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RESUMO

A crença na utilização de atividades experimentais no Ensino de Física como estratégia para
produzir um ensino-aprendizagem mais eficiente é grande por parte dos professores da
comunidade escolar. Entretanto, existem muitas dificuldades na implantação dessas atividades
e, quando são implantadas não constituem um melhora da eficiência das aulas devido ao
método utilizado. Neste trabalho, desenvolvemos uma proposta para a utilização dessas
atividades em aulas de Física no Ensino Médio, a partir de uma abordagem crítico-reflexiva,
em que é fundamental o diálogo constante entre os participantes do processo ensinoaprendizagem. O trabalho se desenvolveu de duas maneiras. A primeira onde o autor elaborou
um material didático e o aplicou em sala de aula e uma segunda, onde repassou a idéia para
outros professores e futuros professores dos cursos de Física da UFRN e IFRN (antigo
CEFET-RN) através de uma oficina denominada "A Função das atividades experimentais no
ensino de Física". Essa oficina teve a duração de 60 horas e foi realizada em 4 etapas: i)
sensibilização e formação, ii) elaboração de material, iii) aplicação do material e iv) avaliação
pelos professores e pelos alunos das turmas onde o material foi aplicado. O objetivo dessa
oficina foi apresentar a abordagem, avaliar como os professores receberiam a idéia e como
aplicariam em situação real. Os resultados da aplicação em sala de aula nos permitiram chegar
a algumas conclusões. Houve uma boa aceitação dessa abordagem tanto por parte dos alunos
como dos participantes da oficina. Apesar de algumas dificuldades em relação ao retorno dos
resultados por parte dos participantes da oficina, os mesmos sinalizam mudanças na prática
desses profissionais e a introdução de atividades experimentais tem sido um subsídio
importante para auxiliá-los nas aulas de Física do Ensino Médio.

Palavras-chaves: Laboratório Didático de Física, Ensino de Física e aprendizagem.
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ABSTRACT

The belief of using experimental activities in the teaching of Physics as a strategy to produce
a more efficient teaching-learning process is great among teachers and the school community.
However, there are many difficulties for their implementation and when it happens they do
not contribute for an improvement in class efficiency due to the method used. In this work, we
developed a proposal for using these activities in Physics classes in high school, from a
critical-reflexive approach in which the constant dialogue between the participants in the
teaching-learning process is fundamental. The work was developed in two ways. The first,
where the author/writer created an educational material and applied it in classroom and a
second one, where he presented the idea to other teachers and undergraduate students from the
Physics course at UFRN and IFRN (former CEFET-RN) through an extended workshop
entitled "The role of experimental activities in the Physics teaching". This workshop had the
duration of 60 hours and was implemented in 4 steps: i) sensitization and formation, ii)
material development, iii) material implementation and iv) evaluation by teachers and
students from the classes where the material was applied. The goal of this workshop was to
present the approach, evaluate how the participants received the idea and how they would
apply it in real situations. The results of the application in classroom allowed us to reach some
conclusions. This approach was well received by the students as well as by the workshop
participants. Despite some difficulties in relation to the handling of the implementation results
by the workshop participants, they indicated changes in these professionals teaching practice
and the introduction of experimental activities has been an important subsidy to assist them in
Physics class in high school.

Keywords: Didactic Laboratory of Physics, Physics Teaching and Learning.
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1. INTRODUÇÃO

Nosso interesse pelas atividades experimentais desenvolveu-se com a trajetória
escolar, acadêmica e docente. No Ensino Médio e durante o curso de licenciatura em Física, o
desenvolvimento da experimentação acontecia de modo indesejável, inadequado para uma
boa aprendizagem. As aulas, em geral, eram desenvolvidas em um momento diferente das
aulas teóricas, com uma presença marcante dos roteiros, nos quais seguíamos à risca,
caracterizando uma orientação para o método e não para a aprendizagem.
No transcorrer de nossa prática docente, em estabelecimentos de ensino privados,
percebemos que a utilização de atividades experimentais despertou na comunidade escolar um
sentimento de que sua implantação poderia produzir uma melhora no processo de ensinoaprendizagem. Pais, professores e alunos acreditavam que aulas específicas de laboratório
poderiam promover um melhor aprendizado já que a relação entre teoria e prática permitiria
uma melhor condição ao aluno para “aprender fazendo”. Participamos da implantação de
alguns laboratórios didáticos de Física em escolas de ensino médio, tanto no desenvolvimento
do material didático quanto na concepção da metodologia que seria empregada e com a
influência de nossa experiência como aluno, reproduzimos as práticas que estávamos
acostumados a realizar no laboratório durante a vida escolar e acadêmica, com roteiros
fechados e obrigação de entrega de um relatório com passos pré-estabelecidos pelo professor.
A insatisfação com os resultados obtidos, nos fez buscar alternativas para a prática do
laboratório didático de Física no Ensino Médio.
Ainda em nossa prática como professor de Física no Ensino Médio, para diminuir a
insatisfação da comunidade escolar, começamos a utilizar metodologias diferentes. O
relatório passou a ser menos utilizado, os alunos tinham mais liberdade em suas observações e
a aula de laboratório foi constantemente utilizada como o primeiro contato do aluno com o
conteúdo a ser estudado, relacionando a teoria à prática não mais em momentos distintos.
Passamos a trabalhar com atividades investigativas associadas aos experimentos, permitindo a
discussão dos resultados, incentivando a participação dos alunos na construção do
conhecimento desejado, utilizando equipamentos fáceis de serem obtidos e transportados,
numa abordagem dialógica de intensa comparação entre a teoria e os resultados
experimentais. Vale salientar que esse trabalho foi realizado anteriormente ao ingresso no
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, onde foi possível aprimorar minha prática e ter contato com
as teorias que iriam fundamentar esse trabalho.
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Assim, devido a essa experiência, começamos a desenvolver este estudo sobre as
atividades experimentais de investigação, mantendo o diálogo constante entre professor e
aluno. Queríamos entender mais esse processo, quando e como utilizar, se existe alguma
orientação adequada a esse tipo de aula experimental no Ensino Médio, capaz de despertar o
interesse dos alunos e melhorar a compreensão dos conceitos, promovendo um aprendizado
de Ciências eficiente.
Algumas pesquisas sobre a utilização de atividades experimentais (BORGES, 2002;
ARRUDA e LABURÚ, 1998) demonstram algumas dificuldades na sua implantação e
aplicação devido a uma formação inicial deficiente do professor que interfere em suas
concepções sobre Ciência e experimentação e uma estrutura inadequada das escolas para
desenvolver tais atividades, o que desmotiva os profissionais.
Propomos, nesse trabalho, uma alternativa para o professor de Física, do Ensino
Médio, sair do quadro-negro e aproximar a disciplina da realidade do aluno por meio de uma
atividade

motivadora,

com

aspectos

construtivistas

e

sócio-histórico-culturais

de

aprendizagem, utilizando equipamento simples, de fácil obtenção, levando o aluno a
investigar a partir de conflitos cognitivos numa abordagem dialógica.
No segundo capítulo desse texto, exploramos os documentos institucionais do
Ministério da Educação que tratam das atividades experimentais e o pensamento de um grupo
de professores do Ensino Médio, da disciplina de Física, do Estado do Rio Grande do Norte, e
alunos dos cursos de licenciatura do IFRN e da UFRN sobre as concepções de natureza da
ciência e atividades experimentais. Discutiremos também, informações sobre como as escolas
estão preparadas fisicamente para essas atividades. Essas informações foram obtidas em um
questionário aplicado como instrumento anterior a uma oficina de extensão sobre atividades
experimentais realizada com os professores e os licenciandos citados anteriormente.
No terceiro capítulo apresentamos um levantamento bibliográfico recente sobre
atividades experimentais e o desenvolvimento de um referencial teórico para este tema.
Utilizamos uma classificação didática para os tipos de atividades experimentais que podem
ser realizadas no Ensino Médio, na disciplina de Física, onde introduziremos também nossas
idéias de como essas atividades podem ser mais produtivas e significativas para o
desenvolvimento cognitivo do aluno. Faremos uma reflexão sobre a natureza da ciência e
como e sua interferência na prática do professor que desenvolve atividades experimentais.
Aqui destacaremos algumas idéias construtivistas e sócio-histórico-culturais, como pano de
fundo da construção de uma proposta para desenvolver atividades experimentais em sala de
aula numa abordagem dialógica.
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O quarto capítulo trata do percurso metodológico de nossa pesquisa, onde
apresentamos os diversos instrumentos utilizados para alcançar os objetivos. Entre os
instrumentos principais destacamos: i) elaboração de um material didático para aplicação em
sala de aula, ii) elaboração de um questionário para avaliar a reação dos alunos em relação à
metodologia utilizada, iii) elaboração de um questionário para levantamento das concepções
sobre a utilização de atividades experimentais em sala de aula, iv) elaboração de um material
para a oficina de extensão denominada “A Função das Atividades Experimentais no Ensino
de Física”, e que foi realizada em quatro (4) etapas: a) sensibilização e formação, b)
elaboração de material, c) aplicação do material e d) avaliação pelos professores e pelos
alunos das turmas onde o material foi aplicado.
O quinto capítulo analisa os resultados da aplicação em sala de aula do material
didático elaborado pelo autor e da oficina realizada com os professores, bem como a aplicação
das atividades experimentais em suas salas de aula de origem, mostrando novas idéias e
caminhos que podemos tomar sobre o tema da dissertação.
As conclusões e algumas reflexões relacionadas ao uso da atividade experimental em
sala de aula resultantes deste trabalho estão apresentadas no capítulo 6.
Ao final, como apêndices e anexos, apresentamos parte do material elaborado.
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2 OS DOCUMENTOS OFICIAIS E AS CONCEPÇÕES DE DOCENTES SOBRE
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO MÉDIO

Iniciamos esse texto expondo o problema de estudo que nos motivou a desenvolver
esse trabalho. O tema atividades experimentais no Ensino de Física possui uma quantidade
muito grande de trabalhos e orientações acadêmicas o que nos levou a definir nosso problema
a partir de duas situações específicas: levantamento de documentos oficiais e análise de
concepções de professores do nível médio e estudantes de licenciatura em Física sobre o tema
desta dissertação.

2.1 A UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM UM NOVO ENSINO
MÉDIO CONFORME DOCUMENTOS OFICIAIS

O Ensino de Ciências e particularmente o de Física no nível médio sofreu
modificações significativas durante os últimos anos. Essas modificações podem ser resumidas
em Santos (2005):
Até os anos 60, por exemplo, o ensino de Ciências passou por uma longa
fase em que a ciência era apresentada como neutra e o importante eram os
aspectos lógicos da aprendizagem e a qualidade dos cursos era definida pela
quantidade de conteúdos conceituais transmitidos. Nos anos seguintes
valorizou-se a participação do aluno no processo de aprendizagem do
método científico através de atividades práticas de laboratório. Na década de
70, a crise econômica mundial e os problemas relacionados com o
desenvolvimento tecnológico fizeram surgir no ensino de Ciências um
movimento pedagógico que ficou conhecido como “ciência, tecnologia e
sociedade” (CTS). Essa tendência no ensino é importante até os dias de hoje,
pois leva em conta a estreita relação da ciência com a tecnologia e a
sociedade, aspectos que não podem ser excluídos de um ensino que visa
formar cidadãos. Nos anos 80 a atenção passou a ser dada ao processo de
construção do conhecimento científico pelo aluno. Inúmeras pesquisas foram
realizadas nesse campo e o modelo de aprendizagem por mudanças
conceituais, núcleo de diferentes correntes construtivistas, é hoje bem aceito
pela maioria dos pesquisadores.

A partir dos anos 70, o uso de atividades experimentais em aulas de Ciências do
Ensino Médio, antigo segundo grau, foi intensamente defendido como estratégia de ensino
para atingir uma aprendizagem mais eficiente. Encontramos na literatura especializada em
Ensino de Ciências e particularmente de Ensino de Física uma grande quantidade de trabalhos
sobre o papel do laboratório didático. Salientamos que não é um tema novo, entretanto
“expressa o discurso da maioria dos docentes de Física, que olham o laboratório didático
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como um instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem” (Grandini e Grandini,
2005 p. 1-2).
No Brasil, podemos citar a existência de vários grupos de pesquisa em Ensino de
Física presentes em universidades públicas e eventos como congressos e simpósios, nos quais
a produção de trabalhos envolvendo atividades experimentais é substancial (Pinho Alves,
2000, p. 95-146).
Dentre os encontros na área de Ensino de Física, destacamos o EPEF (Encontro de
Pesquisadores em Ensino de Física), o SNEF (Simpósio Nacional de Ensino de Física), o
ENPEC (Encontro Nacional de pesquisa em Ensino de Ciências) além de muitos outros,
regionais ou de áreas afins como Educação e Ensino Tecnológico. Para termos uma idéia da
freqüência de trabalhos sobre atividades experimentais, nas duas últimas edições do SNEF
(2007 e 2009), 26 (vinte e seis) trabalhos tinham em seus títulos as palavras “experimento”
e/ou “laboratório”, o que mostra o interesse da comunidade científica da área de Ensino de
Física sobre o tema.
Alguns documentos institucionais produzidos pelo Ministério da Educação nos
últimos quinze anos como a LDB - Nova lei de Diretrizes e Bases (lei no 9.394, de
20/12/1996, publicada no Diário Oficial da União a 23/12/1996, Secção I); os Parâmetros
Curriculares Nacionais, na sua versão para o Ensino Médio, conhecida como PCN+
(BRASIL. MEC, 1999) e mais recentemente, as Orientações Curriculares para o Ensino
Médio (BRASIL. MEC, 2006) reforçam a preocupação com a utilização de atividades
experimentais nesse nível de ensino.
Na LDB, no artigo 35, secção IV, o tema é exposto como finalidade do Ensino
Médio: “A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.
Percebemos nestes textos, um compromisso com a substituição de um ensino de
Ciências memorístico, estanque, teórico e abstrato por uma realidade prática, “ganhando
consciência de que é preciso lhe dar significado, explicitando seu sentido já no momento do
seu aprendizado na escola média” (BRASIL. MEC, 1999, pg. 60)
Para atingirmos determinados objetivos e finalidades do ensino médio proposto pela
LDB e os demais documentos, é preciso discutir sobre a função da atividade experimental,
como ela deve ser aplicada, quais estratégias são mais produtivas para atingirmos uma melhor
aprendizagem. Essa preocupação é apresentada com muita propriedade pelo PCN+ (p. 37):
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É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de
todo o processo de desenvolvimento das competências em Física,
privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e
níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento
pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre
indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como uma verdade
estabelecida e inquestionável.

Para que seja uma estratégia de ensino eficiente, os PCN+ não tratam a atividade
experimental como uma “receita”, em que o aluno preenche uma lista de perguntas
formuladas pelo professor em um roteiro pré-estabelecido, mas uma atividade que vai
contribuir com a construção e consolidação do conhecimento do sujeito a partir de uma
relação dialógica entre professor e aluno. O próprio PCN+ (p. 38) explicita essa necessidade:
Isso inclui retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma maior
abrangência, para além das situações convencionais de experimentação em
laboratório. As abordagens mais tradicionais precisariam, portanto, ser
revistas, evitando “experiências” que se reduzem à execução de uma lista de
procedimentos previamente fixados, cujo sentido nem sempre fica claro para
o aluno. É tão possível trabalhar com materiais de baixo custo, tais como
pedaços de fio, pequenas lâmpadas e pilhas, quanto com kits mais
sofisticados, que incluem multímetros ou osciloscópios. A questão a ser
preservada, menos do que os materiais disponíveis, é, novamente, que
competências estarão sendo promovidas com as atividades desenvolvidas.

As abordagens tradicionais de laboratório didático de Ciências são as mais
conhecidas e mais utilizadas por professores de Física até a década de 90 (Pinho Alves, 2000,
pg. 65). Neste formato, a liberdade de ação do educando e seu poder de decisão são muito
limitados, as restrições estabelecidas pelo roteiro que em geral é altamente estruturado não
permitem modificar a montagem experimental. Além disso, é atribuída uma grande
importância ao relatório experimental que contém “a tomada de dados, elaboração de
gráficos, análise dos resultados, comentários sobre erros experimentais” (Pinho Alves, 2000,
p. 65). Pinho Alves (2000, p.65 e 66) apud Soares afirma que:
As conclusões são, muitas vezes, tiradas em casa, longe dos aparelhos e do
fenômeno. A conclusão torna-se difícil, assim como a análise detalhada dos
dados obtidos, porque o fenômeno fica reduzido a um conjunto de
números...Para um físico treinado, o qual viveu o fenômeno durante meses,
estes números são excelentes representações do próprio fenômeno e ... para o
estudante meros esquemas, com pouca ou nenhuma representatividade do
fenômeno real.

Inferimos que para os defensores do novo Ensino Médio, experimentar não significa
obrigatoriamente usar um aparato experimental sofisticado, em um ambiente específico para
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isso, com regras impostas pela Ciência muitas vezes denominadas de “método científico”.
Podemos experimentar em diversos momentos e desenvolver muitas atividades fora do
laboratório de Física. Segundo os PCN+ (p. 38):
Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu alcance,
em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como
chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples,
como projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver
desafios, estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas
reais.

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (p. 26), observamos um
aprofundamento do tema. A experimentação deve estar associada a um problema e cabe ao
aluno, com a orientação do professor, buscar subsídios para resolvê-lo:
As atividades experimentais devem partir de um problema, de uma questão a
ser respondida. Cabe ao professor orientar os alunos na busca de respostas.
As questões propostas devem propiciar oportunidade para que os alunos
elaborem hipóteses, testem-nas, organizem os resultados obtidos, reflitam
sobre o significado de resultados esperados e, sobretudo, o dos inesperados,
e usem as conclusões para a construção do conceito pretendido.

Os documentos do Ministério da Educação apresentam uma visão diferente das
formas tradicionais de utilização de atividades experimentais em salas de aula do ensino
médio. No lugar de um laboratório tradicional, centrado no “método científico”, com suas
regras rígidas e pouca construção de conhecimento pelo aluno, propõe-se um laboratório
problematizador, que dialoga com os alunos para que adquiram “competências para lidar com
as situações que vivenciam ou que venham a vivenciar no futuro, muitas delas novas e
inéditas” (BRASIL. MEC, 1999, p.4).
Entendemos que esse laboratório não precisa de um espaço exclusivo (sala), nem de
recursos financeiros vultosos, tampouco é realizado em um momento diferente com
metodologia divergente com as aulas teóricas. Um grande desafio é ter professores motivados
para colocar essa proposta em prática.
Além dos documentos institucionais, produzidos pelo Ministério da Educação, a
necessidade de metodologias eficientes utilizando atividades experimentais despertou a
atenção de muitos pesquisadores de ensino de Física para esse tema. Essas pesquisas vêm
reforçar as orientações apresentadas nos documentos oficiais.
Na grande maioria dessas iniciativas, a utilização de atividades experimentais e o
desenvolvimento de estratégias de ensino envolvendo experimentos são citados como
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fundamentais no ensino de ciências e particularmente de Física. Arruda e Laburú (1998, p.
53) falam de sua experiência:
[...] a ausência de atividades experimentais, as chamadas aulas práticas, é
freqüentemente apontada pelos professores como uma das principais
deficiências do ensino das disciplinas científicas no ensino fundamental e
médio.

Muitos defendem que atividades experimentais, utilizadas como estratégias de
ensino, podem desencadear nos alunos um maior interesse pela disciplina de Física,
melhorando a aprendizagem. Segundo Moreira et al (2005):
O trabalho experimental tem uma reconhecida importância na aprendizagem
das ciências, largamente aceita entre a comunidade científica e pelos
professores como metodologia de ensino, com resultados comprovados em
muitas investigações.

Concluímos nesta secção, que existe a necessidade de estudarmos novas concepções
sobre o laboratório de Física e sua aplicação didática no Ensino Médio. Na próxima secção
fazemos uma investigação com professores do Ensino Médio e alunos da licenciatura sobre
suas concepções a respeito de atividades experimentais e sua importância no Ensino de
Ciências no Ensino Médio e particularmente a disciplina de Física.

2.2 CONCEPÇÕES DE LICENCIADOS E LICENCIANDOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO MÉDIO

Freqüentemente encontramos, entre professores e alunos de escolas públicas e
particulares, defensores de que um dos fatores responsáveis pela falta de um ensinoaprendizagem eficiente em Física é a pouca ou nenhuma utilização de atividades
experimentais nas aulas do nível médio.
Para conhecer melhor a realidade de professores em atividade e alunos das
licenciaturas em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) que já desenvolvem atividades docentes em
salas de aula do Ensino Médio como estagiários ou participantes do PIBID, foi aplicado um
questionário (ver APÊNDICE D) com os participantes da oficina de extensão “A Função das
Atividades Experimentais no Ensino de Física”, que também é nosso objeto de estudo. A
maioria dos participantes desenvolviam suas atividades na cidade de Natal, capital do Estado
do Rio Grande do Norte e alguns em cidades do interior como Parelhas, Poço Branco e Monte
Alegre. O questionário explorou a formação dos participantes da oficina, a realização de
atividades paralelas à docência, a utilização de material didático, a estrutura dos laboratórios
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das escolas em que trabalham e as concepções dos profissionais sobre Ciência e o uso de
atividades experimentais de Física no Ensino Médio.
O questionário, contendo questões abertas, fechadas e mistas, foi aplicado no
primeiro dia da realização da oficina. Os participantes responderam o instrumento
individualmente sendo que ao todo foram 23 (vinte e três) indivíduos divididos entre 8 (oito)
professores em atividade e 15 (quinze) alunos das licenciaturas do IFRN e UFRN.
A tabela 1 mostra o resultado das respostas dos participantes em relação à primeira
pergunta que se referia à importância das atividades experimentais.

RESPOSTAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
EXPERIMENTAIS
1 – Você acha importante que atividades experimentais sejam utilizadas como
instrumento didático no ensino médio?
( ) sim ( ) não ( ) em parte.

Por que?___________________________________

ALTERNATIVAS
(

QUANTIDADE

) sim

23

( ) não

0

( ) em parte

0

Tabela 1 – Pergunta sobre a importância das atividades experimentais

Todos os participantes responderam sim, concordando que é necessário utilizar
atividades experimentais durante as aulas, entretanto, em uma conversa posterior, durante a
própria oficina e em outra pergunta do questionário, percebemos que os participantes não
utilizavam essas atividades muito freqüentemente ou nunca utilizaram.
Ao responder o porquê da importância de utilizar atividades experimentais, os
participantes citaram um ou mais motivos que justificavam o seu julgamento. Os principais
motivos expostos por eles para a utilização de atividades experimentais foram: melhorar a
aprendizagem, comprovar teorias, despertar o interesse do aluno, sair da rotina e desenvolver
habilidades manuais.
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A tabela 2, que representa o resultado do por que utilizar atividades experimentais,
mostra os principais motivos que tornam importante a utilização destas atividades no nível
médio, segundo as concepções dos professores e licenciandos. Alguns participantes elencaram
mais de uma opção.

