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Resumo: 
 
É interessante destacar, que as atividades experimentais usadas em sala de aula, sendo um 
importante recurso capaz de instigar a curiosidade do aluno a procurar respostas sobre os 
fenômenos físicos envolvidos no experimento, levando
levarão a ter um melhor entendimento teórico de tal fenômeno. O uso de atividades 
experimentais em sala de aula faz
este trabalho tem como objetivo analisar a importância das atividades expe
ensino de física, bem como demonstrar como  são vistas e tratadas sobre o enfoque de 
alunos e professores. Objetivo:
dado para as atividades experimentais nas aulas de física. 
trabalho, utilizou-se de uma pesquisa de campo tanto de caráter qualitativo quanto 
quantitativo. Esta pesquisa foi realizada através de dois questionários, sendo um 
questionário aberto que foi aplicado ao  professor que leciona a dis
fechado aplicado aos  alunos.O questionário aplicado ao professor foi composto por quatro 
perguntas. O questionário aplicado aos alunos foi composto por duas perguntas: 
Resultados: A análise das respostas  mostra que o professor
importância das atividades  experimentais  em sala de aula, ao afirmar que a aplicação 
dessas atividades propiciam tanto ao professor quanto ao aluno uma aprendizagem de 
melhor qualidade,  o aluno vivencia na prática àquilo que 
aos alunos sobre a freqüência de aulas experimentais, observa
disseram que nunca tiveram aulas com atividades experimentais; 48,15% disseram que 
apenas uma vez tiveram aulas com atividades experim
tiveram aulas experimentais mais de uma vez. Através dos dados obtidos fica evidente que 
a maioria dos alunos (74,07%) já tiveram experiência com atividades experimentais. Fica 
evidente na análise da segunda pergunta que a ma
compreenderam melhor o conteúdo da disciplina com a aplicação dessas atividades.
Conclusão: Diante de tudo que foi exposto e através da análise dos dados obtidos, fica 
evidente que o uso das atividades experimentais tem grande imp
física, pois sua aplicação desperta nos alunos um maior interesse em conhecer onde a física 
se aplica no dia-a-dia, ajudando
sem se falar que as aulas se tornam bem mais interess
atividades dessa natureza em sala de aula se torna cada vez mais eficaz para um melhor 
aprendizado.  
 
Palavras-chave: Atividade Experimental; Ensino de Física; Aprendizado

                                                          
1 Graduado no Curso de Licenciatura em Física, IFAC 
Ralcleymar@hotmail.com 
2 Graduado no Curso de Licenciatura em Física, IFAC 
Ralcleymar@hotmail.com 

 
 

ANÁLISE DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL NO ENSINO DE FÍSICA: A 
REALIDADE EM UMA SALA DE AULA 

 
SOUZA, Aguinaldo Tananta

PEREIRA, Ralcleymar da Silva

É interessante destacar, que as atividades experimentais usadas em sala de aula, sendo um 
importante recurso capaz de instigar a curiosidade do aluno a procurar respostas sobre os 
fenômenos físicos envolvidos no experimento, levando-o ainda à busca de co
levarão a ter um melhor entendimento teórico de tal fenômeno. O uso de atividades 
experimentais em sala de aula faz-se necessário para um melhor aprendizado, por isso, 
este trabalho tem como objetivo analisar a importância das atividades expe
ensino de física, bem como demonstrar como  são vistas e tratadas sobre o enfoque de 

Objetivo: com o objetivo de descobrir qual a importância que se tem 
dado para as atividades experimentais nas aulas de física. Método: Para a realização deste 

se de uma pesquisa de campo tanto de caráter qualitativo quanto 
quantitativo. Esta pesquisa foi realizada através de dois questionários, sendo um 
questionário aberto que foi aplicado ao  professor que leciona a disciplina de física, e outro  
fechado aplicado aos  alunos.O questionário aplicado ao professor foi composto por quatro 
perguntas. O questionário aplicado aos alunos foi composto por duas perguntas: 

