prática, visando facilitar uma melhor 

compreensão dos conteúdos pelos os alunos. Conforme Santos et. al, (2018, p. 2), “a prática 

[...] pode servir como essa motivação que os alunos necessitam para verem [...] situações reais. 

As experiências estimulam a curiosidade e o questionamento investigativo, além de ajudarem 

os alunos a entenderem e a fixarem conceitos [...] que foram aprendidos na teoria”. 

 Partindo desse conceito, os experimentos são de fundamental importância na construção 

do conhecimento cientifico, pois facilitam o entendimento dos conteúdos pelos alunos. Dessa 

forma, mesmo que as escolas não tenham locais apropriados para sua realização, cabe ao 

professor fazer uso da sua criatividade e adaptar em suas aulas, aulas práticas aos materiais que 

a escola já possui ou que possa fazer uso de matérias de baixo custo e de fácil acesso 

(BEREZUK; INADA, 2010). 

Os Experimentos ou aulas experimentais, não são apenas métodos de ensino, mais sim, 

são maneiras de representar a realidade que é ofertada ou dialogada pela teoria, são explicações 

que são mostradas através de um mundo real. Diante disso, Andrade e Massabni (2011, p.841) 

entendem que, 

 

“[...] a atividade prática não deve se constituir apenas em atividade mecânica 

de medição, observação, descrição, entre outras, sem que se extraiam “lições” 

sobre o objeto estudado”. Este objeto pode ser um animal vivo ou conservado, 

uma planta ou parte dela, um fenômeno físico, como a queda de um objeto, ou 

reações químicas, ou ainda, o objeto pode ser uma região florestal ou um rio 

degradado, entre outros. Assim, a atividade prática pressupõe participação do 

aluno em uma situação de ensino e aprendizagem em que se utiliza ou requer 

a análise e reflexão sobre dados primários da natureza.  

 

 Os autores compreendem que os experimentos não são apenas atividades de repetição, 

devendo o aluno fazer ligações sobre o objeto que está sendo estudado e a teoria que está sendo 

apresentada em sala, para que tenha uma melhor compreensão do conteúdo. Isso visa não só as 

escolas das cidades, pois, as práticas impulsionam e buscam o interesse de todos os alunos, em 

geral, seja nas escolas da cidade ou do campo. 
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3 –METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em um colégio estadual do município de Picos no 

estado do Piauí, utilizando abordagem qualitativa de caráter exploratório, envolvendo um 

professor de Física e os alunos de uma turma do segundo ano do ensino médio. Foi realizada 

uma entrevista com o professor e alunos e aplicado um questionário com questões abertas e 

fechadas. A pesquisa teve como objetivo geral, investigar a importância dos experimentos de 

Física para as escolas do campo. 

 A coleta dos dados foi feita nas condições naturais, sem que tivesse interferência, 

buscando compreender a opinião do professor e dos alunos. Para Neves (2015, p. 19), 

 

A pesquisa qualitativa tem o especial objetivo de revelar os mistérios que 

permeiam o cotidiano escolar, identificando processos que, muitas vezes, 

devido ao fato de se tornarem parte da rotina de uma determinada realidade 

escolar, passam despercebidos pelos próprios envolvidos na pesquisa. 

 

 

Para o autor a pesquisa qualitativa vem como uma proposta de investigação, 

possibilitando que o pesquisador tenha maior participação do processo e resultados obtidos. Já 

que, o seu objetivo de estudo envolve pessoas que atuam conforme suas opiniões e experiências 

que instituem conhecimentos próprios. 

3.1 – Caracterização da Pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de aplicação de questionário com alunos e 

entrevista com o professor da área de Física, (conforme Apêndice A e B) procurando saber, 

sobre o desenvolvimento das aulas práticas. 

Dessa forma, através do questionário que foi realizado entre os alunos e a entrevista com 

o professor, as opiniões sobre as aulas experimentais na área da Física foram analisadas. A 

opção pelo questionário se justifica pela grande variedade de opiniões buscando atingir maior 

número de pessoas simultaneamente e a entrevista permite obter o maior numero de 

informações de uma pessoa. 