MOTIVOS PARA TRABALHAR COM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

1 – Você acha importante que atividades experimentais sejam utilizadas como
instrumento didático no ensino médio?
( ) sim ( ) não ( ) em parte.

Por que?___________________________________

MOTIVOS APRESENTADOS

QUANTIDADE

Melhor aprendizagem

12

Comprovação da teoria

9

Desperta o interesse do aluno

6

Sai da rotina

2

Desenvolve habilidade manual

1

Tabela 2 – Motivos para trabalhar com atividades experimentais de acordo com as
concepções dos participantes da oficina “A Função das Atividades no Ensino de Física

A lista de motivos apresentada pelos participantes na tabela 2 é semelhante a outra
elaborada por Hodson (2000) apud Moreira et al (2007):
1. Motivar, estimulando o interesse e o prazer de investigar;
2. Treinar destrezas laboratoriais;
3. Enfatizar a aprendizagem do conhecimento científico;
4. Percepcionar o método científico e adquirir perícia na sua utilização;
5. Desenvolver certas “atitudes científicas” como abertura de espírito e
objetividade.

As duas listas contêm aspectos epistemológicos, motivacionais e cognitivos.
Podemos classificar como epistemológicos aqueles que estão relacionados à natureza do
conhecimento como comprovar teorias ou aprender sobre o “método científico”, como
motivacionais os que tratam de estímulo, despertar o interesse, o prazer de realizar aquela
atividade e finalmente os cognitivos como melhorar a aprendizagem ou desenvolver “atitudes
científicas”.
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Na seqüência de nosso questionário (segunda pergunta), perguntamos aos
professores e licenciandos quais os objetivos das atividades experimentais. O resultado esta
mostrado na tabela 3.

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

2 - Quais os objetivos das atividades experimentais?
OBJETIVOS APRESENTADOS

QUANTIDADE

Como algo funciona

1

Aprendizagem de conceitos físicos

4

Aproximar a teoria à prática

4

Motivação

3

Desenvolver habilidades manuais

1

Formação integral

1

Comprovar teorias

9

Construção do conhecimento

2

Desenvolver a capacidade de raciocínio

1

Entender melhor o conteúdo

2

Incentivar o gosto pela ciência

1

Sair da rotina

1

Tabela 3 – Objetivo das atividades experimentais segundo os participantes da oficina

A tabela 3 mostra mais uma vez que “comprovar teorias” é um objetivo muito
comum entre as concepções de professores de Física do grupo pesquisado. Inferimos também,
que nem todos os participantes que apresentaram a comprovação de teorias como um motivo
para realizar atividades experimentais, repetiram essa opinião quando perguntamos sobre os
objetivos, o que nos levou a realizar uma quarta pergunta: Qual a relação entre aula teórica e
aula experimental? Existe alguma dependência entre elas? Esperávamos constatar um número
maior de participantes preocupados com aspectos epistemológicos.
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A tabela 4 mostra um equilíbrio entre uma visão epistemológica mais tradicional
(empirista) e uma visão mais moderna onde experimento e teoria se complementam.

RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA
3 - Qual a relação entre aula teórica e aula experimental? Existe alguma dependência
entre elas?
CONCEPÇÕES

QUANTIDADE

Comprovação

13

complementação

10

Tabela 4 – Visões epistemológicas da utilidade de uma atividade experimental

Os resultados encontrados Nas três últimas tabelas (2, 3 e 4) anteriores mostram que a
concepção de Ciência da maioria dos professores é indutivista. Segundo Arruda e Laburú
(1998, p. 53):
Considerando que os pressupostos epistemológicos que o professor, na
maioria das vezes implicitamente, adota tem reflexos em suas atividades
didáticas, por exemplo, no planejamento de suas aulas e na imagem da
Ciência que é aprendida pelo aluno, pensamos que esse estado de coisas não
é satisfatório.

Por esses resultados é inegável a influência que o pensamento do professor, sobre
como “funciona” essa área do conhecimento, pode interferir em seu trabalho pedagógico.
A concepção empirista, como aspecto epistemológico, não é o único resultado
presente nas respostas dos participantes do questionário. Podemos perceber aspectos
cognitivos como melhor aprendizagem, melhor visualização do conteúdo, aprendizagem de
conceitos físicos, construção do conhecimento, desenvolvimento do raciocínio e entender
melhor o conteúdo e aspectos motivacionais como despertar o interesse do aluno, sair da
rotina, motivar e incentivar o gosto pela ciência.
A quarta pergunta do questionário foi sobre quais são as maiores dificuldades para
utilizar atividades experimentais em sala de aula. A tabela 5 mostra as respostas apresentadas.
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DIFICULDADES PARA UTILIZAR ATIVIDADES EXPERIMENTAIS
4 - Em sua opinião quais as principais dificuldades para se trabalhar com atividades
experimentais no Ensino Médio?
DIFICULDADES APRESENTADAS

QUANTIDADE

Estrutura da escola

17

Tempo inadequado

4

Baixa remuneração

1

Quantidade de alunos

3

Má Formação do professor

4

Carga horária grande

2

Falta de pessoal de apoio

1

Tabela 5 – Dificuldades para utilizar atividades experimentais.

Chamamos atenção para a grande quantidade de pessoas que optaram pela estrutura
deficiente da escola que pode ser caracterizada pela falta de material para experimentos, falta
de um local específico, entre outras questões estruturais.
O resultado apresentado na nossa pesquisa não é muito diferente da revisão feita por
Laburú, Barros e Kanbach (2007, p. 306) sobre esse tema:
[
]...indisponibilidade ou qualidade de material, excessivo número de
alunos em sala de aula, formação precária dos professores, pouca
bibliografia para orientá-los, restrições institucionais, como falta de tempo
para as aulas, disponibilidade da sala de laboratório estar à disposição
quando se precisa, ausência de horário específico na programação,
necessidade de laboratorista, inexistência de programação e articulação entre
atividades experimentais com o curso, falta de atividades preparadas,
ausência de tempo para o professor planejar e montar suas atividades,
carência de recurso para a compra e substituição de equipamentos e de
materiais de reposição.

Considerando o questionário feito com os professores e licenciandos em Física,
podemos analisar os seguintes aspectos:
a) O professor de Física, em geral, não possui uma concepção apropriada sobre a
natureza da Ciência e mais precisamente sobre atividades experimentais.
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b) A utilização de atividades experimentais em sala de aula não é muito freqüente e
quando acontece são demonstrações superficiais ou atividades com seqüências rígidas do tipo
receita, não permitindo a construção do conhecimento pelo aluno.
c) As escolas são pouco estruturadas para a realização de aulas experimentais.
d) Os professores não reconhecem a deficiência na formação e falta de motivação
como fatores relevantes.
Muitos problemas devem ser enfrentados quando se trata de introduzir os conceitos
para uma nova forma de realizar atividades experimentais de uma maneira mais eficiente.
Entre eles podemos destacar: a escolha de uma metodologia inadequada; professor sem
formação apropriada, falta de material e recursos, etc.
Considerando a necessidade de introduzir aulas práticas, a dificuldade de realizar
essa tarefa e ainda, que metodologias de aplicação dessas aulas são mais eficientes, motivounos a desenvolver esse trabalho. O objetivo principal é incentivar o professor a sair do
quadro-negro (aula teórica) e interagir mais com os alunos através de atividades críticoreflexivas com práticas experimentais.
O nosso objetivo neste trabalho é apresentar ao professor de Física uma alternativa
para o uso de atividades experimentais que seja interessante e motivadora para o aluno, que
alcance melhores resultados e permita maior diálogo entre professor e aluno.
No próximo capítulo mostramos alguns resultados de pesquisas já realizadas na
busca de se introduzir atividades experimentais no Ensino Médio e apresentaremos também a
abordagem utilizada neste trabalho.
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3. PESQUISAS

RECENTES

RELACIONADAS

COM A UTILIZAÇÃO DE

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E A PROPOSTA DESTE TRABALHO

Neste capítulo, apresentamos o nosso levantamento bibliográfico e proposta de ação
como referências à aplicação de atividades experimentais. Iniciamos nossa discussão com
importância de utilizar atividades experimentais e, logo em seguida, fazemos uma
apresentação de uma classificação didática para essas atividades. Complementamos nosso
estudo com algumas bases para um experimento eficiente e o desenvolvimento de uma
proposta com aspectos construtivistas e sócio-histórico-culturais cuja aplicação em sala de
aula mostra avanços significativos em relação à participação dos alunos.

3.1 MOTIVAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Nas últimas décadas, diversos estudos têm sido desenvolvidos (PINHO ALVES,
2000; BORGES, 2002; ARAÚJO e ABIB, 2003; GIL-PEREZ et al, 2006) mapeando,
comentando, analisando e criticando o papel da experimentação como estratégia de Ensino de
Física. Embora seja praticamente consensual seu potencial para uma aprendizagem eficiente,
a maneira como a experimentação pode ser desenvolvida como atividade de ensino é proposta
e discutida na literatura de maneira bastante diversa quanto ao significado que essas
atividades podem assumir em diferentes momentos e em diferentes aspectos.
As atividades experimentais são concebidas em função das tendências predominantes
de Ensino de Física. Essas atividades vão desde situações que focalizam a verificação de leis e
teorias até situações que privilegiam as condições para os alunos refletirem e reverem suas
idéias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo atingir um nível de
aprendizado que lhes permitam efetuar uma reestruturação de seus modelos explicativos para
os fenômenos. De uma forma geral o discurso da maioria dos professores de Física considera
o laboratório como um agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem.
Apesar da quantidade de trabalhos científicos na área, ainda não foi possível
sensibilizar a maioria dos professores para o uso do laboratório, de uma maneira mais eficaz,
na preparação de suas aulas. Propostas de soluções ou alternativas para cada uma destas
justificativas são encontradas na literatura, mas, mesmo assim o uso do laboratório continua
sendo, na maioria dos casos, apenas objeto de discurso.
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Borges (2002, p. 13) levanta um questionamento sobre o tema:
Para um país onde uma fração considerável dos estudantes nunca teve acesso
a um laboratório de ciências, pode parecer um contra-senso questionar a
validade de aulas práticas, especialmente porque na maioria das escolas elas
simplesmente não existem. De fato, há uma corrente de opinião que defende
a idéia de que muitos dos problemas do ensino de ciências se devem a
ausência de aulas de laboratório. Para os que compartilham dessa opinião,
uma condição necessária para a melhoria da qualidade de ensino consiste em
equipar as escolas com laboratórios e treinar os professores para utilizá-los.
Entretanto mesmo nos países onde a tradição de ensino experimental está
bem sedimentada, a função que o laboratório pode, e deve ter, bem como a
sua eficácia em promover as aprendizagens desejadas, têm sido objeto de
questionamentos, o que contribui para manter a discussão sobre a questão há
alguns anos.

Borges (2002, p. 13) faz uma análise do que considera uma forma tradicional de se
trabalhar com laboratório como meio de ensino. Para ele:
No que é denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades
práticas, envolvendo observações e medidas, acerca de fenômenos
previamente determinados pelo professor. Em geral, os alunos trabalham em
pequenos grupos e seguem as instruções de um roteiro. O objetivo da
atividade prática pode ser o de testar uma lei científica, ilustrar idéias e
conceitos aprendidos nas „aulas teóricas‟, descobrir ou formular uma lei
acerca de um fenômeno específico, „ver na prática‟ o que acontece na teoria,
ou aprender a utilizar algum instrumento ou técnica de laboratório
específica.

Podemos enumerar algumas críticas que são feitas a essas atividades práticas. Em
geral, elas não são efetivamente relacionadas aos conceitos físicos e não têm conteúdo
relevante do ponto de vista do estudante, já que o procedimento utilizado para resolver o
problema já está previamente estabelecido; as operações de montagem dos equipamentos, as
atividades de coleta de dados e os cálculos para obter respostas esperadas consomem muito ou
todo o tempo disponível. Com isso, os estudantes dedicam pouco tempo à análise e
interpretação dos resultados e do próprio significado da atividade realizada. Geralmente, eles
percebem as atividades práticas como eventos isolados que têm o objetivo de chegar à
“resposta certa”.
Esse modelo torna o laboratório de Física pouco eficiente em provocar mudanças nas
concepções e modelos prévios dos estudantes, não proporciona uma apreciação sobre a
natureza da ciência e da investigação científica e não facilita o desenvolvimento de
habilidades estratégicas. Alguns críticos mais veementes argumentam que, além disso, os
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laboratórios de ciências são caros1, que o uso de equipamentos só encontrados nos
laboratórios torna o ensino distante da experiência fora de sala de aula e que a própria
complexidade das montagens constitui uma forte barreira para que o estudante compreenda as
idéias e conceitos envolvidos nas atividades práticas.
Várias pesquisas apontam para “uma inadequação pedagógica e uma fundamentação
epistemológica equivocada” na aplicação dessas atividades (HODSON, 1988 apud BORGES,
2002) que é reforçada pelos principais livros didáticos utilizados no país (MOREIRA e
OSTERMANN; 1993 apud BORGES 2002).
O caráter empirista e positivista dessa concepção atribui ao experimento o ponto de
partida do desenvolvimento da teoria, as experiências anteriores do cientista não influenciam
no processo de produção científica, a informação está presente na natureza e o pesquisador
deve produzir conhecimento suficiente, a partir da observação direta e da indução, para atingir
a informação final. As informações adquiridas são cumulativas, somadas a todo
desenvolvimento anterior cada vez que um experimento produz um resultado novo.
Borges (2002, p. 14) reforça essa informação:
[...] assume que o conhecimento científico é a verdade provada ou
descoberta que tem origem no acúmulo de observações cuidadosas de algum
fenômeno por uma mente livre de pré-concepções e sentimentos que aplica o
método científico para chegar a generalizações cientificamente válidas. Essa
concepção de ciência acaba por conferir um peso excessivo à observação,
em detrimento das idéias prévias e imaginação dos estudantes. Além disso,
representa o método científico como um algoritmo infalível, capaz de
produzir conhecimento cientificamente provado, começando com
observações objetivas e neutras, formulação de hipóteses, comprovação
experimental e generalização das conclusões.

Segundo Borges (2002, p. 14 e 15), há dois problemas sérios e sem solução com essa
visão:
Em primeiro lugar, essa concepção particular do processo de produção do
conhecimento sugere para professores e estudantes que as atividades práticas
escolares são da mesma natureza e têm a mesma finalidade que as
experimentais e de observação que os cientistas fazem nos seus laboratórios
de pesquisa. As atividades práticas e os experimentos científicos são bem
distintos, com objetivos bastante diferentes. O cientista passou anos de sua
vida estudando uma determinada área da ciência e quando se prepara para
realizar um experimento ou conjunto de experimentos, ele o faz para
resolver um problema que o interessa, e para o qual pode estar buscando
uma solução há muito tempo. Assim, quando ele realiza um experimento,
1

Para os defensores que a educação é cara, utilizamos uma frase atribuída ao Prof. Derek Bok, acadêmico da
Universidade de Harvard cujo conteúdo é "Se você acha que a educação é cara, tenha a coragem de experimentar
a ignorância."
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este vem precedido de muito estudo e reflexão, planejamento e preparação.
Nesse período anterior à efetiva concretização do experimento, o cientista
toma uma série de decisões para definir e delimitar o que irá fazer e
medir/observar, que critérios usará para checar a precisão e a confiabilidade
dos resultados, que controles exercerá sobre a situação, entre outras. Em
segundo lugar, tendo sido criticada por vários filósofos, como por exemplo
Popper, Russel-Hanson, Feyerabend, Kuhn e Toulmin, esta imagem da
ciência, que ainda permeia muitos dos nossos livros didáticos de ciências
naturais, especialmente aqueles utilizados na Educação Básica, está
completamente superada nos círculos acadêmicos há várias décadas.

É preciso que o professor de Física mude a sua forma de pensar antes de desenvolver
práticas de laboratório. Elas não excluem as atividades experimentais do círculo escolar,
entretanto sinaliza para uma necessidade de encontrarmos alternativas para a utilização dessas
atividades. Borges (2002, p. 15) orienta uma série de atividades que podem ser realizadas com
o mesmo grupo de experimentos:
É certo que, com um mesmo conjunto de materiais, um professor criativo2
pode planejar várias atividades diferentes com objetivos claramente
distintos, como, por exemplo, aprender a usar um instrumento para fazer
leituras, obter uma imagem de um fenômeno ainda não observado, aprender
estratégias para lidar com os erros e incertezas inerentes ao processo de
medição, procurar evidências da existência de alguma relação entre
grandezas envolvidas na situação, e outros. Sem dúvida que as atividades
práticas podem propiciar ao estudante imagens vividas e memoráveis de
fenômenos interessantes e importantes para a compreensão dos conceitos
científicos.

O trabalho desenvolvido por Borges (2002) nos leva a dois questionamentos:
i. O laboratório didático de Física pode ter um papel mais relevante para o processo
de ensino-aprendizagem?
ii. Como devemos organizar as atividades experimentais para o primeiro objetivo ser
alcançado?
Consideramos óbvia a resposta à primeira pergunta, nosso levantamento
bibliográfico e questionário inicial apontam para isso. Quanto à segunda pergunta, é o que
pretendemos responder, mesmo que parcialmente, nesse trabalho, quando utilizamos
atividades experimentais com alunos do Ensino Médio.
Pinho Alves (2000-b, p. 95 a 139) destaca iniciativas acadêmicas importantes para o
desenvolvimento do Ensino de Física nos últimos trinta anos, que possuem parte de sua
2

Interpretamos aqui como professor criativo aquele que tem boas idéias e consegue direcioná-las para o
processo de ensino-aprendizagem e não aquele que motiva por motivar com objetivos secundários como, por
exemplo, passar no vestibular.
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estrutura voltada para atividades experimentais. Entre elas estão: a criação de encontros e
simpósios nacionais de Ensino de Física (SNEF, EPEF e ENPEC), o desenvolvimento de
vários programas institucionais como o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF)
da Universidade de São Paulo e o surgimento de publicações na área de ensino, como a
Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), Física na Escola e O Caderno Brasileiro de
Ensino de Física (antigo Caderno Catarinense). Em cada uma dessas iniciativas existe uma
quantidade muito grande de trabalhos experimentais e o acesso em geral é gratuito e pode ser
feito eletronicamente pela rede mundial de computadores.
O que pode ser considerado um trabalho experimental? Na busca de uma
resposta, Araújo & Abib (2003), realizaram um levantamento dos trabalhos publicados em
revistas voltadas para o Ensino de Física sobre experimentação como estratégia de ensino.
Para a elaboração deste trabalho eles selecionaram cento e seis artigos publicados na década
compreendida entre 1992 e 2001, em dois periódicos de ensino de Física nacionais: o Caderno
Catarinense de Ensino de Física, uma publicação quadrimestral editada pela Universidade
Federal de Santa Catarina e que teve seu nome modificado para Caderno Brasileiro de Ensino
de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física, uma publicação trimestral da Sociedade
Brasileira de Física, que a partir do segundo semestre de 2000 passa parte do conteúdo
destinado ao ensino de Física no nível fundamental e médio para um encarte semestral
intitulado “Física na Escola”. Outra publicação importante e voltada para a pesquisa em
ensino/aprendizagem de ciências, mas que não foi pesquisada: “Investigações em Ensino de
Ciências”, publicada pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Para Araújo & Abib (2003, p 177),
A análise do papel das atividades experimentais desenvolvida amplamente
nas últimas décadas revela que há uma variedade significativa de
possibilidades e tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, de
modo que essas atividades podem ser concebidas desde situações que
focalizam a mera verificação de leis e teorias, até situações que privilegiam
as condições para os alunos refletirem e reverem suas idéias a respeito dos
fenômenos e conceitos abordados, podendo assim atingir um nível de
aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus modelos
explicativos dos fenômenos.

Uma publicação relevante para incentivar a utilização de atividades experimentais no
ensino de Física foi o número especial (vol.24, 2004) do Caderno Brasileiro de Ensino de
Física. Nesse número foram selecionados alguns artigos já publicados na revista nas suas
últimas publicações. Seu editorial (p. 7) destaca que:
Por certo, a experimentação qualitativa e quantitativa, estruturada em bases
educacionais e epistemológicas claras e bem conduzida: aguça a curiosidade;
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minimiza a abstração; suscita discussões e elaborações de hipóteses;
demanda reflexão, espírito crítico e explicações; enseja o conhecimento de
métodos e de técnicas de investigação e análise de dados; expõe os erros e
suas causas, mostrando uma ciência „mais humana‟; facilita a compreensão
de conceitos, leis e teorias; instiga uma melhor percepção da relação ciênciatecnologia; aproxima a Física do „mundo real‟.

Nesse editorial também se destaca a importância da presença de atividade
experimental no ensino de Física, mas aponta que isso representa um grande desafio devido às
dificuldades que a maior parte dos professores do ensino médio precisam superar para
implementá-la.
Ainda segundo os editores desse número especial (p. 7),
Os artigos que apresentam uma reflexão sobre a utilização do laboratório no
ensino da Física e os de experimentos propriamente ditos talvez possam
servir não apenas para diminuir o hiato existente entre o domínio teórico e o
experimental em conteúdos específicos, mas, também, para estimular em
alguns docentes a mudança de uma prática voltada para um ensino
exclusivamente teórico.

Outro trabalho, (Rezende et al, 2009) que teve como objetivo mapear o estado da arte
da produção nacional recente sobre o ensino de física, mostrou que a temática se concentra no
processo ensino-aprendizagem. Dentro dessa temática se verificou que (p. 4 e 5):
O laboratório didático continua sendo o objeto de estudo mais freqüente
entre as publicações na área de ensino de física, tanto das que descrevem o
desenvolvimento de experimentos, quanto das que se ocupam da avaliação
do uso didático do laboratório.

Em sua análise eles ainda destacam que (p. 5):
Pela análise dos resumos foi possível perceber que em geral, a ênfase é
colocada nos aspectos cognitivos do ensino-aprendizagem de física,
deixando-se de fora outros aspectos envolvidos e assim, não fazendo justiça
à complexidade do processo. Este resultado indica a necessidade de maior
investimento na pesquisa teórica, que permita uma reflexão mais profunda e
a compreensão das muitas dimensões do processo educativo.

E que (p. 6):
A predominância dos artigos que têm como objeto a descrição ou utilização
de experimentos de laboratório confirma o resultado obtido por Araújo e
Abib (2003) referente ao período de 1992 a 2001, de que se trata de um tema
de grande interesse dos pesquisadores, abordado sob vários enfoques e com
finalidades diferentes. Embora tenham sido encontrados alguns trabalhos de
reflexão sobre o papel do laboratório na aprendizagem de física, a grande
maioria se dedica à descrição de experimentos, muitas vezes sem abordar a
sua relação com o ensino e aprendizagem, limitando-se ao conteúdo de física

35

envolvido na experiência. A ênfase nos aspectos experimentais da física
dentro da temática ensino-aprendizagem esconde concepções que deveriam
ser problematizadas, como por exemplo, a visão da física como uma ciência
exclusivamente experimental, a visão empirista da ciência e da
aprendizagem, na medida em que os trabalhos apostam muitas vezes na
demonstração do fenômeno físico como meio suficiente para a construção do
conhecimento, caracterizando-o como um processo passivo.

