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RESUMO
Este trabalho apresenta e discute os resultados de uma pesquisa de natureza qualitativa, que
visa investigar as concepções de alguns professores de Física do Nível Médio, e como essas
concepções influenciam a sua prática docente. O estudo das concepções dos professores
apresentada é relevante na medida em que propicia diretrizes para a elaboração de propostas
referentes a melhorias significativas das condições de ensino. Para isso, foi utilizado uma
entrevista semiestruturada e um questionário aberto, aplicado a um grupo de professores em
serviço, de escolas públicas e privadas do Distrito Federal. A entrevista e o questionário
revelaram-se instrumentos viáveis para o levantamento das concepções dos professores,
ressaltando ainda as dificuldades encontradas por estes profissionais em meio às
particularidades da estrutura ambiental e pedagógica no contexto de ensino. Foi possível
verificar que a prática reflexiva não se mostrou como uma característica dos profissionais
entrevistados e, também, a necessidade de rever não só os conteúdos, mas as concepções
sobre o ensino.
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ABSTRACT
This paper presents and discusses the results of a qualitative research, which aims to
investigate the conceps of some High School Physics teachers and how these concepts affect
their teaching practice. The study of the teachers' concepts is relevant by providing guidelines
for the elaboration of proposals for improving the teaching conditions. We used a semistructured interview and an open questionnaire, applied to a group of teachers of public and
private schools of the Federal District. The interview and the questionnaire proved to be viable
instruments to survey of the teachers’ concepts, also highlights the difficulties faced by these
professionals through the particularities of the environmental and pedagogic structures involved
in teaching and learning. It was possible to verify that a reflexive practice was not as a trait of
the professionals interviewed, and also that it is not only necessary to review the programs but
also the concepts about teaching.
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