Para Brito Júnior e Fares Júnior (2011) a entrevista é um procedimento fundamental para 

buscar resultados expressivos, pois, a quantidade de dados que é extraído do entrevistado e 

muito grande e são informações de alta qualidade, que facilita o desenvolvimento de bons 

trabalhos, rico em conteúdo.        
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A partir das informações adquiridas com os dados do questionário, foi possível obter o 

perfil dos alunos que optaram por respondê-lo, conforme nome, idade, identificação com a 

disciplina de Física e os experimentos como ferramentas para aprendizagem (Apêndice A). 

Para assegurar a garantia do anonimato do participante foram adotados a codificação como 

identificação buscando respeitar os princípios éticos da pesquisa. 

3.2 – Campo da pesquisa 

3.2.1 – Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de Freitas 

 

 A Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de Freitas foi construída, em 

1973, através da Lei 876, aprovada em 07/03/1973, pela Câmara Municipal e sancionada pelo 

senhor prefeito José Nunes de Barros, em março desse mesmo ano. O órgão encarregado pela 

obra foi a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí, sendo o local escolhido nas 

proximidades da Escola Marcos Parentes. 

 A escola funcionava nos turnos manhã, tarde e noite sendo que, durante o dia era 

ofertado o ensino fundamental II e a noite o ensino médio. Atualmente a escola oferta duas 

modalidades de ensino o fundamental II e o médio funcionando em dois turnos manhã e noite. 

Pela manhã oferta as duas modalidades até o segundo ano do ensino médio e ainda oferta o 

mais educação, o pré-ENEN e no turno da noite é ofertado o ensino médio completo.   

A Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de Freitas possui um corpo docente 

com 36 (trinta e seis) professores, mas alguns deles não atuam na sua área de formação, eles 

cobrem outras áreas que não tem professor. Porém, todos com um comprometimento nos seus 

setores de atuação. No entanto, são poucos efetivos, muitos são apenas celetistas.  
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Figura 01: Fachada da U. Esc. Polivalente Desembargador Vidal de Freitas da cidade de Picos – PI.  

 Fonte: Dados da pesquisa. 2019. 

 

A Unidade Escolar Polivalente Desembargador Vidal de Freitas, representa muito para 

a cidade de Picos, pois proporciona uma educação para os jovens dessa cidade. Fica localizada 

no bairro Bomba, próxima ao colégio Marcos Parentes. Essa Escola já atendeu as necessidades 

educacionais de Picos e de cidades vizinhas como Alagoinhas, Campo Grande, Bocaina, São 

José do Piauí, Fronteiras, Pio IX entre outras. Porém, atualmente, ela só atende os alunos da 

cidade de Picos.       

A escola é composta por 01(uma) cozinha (FIG2. A), 01(uma) biblioteca (FIG2.B), 01 

(uma) quadra de esportes coberta (FIG2.C), 01 (um) pátio coberto (FIG2.D), 01 (uma) 

coordenação (FIG2. E), 01 (uma) sala de professores (FIG2. F), 01 (uma) sala de diretoria 

(FIG2. G), 01 (um) refeitório (FIG2. H), 01 (um) auditório (FIG2. I), 14 (quatorze) salas de 

aulas todas bem arejadas com ventiladores e centrais de ar (FIG2. J), 02 (dois) banheiros 01 

(um) masculino e 01 (feminino) sendo cada um com chuveiro e com 06 (seis) divisórias cada, 

sendo todos adequado para alunos deficientes (FIG2. L), 02 (duas) rampas para alunos 

deficientes (FIG2. M).  

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 Figura 02: Estrutura física da U. E. Pol. Des. Vidal de Freitas, município de Picos no estado do Piauí.  
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    Fonte: Dados da pesquisa. 2019. 
 
    Fonte: Dados da pesquisa. 2019. 
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3.3 – Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são dezesseis (16) alunos e um (01) professor da disciplina de 

Física do segundo (2ª) ano do ensino médio da escola Vidal de Freitas. Através da entrevista 

direcionada ao professor e o questionário realizado com os alunos, identificamos resultados 

expressivos que favoráveis à pesquisa relacionada à importância dos experimentos em Física 

para as escolas do campo.  