Um trabalho que analisa o papel da atividade experimental na educação científica é o
de Gil Pérez et al (2006). Nele, os autores destacam a necessidade de se continuar
pesquisando sobre o tema. Assim, seguindo o apresentado no número especial do Caderno
Brasileiro de Ensino de Física eles se propõem a aprofundar o tema (p. 156 e 157, tradução do
autor):
Queremos aproveitar a ocasião de reflexão que ele nos brinda para referirnos a uma série de problemas relacionados com este tipo de atividades, sobre
os quais é preciso seguir investigando. Referimo-nos concretamente a
questões como as seguintes:
Que visões deformadas acerca da atividade científica podem estar
transmitindo, por ação ou omissão, os trabalhos experimentais que se
realizam habitualmente?
Que imagem das relações ciência-tecnologia, em particular, estão
transmitindo as práticas de laboratório?
Qual deveria ser o papel do trabalho experimental na aprendizagem das
ciências?
Como se deveria reorientar as práticas de laboratório para que deixem de ser,
como ocorre com freqüência, simples receitas a aplicar?

Nesse trabalho, Gil Pérez et al (2006 p. 159) se propõem a buscar respostas para
essas questões considerando a investigação orientada,
[...] de acordo com o modelo de ensino e aprendizagem das ciências como
investigação orientada, e apresenta, como exemplo, um trabalho prático
coerente com tal modelo, direcionado ao ensino de Física no nível do ensino
médio.”

Como apresentado nesses trabalhos de revisão e de análise dos trabalhos
relacionados com a utilização de atividades experimentais em sala de aula, é bastante amplo e
cada um apresenta seus objetivos específicos. Na próxima secção vamos sintetizar algumas
propostas sobre utilização de atividades experimentais em sala de aula.

3.2 AS DIFERENTES ABORDAGENS PARA A UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES
EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA.
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Como apresentado na seção anterior o tema é bastante amplo e agora vamos
apresentar algumas diretrizes que surgem em vários trabalhos. Não temos aqui a pretensão de
esgotar o tema, mas sim destacar alguns caminhos que estão surgindo como resultado das
pesquisas.
No levantamento feito por Araújo & Abib (2003) eles fizeram uma classificação dos
diferentes trabalhos sobre experimentação como estratégia de ensino. Essa classificação
mostra as diferentes possibilidades de utilização de atividades experimentais em sala de aula.
Eles identificaram algumas das principais características dessas tendências e explicitaram
seus elementos constitutivos de modo a contribuir para uma melhor compreensão das diferentes
formas de utilização da experimentação no Ensino Médio.

Em sua análise, eles consideraram as seguintes categorias:

3.2.1 Ênfase Matemática

Foi analisado o nível de matematização e utilização do formalismo matemático dos
trabalhos, classificando-os como quantitativos ou qualitativos.
Segundo Araújo e Abib (2003, p. 179): Uma atividade experimental qualitativa tem
como objetivo enfatizar aspectos qualitativos, metodológicos e conceituais relacionados com
o tema abordado.
Os autores destacam como objetivo de uma atividade experimental qualitativa a
verificação da existência de conceitos espontâneos e a possibilidade de ocorrência de
mudanças conceituais produzidas pela criação de condições que facilitem o processo de
reflexão em uma abordagem de enfoque com características cognitivistas.
Neste artigo, são analisadas duas modalidades de atividades experimentais com
enfoque qualitativo em laboratório: o estruturado e o não-estruturado. O laboratório
estruturado é desenvolvido em uma perspectiva em que a atividade está pronta com aparato
experimental já montado, se aproximando de um laboratório tradicional enquanto o nãoestruturado é desenvolvido a partir de problemas abertos, que devem ser resolvidos pelos
alunos, privilegiando “os aspectos qualitativos envolvidos no processo, com destaque para os
aspectos de natureza conceitual, que podem ser relacionados com a verificação de conceitos
espontâneos, teste de hipóteses e mudança conceitual” (ARAÚJO e ABIB, 2003, p 179).
Uma atividade experimental quantitativa é aquela cujo objetivo é a realização de
medidas e a utilização de teorias e modelos matemáticos, com eventuais previsões e
verificações dos mesmos.
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Sobre a utilização de experimentos quantitativos, Araújo e Abib (2003, p. 180)
destacam ainda que:
Deve-se ressaltar que atividades experimentais quantitativas permitem
fornecer conhecimentos inerentes a alguns procedimentos típicos da
investigação científica, como utilização adequada de equipamentos e
instrumentos de medida, análise e tratamento estatístico de dados, cuidados
com erros sistemáticos, entre outros.
Por outro lado, é importante salientar que apesar de permitirem uma
participação mais ativa dos alunos, a maioria das atividades experimentais
quantitativas tende a ser utilizadas por meio de procedimentos e roteiros
fechados que permitem classificar esse tipo de atividade experimental como
verificacionista, de modo que em geral não são enfatizados importantes
elementos, como a existência de conceitos espontâneos nos alunos e o
incentivo a momentos de reflexão e aprofundamento de discussões acerca
dos conteúdos, o que poderia ocasionar uma maior eficiência no processo de
aprendizagem. Neste sentido, é comum em atividades desta natureza
observar-se certa limitação na manifestação da criatividade dos alunos, uma
vez que o propósito de verificar a validade de determinadas previsões
teóricas ocorre em geral por meio de roteiros previamente estabelecidos.
Portanto, as atividades experimentais quantitativas podem ser enriquecidas
adotando-se uma postura mais flexível, que possibilite a introdução de outros
elementos e métodos, como discussões que propiciem reflexões críticas
acerca dos fenômenos estudados e da estrutura de funcionamento dos
equipamentos utilizados, bem como dos elementos e fatores que influenciam
o experimento e que podem acarretar eventuais discrepâncias entre os
resultados observados experimentalmente e as previsões teóricas que se
pretendia verificar.

Uma atividade quantitativa pode ser direcionada para alcançar os seguintes
resultados: a comparação dos resultados obtidos com os previstos por modelos teóricos,
verificações de leis físicas, tratamento estatístico de dados por meio do uso de gráficos e
tabelas, a utilização adequada de diversos instrumentos de medida e caracterização do erro
experimental como um item necessário na realização de uma medição.

3.2.2 Grau de Direcionamento

Nesta classificação verificou-se o grau de direcionamento das atividades propostas
em relação ao seu caráter de demonstração, verificação ou investigação com um destaque para
se estas atividades apresentam elementos que as aproximariam mais do ensino tradicional ou
se elas apresentariam maior afinidade com métodos investigativos de uma abordagem
construtivista.
As atividades de demonstração têm a característica de possibilitar a ilustração de
alguns aspectos dos fenômenos físicos estudados no Ensino Médio tornando-os perceptíveis e
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com possibilidade de propiciar aos estudantes a elaboração de representações concretas
associadas a esses conceitos. Em geral, essas atividades são realizadas em uma sala de aula
tradicional com abordagem expositiva, procurando despertar o interesse do aluno no início de
uma aula ou o no fechamento de um conteúdo. Atividades como estas são classificadas por
Araújo e Abib (2003, p.181) como “demonstrações fechadas”, os quais complementam
defendendo que essas atividades permitem apenas uma “simples ilustração de um
determinado fenômeno físico, sendo uma atividade centrada no professor que a realiza”.
Sobre as demonstrações abertas, Araújo e Abib (2003, p. 181) apresentam o seguinte
quadro:
[...] incorporam outros elementos, apresentando uma maior abertura e
flexibilidade para discussões que podem permitir um aprofundamento nos
aspectos conceituais e práticos relacionados com os equipamentos, a
possibilidade de se levantar hipóteses e o incentivo à reflexão crítica, de
modo que a demonstração consistiria em um ponto de partida para a
discussão sobre os fenômenos abordados, com possibilidade de exploração
mais profunda.

Com o objetivo de ampliar a eficiência do processo de ensino e aprendizagem,
devemos permitir o questionamento dos alunos, incentivando a busca de modelos explicativos
para os fenômenos estudados, com o objetivo de possibilitar a elaboração de novas idéias
propiciando o desenvolvimento de sua capacidade de abstração e aprendizagem.
As atividades de demonstração abertas podem ser consideradas como uma
modalidade de atividade de investigação, desde que a condução dessas atividades permita a
participação dos estudantes, manipulando os equipamentos, questionando e elaborando
hipóteses, devendo esses procedimentos ser estimulados para que o aprendizado seja mais
eficiente.
Figueroa e Gutierrez (1992, p. 255) apontam que as demonstrações podem ser uma
maneira de fazer com que os estudantes percebam a Física como uma atividade intelectual
interessante que vai além do que está nos livros. Assim, eles destacam os objetivos a seguir
para as atividades de demonstração.
- Desenvolver a familiaridade com os fenômenos físicos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Adquirir sentido da realidade.
- Estabelecer conexões entre a teoria da disciplina e o mundo real.
- Manter a atenção do estudante e provocar surpresa.
- Melhorar a compreensão de um conceito ou mostrar alguma aplicação do
mesmo.
- Gerar curiosidade nos estudantes para explicar algum fenômeno observado,
motivando perguntas e estimulando uma participação ativa.
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- Produzir conflitos cognitivos ao evidenciar discrepâncias entre as idéias
dos alunos e o resultado observado no experimento.

Utilizando metodologias que permitam explorar o máximo de cada atividade de
demonstração, é possível “fazer com que essas atividades superem a simples ilustração de um
fenômeno e possam contribuir efetivamente para o aprendizado conceitual desejado”
(ARAÚJO e ABIB, 2003, p. 182) e para o desenvolvimento de novas habilidades e posturas
dos estudantes.
As atividades experimentais podem ser utilizadas para a verificação de leis físicas e o
estudo do comportamento de diferentes sistemas físicos. A adequada condução das atividades
é considerada um elemento indispensável e fundamental para que seja alargado o leque de
objetivos e o desenvolvimento de posturas e habilidades que podem ser promovidos através
de atividades dessa natureza.
Estas atividades podem ser estimulantes, promovendo uma maior participação dos
alunos, “facilitando a interpretação dos parâmetros que determinam o comportamento dos
sistemas físicos” (ARAÚJO e ABIB, 2003, p. 183). Podemos destacar outros aspectos
relevantes dessas atividades como “a capacidade de efetuar generalizações e tornar o ensino
mais realista, no sentido de se evitar alguns erros conceituais observados em livros-texto”.
A terceira classificação quanto ao grau de direcionamento de uma atividade
experimental são as atividades de investigação. Em geral, essas atividades são problemas
abertos e permite ao estudante um maior aprofundamento do tema, entretanto requer mais
experiência com o laboratório e com o próprio conteúdo abordado.
A tabela 6 mostra uma forma de trabalhar uma atividade de investigação como
problema aberto e sua comparação com um laboratório de concepção tradicional.

Tabela 6 – Comparação entre laboratório tradicional e atividades investigativas
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Retirada de Borges (2002, p. 22)
Quando comparado ao laboratório tradicional, a atividade de investigação concentrase no processo, na própria investigação, não produzindo limites a atividade por meio de um
roteiro pré-estabelecido. Segundo Araújo e Abib (2003, p. 186):
A utilização de atividades de investigação pode ser considerada como um
elemento facilitador para uma abordagem que seja centrada nos aspectos
cognitivos do processo de ensino-aprendizagem, intrínsecos de uma
metodologia que busca uma transformação mais profunda nos estudantes,
seja ela vinculada aos aspectos conceituais, relacionados aos conteúdos de
Física, ou mesmo comportamentais, como a capacidade de reflexão,
abstração, generalização, síntese e senso crítico.

Defendemos aqui que uma atividade de investigação demanda mais participação do
aluno, um maior comprometimento do professor e intensificação do tempo de estudo para
ambos, caso contrário “os alunos poderão se sentir perdidos e desmotivados” (ARAÚJO e
ABIB, 2003, p.186).

3.2.3 O Uso de Novas Tecnologias
A terceira classificação proposta por Araújo e Abib (2003) foi o “uso de novas
tecnologias” na qual os autores detectaram o emprego de computadores e programas
específicos na utilização de atividades práticas ou de simulação. A potencialidade do uso de
recursos computacionais no ensino é muito grande. Segundo Araújo e Abib, podemos citar (p.
186):
i) como ferramenta de laboratório para controle de experimentos;
ii) na coleta e análise de dados experimentais, construindo tabelas e gráficos;
iii) na simulação de fenômenos físicos;
iv) na instrução dirigida.

3.2.4 Relação com o cotidiano

Araújo e Abib (2003) trabalham uma quarta classificação para atividades
experimentais: a relação com o cotidiano. Foi verificado nessa categoria se os artigos estavam
relacionados à fenômenos físicos típicos de serem encontrados no cotidiano das pessoas,
“observando nestes casos se os conceitos estudados poderiam ser utilizados como explicações
causais para os fenômenos ligados ao dia-a-dia” (ARAÙJO e ABIB, 2003, p. 187).
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A utilização de atividades experimentais que se relaciona à ilustração e análise de
fenômenos básicos presentes em situações típicas do cotidiano tem grande possibilidade de
despertar o interesse dos alunos. Essas situações são consideradas como fundamentais para a
formação das concepções alternativas dos estudantes, uma vez que tais concepções se
originariam a partir da interação do indivíduo com a realidade do mundo que os cerca.

3.2.5 Montagem de Equipamentos

A quinta e última classificação proposta por Araújo e Abib (2003, p. 187) é a
montagem de equipamentos, como explica os autores: “Nesta categoria foram classificados os
artigos que procuravam explicitar a montagem de determinados equipamentos, abordando detalhes
envolvidos em sua confecção e fornecendo possíveis aplicações para os mesmos”.

A construção de determinados equipamentos destinados ao uso em aulas práticas de
Física é também uma excelente estratégia para se trabalhar com atividades experimentais.
Chamamos a atenção que esta metodologia de trabalho é uma possibilidade para poucos
alunos, pois requer um conhecimento mais aprofundado e um envolvimento muito maior por
parte do professor e do aluno.

3.3 BASES TEÓRICAS PARA UMA ATIVIDADE EXPERIMENTAL EFICIENTE

De um modo geral, independente da linha ou modalidade adotada, constata-se que
muitos autores, que defendem o uso de atividades experimentais, destacam dois aspectos
fundamentais pelos quais eles acreditam na eficiência dessa estratégia:
i. Capacidade de estimular a participação ativa dos estudantes, despertando sua
curiosidade e interesse e favorecendo um efetivo envolvimento com sua aprendizagem;
ii. Tendência em propiciar a construção de um ambiente motivador, agradável,
estimulante e rico em situações novas e desafiadoras que, quando bem empregadas,
aumentam a probabilidade de que sejam elaborados conhecimentos e sejam desenvolvidas
habilidades, atitudes e competências relacionadas ao fazer e à compreensão da Ciência.
Para Gil-Pérez et al (2006) há um consenso quanto à necessidade de reorientar o
trabalho do professor em relação à utilização de atividades experimentais e mostra de forma
concreta desenvolvendo uma prática sobre a queda dos corpos no campo gravitacional.
Segundo eles “uma prática de laboratório que pretenda aproximar-se a uma investigação tem
que deixar de ser um trabalho puramente experimental e integrar muitos outros aspectos
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igualmente essenciais da atividade científica”. De forma muito resumida apresentamos o
conjunto de aspectos que eles consideram como fundamentais quando se quer trabalhar com a
orientação investigativa da aprendizagem de ciências. Segundo os autores, essas orientações
não devem ser encaradas como receita, mas apenas como um conjunto de sugestões para se
explorar a riqueza da atividade científica e uma chamada de atenção contra os reducionismos
habituais. Os 10 pontos que poderão ser seguidos por quem quer trabalhar com seus alunos de
forma investigativa são: (tradução do autor p. 163-165):
Apresentar problemas abertos em um nível de dificuldade adequado para que
os alunos; incentivar a reflexão do estudante sobre a importância e
pertinência das situações propostas, levantar a emissão de hipóteses como
atividade central da investigação científica; dar plena importância ao
desenvolvimento de projetos e planejamento da atividade experimental pelos
próprios alunos; levantar a análise detalhada dos resultados; levar em
consideração as perspectivas possíveis e prestar atenção, em particular, as
implicações do estudo CTSA; pedir um esforço de integração que considere
contribuição do estudo para construir um corpo coerente de conhecimento;
dar especial importância ao desenvolvimento de relatórios científicos e
reforçar a dimensão coletiva do trabalho científico.

No trabalho de Gaspar (2003) percebemos a influência de uma pedagogia sóciohistórico-cultural. Nessa pedagogia, o ponto mais importante para desencadear um processo
de ensino-aprendizagem eficiente é a existência e manutenção de interações sociais durante a
aplicação da atividade, portanto, “comparar uma atividade experimental com uma atividade
teórica, quando o conteúdo permite, implica comparar a qualidade das interações sociais
desencadeadas par ambas” (GASPAR, 2003, p. 25).
A metodologia usada por Gaspar (2003) compreende quatro requisitos mínimos para
que a aprendizagem aconteça de maneira eficaz em uma atividade experimental. O primeiro
requisito é “estar ao alcance da zona de desenvolvimento imediato do aluno” (p. 25), nesse
caso, o professor deve utilizar um modelo físico que esteja ao alcance de determinado
conteúdo, sendo assim, não é o tema que deve ser estar dentro da zona de desenvolvimento
proximal e sim a maneira como ele é abordado pelo professor.
O segundo requisito “é garantir que um parceiro mais capaz participe da
atividade” (p. 25). Muitas vezes o professor entrega um roteiro pré-estabelecido para
um aluno e o deixa sozinho na tarefa de realizar a atividade. Para garantir as
interações sociais tão necessárias ao processo de aprendizagem, é necessário o
contato com o indivíduo que pode produzir no aprendiz o conflito com o
conhecimento que ele já possui que pode ser representado pelo professor ou por um
colega com mais experiência no conteúdo que está sendo estudado.
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A seguir, discutimos o terceiro requisito: “Garantir o compartilhamento das
perguntas propostas e das respostas pretendidas” (p. 25). As atividades de caráter
tradicional como já discutimos anteriormente, geralmente são compostas de
perguntas fechadas que devem ser apenas respondidas e preenchidas pelos alunos
em algum formulário. Em geral, isso é feito individualmente ou em grupos menores,
dificultando a comunicação entre os participantes da aula. Numa concepção sóciohistórico-cultural tanto as perguntas, questionamentos e problemas quanto às
respostas pretendidas são socializadas pelos alunos e professor com o objetivo de
reforçar o diálogo entre ambos e promover a construção do conhecimento.
Enfim,

o

quarto

requisito

defendido

por

Gaspar:

“Garantir

o

compartilhamento da linguagem utilizada” (p. 25). Pode parecer estranho essa
discussão já que todos falam o mesmo idioma, entretanto, não é suficiente que as
palavras sejam compreendidas, mas, também os gráficos, tabelas e símbolos
utilizados na atividade. Esses símbolos não são obrigatoriamente aqueles
vinculados ao objeto da atividade, mas sim aqueles “necessários à mediação dessa
atividade” (GASPAR, 2003, p. 25).
Existem outros trabalhos que poderiam ser mencionados, mas consideramos que
estes são suficientes para a apresentação do estado da arte na utilização de atividades
experimentais em sala de aula. A seguir vamos apresentar a nossa proposta de utilização de
atividades experimentais em sala de aula para o Ensino de Física de nível médio.

3.4 PROPOSTA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA PARA A UTILIZAÇÃO DE
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM SALA DE AULA.

Revisando os trabalhos desenvolvidos sobre o tema que agora estudamos, podemos
perceber muitas dificuldades na implantação e execução de atividades experimentais em sala
de aula.
As principais dificuldades são citadas a seguir:
 A maioria dos estudantes não tem acesso às atividades experimentais.
 As atividades experimentais são realizadas em um momento diferente da aula
teórica, utilizando uma metodologia centrada no método e não no conteúdo.
 As atividades experimentais são, na maioria das vezes, meramente ilustrativas.
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 As publicações na área de Ensino de Física que tratam de atividades experimentais
em sua grande maioria limitam-se à descrição de experimentos, não relacionando
com ensino e aprendizagem.
 A maioria dos profissionais licenciados em Física possui a concepção de que é
necessário um laboratório especializado e bem aparelhado para desenvolver
atividades experimentais, motivados por uma visão indutivista do experimento.
 A linguagem utilizada em muitos roteiros de atividades tradicionais não é acessível
ao aluno.
 A falta de material adequado para o trabalho em sala de aula.
 A falta de espaço físico adequado nas escolas.
 O despreparo do professor para conduzir uma aula utilizando atividades
experimentais.
 O professor não conhece bem como se dá o processo ensino-aprendizagem.
 Pouco sucesso tem sido obtido em relação a aprendizagem em situações onde se
utilizam atividades experimentais.
Diante dos resultados das pesquisas em relação ao ensino e aprendizagem
utilizando atividades experimentais como vamos nos posicionar? Como podem ser
vencidos os vários obstáculos apontados tais como: concepções que não estão de acordo
com aquelas que gozam de relativo consenso no Ensino sobre a natureza da ciência,
indutivismo, a falta de formação adequada dos professores, falta de condições nas
escolas, entre outros?
Na estruturação de nossa proposta consideramos algumas idéias já estabelecidas
em teorias que tratam do processo ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere
aos fundamentos das teorias construtivistas onde a participação do professor é
fundamental na mediação do processo em sala de aula bem como o incentivo à
participação ativa do aluno em sala de aula. Não estamos no fixando estritamente em
nehuma teoria, mas considerando aspectos que consideramos relevantes no trabalho em
sala de aula com a utilização de atividades experimentais.
Seguimos, em linhas gerais, algumas idéias apresentadas por Moreira (1999).
Segundo ele, a necessidade de implantação de métodos ativos e de uma escola ativa, não
significa que a iniciativa seja totalmente do aluno. O diretivismo puro, como no ensino
tradicional leva ao conformismo e o não-diretivismo puro levam à desorganização,
insegurança ou mera repetição. Em relação a isso Moreira (p. l04) coloca que:
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Outra implicação imediata da teoria de Piaget para o ensino é que ele
deve ser acompanhado de ações e demonstrações e, sempre que
possível" deve dar aos alunos a oportunidade de agir (trabalho prático)."

Ainda, segundo Moreira (1999, p.l05):
[...] estas ações e demonstrações devem estar sempre integradas à
argumentação, ao discurso, do professor. Seria uma ilusão acreditar que
ações e demonstrações, mesmo realizadas pelos alunos, tem em si
mesmas o poder de produzir conhecimento: elas podem gerá-lo
somente na medida em que estiverem integradas à argumentação do
professor.