A análise das respostas  mostra que o professor entrevistado ressaltou a   
importância das atividades  experimentais  em sala de aula, ao afirmar que a aplicação 
dessas atividades propiciam tanto ao professor quanto ao aluno uma aprendizagem de 
melhor qualidade,  o aluno vivencia na prática àquilo que viu na teoria. Quando perguntado 
aos alunos sobre a freqüência de aulas experimentais, observa-se  que  25,93% dos alunos 
disseram que nunca tiveram aulas com atividades experimentais; 48,15% disseram que 
apenas uma vez tiveram aulas com atividades experimentais; 25,92% responderam que 
tiveram aulas experimentais mais de uma vez. Através dos dados obtidos fica evidente que 
a maioria dos alunos (74,07%) já tiveram experiência com atividades experimentais. Fica 
evidente na análise da segunda pergunta que a maioria dos alunos (88,89%) 
compreenderam melhor o conteúdo da disciplina com a aplicação dessas atividades.

Diante de tudo que foi exposto e através da análise dos dados obtidos, fica 
evidente que o uso das atividades experimentais tem grande importância no ensino de 
física, pois sua aplicação desperta nos alunos um maior interesse em conhecer onde a física 

dia, ajudando-os ainda a compreender melhor os conteúdos ministrados, 
sem se falar que as aulas se tornam bem mais interessantes e atrativos, por isso o uso de 
atividades dessa natureza em sala de aula se torna cada vez mais eficaz para um melhor 

Atividade Experimental; Ensino de Física; Aprendizado

                   
Graduado no Curso de Licenciatura em Física, IFAC - Sena Madureira –AC 

Graduado no Curso de Licenciatura em Física, IFAC - Sena Madureira –AC 

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL NO ENSINO DE FÍSICA: A 
 

SOUZA, Aguinaldo Tananta1 
PEREIRA, Ralcleymar da Silva2 

É interessante destacar, que as atividades experimentais usadas em sala de aula, sendo um 
importante recurso capaz de instigar a curiosidade do aluno a procurar respostas sobre os 

o ainda à busca de conceitos que o 
levarão a ter um melhor entendimento teórico de tal fenômeno. O uso de atividades 

se necessário para um melhor aprendizado, por isso, 
este trabalho tem como objetivo analisar a importância das atividades experimentais no 
ensino de física, bem como demonstrar como  são vistas e tratadas sobre o enfoque de 

com o objetivo de descobrir qual a importância que se tem 
ara a realização deste 

se de uma pesquisa de campo tanto de caráter qualitativo quanto 
quantitativo. Esta pesquisa foi realizada através de dois questionários, sendo um 

ciplina de física, e outro  
fechado aplicado aos  alunos.O questionário aplicado ao professor foi composto por quatro 
perguntas. O questionário aplicado aos alunos foi composto por duas perguntas: 

entrevistado ressaltou a   
importância das atividades  experimentais  em sala de aula, ao afirmar que a aplicação 
dessas atividades propiciam tanto ao professor quanto ao aluno uma aprendizagem de 

viu na teoria. Quando perguntado 
se  que  25,93% dos alunos 

disseram que nunca tiveram aulas com atividades experimentais; 48,15% disseram que 
entais; 25,92% responderam que 

tiveram aulas experimentais mais de uma vez. Através dos dados obtidos fica evidente que 
a maioria dos alunos (74,07%) já tiveram experiência com atividades experimentais. Fica 

ioria dos alunos (88,89%) 
compreenderam melhor o conteúdo da disciplina com a aplicação dessas atividades. 

Diante de tudo que foi exposto e através da análise dos dados obtidos, fica 
ortância no ensino de 

física, pois sua aplicação desperta nos alunos um maior interesse em conhecer onde a física 
os ainda a compreender melhor os conteúdos ministrados, 

antes e atrativos, por isso o uso de 
atividades dessa natureza em sala de aula se torna cada vez mais eficaz para um melhor 
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