A partir dos dados obtidos no questionário foi aplicado aos alunos do segundo ano do 

ensino médio, e a entrevista realizada com o professor foi possível obter os resultados 

individuais de cada um dos participantes. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Buscando compreender a importância dos experimentos no ensino de Física para as 

escolas do campo, foi de fundamental importância a realização de atividades entre os alunos e 

o professor da disciplina para compreender o ponto de vista referentes à proposta da pesquisa. 

As informações foram coletadas através de entrevista semiestruturada com o professor de Física 

e um questionário aplicado com os alunos do segundo ano do ensino médio, sendo, em uma 

única escola da rede pública. 

Observando o entendimento do professor e alunos sobre a importância dos 

experimentos em Física, foi possível obter um universo amplo de informações sobre a 

importância dos experimentos. Dessa forma foi possível visualizar através do questionário 

aplicado com os alunos a importância das aulas experimentais. Porém, segundo os alunos, 

nunca foi proposta uma aula experimental em sala.   

 

    Quadro 01: Atividades dos alunos 

QUADRO DAS QUESTÕES 

01 - Onde Mora? 

02 - Qual sua faixa etária? 

03 - Você gosta da disciplina de Física? 

04 - Você acha o ensino de Física importante? 

05 - Você tem dificuldade na disciplina de Física? 

06 - Você consegue relacionar o que aprende em Física com seu cotidiano e com as 

tecnologias? 

07 - Você acha a realização de experimentos de Física importante para sua 

aprendizagem? 

08 - Com que frequência é realizado experimentos de Física em sala de aula? 

09 - O professor de Física traz para a sala de aula experimentos sobre o conteúdo que 

está sendo trabalhado em aula? 

PERFIL E RELAÇÃO DOS ALUNOS COM A DISCIPLINA DE FÍSICA 

QUADRO DAS RESPOSTAS 

Aluno 
Q. 

01 

Q. 

02 

Q. 

03 

Q. 

04 

Q. 

05 

Q. 

06 

Q. 

07 

Q. 

08 

Q. 

09 

Aluno 

01 
Rural 16 não sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

02 
Rural 16 sim sim não não sim nunca nunca 

Aluno 

03 
Rural 18 sim sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

04 
Urbana 16 não sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

05 
Rural 17 não sim sim não sim nunca nunca 
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Aluno 

06 
Rural 16 não sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

07 
Rural 17 sim sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

08 
Rural 17 sim sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

09 
Rural 18 sim sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

10 
Rural 17 não sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

11 
Rural 16 não sim sim não sim nunca nunca 

Aluno 

12 
Rural 18 sim sim não sim sim nunca nunca 

Aluno 

13 
Rural 18 sim não não sim não nunca nunca 

Aluno 

14 
Rural 17 sim sim não sim não nunca nunca 

Aluno 

15 
Rural 18 sim não não sim sim nunca nunca 

Aluno 

16 
Urbana 16 não sim sim não sim nunca nunca 

    Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 As informações coletadas do Quadro 01 apontam unanimidade entre os alunos, 

mostrando que os experimentos são de suma importância tanto para a construção do 

conhecimento, quanto para o ensino de Física. Os resultados mostram também que há 

dificuldades entre os alunos para compreender a disciplina de Física. Por outro lado, os alunos 

apontam que os professores não adotam os experimentos como ferramenta para o ensino dessa 

disciplina.  
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     Gráfico 01: perfil dos alunos 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O gráfico 01, mostra a região dos alunos da escola. A maioria dos alunos vem da zona 

rural, aonde 14 dos 16 alunos da turma escolhida vem da zona rural e apenas 2 alunos vem da 

zona urbana. Conforme o IBGE, mesmo estando localizada na região urbana a escola é 

considerada uma escola do campo quando a maior parte dos seus alunos residem/moram no 

campo. Segundo o IBGE a Educação do Campo abrange um vasto nível de ensino, dispõe de 

legislação própria e está ligada a um programa de evolução sustentável, vinculada ao meio rural. 