Para que ocorra aprendizagem, o aluno deve relacionar um novo conhecimento
a proposições e conceitos relevantes em sua estrutura cognitiva, isto é, que já existam de
forma clara e estável. Nesta perspectiva o professor e os materiais instrucionais
participam como mediadores da aprendizagem sendo que o educador deve adotar uma
postura construtivista e o material deve ser potencialmente significativo.
Com base nesta proposta o professor deve elaborar um planejamento didático
onde o aluno possa ter uma participação ativa em sala de aula podendo assim
desenvolver a sua formação integral tanto na parte social quanto a crítico-reflexivo. O
professor precisa abandonar o estilo tradicional e permitir uma maior participação dos
alunos, centrando seus esforços em um diálogo permanente com o educando.
Diante desses princípios norteadores, é preciso que o professor compreenda mais
desse processo interativo com o aluno e faça uma preparação detalhada dos conteúdos e
procedimentos que serão utilizados em uma atividade. Assim, a estrutura dialógica que vai
permitir ao professor dar um direcionamento a atividade, deve ser construída previamente
pelo professor. Essa construção, de uma forma geral, poderá ser dividida três momentos.
No primeiro momento o professor apresenta a atividade fazendo uma
problematização inicial. Nesse momento são levantadas questões que além de motivar os
estudantes para compreender o conteúdo, fazem a “ligação desse conteúdo com situações
reais que os alunos conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpretar completa ou
corretamente porque provavelmente não dispõem de conhecimentos científicos suficientes”
(MION, 2002, p. 28).
Nessa abordagem parte-se do pressuposto que os alunos já têm uma estrutura de
conhecimento. As concepções prévias dos alunos, em geral, são formadas pelas suas
vivências, pelo ensino anterior, pelos meios de comunicação, pela divulgação científica,
via publicações, internet e outros. Para que haja uma aprendizagem de conceitos
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associados à Física, esses conceitos terão que passar por um processo de questionamento
visando uma possível reformulação.
A problematização pode envolver o aluno em dois aspectos principais. Em primeiro
lugar podem ser identificadas concepções alternativas, tão úteis para que o professor
desenvolva uma estratégia que permita conflitos cognitivos no aluno e esse possa trabalhar
esses conflitos nas interações sociais com outros colegas e o professor. Uma segunda forma
de envolver o aluno é que a problematização pode motivá-lo para aprender conteúdos novos
ainda não dominados por ele.
No trabalho de Gaspar, em que idéias semelhantes são apresentadas, (2005, p. 234), a
problematização é substituída por uma introdução da atividade, uma discussão prévia sobre o
equipamento, com o objetivo de atingir a mesma “definição de situação”, que é a forma como
cada participante entende a tarefa. A busca da mesma “definição de situação” é também
orientada pelo professor, o que permite que os estudantes partilhem da mesma linguagem,
aproximando as concepções sobre o objeto de estudo, facilitando o processo de interação
entre os alunos e o professor.
A problematização de uma determinada situação pode ser determinante no
despertar da motivação por parte do aluno. Fazer fluir a discussão, favorecer o debate,
enfim problematizar o conteúdo é importante no processo.
O segundo momento de aula é desenvolvimento da atividade a partir da
problematização. Os alunos já estão motivados e partilham de uma mesma linguagem para a
discussão de um tema, o material que compõe o “experimento” já foi discutido e os
questionamentos levantados pelo professor e os alunos durante a primeira parte do processo já
permite saber os conhecimentos que pretendemos construir e as possíveis respostas.
As informações levantadas então na problematização podem ser confirmadas,
questionadas ou até refutadas. É importante, nesse momento, o domínio do professor no que
diz respeito aos erros de um experimento e aos domínios de validade que podem ser
discutidos ou reavaliados.
Destacamos aqui também o papel do professor como mediador das discussões, pois a
condução do professor é essencial na formação dos conceitos por parte dos alunos, evitando
que os alunos se dispersem. A aprendizagem ocorrerá na medida em que as atividades
estiverem integradas à argumentação do professor.
No terceiro momento, o professor organiza o conhecimento expondo o conhecimento
científico relacionado à prática. Mion (2002, p. 29) destaca em seu trabalho que
“ o conhecimento em Ciências Naturais necessário para a compreensão do tema e da problematização

47

inicial será sistematicamente estudado sob orientação do professor. Definições, conceitos, relações,
leis, apresentadas no texto introdutório, serão agora aprofundados”.

A abordagem dialógica e problematizadora deve ser mantida durante o segundo e
terceiro momentos da aula. O principal aspecto a ser trabalhado durante todo o processo é
sempre que possível, retomar as idéias propostas previamente pelos alunos comparando-as
com o modelo científico.
Uma vez estabelecidos os novos conceitos, as atividades serão retomadas para
explicar como o comportamento da natureza se enquadra na nova teoria.
Essa proposta de condução e organização do trabalho do professor permite que as
atividades sejam aplicadas em qualquer sala de aula, isto é, não precisa de um local específico
denominado “laboratório”. O material pode ser elaborado pelo próprio professor, pois
situações simples e com equipamentos de fácil acesso podem ser utilizados. Isso contribui
para tornar o ensino mais significativo e também para difundir a idéia de que a ciência não
está nas coisas complicadas e nem precisa de laboratórios sofisticados. Dessa forma
esperamos corrigir uma concepção usual em que se confundem atividades práticas com a
necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos
experimentais, uma vez que podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a
necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados.
Esperamos, com essa alternativa, aumentar a quantidade de alunos com acesso a
aulas com atividades experimentais, mas, vale salientar que o acesso a essas atividades não é
suficiente para melhorar a aprendizagem.
No próximo capítulo trabalharemos o percurso metodológico utilizado durante
o trabalho.
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4 METODOLOGIA

Nesse capítulo são apresentados os elementos essenciais da metodologia seguida na
execução deste trabalho.
A nossa metodologia consistiu em um amplo estudo da bibliografia produzida no
Brasil sobre a utilização de atividades experimentais no Ensino de Física no nível médio,
análise de documentos oficiais publicados pelo Ministério da Educação envolvendo o tema,
levantamento de concepções sobre atividades experimentais e natureza da Ciência com
professores de Física e alunos da licenciatura em Física de instituições públicas do Rio
Grande do Norte, identificação da fundamentação metodológica a ser seguida para um
aprendizado eficiente utilizando atividades experimentais dialógicas, preparação e aplicação
de um material didático para a utilização em sala de aula e sensibilização de professores e
alunos da licenciatura da disciplina Física para a utilização de nossa proposta em salas de
aulas do Ensino Médio. Enfatizamos que, como resultado desse trabalho, tivemos um produto
em forma de atividade de extensão com material disponível nos APÊNDICES de A a F.

4.1 LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES

Na fase inicial do trabalho, procuramos na literatura científica na área de Ensino de
Ciências e particularmente em Física, trabalhos sobre atividades experimentais no Ensino
Médio. Os trabalhos que mais nos interessaram foram aqueles em que as atividades estavam
relacionadas a uma metodologia de aplicação para um aprendizado eficiente e não apenas o
experimento ou sua montagem. Fizemos também, um estudo sobre os principais documentos
institucionais produzidos pelo Ministério da Educação.

4.1.1 Estudo da Bibliografia

As principais fontes levantadas foram artigos publicados na Revista Brasileira de
ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física, Caderno Brasileiro de Ensino de Física
(antigo Caderno Catarinense) do Instituto de Física da UFSC e Investigações em Ensino de
Ciências, vinculada ao Instituto de Física da UFRGS. Analisamos também uma tese de
doutorado e uma dissertação de mestrado na área especificada, bem como artigos isolados na
área de educação e principalmente educação científica.
O objetivo desse levantamento foi situar nosso trabalho em relação às publicações
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sobre o tema “atividades experimentais” na área de ensino de Física. Para reforçar esse
levantamento fizemos também um estudo de documentos oficiais e um questionário a ser
respondido por professores e alunos da licenciatura da disciplina Física que tinham alguma
experiência com aulas do Ensino Médio.

4.1.2 Análise dos Documentos Oficiais

Nessa fase, limitamos nosso estudo a documentos institucionais gerais produzidos
pelo Ministério de Educação. Esses documentos servem de parâmetros legais e pedagógicos
para o ensino de algumas disciplinas do ensino Médio, bem como orienta os currículos e
metodologias para as diversas áreas do conhecimento.
Nossa análise se deu apenas nas observações e orientações específicas para o
trabalho prático, as chamadas aulas experimentais e observamos que esses documentos
apresentam, como fazemos nesse trabalho, uma visão crítica sobre as atividades práticas em
sala de aula. Essa análise está exposta no capítulo 1 deste trabalho.

4.2 APLICAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DIALÓGICAS PELO AUTOR
DA DISSERTAÇÃO

Relatamos aqui algumas atividades experimentais realizadas nas salas de aula de
origem pelo autor desse trabalho. Optamos por realizar atividades com os nossos alunos
porque teríamos algumas vantagens relacionadas à seqüência de conteúdos e conhecimento
das limitações dos alunos que iriam participar das aulas, quando comparado a analisar um
grupo atendido por outros professores. Outra vantagem foi o tempo maior que tivemos para
avaliar os resultados.

4.2.1 Atividades Experimentais Dialógicas: Uma Observação Pessoal

No segundo semestre de 2008, utilizamos atividades experimentais dialógicas em
sala de aula, seguindo os pressupostos teóricos aqui apresentados. Fizemos esse trabalho em
uma escola pública federal, em duas turmas da primeira série de cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio. As aulas foram desenvolvidas na própria sala de aula e no laboratório
específico de Física que funciona nas dependências da escola. Apresentamos uma seqüência
didática de hidrostática com os conteúdos de pressão, densidade e princípio de Stevin.
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Trabalhamos também com o conteúdo colisões, onde destacamos um trabalho sobre carrinhos
parecidos com os populares “carrinhos de rolimã”.
Tivemos a preocupação de trabalhar com os conteúdos que estavam na seqüência
didática planejamento no início do ano letivo. Com isso poderíamos avaliar os resultados,
comparando com aqueles que foram estudados, utilizando-se outras metodologias. A única
exceção foi na atividade “colisões humanas”, cujo assunto já havia sido trabalhado
teoricamente. Alguns alunos relataram que haviam estudado alguns conteúdos no ensino
fundamental, principalmente os que estudaram em escolas privadas.
Não encontramos diferenças significativas, em relação à aprendizagem, nas situações
em que o assunto/conteúdo foi estudado ou não. Também não enfrentamos grandes
dificuldades com alunos que não tinham estudado física no ensino fundamental, os que
tinham mais dúvidas, participavam com maior intensidade da aula, independente de sua
experiência com o assunto/conteúdo.
Para a preparação do material, aplicado em sala de aula, fizemos planos de aula,
módulos didáticos e material experimental de acordo com a metodologia de nossa proposta.
Os resultados encontrados nessas atividades estão especificados no capítulo seguinte e as
seqüências que utilizamos bem como planos de aulas estão disponíveis no APÊNDICE A.
Para avaliar a satisfação dos alunos, em relação às atividades dialógicas, elaboramos
questionários escritos com questões fechadas, abertas e mistas, com o objetivo de comparar as
atividades realizadas com outras aplicadas anteriormente, com metodologias diferentes. Os
resultados, apresentados no próximo capítulo mostram um grau de satisfação muito alto com
mudança de postura do professor e dos alunos. Durante a própria aplicação do material, já
havíamos percebido uma maior participação.

4.2.2 Metodologia Aplicada no Desenvolvimento das Atividades

As turmas que participaram das aulas analisadas não tinham muita experiência com
aulas experimentais. Nós assumimos as turmas faltando apenas três meses para o ano letivo
acabar e desenvolvemos também poucas aulas com experimentos devido ao pouco tempo que
tínhamos disponível para trabalhar o conteúdo restante.
Cada atividade foi dividida em três momentos. A problematização inicial, o
desenvolvimento da atividade e a organização do conhecimento. Comentaremos, em seguida,
aspectos que demonstram a eficiência de nossa proposta, no que diz respeito à seqüência da
atividade.
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4.2.2.1 Momentos da Atividade

a) Problematização

Em nossa experiência, percebemos que o aprendizado dos conceitos físicos fica
limitado, muitas vezes, à formalização matemática ou ao enunciado generalizado, como por
exemplo, “a toda ação temos uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto”
ou “densidade é massa sobre volume”. Encontramos muitas situações em que o aluno conhece
esse conceito, entretanto não sabe como utilizá-lo em sua vida cotidiana, não representando
uma transformação efetiva, um aprendizado definitivo.
Nas aulas em que desenvolvemos atividades experimentais numa perspectiva
dialógica, iniciamos incitando o interesse pelo tema, perguntamos aos alunos, por exemplo,
por que uma faca amolada corta com mais facilidade que uma faca “cega”. Utilizamos além
das perguntas, um texto introdutório para que a dúvida apareça e os questionamentos sejam
feitos e discutidos de maneira pontual para não haver dispersão por parte dos jovens e estes
possam opinar.
Utilizamos inicialmente problemas abertos curtos e reforçamos com problemas
semelhantes para que a análise possa ser substancial. Fazemos isso com o objetivo de
conhecer quais conceitos prévios, sejam eles intuitivos ou de senso comum, os alunos
possuem sobre o assunto, tornando o ato de mediar a atividade sob maior controle do
professor.
Percebemos a relação direta entre problematizar e investigar. Como acontece em
atividades experimentais mais tradicionais, neste trabalho, o aluno não está apenas
acompanhando uma demonstração ou retirando dados de um experimento, ele participa
ativamente da construção do conhecimento que pode acontecer a partir do uso de um aparato
experimental. Buscamos elementos para que nossa atividade tenha características de
investigação, a ação do aluno não deve se restringir apenas ao trabalho de manipulação ou
observação, ela precisa conter peculiaridades de um trabalho científico: o aluno deve refletir,
discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho características de um investigação
científica.
Entendemos que há uma relação direta entre problematizar e investigar. Nas atividades que
desenvolvemos a problematização não esteve presente apenas no início da atividade, não foi
apenas uma motivação inicial, ela continuou em outras fases constituindo a manutenção do
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diálogo e do espírito crítico. Parte do diálogo foi transposto para um texto e está disponível no
APÊNDICE B.

b) Desenvolvimento da Atividade

O segundo momento da atividade consiste em realizar o experimento propriamente
dito, fazendo uma intensa comparação entre os resultados obtidos e as expectativas levantadas
pelos alunos na problematização inicial. É nessa etapa que o professor, como mediador, vai
introduzir, aos poucos, conceitos físicos que estão mais próximos dos conhecimentos prévios
dos alunos numa tentativa de produzir mudanças conceituais.
As práticas que realizamos mostraram um maior engajamento do aluno durante o
desenvolvimento da atividade quando comparadas às situações em que a problematização não
é realizada, comparação feita com nossa prática cotidiana que nem sempre segue os
pressupostos aqui defendidos. Houve uma grande facilidade na comunicação, principalmente
oral, e disponibilidade para “participar” do experimento.
Uma situação que demonstra a eficiência da proposta foi que, nesta etapa, os alunos
passam a questionar e não só responder perguntas feitas pelo professor. Comparando com
uma aula tradicional, podemos sugerir que isso acontece com menos freqüência porque
apenas o professor teve acesso à definição de situação e planeja o que vai fazer sem levantar
as concepções prévias, fazendo que a quantidade de dúvidas seja muito grande, diminuindo a
participação dos estudantes na aula.
Aplicar atividades experimentais com a problematização pode influenciar também no
melhor entendimento dos conceitos físicos. Na atividade sobre pressão (APÊNDICE A)
levamos um tijolo para classe e ao final do desenvolvimento perguntamos em que situação o
tijolo aplicaria maior força em uma superfície, deitado ou em pé? Para nossa surpresa, grande
parte dos alunos respondeu que as forças eram iguais, informação que geralmente é
confundida pelos alunos com o conceito de pressão, mesmo depois de ter estudado o assunto.
Chamamos a atenção, nesse caso, para o fato de que o assunto não foi explicado de maneira
acadêmica ainda, isso só acontecerá na próxima etapa da atividade.

c) A Organização do Conhecimento

Ao final do desenvolvimento da atividade, os assuntos foram explicados de maneira
científica, acadêmica. Essa explicação é mais próxima de uma aula expositiva com a diferença
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que cada conceito abordado foi comparado com as informações que havíamos realizado
anteriormente, forçando uma comparação inevitável com os conhecimentos inicialmente
levantados.
Alguns temas que não estavam diretamente ligados à aula foram questionados
durante esta etapa da atividade. Erros experimentais foram comentados em praticamente todas
as aulas. Na atividade sobre densidade, cujo plano de aula está disponível no APENDICE A,
os alunos medem a densidade (massa específica) de uma substância pura (óleo de soja, por
exemplo) e eles perceberam que apesar de terem a mesma amostra de óleo, encontraram
valores diferentes para a densidade, criando um clima favorável para discutir erros
experimentais. Outro tema levantado em algumas aulas foi como os modelos científicos são
desenvolvidos, principalmente porque insistimos muito sobre a discussão do erro.

4.3 SOCIALIZAÇÃO DA PROPOSTA

Com a aplicação do material didático com nossos alunos, percebemos que a proposta
era muito simples e, portanto, poderíamos ampliar a idéia para um grupo maior de pessoas,
principalmente profissionais de Ensino de Física e estudantes da licenciatura.
Inicialmente, a nossa questão de estudo, indicava que havia uma deficiência entre
professores do ensino médio, da disciplina de Física, na aplicação de atividades experimentais
bem como a falta de estrutura nas escolas para desenvolver essas atividades. Desenvolvemos
então um material de estudo para a aplicação de uma oficina denominada de “A Função das
Atividades Experimentais no Ensino de Física”. Essa Oficina contou com a participação de
professores licenciados e licenciandos da UFRN e IFRN. Embora nosso objetivo não fosse
trabalhar a formação continuada de professores do ensino médio e nem a formação inicial de
licenciandos em Física, a oficina realizada serviu como formação complementar aos que dela
participaram.
A divulgação da Oficina foi realizada no primeiro semestre de 2009, com material de
divulgação impresso e eletrônico e contatos com a Secretaria Estadual de Educação e do
Desporto do Rio Grande do Norte e com os cursos de licenciatura em Física da UFRN e
IFRN. Consideramos como pré-requisito para participar da oficina ser professor licenciado ou
aluno dos últimos anos de cursos de Licenciaturas em Física que estivessem no exercício da
atividade docente nesta disciplina no Ensino Médio como estagiário ou em projetos de ensino
como o PIBID.

54

O material desenvolvido foi aplicado para um grupo inicial de vinte e três
professores e licenciandos, durante os meses de maio a novembro de 2009, em etapas de
levantamento de informações e concepções, formação, desenvolvimento de material,
aplicação e avaliação, totalizando uma carga horária de 60 horas. Esperávamos a participação
de um número maior de professores licenciados, entretanto tivemos a participação de apenas
nove (9) profissionais licenciados em Física ou em outras disciplinas, completando a turma
com 19 alunos da licenciatura. A maior dificuldade encontrada durante a aplicação da oficina
foi com os professores que possuem grande carga horária docente, já que boa parte deles
precisavam se ausentar do trabalho para participar do curso. As etapas presenciais da oficina
foram realizadas nas dependências do Laboratório de Física do Departamento de Física
Teórica e Experimental da UFRN no período matutino das 8 Às 12 horas da manhã enquanto
as etapas não-presenciais foram realizadas pelos participantes nas suas escolas de origem.
O trabalho foi iniciado com a apresentação pessoal e a aplicação de um questionário,
com questões fechadas e abertas, para levantamento de concepções prévias dos professores
sobre a aplicação de atividades experimentais, condições das escolas de origem no que diz
respeito ao material didático e salas de laboratório e a experiência do professor ou licenciando
na aplicação dessas atividades.
A segunda etapa aconteceu no mesmo período que a primeira, sendo que as duas
utilizaram duas segundas-feiras e duas terças-feiras do mês de maio de 2009, totalizando uma
carga horária de 16 horas. Denominamos essa etapa de formação que foi conduzida com o
objetivo de apresentar contradições entre o laboratório didático tradicional e as propostas mais
recentes, possíveis classificações para as atividades experimentais, a questão da motivação na
utilização dessas atividades e o papel do professor como agente de intermediação em um
processo dialógico na utilização de atividades experimentais.
Para esta etapa foi elaborado um material de aplicação, disponível no ANEXO B,
que intitulamos “A Função das Atividades Experimentais no Ensino de Física”, portanto com
o mesmo nome da oficina, que foi exposto aos participantes em forma de exposição
dialogada. O material foi editado em forma de apostila e é composto por quatro capítulos:
Capítulo 1 - A relação teoria x experiência na evolução do conhecimento em física.
Capítulo 2 - A experimentação e sua motivação como estratégia de ensino.
Capítulo 3 - Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques,
diferentes finalidades
Capítulo 4 - Colocando as idéias em prática – Atividades experimentais de
demonstração numa construtivista e sócio-histórico-cultural.
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Ainda na segunda etapa, orientamos os participantes quanto ao planejamento de
aulas experimentais a partir da produção de módulos didáticos, planos de aula e material
experimental para ser aplicados nas aulas desenvolvidas por eles em suas escolas de origem
dando início à terceira etapa.
Os meses de junho, julho e agosto foram destinados para o desenvolvimento e
aplicação do material pelos professores e licenciandos participantes da oficina, totalizando 20
horas, entretanto aconteceram algumas dificuldades na comunicação e quando retornamos
para os encontros do mês de setembro, apenas a elaboração do material tinha sido realizada.
Mais uma vez durante uma segunda-feira e uma terça-feira do mês de setembro, tivemos dois
encontros onde os participantes apresentaram o material didático desenvolvido para as aulas
experimentais, totalizando 8 horas.
Finalmente, os professores e licenciandos aplicaram o material desenvolvido na
oficina em suas escolas de origem, em uma carga horária de 8 horas e participaram da etapa
de avaliação presencial que aconteceu na primeira semana de novembro de 2009,
correspondentes a mais 8 horas. Para avaliar o processo, os professores e alunos participantes
responderam cada grupo um questionário com questões abertas e fechadas sobre o
desenvolvimento da oficina e foi feita uma discussão em grupo sobre a utilidade da oficina.

