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Resumo 
 

No intuito de orientar nosso trabalho e obter informações com relação à 
problemática vivenciada pelos estudantes no laboratório didáticos de Física no Campus 
do Pontal com base a um questionário fizemos um levantamento das opiniões dos 
estudantes, de modo que nos permita identificar as dificuldades, suas causas e as 
possíveis soluções desde o ponto de vista dos discentes. No trabalho, apresentamos 
resultados e discussões referentes às opiniões dos estudantes que já cursaram ou 
estavam cursando as disciplinas de Física Experimental dos cursos de Física e Química.  
 
 
 
Introdução 
 

Tem se observado, ao longo dos anos, uma crescente preocupação em 
reestruturar as disciplinas experimentais de Física no intuito de motivar o 
ensino/aprendizado dos princípios e conceitos da Física e de desenvolver a pratica do 
método cientifico como uma guia para resolver os diferentes problemas e as 
dificuldades que os estudantes apresentam no aprendizado da Física [1-2-3].  Entretanto, 
grande parte destes trabalhos foca experiências no ensino médio ou são limitados na 
medida em que exploram situações casuísticas.  

 
Levando em conta alguns pensamentos epistemológicos piagetianos [4-6] e 

algumas idéias do educador Paulo Freire, o qual afirma que a educação deve ser 
problematizadora, crítica e transformadora, e que a construção do conhecimento e o 
ensino/aprendizado nada mais são do que resultados da interação coletiva entre 
professores e estudantes [7]. Considerando ainda que o principal objetivo do nosso 
trabalho procura favorecer um ambiente mais dinâmico para o ensino/aprendizado da 
Física [5], de tal modo que a partir de situações-problema relacionadas com o seu 
cotidiano, os estudantes sejam motivados a investigar aplicando o método cientifico, 
evitando que o laboratório-didático seja visto unicamente como um processo mecânico 
e rotineiro, resolvemos elaborar um questionário que nos de a pauta sobre as atitudes e 
principais dificuldades em relação ao Laboratório de Física para ser aplicado  aos 
estudantes que fizeram na disciplina de Física Experimental estudaram os conceitos de 
Mecânica, Calor e Ondas. 
 
Método Experimental 
 

Como suporte para a realização deste projeto, elaboramos um questionário 
contendo dez perguntas, as quais foram formuladas levando-se em conta os seguintes 
parâmetros: atitudes (abordando ainda interesse e disposição em relação às disciplinas 
experimentais de física), metodologia, critérios de avaliação e possíveis soluções desde 



o ponto de vista dos estudantes. Quanto às alternativas dadas para cada pergunta, estas 
foram elaboradas de modo que não causem confusão ao estudante e que este pudesse se 
sentir mais à vontade ao responder as questões para assim obter uma resposta 
espontânea. Para cada pergunta foram propostas quatro possíveis alternativas: uma 
positiva, uma parcialmente positiva, uma negativa e outra parcialmente negativa. 
Procurou-se com isso, não induzir o aluno a concordar ou discordar de nenhuma das 
alternativas lançadas respeito do assunto em questão. O questionário foi aplicado a 71 
estudantes dos cursos de Física e Química da Universidade Federal de Uberlândia – 
FACIP. Todos os estudantes tiveram contato com as disciplinas experimentais de física 
(Mecânica, Calor e Ondas), tanto do curso de Física quanto do curso de Química, o que 
também possibilitou o acesso às diferentes linhas de reflexão que norteiam ambas as 
ciências.  

Para facilitar a interpretação e avaliar os resultados obtidos através do 
questionário, construímos gráficos explicativos que mostrem a tendência que as 
respostas indicaram, ainda, os dados obtidos para cada pergunta foram ajustadas usando 
funções matemáticas conhecidas (exponencial, gaussiana, linear, etc.), no intuito de 
construir um modelo matemático para explicar os resultados obtidos.  