Segundo o decreto n° 7.352, 

 

Escola do Campo é aquela situada em área rural (IBGE) ou em área urbana, 

desde que atenda predominantemente a populações do campo. 

  

 Segundo (Padilha, 2017), não importa onde a escola esteja localizada se é na zona rural 

ou urbana, basta que a escola atender os pré-requisitos como, maioria dos alunos seja da zona 

rural, garantir o acesso à educação, contribuindo para a permanência dos jovens no meio rural 

e etc.  
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      Gráfico 02: Faixa etárias dos alunos 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  O gráfico 02, mostra a faixa etária de idade dos alunos, aonde na turma escolhida vai 

de 16 a 18 anos.      

 
Gráfico 03: Questões 03 a 09 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nesse gráfico são apresentados os resultados das questões 03 a 09, eles mostram as 

respostas de cada aluno. Portanto na questão 03, são divididos os resultados sobre os alunos 

gostarem da disciplina de Física, já na questão 04, os resultados ficam quase unanime quando 

se diz respeito à importância do ensino de Física, apenas duas pessoas afirmam que não é 

importante. Na questão 05, 5 alunos apontaram que tem dificuldades na disciplina de Física, 

enquanto 11 alunos afirmam não ter dificuldades. Na questão 06, quando é perguntado “se eles 

conseguem relacionar o que aprende em Física com seu cotidiano e com as tecnologias”, é 

quase unânime as afirmações dos alunos: “não conseguem”, isso mostra que os alunos têm 

muitas dúvidas no entendimento da Física. Na questão 07, quando foram abordados sobre a 

importância da realização de experimentos de Física para sua aprendizagem, os resultados 

ficam quase unânimes, afirmando que são de suma importância, apenas dois alunos afirmaram 

que não são. Na questão 08 os resultados foram unânimes quanto as afirmações dos alunos 

sobre a frequência em que é feita a realização dos experimentos de Física em sala de aula, 

entretanto nunca foram realizados os experimentos. Na questão 09, quando os alunos foram 

perguntados se o professor de Física traz para a sala de aula experimentos sobre o conteúdo que 

está sendo trabalhado, as respostas também foram unânimes, com os resultados negativos, pois, 

os alunos afirmam que nunca foi realizado experimentos em sala.   

O quadro 02 mostra os dados adquiridos através da entrevista, também será informado 

o perfil do professor, conforme (Apêndice B). 
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 Quadro 02: Caracterização do professor 

QUADRO DAS PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

01 - Qual sua faixa etária? 

02 - Sobre sua Formação Acadêmica: 

03 - A Quantos anos trabalha na docência? 

04 - Em quais disciplinas ministra aulas? 

05 - Você acha a realização de experimentos de Física em sala de aula importante para 

aprendizagem dos alunos? 

06 - Com que frequência você realiza experimentos de Física em sala de aula? 

07 - Quais os fatores dificultam a realização dos experimentos em sala de aula? 

 

PERFIL E RELAÇÃO AO PROFESSOR COM A DISCIPLINA DE FÍSICA 

QUADRO DAS RESPOSTAS 

Questão 

01 

(  ) 18 a 24 

anos 
(  ) 25 a 34 anos ( x ) 35 a 49 anos 

(  ) mais 

de 50 

Questão 

02 

Graduação: ( x ) Licenciatura (   ) Bacharelado 

 

Pós-Graduação 

 

( x  ) Especialização (   ) Mestrado 
(   ) 

Doutorado 

Questão 

03 
15 Anos 

Questão 

04 
Matemática Física 

Questão 

05 
( x ) Sim (  ) Não 

Questão 

06 
(   ) Nunca    ( x ) Raramente     (   ) Algumas vezes      (    ) Com frequência 

Questão 

07 

( x ) Falta 

de tempo     

(   ) 