4.3.1 Questionário de Análise das Concepções dos Professores Sobre Atividades
Experimentais e a Natureza da Ciência.
Completando nosso diagnóstico sobre o uso de atividades experimentais em sala de
aula, partimos para entender como o professor e o futuro profissional em educação da
disciplina Física, compreende a utilização de atividades experimentais em salas de aulas do
Ensino Médio.
Com esse objetivo aplicamos como instrumento de análise um questionário, com
questões fechadas e abertas, para levantamento de concepções prévias dos professores sobre a
aplicação de atividades experimentais, condições das escolas de origem no que diz respeito ao
material didático e salas de laboratório e a experiência do professor ou licenciando na
aplicação dessas atividades. Esse questionário está no APÊNDICE D.
O questionário foi aplicado durante 1 hora e trinta minutos para um grupo de
professores e alunos da licenciatura da disciplina Física que haviam sido selecionados para
uma oficina de extensão intitulada “A Função das Atividades Experimentais no Ensino de
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Física” que será abordada posteriormente. O resultado e a análise desse questionário estão
expostos no capítulo 1, associados à motivação que tivemos para desenvolver esse trabalho.
O conteúdo do questionário se divide em três partes:
i) o professor,
ii) trabalho docente em relação à utilização de atividades experimentais como recurso
didático e
iii) a escola.
A primeira parte do questionário, referente ao professor, continha quatro (4)
perguntas sobre aspectos profissionais e acadêmicos dos participantes. Perguntamos sobre a
formação, carga horária de trabalho, livros que utilizam e se desenvolvem outras atividades
que não a docente.
A segunda parte do questionário versava sobre a fundamentação e a experiência do
professor sobre o tema do trabalho: atividades experimentais no ensino de Física. As
primeiras cinco (5) perguntas estavam associadas à formação e às concepções do professor
sobre a utilidade do uso de atividades experimentais, enquanto as últimas seis (6) eram
direcionadas para a forma como os professores utilizavam essas atividades, portanto foram
respondidas apenas pelos profissionais que desenvolveram atividades experimentais, na sua
prática pedagógica, anteriormente aplicação do questionário.
Finalizamos o questionário com oito (8) perguntas sobre as condições físicas das
escolas em que os profissionais trabalham no que diz respeito ao espaço destinado ao
laboratório e equipamentos disponíveis.
A investigação sobre a formação, a prática do professor e as condições da escola nos
deu informação para conhecer o professor e o seu local de trabalho. A segunda parte do
questionário, sobre as concepções do professor em relação às atividades experimentais, foi o
ponto de partida para as discussões da segunda fase já que exploravam as dificuldades de
aplicação de aulas práticas e sua eficiência no processo de ensino-aprendizagem.
O questionário inicial foi utilizado com dois objetivos: Levantar e reforçar o nosso
problema, exposto no capítulo 1, avaliar como professores aplicam atividades experimentais e
servir de elemento de avaliação no final do trabalho em relação a possíveis mudanças
conceituais dos participantes.

4.3.2 Etapa de Formação

Apresentamos a seguir os elementos principais da etapa de formação.
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4.3.2.1 A relação teoria x experiência na evolução do conhecimento em Física.

Após as respostas do questionário, iniciou-se uma revisão sobre as concepções
tradicionais e atuais da natureza da ciência. Esse encontro foi conduzido através de um
diálogo com os participantes fazendo com que eles se manifestassem sobre os conhecimentos
epistemológicos que já possuíam em relação à Ciência e como as concepções sobre
laboratório didático eram influenciadas por esses conhecimentos. O objetivo da revisão é
confrontar idéias tradicionais indutivistas de ciência com os pressupostos da ciência
paradigmática, principalmente as idéias de Kuhn.
Os participantes foram divididos em alguns grupos menores, em média com quatro
(4) componentes, para responder duas perguntas: (1) Como as leis e teorias físicas são
elaboradas? (2) Qual a função do experimento no desenvolvimento da ciência?
Em seguida fizemos a exposição do tema, classificando as idéias indutivistas como
imagem popular da ciência e fizemos o contraponto para uma visão mais moderna baseada no
desenvolvimento da ciência a partir das concepções de Tomas Kuhn. Exploramos a influência
da visão indutivista em uma concepção de laboratório tradicional feito com perguntas e
roteiros fechados, numa tentativa de reproduzir o “método científico” tão popular entre os
defensores desta visão.
Complementamos o primeiro dia de formação com uma questão como atividade:
Considerando o que você já estudou neste capítulo, faça uma análise crítica da visão
popular e tradicional da Ciência contida nas afirmações abaixo:
1. As leis ou teorias científicas existem na natureza e podem ser descobertas pela
investigação científica, ou seja, através da observação sistemática. A partir da experimentação
ou medição as leis e teorias são criadas.
2. A função do experimento na ciência é comprovar as hipóteses ou teorias
levantadas, as quais podem então ser chamadas de leis e consideradas verdadeiras. Portanto
são científicas somente as afirmações comprovadas experimentalmente.
O objetivo dessa atividade foi verificar o quanto a discussão sobre natureza da
ciência influenciou numa possível mudança conceitual no professor e no licenciando
participante.

4.3.2.2 A experimentação e sua motivação como estratégia de ensino.
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O segundo encontro com os participantes da oficina começou com uma discussão
sobre trechos de publicações sobre atividades experimentais que criticam a utilização de um
laboratório tradicional no ensino de Física. Mais uma vez os grupos foram divididos, sendo
que, cada um ficou com a responsabilidade de fazer uma leitura e posteriormente expor para o
grupo maior, propostas de rompimento com o laboratório e a aula tradicionais.
Os textos entregues aos grupos, disponível no ANEXO B, para discussão foram: (1)
questionando o trabalho experimental desenvolvido numa perspectiva tradicional, (2) a
questão da motivação em torno de um conteúdo e (3) propostas para a ação.
Os textos continham trechos de artigos e material desenvolvido pela coordenação da
oficina sobre a base para o professor sair do quadro-negro e desenvolver atividades.

4.3.2.3 Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques, diferentes
finalidades

O terceiro encontro de formação foi realizado como o objetivo de estudar em artigo
de revisão sobre atividades experimentais. Escolhemos o artigo desenvolvido por Araújo e
Abib (2003), cujo título é o mesmo dessa secção.
Optamos por uma apresentação oral das classificações propostas pelos autores da
revisão e propomos aos participantes o desenvolvimento de um plano de aula sobre um tema
específico, o pêndulo simples. Dividimos então os participantes em três grupos de forma que,
cada grupo apresentou uma abordagem de atividade experimental, segundo a classificação
“quanto ao grau de direcionamento” proposta por Araújo e Abib (2003) que consiste em
atividades de demonstração, verificação e investigação.
Tivemos algumas dificuldades nos grupos sobre o conteúdo já que alguns
licenciandos e professores não estavam familiarizados com o assunto. Terminamos o encontro
com a apresentação de cada grupo da aula produzida, os pontos de cada classificação foram
bem entendidos pelos componentes dos grupos que realizaram as atividades conforme o que
havia sido solicitado.
4.3.2.4 Colocando as idéias em prática – Atividades experimentais de demonstração numa
perspectiva construtivista e sócio-histórico-cultural.

No último dia da etapa de formação apresentamos uma proposta de fundamentação
sócio-histórico-cultural para atividades experimentais, baseadas em trabalhos desenvolvidos

59

por GASPAR e MONTEIRO (2000 e 2003). Durante a aplicação dessa etapa sentimos
também a necessidade de discutir com os participantes aspectos construtivistas de uma
atividade experimental, analisando as idéias de PINHO ALVES (2000) e MOREIRA (1999).
A partir da discussão desses aspectos, desenvolvemos uma proposta de aplicação
dessas atividades e propomos aos participantes um planejamento de um grupo delas para
posterior aplicação em sala de aula. Os participantes escolheram o período de aplicação e o
conteúdo a ser aplicado e expuseram o seu planejamento para os demais.

4.3.3 Etapas de elaboração e aplicação

Após a realização da oficina, os participantes prepararam planos de aula e módulos
didáticos para a aplicação das atividades em sala de aula utilizando a metodologia
desenvolvida durante a etapa de formação. O material é composto por três partes:
problematização, desenvolvimento da atividade e organização do conhecimento, como já
havia sido desenvolvido anteriormente.
Durante a elaboração do material os participantes mantiveram contato com os autores
desta dissertação para eventuais orientações sobre o desenvolvimento da proposta e devido à
grande procura por essa orientação foi realizado um segundo encontro presencial com todos
os participantes para instruções coletivas.
A aplicação do material em salas de aula do Ensino Médio foi realizada pelos
professores em suas escolas de origem, por alguns alunos das licenciaturas, nas escolas em
que cumprem o estágio supervisionado e pelos bolsistas do PIBID em uma escola pública
estadual onde desenvolvem projetos de ensino junto ao professor titular.
Elaboramos dois questionários para efeitos de avaliação da aplicação das atividades:
o primeiro, para os professores, sobre as expectativas em relação à aplicação nas escolas do
material desenvolvido por eles e outro, para os alunos, com o objetivo de avaliar a satisfação
destes com a participação nas atividades.
O questionário para os professores foi composto de quatro (4) questões abertas sobre
temas da oficina. Os principais temas deste instrumento, disponível no APÊNDICE C, foram
as concepções sobre natureza da ciência, motivação para aplicação de atividades
experimentais e sobre o material didático e a metodologia que utilizariam na aplicação das
aulas.
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4.3.4 Etapa de Avaliação

Após a aplicação do questionário com os alunos, tivemos mais um momento
presencial para avaliar a oficina. Para essa etapa, os participantes da oficina apresentaram de
maneira expositiva os resultados obtidos em suas escolas. Recebemos

dos

participantes

alguns planos de aula e módulos didáticos aplicados em sala de aula para posterior análise de
material e fizemos uma avaliação geral da oficina.
Pedimos para os participantes anotarem os pontos positivos e negativos da oficina.
Como essa etapa teve uma pequena participação, os relatos foram poucos o que dificultou
uma análise estatística.
No próximo capítulo, apresentaremos os resultados de nossa pesquisa.
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5. RESULTADOS DE NOSSA PESQUISA

As idéias aqui propostas foram aplicadas em dois contextos diferentes. Uma
aplicação foi feita pelo autor, em duas turmas, onde é professor titular e a outra foi feita por
outros professores e alunos do curso de licenciatura em Física após um período de formação,
em um oficina de sensibilização às idéias. Dessa forma, a análise dos resultados também será
feita segundo essas duas vertentes.

5.1 APLICAÇÃO PELO PRÓPRIO AUTOR

A avaliação do resultado da aplicação teve como base um questionário, disponível no
APÊNDICE E com perguntas fechadas, abertas e mistas, visto que pretendíamos fazer
algumas comparações específicas com as aulas teóricas e analisar algumas especificidades de
nossa proposta. Para reforçar as informações do questionário, fazemos alguns comentários
sobre a dinâmica da aula, tendo como base anotações feitas pelo professor durante o
desenvolvimento desta.
O primeiro ponto de interesse do questionário tratava da postura do professor em sala
de aula. Como vemos em seguida:

ALTERAÇÕES NA POSTURA DO PROFESSOR

1 - Em relação à postura do professor durante a aula experimental:

ALTERNATIVAS

PORCENTAGEM

a. ( ) Foi diferente da habitual, o que possibilitou que os alunos

82 %

participassem mais da aula através de perguntas e comentários.
b. ( ) Foi diferente da habitual, entretanto achei que a mudança não

15%

incentivou a participação positiva dos alunos através de perguntas e
comentários.
c. ( ) Foi a mesma postura que tem durante as outras aulas sem
equipamento de demonstração.
Tabela 7 – Resultado da concepção dos alunos em relação à postura do
professor

3%
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A tabela 7 mostra como resultado que 82 % dos alunos marcou a opção a, mostrando
que grande parte se sentiu à vontade para participar da aula, o que pode ter sido movida pela
problematização e o freqüente encadeamento de perguntas e discussões promovidas pelo
professor. Apenas 15% dos alunos marcou a opção b, percebendo uma diferença na prática do
professor, mas, não acreditaram que causou uma maior participação. Essa porcentagem
corresponde aproximadamente à quantidade de alunos que permaneceram apáticos durante as
atividades. Optamos por não entrevistar esses alunos, entretanto, em situações posteriores
continuamos atentos ao desenvolvimento desse grupo. Não comentaremos os 3 % por se tratar
de uma porcentagem muito baixa e apresentar um relativo sucesso da aplicação desse modelo
de atividade experimental.
O segundo ponto de interesse era direcionado para a participação dos alunos nas
atividades. Fizemos uma pergunta, muito parecida com anterior, para podermos comparar
como os alunos observaram a desenvoltura dos dois principais agentes da aula. A seguir
temos o questionamento.

ALTERAÇÕES NA POSTURA DA SALA

2 - Em relação a postura da sala, de maneira geral, durante a aula de demonstração:

ALTERNATIVAS

PORCENTAGEM

a. ( ) Foi diferente da habitual, com mais perguntas e

76 %

comentários.
b. ( ) Foi diferente da habitual, entretanto achei que a

18%

mudança não incentivou a participação positiva dos alunos
através de perguntas e comentários.
c. ( ) Não apresentou mudanças.

6%

Tabela 8 – Resultado da concepção dos alunos em relação à postura da sala

Na tabela 8, não percebemos grandes discrepâncias entre os resultados dessa
pergunta em relação à anterior. A letra a foi a escolha de 76 % dos alunos, na grande maioria,
os mesmos que optaram pela letra a na questão anterior. É importante comentar que essa
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questão mostra que o aumento da participação dos alunos esteve diretamente associado à
prática do professor, a opção por uma prática problematizadora e dialógica promoveu uma
maior interação no grupo.
A letra b foi opção de 18 % dos estudantes. Um número um pouco maior que o item
b da questão anterior, o que mostra que uma pequena parte dos alunos não percebeu um
reflexo da melhora devido à opção de atividade do professor no comportamento da turma.
Mais uma vez, aqueles que não perceberam mudanças foi um número muito pequeno (6 %),
porém, mais significativo quando comparado ao julgamento do desempenho do professor.
A terceira pergunta do questionário foi sobre a interação entre os alunos. Em uma
aula tradicional, mesmo que seja utilizado um experimento, a participação dos alunos é
limitada e a interação social é muito pobre. Perguntamos sobre a participação dos alunos e a
conseqüente comunicação com os demais interlocutores.

COMENTÁRIO/QUESTIONAMENTO DO ALUNO

3 - Algum comentário/questionamento de algum aluno ajudou-o a entender melhor a(s)
demonstração(ões)?
ALTERNATIVAS

PORCENTAGEM

a. ( ) Sim

82 %

b. ( ) Não

18 %

Qual?

XXXXXXXXXXXX

Tabela 9 – Comentário/questionamento dos alunos

Para esta pergunta, 82% dos alunos responderam sim. Podemos perceber que não
aconteceram apenas contribuições dos jovens no desenvolvimento da aula. Observamos
também o envolvimento dos demais participantes que foram atingidos por essas informações.
Foi muito gratificante para nossa prática pedagógica já que em aulas tradicionais, quando um
aluno pergunta os outros não prestam atenção.
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Em relação a qual comentário ou questionamento ajudou a entender melhor as
demonstrações, percebemos uma grande quantidade de depoimentos escritos. Fizemos uma
seleção dos mais comuns e alguns que satisfazem alguns objetivos do nosso trabalho. Os
principais depoimentos são comentados a seguir.
Aluno 1: Gostei dos exemplos de Fernando (nome fictício) que comentou sobre a
cama de pregos, das sandálias dos esquimós e do salto alto na areia.
Aluno 2: Todos os comentários dos colegas foram bons. Nós podemos aprender
também com os colegas, não só com os professores.
Percebemos a importância do diálogo no Ensino de Ciências justamente porque o
professor não é mais considerado o dono do saber e vai preencher os alunos de conhecimento,
como podemos perceber em visões mais tradicionais ou ingênuas do ensino. Os exemplos
comentados pelo aluno 1, em uma aula tradicional, são comentados

geralmente pelo

professor, pelo menos nós encontramos muitos exemplos assim em nossa prática pedagógica
cotidiana, o que dificulta a exposição das idéias dos estudantes sobre o tema.
A percepção dos alunos que aprendem entre si aponta para a interação social como
um fator eficiente no processo de ensino-aprendizagem, apenas criar o conflito entre a
informação anterior e a científica talvez não seja suficiente para produzir um aprendizado
duradouro, entretanto, as interações sociais podem promover uma maior extensão do conflito
até que o conceito espontâneo seja substituído pelo científico.
Mostramos a seguir o resultado da quarta pergunta do questionário.

COMENTÁRIO/RESPOSTA DO PROFESSOR

4- Algum comentário/resposta ou alguma pergunta feita pelo professor ajudou-o a
entender melhor a demonstração?
ALTERNATIVAS

PORCENTAGEM

a. ( ) Sim

92 %

b. ( ) Não

8%

Qual?

XXXXXXXXXXXX
Tabela 10 – Comentário/resposta do professor
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A idéia dessa pergunta é comparar as contribuições do professor com as dos alunos
durante o processo. 92 % dos alunos responderam sim, confirmando a proposição de que
professores e alunos conseguem um melhor aproveitamento na situação em que o diálogo
existe e não quando o professor é o único apresentador da aula.
Os principais depoimentos foram:
Aluno 1: o professor teve paciência para deixar que a turma concluísse os conceitos
sozinha.
Aluno 2: Gostei dos exemplos. Quanto mais o professor dava exemplos, mais os
alunos participavam e encontravam outros.
Mais uma vez percebemos o diálogo como atuante no processo de aprendizagem de
uma forma eficiente.
A quinta pergunta, analisada na tabela 11, foi:

ESTUDO ANTERIOR DO CONTEÚDO

5- O conteúdo abordado pela atividade já havia sido lecionado a você?

ALTERNATIVAS

a. (

PORCENTAGEM

) Sim. Quando eu estava na _____série do ensino

7%

____________________________________________.
b. ( ) Não

93 %

Tabela 11 – Verificação se os alunos já haviam estudado o conteúdo

Essa pergunta serviu para comparar como o assunto foi estudado anteriormente com
a abordagem que fizemos em sala de aula. No entanto apenas 7 % dos alunos lembravam que
haviam estudado esses assuntos em alguma série do ensino fundamental, principalmente na 5ª
série (atual 6º ano) e 8ª série (atual 9º ano).
O item 6 do questionário apresentava uma tabela não preenchida para os alunos
classificarem alguns temas relacionados à aula experimental dialógica como ruim, regular,
bom ou ótimo. A tabela 12 mostra o resultado obtido nas duas turmas.
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QUADRO DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS
Pontos de interesse

RUIM

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Qualidade do equipamento

51 %

32 %

10 %

7%

Interesse da sala pela apresentação

5%

11 %

29 %

55 %

Interação Professor-aluno

2%

12 %

35 %

51 %

Interação entre alunos

10 %

23 %

43 %

24 %

Interesse que a aula despertou em você

2%

10 %

41 %

47 %

Tabela 12 – Quadro percentual da satisfação dos alunos com as atividades experimentais
dialógicas

Percebemos uma das características desejadas em nossas aulas experimentais no
primeiro tema da tabela 12. Provavelmente, os alunos esperassem atividades bem aparelhadas,
produzidas industrialmente e não atividades simples com material de baixo custo. Por esse
motivo mais da metade da turma classificou o material como péssimo, apesar de terem
participado bastante e em linhas gerais estarem satisfeitos com essa estratégia de ensino.
Os outros temas foram pensados com o objetivo de reforçar o que já foi respondido
nas quatro primeiras questões. Tratam principalmente do interesse e da participação da turma
e sua relação com o professor em atividades experimentais dialógicas. Percebemos um grau
de satisfação em torno de 80 % nas primeiras quatro perguntas que foram contempladas na
tabela 12, estabelecendo porcentagens comparáveis a esse valor, quando divididas entre BOM
e ÓTIMO.

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ETAPA DE SOCIALIZAÇÃO

A segunda etapa do trabalho foi para sensibilizar outros profissionais de ensino de
Física e estudantes dos últimos anos da licenciatura para a utilização de atividades em salas de
aula, seguindo os pressupostos teóricos aqui defendidos. Como já foi dito anteriormente,
realizamos uma oficina de extensão para sensibilizar professores e licenciandos em Física
para a aplicação dessas atividades em suas turmas de origem.
Discutiremos aqui, a eficiência da oficina, no que diz respeito a uma mudança nas
concepções do professor e licenciando para a aplicação de atividades experimentais na
disciplina de Física no nível médio. Faremos uma comparação entre um questionário feito nas
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últimas etapas da oficina com concepções inicialmente elencadas pelos participantes, no
início.
Para isso vamos analisar algumas respostas de um questionário inicial, onde parte
dele foi utilizada para a argumentação de nosso problema de pesquisa no capítulo 1,
atividades desenvolvidas pelos participantes da oficina e um questionário final com questões
abertas aplicado ao final da oficina, antes dos professores aplicarem as atividades em sala de
aula. Ao final, fazemos uma análise da aplicação das atividades realizada pelos professores
em suas escolas, a partir de um questionário respondido pelos alunos que é o mesmo que foi
aplicado pelo autor deste trabalho.

5.2.1 O Questionário Inicial

O questionário inicial foi um instrumento utilizado para levantar concepções dos
participantes da oficina e fazer uma análise sobre as atividades experimentais que alguns já
desenvolviam. A análise das concepções já foi apresentada no capítulo 1, portanto
apresentamos aqui os resultados relacionados ao questionário que serviram de base para
comparação com os resultados ao final da oficina.
Fazemos a análise do questionário de oito profissionais que já trabalhavam com
atividades experimentais, independente da metodologia, desde condições da escola, carga
horária, material didático, entre outros. O grupo avaliado tinha 4 professores licenciados em
Física, um aluno da licenciatura que já trabalhava como professor e 3 professores licenciados
em Matemática, Geografia e Biologia que estavam cursando a licenciatura em Física.
Relacionamos a seguir, as perguntas com os resultados e observações sobre a
utilização de atividades experimentais na escola em que os participantes trabalham.
Percebemos uma variedade muito grande de informações, um pouco prejudicada pela
quantidade pequena que utiliza atividades experimentais, entretanto podemos inferir que essa
análise foi feita tanto com os profissionais que têm recursos nas escolas em que trabalham
quanto com professores que não possuem recursos materiais institucionais a sua disposição.
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INFORMAÇÕES DA ESCOLA

SIM

NÃO

1. A escola possui laboratórios?

4

4

2. Em caso afirmativo, há algum específico de Física?

2

6

3. São realizadas aulas práticas de Física na escola?

4

4

4. Em caso afirmativo, em que local são realizadas as aula práticas de Física?

Laboratório

2

Sala de Aula

4

5. Onde são armazenados os materiais para as aulas?

Laboratório

2

Sala dos professores

2

Direção

2

Tabela 13 – Informações sobre atividades experimentais realizadas nas escolas de origem
dos participantes da oficina

Percebemos uma variedade muito grande de informações, um pouco prejudicada pela
quantidade pequena que utiliza atividades experimentais, entretanto podemos inferir que essa
análise foi feita tanto com os profissionais que têm recursos nas escolas em que trabalham
quanto com professores que não possuem recursos materiais institucionais a sua disposição.
Passamos a analisar o próximo ponto de interesse: Que tipo de atividade você já
realizou? Todos os participantes que já utilizavam atividades experimentais responderam a
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pergunta, citando os conteúdos associados ao experimento realizado como “fusão da água”,
“montagem de circuitos elétricos”, “mecânica”, entre outros. Percebemos a ausência de
termos como “atividades de demonstração” porque como havíamos visto anteriormente, a
maioria das atividades são “meras demonstrações” ou “receitas fechadas”.
Devido à falta de comunicação inicial, insistimos no tema durante a apresentação da
oficina e confirmamos que a maioria das atividades era demonstrativa, principalmente porque
na maioria das vezes o professor tinha apenas uma unidade do equipamento utilizado.
Perguntamos também, no mesmo questionário, como você usa os experimentos? Para essa
pergunta, seis (6) participantes responderam que utilizam demonstrações. Como a pergunta
era fechada e havia alternativas, a tabela 14 mostra o quadro geral das respostas.

FORMA COM QUE OS PROFESSORES APLICAM AS ATIVIDADES
EXPERIMENTAIS
Como você utiliza os experimentos?