Na avaliação e interpretação dos resultados, as perguntas foram agrupadas em 
cinco grupos distintos, isto é: (I) Identificação da problemática, contendo as perguntas 
1,8,9 e 6; (II) Concepção a respeito do trabalho em grupo, contendo as perguntas 2 e 10; 
(III) Identificação das dificuldades, contendo as perguntas 3 e 5; (IV) Métodos de 
avaliação, contendo as perguntas 4; (V) Aspecto do roteiro, contendo as perguntas 7. O 
questionário é apresentado em anexo a este relatório. 
 
 
Análise e discussão dos resultados 
 

Como mencionado anteriormente, as respostas dadas pelos discentes desta 
instituição através do questionário, foram agrupadas em cinco grupos, na análise dos 
resultados e avaliação das tendências em cada grupo de perguntas mostraram as 
seguintes características: 
 

I. Identificação da problemática: 
 
De um modo geral, os quadros abaixo, explicitam as principais dificuldades enfrentadas 
pelos estudantes no laboratório/didático de física, retratando ainda o fato de que os 
mesmos reconhecem a importância da disciplina para sua formação profissional e 
possuem uma preocupação pelo aprendizado no que diz respeito à experimentação. Em 
relação ao primeiro gráfico (fig. 1) observamos que a maioria dos alunos considera as 
aulas de física experimentais boas, o que nos mostra que ainda há a necessidade de se 
abster de recursos, a fim de melhorá-las. Na opinião da maioria dos estudantes, as 
práticas experimentais têm priorizado principalmente, a abordagem de conceitos 
teóricos, com se verifica no segundo gráfico (fig.2), o que para nós, é um indicio da 
construção do conhecimento, o qual se fundamenta a partir do aprimoramento da 
relação teoria/prática. Já o terceiro gráfico (fig.3), nós mostra que os estudantes desejam 
desenvolver um caráter crítico e observador no laboratório-didático, o que é na verdade, 
uns dos objetivos principais do mesmo, levando a um ambiente problematizador. E por 
último o quarto gráfico (fig.4) indica-nos que o principal fato de atração no laboratório 
tem sido a comprovação da teoria na prática, que acaba sendo um complemento das 
informações obtidas anteriormente. 



otimas boas ruins pessimas
0

10

20

30

40

50

60
 número de respostas
 % das respostas

rotina abordagem de conceitos soluçoes para um problem nenhum
0

10

20

30

40  número de respostas
 % das respostas

 
Fig. 1. Referente à primeira questão, “O que você 
acha das aulas de física experimental?”. 

Fig. 2. Referente à oitava questão, "Em sua 
opinião, as práticas experimentais priorizam quais 
aspectos de forma mais acentuada?”. 
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Fig. 3. Referente à nona questão, “Em sua opinião, 
quais dos objetivos transcritos abaixo devem ser 
mais valorizados dentro da disciplina de física 
experimental ?”.  

Fig. 4. Referente à sexta questão, “As aulas de 
Física Experimental são atrativas pelo fato:” 

 
 
 

II. Concepção a respeito do trabalho em grupo: 
 

Analisando o primeiro gráfico (fig. 5), observamos que o trabalho em equipe auxilia no 
bom desempenho na prática experimental, mais a diferença para os alunos que 
responderam na maioria das vezes é de dois alunos, mostrando que tem alguma etapa na 
realização do trabalho que não é importante. Do segundo gráfico (fig. 5), pudemos 
evidenciar que a maioria dos estudantes considera que o trabalho em equipe é essencial 
durante todas as etapas do trabalho experimental.  
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Fig. 5. Referente à segunda questão, “ O  trabalho 
em equipe auxilia no bom desempenho das 
práticas experimentais?”. 

Fig. 6. Referente à décima questão, “ Quando você 
considera que o trabalho em equipe nas práticas 
experimentais é viável?”



III. Identificação das dificuldades: 
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Fig. 7. Referente à terceira questão, “Qual a 
principal dificuldade encontrada pelo aluno nas 
aulas de Física Experimental?”. 

Fig. 8. Referente à quinta questão, “ O que poderia 
ser feito para melhorar os experimentos de física?” 