Organização da 

Escola 

(   ) Falta de 

laboratório     

(   ) Não 

planejo 

experimento 

(   ) Prefiro 

não aplicar 

experimentos 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O quadro acima apresenta alguns dados de questões que foram submetidas na entrevista 

feita ao professor, onde observamos desde sua formação acadêmica até os fatores que implicam 

na falta da realização dos experimentos em sala de aula. O professor possui formação inicial 

em Matemática e especialização em metodologia do ensino de Matemática e Física, trabalhando 

atualmente na disciplina de Física no 1ª (primeiro), 2ª (segundo) e 3ª (terceiro) ano do ensino 

médio.  
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Para compreender como ocorre o ensino de Física nas escolas públicas e entender a 

forma e a prática utilizadas pelos professores, se fez necessário recorrer e buscar as informações 

ao professor da área a respeito dos seus conhecimentos e pontos de vista referentes a essa 

temática.    

 

(PERGUNTA 05) Você acha a realização de experimentos de Física em sala de aula 

importante para aprendizagem dos alunos? 

 

A realização dos experimentos é importante, pois os alunos fazem, assim, a 

associação dos conhecimentos adquiridos da Física com os fenômenos que 

acontecem no cotidiano, facilitando o aprendizado e a reformulação dos seus 

conceitos. (Professor). 

 

Mesmo considerando importante a realização de experimentos de Física em sala de aula, 

facilitando o aprendizado e reformulação de conceitos, fica evidenciado diante da questão 05 

respondida pelos alunos que o professor não realizou experimentos em sala de aula, podendo-

se inferir que existe um nível de dificuldade enfrentado pelo docente na realização da prática 

experimental. 

 Para Guimarães (2009), experimentar é uma técnica de grande relevância para a 

construção de conhecimentos que explique as situações de dúvidas entre os alunos e o conteúdo 

trabalho e também serve para instigar o aluno sobre indagações que leve ao conhecimento. 

Assim, sendo conhecidos fatores chaves para que o conhecimento seja direcionado ao aluno de 

forma segura, permite que os discentes passem a fazer a associação com tudo o que acontecem 

a sua volta. Santos et. al (2018), afirma que, muitos professores tem a consciência que os 

experimentos são de grande importância para a construção do conhecimento, entretanto muitos 

deles ou por falta de conhecimento ou por falta de tempo continuam apresentando a Ciência 

apenas por fórmula e teorias. Santos et. al (2007, p. 03) ainda afirma que, “o quadro que a escola 

pública apresenta em relação às aulas ministradas pelo professor [...] é desanimador. [...] é 

preciso reformular o ensino [...} nas escolas, visto que as atividades experimentais são capazes 

de proporcionar um melhor conhecimento ao aluno[...]”. 

 Os autores afirmam que a escola pública vem apresentando um quadro precário, não só 

na sua estrutura, mas também, na forma que as aulas estão sendo ministradas pelos professores 

e ainda afirmam que é necessário fazer uma reformulação no ensino, sendo assim, isso só 

mostra a fragilidade das escolas públicas no Brasil. 
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Para Andrade e Massabni (2011) os experimentos não só são ferramentas que 

estabelecem funcionamento, eles também servem de coalizão, ou seja, faz a ligação entre o 

conhecimento que foi visto em sala com os acontecimentos do nosso dia-dia. Já para Santos et. 

al, (2018), os experimentos impulsionam os alunos a ter uma ampla visão dos conteúdos na 

forma mais real, e causam curiosidade e questionamentos nos discentes. Com essas afirmações, 

pode-se afirmar que os experimentos proporcionam uma ampla qualidade na aprendizagem dos 

alunos, fazendo-os elevarem o seu conhecimento. 

        

 (PERGUNTA 06) Com que frequência você realiza experimentos de Física em sala de 

aula? 

 

Raramente, pois a vários problemas que dificultam a realização de 

experimentos, principalmente nas escolas públicas que possuem muitas 

carências como a falta de laboratórios, horários das aulas mais curtos, alunos 

que chegam atrasados em fim são muitas dificuldades que impedem a 

realização dos experimentos. 