ALTERNATIVAS

QUANTIDADE

Demonstrações em sala de aula

06

Experimentos prontos com roteiros fechados

00

Experimentos com seqüência de atividades que estimulem a

02

participação ativa do aluno
Outros

00

Tabela 14 – Informações sobre a aplicação de atividades experimentais pelos participantes da
oficina em suas escolas de origem

Apesar de dois participantes marcarem a terceira alternativa, não percebemos,
durante uma conversa posterior o até mesmo na resposta de outras perguntas do questionário,
uma prática que não fosse centrada no professor, mostrando na maioria das vezes, incoerência
com as opções marcadas aqui.
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Perguntamos também, sobre a origem do material experimental e que material
didático o professor utilizava nas aulas experimentais. A tabela 15 mostra o resultado do
material experimental utilizado e a origem do material didático está relacionada na tabela 16.

ORIGEM DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM AULAS EXPERIMENTAIS

Qual a origem dos materiais e equipamentos utilizados na maioria de suas atividades
experimentais?
ALTERNATIVAS

QUANTIDADE

Disponíveis na escola

04

Comprados ou produzidos pelo professor

03

Comprados ou produzidos pelos alunos

01

Outros. Quais______________________________________________

00

Tabela 15 – Origem dos materiais utilizados em atividades experimentais pelos participantes
da oficina em suas escolas de origem

As repostas da tabela 15 mostram que existe a possibilidade de utilizar equipamentos
de fácil acesso. A origem destes materiais pode ser a própria escola, pequenos comércios ou
mesmo a cozinha dos estudantes.
Chamamos a atenção para um aspecto ambiental que não é objeto de estudo deste
trabalho, mas, representa uma pequena contribuição para a diminuição da poluição. Muitos
materiais como garrafas PET, materiais eletrônicos quebrados, latinhas de refrigerante, entre
outros, podem ser um exemplo de um tema atual encontrado em meios de comunicação.
Para finalizar esta análise perguntamos sobre o material didático que os participantes
utilizavam na preparação de suas aulas experimentais. O Principal elemento citado pelos
participantes foi o livro didático que, como já mostramos, reproduzem atividades com
características tradicionais.
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MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO EM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Que tipo de material didático você usa como apoio a aulas experimentais?

ALTERNATIVAS

QUANTIDADE

Livro didático

07

Textos retirados de revistas, jornais, internet ou artigos científicos

01

Textos produzidos por você

00

Tabela 16 – Material didático utilizado pelos professores para realizar atividades
experimentais em suas escolas de origem

A análise da prática com atividades experimentais dos professores que participaram
da oficina, anterior ao nosso estudo, mostra muitas situações em que a prática utilizada se
aproxima daquelas que criticamos. Essas observações foram importantes para que
pudéssemos avaliar possíveis questionamentos às práticas mais tradicionais com o
desenvolvimento da oficina e aplicação das atividades experimentais, utilizando a
metodologia que defendemos nesse trabalho.

5.2.2 Análise das Expectativas dos Professores para a Aplicação das Atividades
Experimentais a Partir da Aplicação da Oficina

Ao final da oficina aplicamos um questionário aberto com os participantes que
continha quatro (4) perguntas abertas que são apresentadas na seqüência. Como dito
anteriormente, esse questionário serviu para avaliar mudanças nas concepções dos professores
em relação à aplicação das atividades experimentais e mostrar perspectivas desses
profissionais quanto ao contato que teriam com os seus alunos utilizando a metodologia
defendida nesse trabalho.
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QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR

1. Que aspectos sobre a natureza da Ciência lhe chamaram mais atenção durante a
aplicação da oficina?
2. Em que os planos de aula e módulos didáticos desenvolvidos por você para aulas
experimentais são diferentes dos antigos roteiros experimentais utilizados numa
perspectiva tradicional de ensino de Ciências?
3. Quais são suas expectativas para a aplicação dos módulos didáticos em sala de aula?
4. Como você pretende usar a motivação como apoio pedagógico de aplicação das aulas
experimentais?
Tabela 17 – Questionário para avaliar as expectativas dos participantes da oficina quanto à
aplicação das atividades

Em relação à primeira pergunta, exposta na tabela 17, podemos perceber o caráter
prático das idéias relacionadas à prática pedagógica dos profissionais envolvidos. Apesar de
trabalharmos algumas concepções teóricas durante a oficina, as respostas foram direcionadas
para situações de aplicação do experimento. Eis alguns relatos:
Professor 1: O que mais me chamou a atenção foi trabalhar com experimentos que
não seguem roteiros fechados e pré-estabelecidos, tendo em vista que a ciência em si não é
fechada.
Professor 2: O fato da ciência não ser algo contínuo, e que, nem sempre, as decisões
ditas científicas estão baseadas em critérios puramente científicos ou racionais, mas, também,
com critérios culturais, epistemológicos e éticos.
Professor 3: ...o aluno pode ver como ocorre o processo de construção científica e
também pelo fato de se poder incentivá-los a fazer ciência, a observar, fazê-los pensadores.
Apesar de uma menor participação dos professores e licenciandos na última etapa da
oficina, os que responderam esse questionário final apresentaram mudanças em conceitos que
consideramos muito arraigados acerca da Ciência e sobre a transposição didática que fazemos
de Ciência para a sala de aula. A ciência como verdade absoluta, inquestionável e
incorporadora de conceitos matemáticos descobertos pela experiência, dá lugar a uma ciência
descontínua, aberta e impregnada de preconceitos culturais, sociais e éticos.
Outra concepção presente nessas respostas mostra o aluno como indivíduo que
pensa, reflete, absorve a informação a partir da prática. Podemos perceber que o professor ou
licenciando concebe o aluno não mais como observador ou reprodutor de uma prática pré-
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estabelecida e sim como um agente ativo da sua própria aprendizagem participando da
investigação e construindo o conhecimento a partir do diálogo.
A segunda pergunta relaciona o material didático utilizado pelos participantes da
oficina com os roteiros experimentais, criticados nesse trabalho. Consideramos esse tema
importante já que buscamos uma postura diferente do professor frente à utilização de
experimentos. Os principais relatos são os seguintes:
Professor 1: ...a aula tem que ser uma discussão com diálogos, e que a aula
experimental deve ter o caráter de investigação, questionamentos, fazer com que o aluno
pense, raciocine e se envolva com a experiência/aula.
Professor 2: ...construção dos conceitos científicos a partir do diálogo.
Professor 3: Desperta, no aluno, mais estímulo, facilitando uma melhor assimilação
do conteúdo.
Professor 4: A diferença está na maneira como eu, professor, vou abordar o
experimento de uma maneira mais problematizadora e investigativa. Já na forma tradicional,
os experimentos são apresentados ao aluno e pronto, ficando uma coisa mecânica, faltando até
mesmo relacionar com o seu dia a dia.
Professor 5: No tradicional o aluno tem uma receita e acredita e pronto. Já na outra,
proposta nessa oficina, o aluno vê, faz, discute, cria possibilidades, investiga e então conclui
por si, é claro que o professor conduz a discussão, mas é só pra não se perder o foco.
Mais uma vez percebemos a conscientização dos participantes em relação a não
aceitação dos roteiros fechados. Fazemos um destaque importante, em relação ao papel do
professor nessas atividades, ele deixa de ser detentor do conhecimento que deve ser
transmitidos, para mediar a seqüência da discussão que acontece durante a aula. O mais
importante dessa discussão é que para atingirmos com eficiência os objetivos, precisamos
investir na mudança do comportamento do professor, ele deve, inicialmente, acreditar no que
está fazendo para que possa ter sucesso.
Encontramos nas falas dos participantes da oficina, um compromisso que não se
prende ao uso de atividades experimentais, e sim com uma atividade de investigação e para
isso, existe a necessidade de produção de material específico já que os que temos disponíveis
não atendem os pressupostos aqui defendidos. O termo “tradicional” aparece várias vezes
como algo que não atingiu objetivos de aprendizagem, reforçando nossa defesa para o uso de
uma atividade envolvendo aspectos construtivistas e sócio-históricos.
Nas duas primeiras perguntas do questionário, apesar de não termos incluído nas
falas principais, foi citado a utilização da História da Ciência como recurso alternativo à
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problematização dos conteúdos. Vale salientar que durante a formação, não investimos nessa
modalidade e com isso concluímos que alguns profissionais e licenciandos já possuíam
algumas influências em formas atuais de ensinar Ciências.
Em seguida, perguntamos aos participantes da oficina quanto à aplicação dos
módulos didáticos produzidos por eles. Precisávamos sentir segurança na aplicação desses
módulos e se os participantes tinham realmente uma visão voltada para o modelo que
propúnhamos. Destacamos a seguir, algumas observações feitas por eles:
Professor 1: Muita ansiedade, porque eu nunca passei tanto tempo planejando uma
aula e apesar de saber que não vai ser exatamente como planejamos, eu acho que vamos
alcançar boa parte de nossos objetivos.
Professor 2: Acredito que a aplicação desse material vai ter boa receptividade por
parte dos alunos já que o material desenvolvido e a forma de apresentação não seguem
modelos tradicionais detestados pelos alunos.
Professor 3: Influenciar no planejamento pedagógico de outros professores já que na
última reunião pedagógica, em minha escola, ficou decidido que haveria prioridade para
atividades experimentais.
Professor 4: As melhores possíveis, pois essa proposta nos mostra uma maneira de
olhar o experimento, buscando questionamentos do próprio aluno e junto com ele construir o
novo, fazendo que nós busquemos em nossos planos de aula, perguntas e possíveis respostas
para atingir o objetivo da aula.
Apesar de não fazer parte de nossa pesquisa, sabemos que planos de aula, em geral,
são meros documentos formais cobrados no começo do ano letivo pelo setor pedagógico das
escolas. O questionário mostra um maior compromisso dos participantes em produzir o seu
plano e utilizá-lo na atividade, bem como o módulo didático. Percebemos mais uma vez o
compromisso dos participantes com a forma como vão utilizar atividades experimentais e
reconhecimento do “modelo tradicional” como não eficiente no processo de ensinoaprendizagem.
A quarta pergunta tratava a questão da motivação como meio de melhorar a
aprendizagem, utilizando atividades experimentais dialógicas. Mais uma vez percebemos a
defesa da utilização da História da Ciência como recurso que não é objeto de estudo deste
trabalho, entretanto pode ser abordado em trabalhos futuros que darão continuidade a este.
As falas selecionadas foram:
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Professor 1: Tentar despertar a curiosidade em relação às coisas que estão
relacionadas com a experiência, relacionando com o cotidiano, mitos e usando história da
Ciência.
Professor 2: Utilizar experimentos com uma boa problematização, sempre
associando ao cotidiano do aluno e utilizar materiais que possam ser construídos por eles
mesmos.
Professor 3: Problematizar bastante, mostrando e solicitando que eles façam e
reflitam sobre o experimento.
A Característica investigativa do experimento está presente mais uma vez, agora
como um fator de motivação. Reforçamos que essa motivação é entendida como contínua e
está presente em todos os momentos da atividade, diretamente ligada ao diálogo e à
abordagem problematizadora.
Atingimos algumas dificuldades que podem estar presentes na prática pedagógica de
muitos professores de Ciências, durante a oficina. As respostas do questionário e o contato
com os professores mostraram uma evolução em pontos importantes para promover mudanças
significativas no Ensino de Física no nível médio. Podemos inferir, desse instrumento de
análise (questionário), algumas conclusões relacionadas ao nosso problema inicial de
pesquisa:
- Os participantes concluíram que era necessário utilizar atividades experimentais em
salas de aula da disciplina Física no nível médio.
- Não é suficiente apenas utilizar atividades experimentais, é necessário utilizar
estratégias de investigação, para que o aluno construa o conhecimento, a partir de uma
perspectiva dialógica ou outras metodologias construtivistas ou sócio-históricas.
- Como existe uma pequena quantidade de material didático em consonância com
nossa proposta, é necessário construir planos de aula e módulos didáticos para uma melhor
orientação em sala de aula.
- O compromisso com uma prática construtivista e/ou sócio-histórica deve ser
acompanhado de um material didático compatível e postura adequada do professor.
Infelizmente tivemos algumas dificuldades durante a aplicação da oficina, a
freqüência dos participantes, foi muito boa nas três primeiras etapas, o que não aconteceu nas
últimas. Os principais motivos que os participantes faltosos alegaram foram: não liberação
das escolas para um curso tão extenso visto que boa parte deles trabalha pelo menos dois
turnos, dificuldade para construir aparatos experimentais para as aulas, inadequação das
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atividades com as aulas “normais” e falta de tempo para incluir aulas experimentais nas
turmas de origem.
Concluímos que a oficina não teve o sucesso esperado principalmente pela grande
quantidade de professores que desistiram durante o processo e não realizaram a etapa de
preparação e aplicação do material. Alguns foram até o final, prepararam material, mas não
conseguiram aplicar em suas escolas de origem, o que nos permitiu pontuar essas dificuldades
para eventos futuros.
Vemos na oficina uma boa oportunidade de investir na formação inicial e continuada
do professor de Física para o ensino médio. Pretendemos, no decorrer de nossa prática
acadêmica, aprimorar esta oficina em parcerias com instituições de nível superior e secretarias
de estado.
Apesar das dificuldades encontradas durante a parte final da oficina, fizemos uma
análise dos alunos atendidos por dois profissionais de Ensino que completaram todo o ciclo da
oficina, a análise desses resultados será apresentada na próxima secção.

5.2.3 Análise da Aplicação de Atividades Experimentais pelos Participantes da Oficina
Utilizando os pressupostos Teóricos de nosso Trabalho

O questionário utilizado pelo autor dessa dissertação foi indicado para ser utilizado
pelos participantes ao final da aplicação dos módulos didáticos planejados para as aulas
experimentais. Devido às dificuldades já apresentadas, muitos participantes não estiveram
presentes em todas as etapas da oficina, e por isso, optamos por analisar o trabalho realizado
em três escolas públicas estaduais e uma privada. Entre as estaduais, a primeira e a segunda
com apenas um professor participante e a terceira, com dois professores onde um é titular e o
outro, estagiário e aluno da UFRN. A escola privada contou apenas com um professor
participante.
Seguindo o questionário, seguem os resultados na tabela 18.
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ALTERAÇÕES NA POSTURA DO PROFESSOR

1 - Em relação à postura do professor durante a aula experimental:

Quantidade de alunos que
Alternativas

responderam
Escola

Escola

Escola

Escola

1

2

3

4

23

11

24

22

5

0

0

5

4

2

0

3

a. ( ) Foi diferente da habitual, o que possibilitou
que os alunos participassem mais da aula através
de perguntas e comentários.
b. ( ) Foi diferente da habitual, entretanto achei
que a mudança não incentivou a participação
positiva dos alunos através de perguntas e
comentários.
c. ( ) Foi a mesma postura que tem durante as
outras aulas sem equipamento de demonstração.

Tabela 18 – Concepção sobre a postura do professor para os alunos dos participantes da
oficina

Verificamos na tabela 18 uma grande satisfação dos alunos em relação à mudança na
postura do professor em sala de aula. Temos alguns motivos para concluir que o trabalho
realizado não foi necessariamente como propusemos, entretanto, um objetivo importante
desse trabalho foi cumprido: o aluno se interessa mais por aulas com atividades
experimentais. Fazemos um destaque à escola 3, onde todos os alunos optaram por mostrar
uma mudança na postura do professor.
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ALTERAÇÕES NA POSTURA DA SALA

2 - Em relação a postura da sala, de maneira geral, durante a aula de demonstração:

Alternativas

Quantidade de alunos que
responderam
Escola Escola Escola Escola
1
2
3
4

a. ( ) Foi diferente da habitual, com mais
perguntas e comentários.
b. ( ) Foi diferente da habitual, entretanto achei
que a mudança não incentivou a participação
positiva dos alunos através de perguntas e
comentários.

22

10

18

23

5

2

3

3

c. ( ) Não apresentou mudanças.

5

1

3

4

Tabela 19 – Concepção sobre a postura da sala para os alunos dos participantes da oficina

Como aconteceu na secção 5.1, não percebemos grandes diferenças entre a mudança
na postura do professor e o aumento na participação dos alunos. No universo que
pesquisamos, podemos inferir que a primeira leva à segunda, criando uma atmosfera para a
manutenção do diálogo e dos aspectos investigativos de nossa proposta.

COMENTÁRIO/QUESTIONAMENTO DE ALUNOS
3 - Algum comentário/questionamento de algum aluno ajudou-o a entender melhor a(s)
demonstração(ões)?

Alternativas

a. ( ) Sim

Quantidade de alunos que
responderam
Escola Escola Escola Escola
1
2
3
4
18
6
16
26

b. ( ) Não

14

7

8

4

Qual?

X

X

X

X

Tabela 20 – Comentário/questionamento de alunos dos participantes da oficina
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Percebemos um maior equilíbrio na terceira pergunta do questionário, quando
comparamos à aplicação realizada pelo autor. A aplicação inicial, realizada antes da oficina,
mostrou uma resposta positiva de 82 % enquanto aqui, essa porcentagem foi de 67 %.
Procuramos nas falas dos alunos, já que boa parte daqueles que responderam “sim”
expuseram os motivos da resposta, entender essa diminuição significativa. Infelizmente não
foi possível entrevistar alguns alunos, porque quando recebemos o questionário, percebemos
que alguns não haviam entendido a pergunta mas, infelizmente o retorno as escolas não foi
possível.
Os alunos da escola 1 concentraram suas observações nos aspectos cognitivos
relacionados aos comentários feitos pelos colegas de turma, muitos citaram as contribuições
discentes sobre poluição sonora, terremotos, entre outros para a aula sobre energia e eclipses e
fases da lua para a aula sobre astronomia, já que nessa escola, o professor optou por
desenvolver dois módulos didáticos em uma turma de 2º ano do ensino médio.
Ainda sobre a mesma escola, alguns alunos citaram uma participação muito intensa
do aluno Alberto (nome fictício) que segundo um dos colegas “participava pouco” em outras
aulas. Foram citados também aspectos motivacionais da aplicação deste tipo de atividade
como “quanto mais o professor perguntava, mais nós participávamos”.
Os alunos da escola 2 não responderam a parte discursiva da pergunta, não
especificaram os comentários e/ou questionamentos feitos pelos alunos que ajudaram a
entender melhor a atividade. Entrevistando posteriormente o professor responsável,
percebemos que essa escola tem um grande número de alunos repetentes e uma taxa de evasão
muito alta, além de problemas que infelizmente são comuns nas escolas públicas como falta
de professores e recursos didáticos capazes de motivar os alunos.
Na escola 3, o professor realizou atividades voltadas para a Lei dos gases ideais, com
destaque para o experimento em que, devido a diferença de pressão, a lata é amassada pela
atmosfera. As respostas indicam que os alunos tinham uma concepção de que a lata era
amassada pela força da gravidade já que esse efeito foi citado por vários estudantes. Os
professores, entrevistados posteriormente, confirmaram essa concepção e o investimento
durante a atividade para criar conflitos entre as informações do senso comum e científicas.
Repetindo situações comuns às escolas anteriores, os alunos da escola 4 citaram
situações relacionadas ao conhecimento dos conceitos de densidade e pressão e alguns
aspectos motivacionais. Como verificamos em nossa prática pedagógica, em geral, os alunos
são muito econômicos quando precisam escrever textos, dessa vez não foi diferente e um
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ponto negativo de nossa pesquisa foi não prever essa situação e promover um contato
posterior com esses alunos para esclarecer algumas respostas.

COMENTÁRIO/RESPOSTA DO PROFESSOR

4- Algum comentário/resposta ou alguma pergunta feita pelo professor ajudou-o a
entender melhor a demonstração?
Quantidade de alunos que
Alternativas

responderam
Escola

Escola

Escola

Escola

1

2

3

4

a. ( ) Sim

21

10

18

27

b. ( ) Não

11

3

6

3

Qual?

X

X

X

X

Tabela 21 – Comentário/pergunta dos participantes da oficina

Para essa pergunta, 77 % dos alunos responderam positivamente, aproximando-se do
resultado obtido pelo autor da dissertação. Na escola 1, a maioria dos alunos citaram como
comentários ou respostas feita pelo professor que ajudou a entender melhor a atividade
aqueles que estavam relacionados aos próprios conteúdos. Temas como aurora boreal,
eclipses e aquecimento global foram citados por alguns alunos como temas atuais. Uma parte
considerável dos alunos exemplificou os comentários de retomada que o professor realizou
durante a aula, caracterizando como importante para o aprendizado a postura dialógica do
professor.
Os alunos da escola 2 mais uma vez não fizeram comentários a respeito dessa
questão, pelos motivos que já especificamos anteriormente.
Na escola 3, todos os alunos responderam a essa pergunta, inclusive em sua parte
aberta. As principais citações foram a respeito dos incessantes questionamentos realizados
pelo professor que sempre repetia as perguntas e comentários provavelmente na tentativa de
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produzir conflitos cognitivos haja vista que os alunos confundiram gravidade com pressão
atmosférica. Havia também vários comentários sobre os conteúdos da aula e sua aplicação.
A escola 4 repetiu o resultado da pergunta anterior, muitas citações quanto ao
conhecimento dos conceitos de densidade e pressão.

5- O conteúdo abordado pela atividade já havia sido lecionado a você?

Alternativas

Quantidade de alunos que
responderam
Escola

Escola

Escola

Escola

1

2

3

4

a. ( ) Sim.

10

3

0

18

Quando eu estava na ___série do ______grau.