 
 

Os quadros (fig. 7 e 8), mostraram que a preocupação dos alunos está em torno da 
assimilação dos conceitos teóricos e que estes, esperam que as aulas experimentais lhe 
permitam essa compressão; mesmo porque, este foi um dos motivos pelo qual eles 
consideraram as aulas de física experimental boas. Nota-se também que outra 
preocupação dos estudantes diz respeito à dedicação de um tempo maior à discussão dos 
experimentos e sua contextualização, isto nos levou a pensar na criação de “outros 
espaços” que possibilitem uma maior interação entre estudantes e professores, uma vez 
que, fica explícita a necessidade de discutir o tema referido na prática experimental. 
Pensando em alternativas para a construção desses novos “espaços” vimos como 
alternativa, à criação de uma página na internet aproveitando os recursos das novas 
tecnologias para educação a distância (EAD), onde o estudante tenha oportunidade de 
interagir com o professor e com seus próprios colegas, desde que disponham de um 
lugar onde tenha um terminal conectado a internet, podendo assim, formular suas 
dúvidas, discutí-las em bate-papos, além de dispor de outros recursos educacionais. Por 
sua vez, o comportamento observado nestas perguntas indicou a coerência das respostas 
analisadas nos grupos anteriores e nos permitiu chegar à seguinte linha de raciocínio: 
 
 
 
 Propiciando mais espaços para                                                 Maior assimilação dos conceitos  
                a discussão.                                  
 
                                                           
 
 
 
  Facilita a contextualização teoria/prática 
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 



IV. Métodos de avaliação: 
 
 

    relatórios relatórios e provas prova T&P Prova P
0

5

10

15

20

25

 número de respostas
 % das respostas

 
Fig. 9. Referente à quarta questão, “ Qual seria a 
melhor forma de avaliar o aprendizado na disciplina 
de física experimental?”.  

 
 
 
Através das respostas dadas pelos estudantes não foi possível verificar nenhuma 
preferência avaliativa, visto que o comportamento assumido pela curva apresenta uma 
inclinação muito suave. Logo se percebe, que a avaliação não é algo que necessita de 
grandes modificações para eles, uma vez que suas expectativas de ensino/aprendizagem 
sejam satisfeitas, as diversas formas de avaliar deixam de ser algo primordial. 
 
 

V. Aspecto do roteiro: 
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Fig. 10. Referente à sétima questão, “Os roteiros 
utilizados nas práticas de laboratório possibilitam ao 
aluno desenvolver o trabalho experimental?”. 

  
 
 Neste caso, a tendência mostrada pelas respostas dos estudantes nos mostra uma 
grande dispersão em torno das alternativas de resposta para a pergunta. Embora a maior 
parte das respostas gire em torno da alternativa de que a maioria das vezes o roteiro 
possibilita ao aluno desenvolver o trabalho experimental, as outras alternativas não são 
menos relevantes nas respostas dos estudantes. Entretanto, a resposta de maior valor 
negativo ao roteiro, teve o menor número de representantes, indicando a importância do 
roteiro no desenvolvimento da atividade no laboratório.  
 
 
 



 
 
Conclusão 
 

Neste trabalho foram apresentados os resultados de um questionário elaborado 
para descobrir as tendências dos estudantes nas disciplinas de física experimental em 
relação com o ensino/aprendizado dos conceitos da física.  Avaliando os resultados 
deste questionário pudemos verificar que os estudantes da FACIP mostram estar 
motivados em relação às aulas experimentais e esperam que estas sirvam para eles 
entender os conceitos teóricos e contextualizá-los no seu cotidiano. 
Concluímos que os alunos demandam por um maior espaço para discutir as 
problemáticas estudadas na sala de aula. Embora a rigidez do curriculum impeça uma 
maior dedicação para isto na sala de aula, acreditamos que uma solução para esse 
problema seria criar espaços de discussões usando as tecnologias da EAD, afim de que 
os alunos possam ter uma maior interação entre si e com o professor.  

 
. 
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