 

 Para o professor existem vários fatores que impedem a realização dos experimentos em 

sala de aula, um deles é a falta de tempo. Entretanto, sabemos que dificuldades sempre vão 

existir a todo tempo, seja em escolas públicas ou particulares. Para Angelo e Zemp, (2014), se 

não houver a presença de aulas experimentais nas disciplinas das Ciências, muitos alunos 

acabam não despertando sua curiosidade e terminam não conseguindo compreender o tamanho 

da relevância do conteúdo que está sendo abordado em sala de aula, assim criando uma escassez 

de informações em sua formação, e isso contribui para a desmotivação pela as disciplinas das 

Ciências da Natureza. 

 É importante ressaltar que a ausência de laboratórios e de materiais para a realização 

das aulas experimentais são fatores que contribuem para as dificuldades da realização dos 

experimentos, entretanto não pode ser fator impeditivo, pois, como já discutido, existem várias 

formas para trabalhar experimentos de baixo custo em sala de aula. 

 

(PERGUNTA 07) Quais os fatores dificultam a realização dos experimentos em sala de 

aula? 

O fator chave que dificulta a realização dos experimentos sem dúvidas é a falta 

de tempo, por dar aulas em período de aula cronometrado, ou seja, aulas 

reduzidas surgem muitos obstáculos, como: aulas com horário reduzido, 

alunos que vêm do interior, pois muitos chegam atrasados e ainda dependem 
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de transporte precário, alunos cansados, por trabalharem durante o dia, assim 

como estrutura deficiente nas escolas, como a falta de laboratórios.     

 O professor novamente argumenta que existem várias dificuldades, porém o que mais 

complica é o tempo reduzidos das aulas, alunos chegando com atraso, muitos deles dependentes 

de transporte escolar, enfim, muitos problemas que afetam o desempenho de uma boa aula. Mas 

se levamos todas as dificuldades existentes em conta, jamais conseguiremos ministrar uma 

única aula com os padrões adequados, pois só teoria e fórmula Matemática não são essenciais 

para uma boa aprendizagem. Conforme Alison e Leite (2016, p. 03) “o ensino puramente 

teórico, cercado de fórmulas [...] matemáticas da Física, propiciam muitas dificuldades de 

entendimentos pelos estudantes, seja pelo preconceito de matéria difícil, seja pelas dificuldades 

de ensino apresentadas pelos professores”.  

 Os autores afirmam que qualquer ensino das Ciências sem aulas experimentais, não são 

apropriados para que os alunos vinculem o que aprendeu com o que está em sua volta, ou seja, 

lecionar só aulas com procedimentos teóricos não é aconselhável para um bom aprendizado.   

 

(PERGUNTA 08) Você vê os experimentos como uma ferramenta para o ensino-

aprendizagem na disciplina de Física? 

Os experimentos são essenciais como ferramentas, pois, facilitam o 

aprendizado do alunado, pois, os alunos passam a entender os fenômenos que 

a Física estuda, assim tornando fácil associação dos conteúdos com os 

acontecimentos do dia-dia. 

 É compreendido pelo professor que, os experimentos são de suma importância para o 

estímulo dos alunos em sala, ele compreende que as aulas experimentais funcionam como uma 

poderosa ferramenta para o ensino e aprendizagem das Ciências, facilitando assim o 

aperfeiçoamento na aprendizagem dos alunos, possibilitando uma aproximação entre a teoria e 

o mundo real. Para Sousa e Costa (2016) as aulas experimentais como instrumentos de ensino, 

quando associada à disciplina de Física, tornam-se um instrumento poderoso na compreensão 

dos conteúdos pelos os alunos, pois facilita a assimilação dos conteúdos, e comprova 

experimentalmente os fenômenos físicos, provocando manifesto positivo dos alunos pelo 

conhecimento.        

(PERGUNTA 09) Quais os desafios e dificuldades dos alunos na disciplina de Física? 

 

Os alunos apresentam muitas dificuldades com os conceitos e teorias da 

Física, assim como os cálculos, problemas que seriam apresentados também 

com a aplicação de experimentos, pois, como já mencionado, alunos cansados, 
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muitos alunos que chegam atrasados nas aulas e dependência de transporte 

escolar.     

 

 O professor informa as dificuldades encontradas pelos alunos, na disciplina de Física. 