X

X

X

X

b. ( ) Não

22

10

24

12

Tabela 22 – Verificação de estudo anterior dos conteúdos de alunos dos participantes da
oficina

A tabela 22 confirma uma realidade que encontramos em muitas escolas públicas
brasileiras. Nas três primeiras escolas, os alunos tiveram pouco contato com os conteúdos
estudados, na verdade poucos se lembram de ter estudado, enquanto na escola privada apenas
40 % afirmaram que não tinham estudado o assunto ainda. A maioria dos alunos que
responderam sim a essa pergunta, afirmaram que estudaram o assunto na antiga 8ª série,
atualmente 9º ano, do ensino fundamental e alguns que cursam a 2ª série do Ensino Médio
também afirmaram que estudaram o assunto na 1ª série do Ensino Médio.
A tabela 23 mostra o resultado do item 6 do questionário para os alunos dos
participantes da oficina. Os resultados são muito próximos dos obtidos pelo autor da
dissertação, entretanto a qualidade do equipamento não foi considerada ruim. A maioria,
dessa vez optou pelo conceito BOM, atribuímos esse resultado ao fato dos alunos analisados
pelo autor estarem matriculados em uma escola técnica e já terem algum contato com
equipamentos industriais.
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QUADRO DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS
Pontos de interesse

RUIM

REGULAR

BOM

ÓTIMO

Qualidade do equipamento

4%

27 %

55 %

14 %

Interesse da sala pela apresentação

2%

27 %

50 %

21 %

Interação Professor-aluno

0%

26 %

28 %

46 %

Interação entre alunos

2%

28 %

50 %

20 %

Interesse que a aula despertou em você

0%

22 %

28 %

50 %

Tabela 23 – Quadro percentual da satisfação de alunos dos participantes, com as atividades
experimentais dialógicas

Com um pequeno desvio de ÓTIMO para BOM e de BOM para REGULAR, em
linhas gerais, a tabela 23 mostra que os resultados foram próximos aos obtidos pelo autor
dessa dissertação, evidenciando que essas atividades melhoram a satisfação dos alunos do que
diz respeito à interação entre os participantes e o interesse da turma.
As atividades aplicadas pelos professores, em suas escolas de origem, incluem
conteúdos como Introdução à Astronomia, dilatação térmica, estudo dos gases e campo
magnético. Algumas atividades são mostradas no ANEXO A.
No próximo capítulo, finalizamos nosso trabalho, fazendo as considerações finais e
apresentando iniciativas futuras em nossa trajetória acadêmica.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para estabelecer nossas perspectivas em relação ao processo de ensino e
aprendizagem como resultado de aulas com atividades experimentais dialógicas de caráter
investigativo, é necessário estarmos atentos ao desenvolvimento de algumas de suas
características, entretanto, antes de apresentar nossas conclusões sobre o este tema, não nos
esqueçamos de pontos simples, porém importantes, que esse trabalho incorporou.
Apesar de ser um tema relativamente antigo, com muitas publicações, dissertações de
mestrado, teses de doutorado e livros, o experimento desperta muito interesse de acadêmicos,
professores e alunos em geral e por isso, na maioria das vezes, tem uma boa recepção por
parte da comunidade escolar. Para manter a empatia inicial em relação ao tema é necessário
que nos preparemos para implantar as propostas de maneira eficiente e comprometida com o
processo de ensino e aprendizagem.
A grande maioria dos alunos de Física no Ensino Médio brasileiro não tem aulas
experimentais ou as tem em pouquíssimas oportunidades, evidenciando que a velocidade com
que os trabalhos sobre o tema são publicados é muito maior que a de chegada do conteúdo
destes em sala de aula. Aplicar atividades experimentais mesmo em uma metodologia
diferente da que aqui foi apresentada já consiste em um avanço para tirar os estudantes de
uma inércia teórica presente na escola média atual.
A concepção de Ciência de um profissional em educação pode ou não interferir
diretamente em sua postura pedagógica. Ampliar a cultura científica sobre aspectos
epistemológicos, psicológicos, metodológicos e filosóficos da Ciência, no caso particular de
nosso trabalho, da importância do experimento no desenvolvimento desta, pode desencadear a
emersão de concepções independentes das impostas pelas visões superficiais, apresentadas na
mídia, em livros didáticos e mesmo nos meios acadêmicos, aproximando o indivíduo de uma
autonomia científica e afastando das “concepções ingênuas” sobre e acerca da Ciência.
Apesar de não ser tema central dessa dissertação, defendemos um maior
investimento do tema em disciplinas específicas da formação inicial do professor de Física e
em cursos de pós-graduação em Ensino de Ciências, bem como em iniciativas de formação
continuada.
A problematização dos conteúdos durante as atividades experimentais se mostrou um
instrumento eficiente no desencadeamento de dois aspectos importantes do processo de
ensino e aprendizagem. Em primeiro lugar, ela pode ser uma ferramenta poderosa para o
professor que deseja conhecer as concepções alternativas dos alunos em relação a
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determinado tema bem como se desejar produzir, com o debate, conflitos cognitivos numa
intensa comparação entre os modelos pré-existentes e os conteúdos científicos.
Entendemos que essa interpretação, de orientação construtivista, estabelece uma
relação entre aluno, professor, atividade e os aspectos cognitivos da aprendizagem. O aluno
aprende melhor quando confronta o que sabe, aprendido durante toda sua existência, com
resultados que podem ser diferentes de sua concepção, neste momento, cabe ao professor
dominar os instrumentos pedagógicos par mediar com maior eficiência possível o embate. Os
processos de mudança conceitual são lentos e precisam de continuidade para acontecer.
Outro aspecto importante, desencadeado pela problematização, é o desenvolvimento
da mesma definição de situação, ou seja, com a socialização do problema, o grupo passa a
entender a atividade a partir da mesma linguagem e com interpretações cognitivas
praticamente iguais. A interação social, elemento necessário para a aprendizagem de acordo
com a teoria sociocultural de Vygotski, é mais intensa em uma atividade em que haja diálogo,
problematização e investigação coletiva. É evidente que a interação social depende, em
primeiro lugar das atitudes do professor, no entanto, o aparecimento de diálogos entre os
alunos, durante a aula, mostra o efeito multiplicador de aprendizagem a partir de “interações
verdadeiras”, iniciadas com os diálogos independentes promovidos pelos próprios alunos.
O nível de satisfação dos alunos, durante as atividades, manifesta um ambiente
propício à aprendizagem onde todos são agentes do processo, agindo como pesquisadores
com uma investigação própria. Concluímos que o nível de rupturas das concepções antigas e a
substituição por outras, não necessariamente científicas, mas, pelo menos mais elaboradas foi
satisfatório e promovido pelos conflitos cognitivos e interações sociais promovidos durante a
aplicação das atividades. Uma continuidade desse trabalho poderia sim criar condições para
um aprendizado de Ciência onde as mudanças conceituais para modelos científicos fossem
atingidas em médio prazo.
Outra informação importante é que equipamentos como garrafas PET, canudos,
tomadas, plugs, fios elétricos, lupas, lâmpadas, forno microondas, entre outros, são
instrumentos e materiais próximos à convivência do estudante, permitindo um melhor
entendimento

do

que

está

sendo

explorado,

enquanto

equipamentos

como

um

PROTOBOARD (utilizado em laboratório para simular circuitos elétricos) pode parecer um
“monstro tecnológico” de difícil compreensão e aplicação. Não estamos aqui negando a
utilização de equipamentos mais desenvolvidos como um voltímetro ou um colchão de ar com
sensor fotoelétrico, entretanto, a sensibilização de profissionais de ensino para aderir a nossa
proposta passa pela adaptação às aulas daquilo que ele tem disponível. Além disso,
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equipamentos mais sofisticados devem ser utilizados de forma que a problematização e o
desenvolvimento da atividade experimental contemplem o funcionamento do equipamento de
forma que todos entendam qual é o ponto de partida e possíveis condições de contorno.
Encontramos, durante o trabalho, muitas formas alternativas de produzir material
experimental didático, seja pela análise de artigos com esse fim ou por análise de material
bibliográfico e eletrônico. As atividades produzidas com material simples e de baixo custo
não tiveram resultados diferentes daqueles produzidos industrialmente como kits
experimentais, afinal de contas, o sucesso de nossa proposta não está no material
experimental utilizado e sim na responsabilidade com o planejamento e metodologia
elaborados.
Um ponto muito positivo do trabalho foi a elaboração e a produção de material
didático pelo autor e alguns participantes da oficina de forma a registrar o trabalho realizado.
Apesar de não termos atingido alguns objetivos planejados para a oficina, percebemos que o
material escrito pode ser uma fonte de praticidade de nossa proposta, visto que, profissionais
que não estão acostumados a acompanhar trabalhos acadêmicos teriam dificuldades iniciais
para analisar a dissertação inteira.
A explicação do conteúdo pelo professor ao final da atividade nos deu a segurança
necessária para atingir o mínimo que conseguíamos em aulas expositivas, já que existe uma
responsabilidade muito grande com o aprendizado de nossos alunos e já tínhamos relativo
sucesso mesmo em aulas sem atividades experimentais.
As observações feitas anteriormente nos indicam que as atividades experimentais
dialógicas devem acontecer como uma ação consciente e planejada do professor. Para que os
objetivos dessas aulas sejam alcançados é necessário que os profissionais estejam
suficientemente preparados e motivados para desenvolver, dirigir e mediar essas atividades.
Apesar de não termos investigado a avaliação da aprendizagem, entendemos que esse
tema merece um destaque em nossa conclusão, já que a aprendizagem eficiente é o principal
objetivo de uma prática pedagógica responsável e comprometida. Não podemos concluir,
apenas pelo questionário, que os alunos aprenderam completamente o conteúdo científico que
se propunha ensinar, entretanto percebemos, principalmente na prática pedagógica do autor da
dissertação, uma melhoria no vocabulário científico dos alunos, um maior interesse por aulas
experimentais, cobrança por parte deles para que essas aulas acontecessem com mais
freqüência e até mesmo mais visitas ao laboratório de Física da instituição.
Em trabalhos posteriores, pretendemos investigar a avaliação da aprendizagem com
instrumentos pedagógicos adequados às atividades investigativas que extrapolam o âmbito
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das atividades experimentais mais mantém o caráter dialógico e de construção do
conhecimento.
Tivemos dificuldades nas últimas etapas da oficina. Os participantes, em geral,
estiveram presentes nas etapas de formação e elaboração, entretanto, na hora de aplicar em
suas turmas e avaliar, surgiram dificuldades inesperadas. Outros relatos apontam para pouco
apoio nas escolas e limitações devido à função do participante. Os alunos do PIBID alegaram
que a escola em que desenvolviam o projeto, pertencente à Rede estadual de Ensino, sofreu
com a falta de professores, excessiva ausência dos alunos, grande quantidade de eventos
extra-classe onde os alunos eram dispensados das aulas e feriados. Com isso, somadas às
atividades que desenvolviam na UFRN, alguns não conseguiram aplicar e/ou desenvolver as
atividades. Alguns professores licenciados, com mais experiência de sala de aula, não se
identificaram com a idéia e acabaram desistindo e alguns alunos da licenciatura do IFRN, que
trabalhavam como estagiários, rescindiram seus contratos.
Infelizmente, o nosso planejamento para a oficina não contava com muitas
desistências ou mesmo falta de cumprimento das metas, pensamos inicialmente em seis meses
de trabalho para que isso não ocorresse. Mesmo assim, 12 (doze) pessoas foram até o final da
oficina e apenas 4 (quatro) participaram de todas as fases.
Fazemos uma autocrítica, em relação à oficina, em relação ao contato com o
professor, acreditávamos inicialmente que, os participantes desenvolveriam a atividade sem
uma maior proximidade dos ministrantes da oficina. Entendemos agora, que é necessária uma
maior interação entre os que ministraram a oficina e os participantes, inclusive transformando
fases não-presenciais em presenciais e aumentando a carga horária do curso.
Nossas perspectivas, para dar continuidade a esse trabalho, estão voltadas para o
aperfeiçoamento da oficina. A oficina “A Função das Atividades Experimentais no Ensino de
Física” fará parte do orçamento de extensão do IFRN Campus Mossoró no ano de 2011, onde
buscaremos parcerias locais com a UERN e as Secretarias de Educação do Estado e do
município de Mossoró, localizado no interior do Estado do Rio Grande do Norte. Planejamos
a produção de um livro com o mesmo título da oficina para o ano de 2012.
Resumidamente, mencionamos como contribuição desse trabalho: uma proposta para
a utilização de atividades experimentais no ensino de Física no nível médio através de uma
abordagem dialógica e uma primeira experiência para um maior investimento futuro em
iniciativas de formação inicial e continuada.
Encerramos esse trabalho assegurando que as mais distintas sugestões e notas
realizadas durante a aplicação do material foram registradas e consideradas na medida do
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possível. Entendemos que um material desse tipo envolve metas que levariam um tempo
maior para serem alcançadas com maior eficiência. A vastidão e o caráter geral do tema nos
motiva a buscar o preenchimento de lacunas que deixamos abertas na exposição desta
dissertação.
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APÊNDICE A – PLANO DE AULA DO AUTOR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
Plano de Aula
Conteúdo
Densidade
Série
1a série do ensino médio
Tempo estimado
2 aulas de 45 minutos
Introdução e problematizaçãoade
O que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Essa anedota já é bem antiga e bem
conhecida mais não é difícil enganar quem não a conhece. Outra versão que nos interessa
seria quem ocupa mais volume? 1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Ou mesmo quem é mais
denso?
O conceito de densidade é simples tal qual o conceito de pressão, entretanto ficamos apenas
da discussão superficial da fórmula e nos esquecemos do principal que é a utilidade do
conceito.
A densidade relaciona duas grandezas muito perceptíveis às sensações humanas que é a massa
e o volume de um sistema e é característica única de uma substância pura, sendo portanto
utilizada como parâmetro de diferenciação entre substâncias.
Objetivos
Após a realização das atividades os alunos deverão ser capazes de:
- reconhecer a importância do conceito de densidade tanto como grandeza física secundária
como propriedade específica da matéria.
- compreender o que significa a expressão d=m/V.
- reconhecer unidades de densidade e as suas relações matemáticas a partir da equação.
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Recursos didáticos
- garrafas pet de mesmo tamanho, cheias de substâncias diferentes (água, óleo, areia)
- 2 béqueres
- balança de braços
- pesos
- água e óleo
- quadro e giz.
Organização da sala
Inicialmente, os alunos devem estar reunidos em trios. As garrafas pet trazidas por eles devem
estar cheias de materiais diferentes como óleo, água, areia, farinha entre outros que podem ter
sido combinados na aula anterior. Eles devem escolher qual dos recipientes está mais pesado
e escolher uma explicação para esse fato usando obrigatoriamente os termos massa e volume.
Desenvolvimento da atividade
Inicialmente, o professor deve incitar no aluno o interesse pelo tema. A pequena experiência
feita por eles e a explicação para o fato que foi analisado ajuda a compreender que materiais
diferentes, quando ocupam o mesmo volume tem massas diferentes. Explore essa informação,
peça para eles darem exemplo, lembre-se de que a motivação para a aula é importante. Na
seqüência, faça uma pergunta diferente: Concluímos que amostras de água e óleo que ocupam
o mesmo volume têm massas diferentes. E se usarmos a mesma massa de água e óleo? Elas
terão volumes diferentes? Quem vai ocupar maior volume? Não se assuste se as respostas
forem diferentes do que você espera.
A balança com um béquer vazio em cada braço deve estar equilibrada, faça questão de
mostrar isso para a turma. Encha um dos béqueres com 100 ml de água e preencha o outro
com óleo até que o equilíbrio seja atingido novamente.
A conclusão mais importante é que a água ocupa um menor volume quando tem a mesma
massa que o óleo, ou seja, comparando água e óleo, podemos construir a seguinte tabela.
situação

água

óleo

mesma massa

volume menor

volume maior

mesmo volume

massa maior

massa menor

O conceito de densidade aparece a partir do momento em que existe uma propriedade
diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume de um corpo o que
fica muito claro na tabela acima.
Com o resultado numérico dessa experiência dá para medir a densidade do óleo usando o
valor da densidade da água já que 100 g de água correspondem a um volume de 100 ml.
A inclusão de unidades de medidas e a discussão da densidade como propriedade específica
(massa específica) da matéria podem ser explicadas no final da aula, aproveitando a
motivação dos alunos na discussão do tema.
Avaliação
A avaliação é feita durante todo o processo. Participação, capacidade de argumentação e
organização dos grupos são capacidades importantes no desenvolvimento de um curso de
Ciências e do aluno como cidadão.
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Posteriormente, deve-se atentar para se o conceito foi fixado, daí a importância de realizar
uma atividade escrita para perceber se o aluno consegue concluir sozinho, idéias
anteriormente discutidas e concluídas com a ajuda do professor e de colegas mais capazes.
Contextualização
Propor ou realizar a seguinte atividade:
Numa proveta, colocar 50 ml de gasolina e misturar com 50 ml de água. Agitar bem e no final
verificar a quantidade de gasolina que ficou separada. Discutir com os alunos se eles já
tiveram contato com essa experiência em programas de televisão e verificar se a gasolina
usada está regular pelas regras atuais do governo.
Essa experiência permite que se discuta a possibilidade de medir a quantidade de água e
álcool numa mistura, a partir de sua densidade.
Atividades complementares
Providenciar uma lista de exercícios com atividades conceituais envolvendo densidade.

Aprofundamento do conteúdo
Pesquisar as densidades (massas específicas) de algumas substâncias e anotar no caderno.
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APENDICE B – SEQÜÊNCIA DE AULA DO AUTOR
Aula – O que é mais pesado? Um quilo de chumbo ou um quilo de pena?

Essa aula teve como objetivo principal o entendimento do conceito de densidade.
Como tivemos contato com eles na aula anterior, pedimos para cada um trazer uma garrafa
PET de tamanho específico (600 ml) e de determinada marca, de forma que todas fossem
iguais. Eles deveriam trazer cada uma completamente cheia de algum material que fosse o
mais puro possível. Pedimos para evitar que todos trouxessem água já que era a substância
com maior facilidade e que podiam trazer coisas granuladas como areia, arroz, farinha ou
açúcar. Desta vez, a motivação inicia-se em casa, os jovens já problematizam quando pensam
como vai utilizar em sala de aula o que está preparando.
Iniciamos nossa Problematização com algumas perguntas: O que pesa mais? 1 kg de
pena ou 1 kg de chumbo? Essa anedota já é bem antiga e bem conhecida mais não é difícil
enganar quem não a conhece. Outra versão que nos interessa seria quem ocupa mais volume?
1 kg de pena ou 1 kg de chumbo? Ou mesmo quem é mais denso? O conceito de densidade é
simples tal qual o conceito de pressão, entretanto é muito comum ficarmos apenas na
discussão superficial da fórmula e nos esquecermos do principal que é a utilidade do conceito.
A densidade relaciona duas grandezas muito perceptíveis às sensações humanas que é
a massa e o volume de um sistema e é característica única de uma substância pura, sendo
portanto utilizada como parâmetro de diferenciação entre substâncias. Para essa atividade
fizemos o uso de uma balança de braços mecânicos com pesos, já que tínhamos em nosso
laboratório duas unidades disponíveis. No início da atividade, pesamos a garrafa vazia e
concluímos que todas pesariam praticamente a mesma coisa. Mostramos também uma garrafa
cheia de refrigerante e pedimos que fosse retirada de cada garrafa uma quantidade suficiente
para que o nível mais alto da substância coincidisse com o nível do líquido que estava
originalmente no recipiente.
Finalmente pedimos que cada aluno pesasse seu conjunto (garrafa + substância).
Todos anotaram seus resultados em uma tabela.
A partir da anotação das informações no quadro, passamos ao diálogo.
Professor: o que medimos nessa balança.
Todos: a massa.
Professor: Qual amostra ocupa maior volume?
Todos: todas ocupam o mesmo volume.
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Acreditávamos inicialmente que os conceitos de massa e volume seriam confundidos,
entretanto, percebemos que eram conceitos bem estabelecidos. Continuamos então com o
diálogo.
Professor: Quer dizer que existem amostras de substâncias diferentes que ocupam o mesmo
volume mas têm massas diferentes?
Aluno: É verdade, mas, o meu e o do colega eram de óleo e deu valores diferentes.
Professor: Será que são os mesmo tipos de óleo?
Aluno: acho que sim professor.
Professor: mais qual foi a diferença?
Aluno: 5 gramas (menor peso disponível).
Professor: Podemos associar isso à impurezas, imperícia na medição, entre outras coisas que
permitem pequenos erros.
Passamos então para a segunda experiência que consiste em colocarmos amostras de mesma
massa de óleo e água em dois béqueres iguais e medirmos o volume. Para que o efeito fosse
melhor, colocamos as duas amostras nos braços opostos da balança para permitir a medição
da mesma massa. Para uma quantidade de água de 200 ml, o equilíbrio aconteceu com
aproximadamente 220 ml de óleo, isso mostrou que as duas amostras tinham a mesma massa,
mas ocupavam volumes diferentes. Na continuação do diálogo:
Professor: Utilizando o mesmo raciocínio da situação anterior, amostras com a mesma massa
de substâncias diferentes podem ter a mesma massa?
Aluno: Aconteceu não é (né) professor?
Professor: Então vamos organizar as idéias. Para isso vamos usar como exemplo o óleo de
soja e a água. Para o mesmo volume de água e óleo, quem tem maior massa?
Alunos: A água.
Professor: E para a mesma massa de água e óleo quem tem maior volume?
Alunos: O óleo.
Professor: Então existe uma propriedade relacionada à massa e ao volume que pode
diferenciar substâncias?
Aluno: Sim professor, é a densidade.
Professor: Todos concordam?
Aluno: Como assim professor? A densidade?
Professor: Quanto maior a massa de uma substância que ocupa um volume fixo, maior sua
densidade e quanto maior o volume de uma substância que possui massa fixa menor a
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densidade, ou seja, a densidade é inversamente proporcional ao volume ocupado e
diretamente proporcional a massa. Tudo bem?
Aluno: Entendi professor, obrigado.
Posteriormente ao desenvolvimento dos experimentos, aconteceu a explicação do conceito de
densidade pelo professor. Mais uma vez chamamos a atenção para o fato de que o aluno
sempre vai ter muita dificuldade de concluir o conceito sozinho, por exemplo, aqui cabe uma
discussão sobre a diferença entre densidade e massa específica. Aproveitamos para medir a
densidade de algumas amostras e até mesmo resolver alguns exercícios do livro didático
utilizado na escola a pedido dos próprios alunos. Apesar de não termos o objetivo de analisar
essa situação, os exercícios foram feitos com muita facilidade por todos apesar de terem sido
formulados para serem resolvidos em aulas com uma metodologia tradicional.
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APENDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA OFICINA E
EXPECTATIVAS PARA AS ATIVIDADES

Questionário para o professor
1. Que aspectos sobre a natureza da Ciência lhe chamaram mais atenção durante a aplicação
da oficina?

2. Em que os planos de aula e módulos didáticos desenvolvidos por você para aulas
experimentais são diferentes dos antigos roteiros experimentais utilizados numa perspectiva
tradicional de ensino de Ciências?

3. Quais são suas expectativas para a aplicação dos módulos didáticos em sala de aula?

4. Como você pretende usar a motivação como apoio pedagógico de aplicação das aulas
experimentais?
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL PARA AVALIAÇÃO DE CONCEPÇÃO
DOS PROFESSORES E ALUNOS DA LICENCIATURA

Questionário para o professor
O objetivo deste instrumento é conhecer um pouco da realidade do ensino de Física no
que diz respeito às condições de trabalho nas escolas e o que pensa o professor em relação ao
trabalho com atividades experimentais no nível médio.
Sua participação é primordial e desde já agradecemos.

I – O PROFESSOR

01. Qual a sua formação atual? ESPECIFIQUE.
Graduação:__________________________________________completa (___) incompleta (___).
Pós-graduação:_______________________________________completa (___) incompleta (___).
Outros cursos relacionados à sua prática docente. ESPECIFIQUE.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

02. Em sua jornada de trabalho, especifique abaixo qual sua carga horária semanal em sala de aula, o
número de turmas e de alunos que você leciona e a quantidade de escolas que trabalha
Carga horária:___________________

Número de turmas:_____________

Número de alunos:_______________

Número de escolas:_____________

03. Você possui outra ocupação profissional além de ser professor?
(___) sim. Especifique:__________________________________________________________
(___) não.
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04. Especifique o(s) livro(s) textos que você utiliza na preparação de suas aulas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II

-

TRABALHO

DOCENTE

EM

RELAÇÃO

À

UTILIZAÇÃO

DE

ATIVIDADES

EXPERIMENTAIS COMO RECURSO DIDÁTICO

01. Você cursou alguma(s) disciplina(s) na universidade ou algum(s) curso(s) de extensão envolvendo
atividades experimentais?
(___) sim. Especifique____________________________________________________________
(___) não

02. Você acha importante que atividades experimentais sejam utilizadas como instrumento didático no
ensino médio?
(___) Sim

(___) Não

(___) em parte

Por que?___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
03. Em sua opinião quais as principais dificuldades para se trabalhar com atividades experimentais no
ensino médio?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
04. Qual é a relação entre aula teórica e aula experimental? Existe alguma dependência entre elas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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05. Quais os objetivos das atividades experimentais?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

As questões a seguir (06 a 11) devem ser respondidas por quem já trabalhou com atividades
experimentais em turmas do ensino médio.