Ele enfatiza que os alunos apresentam dificuldades desde os conceitos até a resolução de 

cálculos, e se houvesse a aplicação de experimentos também teriam as mesmas dificuldades. 

Para Fernandes (2016) sempre vai haver dificuldades tanto por parte dos alunos quanto por 

parte dos professores, os problemas encontrados pelos os alunos frente ao aprendizado da Física 

são a falta de estrutura das escolas para dar apoio ao docente, à carga horária reduzida, a 

dependência pelo transporte escolar e a carência em especial de conhecimentos, fator que 

influencia para as limitações dos alunos. Mas o autor firma que é possível reverter esse 

problema, ou pelo menos diminuir as dificuldades quando ensinamos a disciplina de Física, 

como não se limitar só em aulas teóricas, trazer para as salas e aulas atividades com 

experimentos diversos, pois dessa forma os alunos vão encontrar facilidade na hora de abstração 

dos conteúdos.               

(PERGUNTA 10) Qual sua opinião sobre o ensino da disciplina de Física nos dias atuais, 

principalmente para as Escolas do Campo? 

 

A Física é uma disciplina importante para a compreensão dos acontecimentos 

da Natureza, assim como todas as disciplinas do campo das Ciências, e 

também são importantes os experimentos para que haja uma compreensão 

melhor nas aulas, tornado assim as mesmas mais atrativas, mas há vários 

obstáculos, principalmente nas escolas públicas, onde a própria administração 

pública investe muito pouco. Muitos professores esforçam-se o possível para 

sanar dificuldades.   

 

Iosif (2007) afirma que muitas escolas públicas não desfrutam de capital suficiente para 

que possam oferecer melhores condições para que possa ser realizado trabalhos de suma 

importância, e não se vê preocupação institucional. Iosie (2007, p. 19) afirma que “o tratamento 

dado à educação dos pobres [...] deixou um legado que pode ser verificado até hoje nos baixos 

índices de aprendizagem do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste regiões mais 

pobres, e nas periferias dos grandes centros urbanos”.  Percebe-se, que as escolas públicas, estão 

sofrendo com a escassez de recursos para que haja um melhor ensino, é visível que os recursos 

estão cada vez mais reduzidos para educação, transformando colégios em grandes espaços 

vazios e sem estrutura, muitos deles sem materiais didáticos adequados.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Diante dos resultados coletados das atividades proposta por esse estudo, conclui-se que 

os experimentos são de grande importância para o ensino da Física nas escolas do campo, pois, 

os mesmos proporcionam aproximação entre a teoria e a realidade vivenciada pelos alunos. 

Sendo assim, os experimentos apresentam um papel de suma importância para o 

aperfeiçoamento dos conceitos científicos, possibilitando assim melhor entendimento dessa 

Ciência. Os mesmos servem como alternativa para alicerçar o ensino da disciplina, contribui 

para a construção do conhecimento individual e coletivo do indivíduo.  

Ensinar a disciplina de Física não é um processo fácil, pois há necessita da fusão entre 

teoria e prática, para que haja uma facilidade na sua compreensão. Por outro lado, as escolas 

públicas, em sua maioria, não oferecem espaços apropriados, assim como falta material e 

motivação ao professor para a realização das aulas experimentais. No entanto as aulas de Física 

não devem se limitar à leitura. O professor pode usar sua criatividade, para proporcionar melhor 

qualidade nas aulas, incorporando atividades práticas com as aulas teóricas. 

Percebe-se que os principais fatores que influenciam e dificultam a aprendizagem da 

disciplina de Física é a motivação docente, falta de estrutura das escolas, aulas reduzidas por 

causa do transporte escolar e falta de interação dos alunos com a falta de realizações de aulas 

experimentais por parte dos professores.  
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APÊNDICE A  

 

Prezado aluno (a): 

 

Este questionário faz parte da pesquisa intitulada: Importância dos Experimentos de Física 

para as Escolas da Campo. Tem como objetivo investigar a importância dos experimentos de 

Física para as escolas do campo. Esse estudo apresenta-se sob a responsabilidade de Sinvaldo 

Francisco de Sousa (Orientando) e do Prof. Me. Fábio Soares da Paz (Orientador).       Pedimos 

sua colaboração no preenchimento desse questionário agradecemos desde já. 

 

1- Onde Mora? (Marque apenas uma resposta). 

    (   ) área urbana     (   ) área rural 

2 -  Qual sua faixa etária? 

(  )  16 a 17 anos  ( ) 18 a 24 anos ( ) 25 a 34 anos ( ) 35 a 49 anos 

(  ) acima de 50 anos 

3 - Você Trabalha? (Podem marca mais de uma resposta). 

(    ) Trabalho no campo. 

(    ) Trabalho na cidade. 

(    ) Trabalho fazendo outras atividades. 

(   ) Não estou trabalhando no momento 

4 - Você gosta da disciplina de Física? 

(  ) Não    (   ) Sim  

5 - Você acha o ensino de Física importante? (  ) Sim   (  ) Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

6 - Você tem dificuldade na disciplina de física? 

(   ) Não    (   ) Sim        

Para sim: Por que apresenta essa dificuldade? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7 - Você consegue relacionar o que aprende em física com seu cotidiano e com as tecnologias?  

(   ) Não    (   ) Sim        

Explique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 - Conte quais dificuldades que você encontrou ao estudar a disciplina de Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9 - Você acha a realização de experimentos de Física importante para sua aprendizagem? 

(   ) Sim   (    ) Não 

 

10 - Com que frequência é realizado experimentos de Física em sala de aula? 

(  ) Nunca   (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes     (    ) Com frequência 

 

11 – Quando o professor de física traz para a sala de aula experimentos sobre o conteúdo que 

está sendo trabalhado em aula? (Marque apenas uma resposta). 

a) (   ) Ainda não tivemos experimentos em sala. 

b) (    ) Ainda não tivemos experimentos em sala, porém gostaria que tivesse. 

c) (   ) Não gosto, eles tomam todo tempo da aula. 

d) (   ) Não gosto, eles deixam os conteúdos confusos. 

e) (   ) Aprovo, eles mostram na prática tudo o que está sendo expresso na teoria. 
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APÊNDICE B 

 

 

Esta entrevista faz parte da pesquisa intitulada: Importância dos Experimentos de Física para 

as Escolas da Campo. Tem como objetivo Investigar a importância dos experimentos de Física 

para as escolas do campo. Esse estudo apresenta-se sob a responsabilidade de Sinvaldo 

Francisco de Sousa (Orientando) e do Prof. Me. Fábio Soares da Paz (Orientador). 

Pedimos sua colaboração no preenchimento desse questionário agradecemos desde já. 

 

1 - Qual sua faixa etária?  

(  )  16 a 17 anos  (  ) 18 a 24 anos (  ) 25 a 34 anos (  ) 35 a 49 anos 

(  ) acima de 50 anos 

2 – Sobre sua Formação Acadêmica: 

 Graduação: (   ) Licenciatura   (   ) Bacharelado    Curso: _____________________________ 

Pós-Graduação: ( ) Especialização   ( ) Mestrado    ( ) Doutorado    

Tipo:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 – A Quantos anos trabalha na docência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 - Em quais disciplinas ministra aulas? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5 - Você acha a realização de experimentos de Física em sala de aula importante para 

aprendizagem dos alunos? 

(   ) Sim   (    ) Não  Explique:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6 - Com que frequência você realiza experimentos de Física em sala de aula? 

(   ) Nunca   (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes     (    ) Com frequência 

Explique:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7 - Quais os fatores dificultam a realização dos experimentos em sala de aula? 

(   ) Falta de tempo    (   ) Organização da Escola   (   ) Falta de laboratório    (   ) Não planejo 

experimentos     (   ) Prefiro não aplicar experimentos 

Justifique: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 – Você vê os experimentos como uma ferramenta para o ensino-aprendizagem na disciplina 

de Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9 – Quais os desafios e dificuldades dos alunos na disciplina de Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10 – Qual sua opinião sobre o ensino da disciplina de Física nos dias atuais, principalmente 

para as Escolas do Campo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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