06. Que tipo de atividade experimentou você já realizou?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

07. Qual a origem dos materiais e equipamentos utilizados na maioria de suas atividades
experimentais?
(___) disponíveis na escola.
(___) comprados par mim e/ou produzidos par mim.
(___) comprados e/ou produzidos pelos alunos.
(___) outros. Especifique________________________________________________________

08. Como você usa os experimentos?
(___) demonstrações em sala de aula
(___) experimentos prontos com roteiros fechados (seqüência bem definida de atividades.
(___) experimentos prontos com perguntas abertas.
(___) experimentos com seqüência de atividades que estimulem a participação ativa do aluno.
(___) outros. Especifique:__________________________________________________________

09. Que tipo de material didático você usa como apoio a aulas experimentais?
(___) livro didático.
(___) textos retirados de revistas, jornais, Internet ou artigos científicos.
(___) textos produzidos por você
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Especifique o material utilizado (livro ou apostila, autor, editora, ... )
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Você relaciona as atividades experimentais com os conceitos fundamentais da teoria? Qual a
relação que existe entre teoria e experiência?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Como você compara o interesse dos alunos nas aulas tradicionais e nas aulas com atividades
experimentais?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III – A ESCOLA

Nome da escola:_____________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________________
Nome do diretor (responsavel):_______________________________________________________
Professor(es) de Física:_______________________________________________________________

Observação: relacione a escola onde tem maior carga horária.
01. A escola possui laboratórios? (___) Sim.

(___) Não.

02. Em caso afirmativo. Há algum específico de Física? (___) Sim.

(___) Não

03. São realizadas aulas práticas de Física na escola? (___) Sim.

(___) Não
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04. Em caso afirmativo. em que local são realizadas as aulas práticas de Física?
(___) Laboratório

(___) Sala de aula

(___) Pátio

(___) Outros. Especifique_______________________

05. Onde são armazenados os materiais para as aulas?
(___) no laboratório

(___) na sala dos professores

(___) na sala de aula

(___) em outro local. Especifique:________________

06. Liste o material disponível na sua escola
área

Material

Quantidade

Origem

Há

roteiros

orientando

trabalho do professor?

o
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO COM OS ALUNOS
Questionário para o aluno
1- Em relação à postura do professor durante a aula experimental:
a. ( ) Foi diferente da habitual, o que possibilitou que os alunos participassem mais da aula através de
perguntas e comentários.
b. ( ) Foi diferente da habitual, entretanto achei que a mudança não incentivou a participação positiva
dos alunos através de perguntas e comentários.
c. ( ) Foi a mesma postura que tem durante as outras aulas sem equipamento de demonstração.
2- Em relação a postura da sala, de maneira geral, durante a aula de demonstração:
a. ( ) Foi diferente da habitual, com mais perguntas e comentários
b. ( ) Foi diferente da habitual, entretanto achei que a mudança não incentivou a participação positiva
dos alunos através de perguntas e comentários
c. ( ) Não apresentou mudanças
3- Algum comentário/questionamento de algum aluno ajudou-o a entender melhor a demonstração?
a. ( ) Sim
Qual?
b. ( ) Não
4- Algum comentário/resposta ou alguma pergunta feita pelo professor ajudou-o a entender melhor a
demonstração?
a. ( ) Sim
Qual?
b. ( ) Não
5- O conteúdo abordado pela demonstração já havia sido lecionado a você?
a. ( ) Sim. Quando eu estava na _____série do_____grau.
b. ( ) Não
6- Avalie a aula com demonstração em relação aos itens propostos:
ITENS

RUIM

REGULAR

Qualidade do equipamento
Interesse da sala pela apresentação
Interação professor-alunos durante a aula
Interação entre alunos durante a aula
Interesse que a aula despertou em você
7- O que você gostaria de sugerir para outras aulas demonstrativas?

8- Para você, qual foi o principal objetivo da atividade de demonstração?

BOM

ÓTIMO
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APÊNDICE F – MATERIAL ELABORADO PARA A OFICINA
CAPÍTULO 1

A RELAÇÃO TEORIA X EXPERIÊNCIA NA EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO EM FÍSICA.

I. Introdução
Durante o século XIX e o primeiro quarto do século XX, houve o predomínio, na
filosofia da ciência, de reconstruções metacientíficas vinculadas ao empirismo. No interior
desta filosofia, a filosofia empirista, duas teses são defendidas: (I) as leis científicas são
produzidas por meio de procedimentos indutivos, ou seja, através da observação sistemática
de fatos e posterior generalização, com o resultado do aumento cumulativo após cada teste;
(II) as hipóteses ou teorias devem ser comprovadas experimentalmente para serem
consideradas verdadeiras, ou seja, são científicas somente as afirmações comprovadas
experimentalmente. Neste capítulo faremos uma reflexão crítica sobre a relação entre a teoria
e o experimento desenvolvida pelo empirismo, tomando por base as idéias levantadas pelo
filósofo Tomas Kuhn.

2. A Relação Teoria x Experiência na Concepção de Estudantes e Professores de
Física
Algumas pesquisas mostram que apesar da preocupação na utilização de atividades
experimentais, a visão de como essas atividades podem ser úteis, no processo de ensinoaprendizagem e até a própria visão de Ciência da maioria dos profissionais de ensino são
tradicionais e há muito já abandonada pelos filósofos com trabalhos voltados para a educação.
De acordo com Arruda e Laburú (1998) podemos encontrar nos livros textos, entre
professores das áreas científicas e mesmo entre cientistas, uma visão de ciência que eles
chamam de “tradicional“ ou “popular” que se fundamenta em dois pontos:
i. As leis ou teorias científicas existem na natureza e podem ser descobertas pela
investigação científica, ou seja, através da observação sistemática. A partir da
experimentação ou medição as leis e teorias são criadas.
ii. A função do experimento na ciência é comprovar as hipóteses ou teorias
levantadas, as quais podem então ser chamadas de leis e consideradas verdadeiras. Portanto,
são científicas, somente as afirmações comprovadas experimentalmente.
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O ponto (i) indica que as pessoas acreditam que o conhecimento científico é uma cópia
fiel da natureza e que o questionamento científico é mais um processo de observação de fatos
do que um processo de construir teorias que dêem conta das observações experimentais. Essa
idéia é partilhada e reforçada por muitos livros didáticos onde em boa parte deles o termo
“método científico” é explicado como uma “receita”, onde o conhecimento científico é
desenvolvido a partir de regras rígidas que seguem uma determinada seqüência que sempre
tem como origem a observação de um experimento, do qual surgirá o levantamento de
hipóteses que será mais uma vez testada por experimentos que confirmarão ou não a hipótese
gerando novas reflexões. O esquema abaixo representa essa situação
experimento => reflexão => experimento => reflexão.........
Em relação ao ponto (i) que supõe que o conhecimento científico se origina da
observação (ou experimentação ou medição) sistemática da natureza, Arruda e Laburú (1998)
comentam que:
Se olharmos para a história do desenvolvimento do conhecimento científico, na
Física, por exemplo, podemos observar que nenhuma de suas grandes teorias ou princípios
fundamentais surgiu da observação direta (por exemplo, as idéias da Terra esférica de
Eratóstenes, de átomo, ou do movimento da Terra em torno do sol de Hiparco). De fato,
qualquer observação já é ela mesma impregnada de expectativas, de hipóteses: nenhum
cientista vai para o laboratório sem saber o que quer medir ou observar: ”uma observação é
sempre uma observação à luz de teorias”. “O conhecimento não parte do nada – de uma
tábula rasa – como também não nasce da observação; seu progresso consiste,
fundamentalmente, na modificação do conhecimento precedente”. Se levarmos os nossos
alunos para o laboratório e dissermos ”observem!” eles com certeza irão perguntar
“observar o quê”. Mesmo as medidas realizadas só adquirem significado após de
interpretadas pelas teorias que dão suporte ao equipamento e às teorias de erro.
O ponto (ii) indica que o conhecimento científico é aquele que pode ser comprovado
ou verificado empiricamente.
Esta visão chamada de “imagem popular da ciência” se aproxima da visão indutivista verificacionista defendida por Francis Bacon no século XVII e cria uma expectativa de que a
ciência é construída no laboratório, onde pesquisadores treinados utilizam equipamentos de
precisão indiscutível para realizar experimentos que validam e dão fidedignidade às leis e
princípios.
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A segunda tese da visão tradicional da ciência supõe que após comprovação
experimental as hipóteses tornam-se verdadeiras e podem, então, ser consideradas leis. Sobre
isso, Arruda e Laburú (1998) escrevem:
Portanto, as leis e teorias científicas devem ser consideradas hipótese gerais com
possibilidade de explicar uma gama imensa de fenômenos e sujeitas a testes experimentais
que quando compatíveis com a teoria dão-lhe consistência e maior confiabilidade perante a
comunidade científica.
Se as leis são hipóteses gerais, não há uma verdade científica e nem essa verdade está
imersa, escondida, na natureza esperando para ser observada. Não há tampouco um método
científico, entendido como uma seqüência de procedimentos que levariam ao reconhecimento
seguro ou verdadeiro. Essas afirmações, entretanto, não diminuem a importância da
experimentação na ciência,...
A reflexão feita acima mostra como é urgente a necessidade de aprofundar conceitos
epistemológicos e filosóficos da ciência, aproximando a discussão para pensadores do século
XX, com contribuições que desenvolveram uma ciência revolucionária. Dentre as visões que
podemos destacar, discutiremos em seguida as idéias de Thomas Kunh sobre ciência e
experimentação.

3. A função do experimento na Física sob o ponto de vista de uma corrente da
Filosofia da ciência.
Vários filósofos da ciência têm se dedicado a propor teorias sobre a evolução do
conhecimento científico. Aqui vamos apresentar os pressupostos de Thomas Kuhn. Os
trabalhos de Kuhn apontam para o papel decisivo das teorias, portanto, afastando-se da
corrente que enfatizava a importância decisiva do teste experimental para a aceitação ou
rejeição de teorias científicas.
Como colocam Arruda e Laburú (1998), a partir de Kuhn
O desenvolvimento científico foi então interpretado como uma alternância entre um
período denominado ciência normal, onde as pesquisas são determinadas por uma só teoria
ou paradigma e o período revolucionário, onde o paradigma vigente é substituído por outro.
Segundo a visão kuhninana, uma revolução científica se inicia com uma anomalia, isto é,
uma gradual consciência na comunidade científica que o paradigma dominante não está
conseguindo resolver certos problemas e que uma reestruturação das concepções existentes
precisa ser efetuada. O resultado dessa crise é a emergência de um novo paradigma. Um dos
aspectos fundamentais do paradigma é que ele representa “uma promessa de sucesso”. Ou
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seja, ele deixa em aberto um grande número de problemas de pesquisa ou “quebra-cabeças”,
para serem solucionados pela comunidade.
Um dos quebra-cabeças mais valorizados pela comunidade é a adequação entre o
paradigma e a realidade. O paradigma torna-se mais valorizado, quanto mais preciso
experimentalmente ele for. Grande parte do trabalho experimental da ciência normal consiste
exatamente nisso. Uma nova teoria vai adquirindo cada vez mais consistência à medida que
novas conseqüências vão sendo deduzidas de seus axiomas centrais e sua base experimental
vai sendo desenvolvida. Essas operações de consolidação, como são chamadas por Kuhn,
podem ser muito difíceis. Esse foi o caso, por exemplo, das leis de Newton da mecânica.
Quando a teoria foi formulada em finais do século XVII somente a 3a lei podia ser
diretamente investigada pela experimentação. As primeiras demonstrações da 2a lei só
começaram a ser feitas depois do desenvolvimento da máquina de Atwood, um século depois
do Principia de Newton. Investigações quantitativas diretas da lei de atração gravitacional
só foram feitas a partir de 1798 por Cavendish.
A teoria de Kuhn para a evolução do conhecimento científico pode ser resumida:
Início da revolução científica => anomalia => gradual consciência da comunidade
cientifica que o paradigma vigente não está respondendo alguns problemas e que uma
reestruturação das concepções existentes precisa ser efetuada => emergência de um
paradigma => promessa de sucesso => abertura de novos problemas de pesquisa.
O pensamento epistemológico de Kuhn põe em evidência um dos aspectos centrais de
todo o processo de aquisição de conhecimento: a necessidade de que os esquemas teóricos
propostos se ajustem à realidade. Nessa visão a ciência é uma interação de troca entre
experimento e teoria. Também se observa que a visão de Kuhn partilha dos pressupostos
construtivistas. Podemos dizer então que não há uma verdade final a ser alcançada: a teoria ou
o paradigma serve para organizar os fatos e a função do experimento seria adaptar a teoria à
realidade.

Atividade 1:
Considerando o que você já estudou neste capítulo, faça uma análise crítica da visão
popular e tradicional da Ciência contida nas afirmações abaixo:
1. As leis ou teorias científicas existem na natureza e podem ser descobertas pela
investigação científica, ou seja, através da observação sistemática. A partir da experimentação
ou medição as leis e teorias são criadas.
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2. A função do experimento na ciência é comprovar as hipóteses ou teorias levantadas,
as quais podem então ser chamadas de leis e consideradas verdadeiras. Portanto são
científicas somente as afirmações comprovadas experimentalmente.
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CAPÍTULO 2

A EXPERIMENTAÇÃO E SUA MOTIVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO.
1. Introdução
Freqüentemente encontramos, entre professores e alunos de escolas públicas e
particulares, defensores de que um dos fatores responsáveis pela falta de um ensinoaprendizagem eficiente em Física é a pouca ou nenhuma utilização de atividades
experimentais nas aulas de ensino médio.
Nas últimas décadas, diversos estudos têm sido desenvolvidos comentando, analisando
e criticando o papel da experimentação como estratégia de Ensino de Física. Embora seja
praticamente consensual seu potencial para uma aprendizagem eficiente, a maneira como a
experimentação pode ser desenvolvida como atividade de ensino é proposta e discutida na
literatura de maneira bastante diversa quanto ao significado que essas atividades podem
assumir em diferentes momentos e em diferentes aspectos.
As atividades experimentais são concebidas em função das tendências predominantes
de Ensino de Física nas últimas décadas. Essas atividades vão desde situações que focalizam a
verificação de leis e teorias até situações que privilegiam as condições para os alunos
refletirem e reverem suas idéias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo
atingir um nível de aprendizado que lhes permitam efetuar uma reestruturação de seus
modelos explicativos para os fenômenos. De uma forma geral o discurso da maioria dos
professores de Física considera o laboratório como um agente facilitador do processo de
ensino-aprendizagem.
Apesar da quantidade de trabalhos científicos na área, ainda não foi possível
sensibilizar a maioria dos professores para o uso do laboratório, de uma maneira mais eficaz,
na preparação de suas aulas. Analisando um trabalho de Villani e Nascimento, podemos citar
alguns desses motivos: indisponibilidade ou qualidade de material, excessivo número de
alunos em sala de aula, formação precária dos professores, pouca bibliografia para orientá-los,
restrições institucionais, como falta de tempo para as aulas, disponibilidade da sala de
laboratório estar à disposição quando se precisa, ausência de horário específico na
programação, necessidade de laboratorista, inexistência de programação e articulação entre
atividades experimentais com o curso, falta de atividades preparadas, ausência de tempo para
o professor planejar e montar suas atividades, carência de recurso para a compra e
substituição de equipamentos e de materiais de reposição. Propostas de soluções ou
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alternativas para cada uma destas justificativas são encontradas na literatura, mas, mesmo
assim o uso do laboratório continua sendo, na maioria dos casos, apenas objeto de discurso.
Neste capítulo vamos apresentar alguns fundamentos teóricos para se trabalhar com
atividades experimentais e, além disso, vamos apresentar algumas das pesquisas mais recentes
relacionadas com este tema. Vocês como professores ou futuros professores podem ajudar a
mudar a realidade do ensino em relação à utilização de atividades experimentais em seus
planejamentos.
2. Questionando o trabalho experimental desenvolvido numa perspectiva tradicional
Um levantamento dos trabalhos publicados em revistas voltadas para o Ensino de
Física sobre experimentação como estratégia de ensino, na década de 1992 a 2001 foi feito
por Araújo & Abib (2003). Eles encontraram que as investigações apontam que grande parte
do trabalho experimental realizado em sala de aula é meramente ilustrativa, resumindo-se a
experiências tipo “receita”, apresentando sérias deficiências, gerando pouca motivação nos
alunos e favorecendo um tipo muito limitado de competências.
Em um trabalho recente, Saraiva-Neves, Caballero e Moreira (2006), se propõem a
repensar o papel do trabalho experimental na aprendizagem de Física em sala de aula. Eles
destacam que a implementação do trabalho experimental na sala de aula, em geral é confusa e
pouco produtiva e os alunos pouco aprendem de ciências, sobre ciências e dos seus processos.
Considerando o trabalho de Hodson (1990, apud Saraiva-Neves, Caballero e Moreira 2006)
algumas razões para isso acontecer são:
- As atividades, por vezes, são desenvolvidas sem qualquer base teórica;
- O conteúdo, em geral, é fornecido pelo professor, limitando a construção pessoal de
significados, por parte do aluno;
- O aluno é, muitas vezes, um mero consumidor da planificação feita pelo professor,
pelo que se reveste de pouca utilidade do ponto de vista pedagógico;
- Os alunos, freqüentemente, não se apropriam da teoria adequada para interpretar o
que observam, o que os leva a fazer interpretações à luz de concepções errôneas.
Essas características são típicas do ensino tradicional de Ciências que trata o
conhecimento científico como um saber absoluto, cópia da realidade. Aprender Física, nessa
visão, significa adquirir esse conhecimento, reproduzindo-o da maneira mais fiel possível.
Hodson (2000, apud Saraiva-Neves, Caballero e Moreira, 2006) expressa sérias
reservas quanto à eficácia do trabalho experimental tal como é usualmente implementado na
sala de aula e sugerem a necessidade de repensar a sua abordagem para melhor explorar as
suas potencialidades. Para tanto o trabalho experimental deve:
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- Ser claro quanto ao objetivo a atingir.
- Selecionar uma atividade adequada.
- Redefinir a noção de trabalho experimental de forma a incluir um leque mais
alargado de estratégias de ensino e de aprendizagem.
O alargamento do que seja um trabalho experimental possibilita uma maior variedade
de objetivos, tendo em conta as distinções entre:
aprender ciência – adquirir e desenvolver conhecimento conceitual e teórico;
aprender acerca da ciência – desenvolver uma compreensão sobre a natureza e
métodos da ciência e uma percepção das complexas interações entre ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente;
fazer ciência – empenhar-se e desenvolver competências em investigação científica e
resolução de problemas.
Atividade 2:
Quais são os problemas identificados em relação á utilização de atividades
experimentais no ensino de conceitos de Física?
Atividade 3:
Quais os caminhos apontados para melhorar os resultados do processo ensinoaprendizagem quando se utilizam atividades experimentais no ensino de conceitos de Física?

3. Propostas para a ação
Sabemos que a educação em ciências pretende que o aluno compreenda o mundo físico e
perceba e utilize o conhecimento conceitual e processual que os cientistas desenvolveram para
auxiliar nessa tarefa, então uma parte importante do currículo é a familiarização com esse
mundo e o recurso de se trabalhar com atividades experimentais é fundamental. Os alunos
necessitam manipular objetos e organismos de forma a construírem um corpo de experiências
pessoais, se o aluno é encorajado a explorar e testar as suas idéias, então o trabalho
experimental poderá ter um papel a desempenhar. Mas esse papel só será importante quando
as atividades são suportadas por uma teoria bem compreendida pelo aluno.
O trabalho experimental é uma componente fundamental no ensino das ciências,
reconhecido por modelos ou tendências de ensino mais representativos. Sobre a importância
dos trabalhos experimentais no processo ensino aprendizagem Saraiva-Neves, Caballero e
Moreira (2006) expressam que:
O estudo da psicologia evolutiva de Piaget (1969) evidencia bem a necessidade de
concretizar o ensino, dando-lhe um cunho essencialmente experimental, embora sempre
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associado à argumentação teórica. Na mesma linha, também Bruner (1973) reconhece que a
aprendizagem se deve basear na experimentação, recomendando o recurso a todo o tipo de
material didático e a utilização freqüente do laboratório, numa perspectiva de exploração de
alternativas ou, por outras palavras, de aprendizagem por descoberta dirigida. Segundo
Piaget (1969, p.45), "se pretendemos formar indivíduos criativos e capazes de fazer progredir
a sociedade de amanhã, é evidente que uma educação baseada na descoberta ativa da
verdade é superior a uma educação que se limita a transmitir verdades e conhecimentos
acabados". Esta posição reflete-se nos documentos da Reforma em que se dá ênfase a uma
aprendizagem que envolva o Pensamento Criativo e a reflexão crítica a partir da experiência,
enfatizando-se os processos.
Em seu trabalho Saraiva-Neves, Caballero e Moreira (2006) destacam ainda que
O trabalho experimental é uma componente fundamental no ensino das ciências,
reconhecido por modelos ou tendências de ensino mais representativos, apesar de estes lhe
atribuírem ênfases e objetivos diferentes. Para o modelo construtivista, o trabalho
experimental constitui um “banco de provas” que permite aos alunos avaliar as suas idéias e
os modelos científicos, favorecendo a aprendizagem.
De acordo com uma lista elaborada por Hodson (2000, apud Saraiva-Neves, Caballero e
Moreira, 2006) existem basicamente cinco motivos para envolver os alunos em trabalhos
experimentais:
1. motivar, estimulando o interesse e o prazer de investigar;
2. treinar destrezas laboratoriais;
3. enfatizar a aprendizagem do conhecimento científico;
4. conhecer o método científico e adquirir perícia na sua utilização;
5. desenvolver certas “atitudes científicas” como abertura de espírito e objetividade.
Para atingir esses objetivos no ensino das ciências, costumam utilizar-se diferentes tipos
de atividades que têm possibilidades distintas. Nesta perspectiva, Woolnough & Allsop (1985,
apud Saraiva-Neves, Caballero e Moreira, 2006) elaboraram uma classificação onde o
trabalho experimental vai da simples experiência, em que se observam fenômenos, até à
investigação de situações problemáticas. Uma outra classificação foi proposta por Lopes
(1994, Saraiva-Neves, Caballero e Moreira, 2006), cuja tipologia se baseia na organização e
planificação das atividades. Este autor refere ser aceitável que inicialmente, o professor adote
o tipo de trabalho experimental tendo em conta as características dos seus alunos; mas parece
desejável que, posteriormente, vá direcionando as atividades para formatos investigativos,
promovendo o desenvolvimento de capacidades e atitudes de nível mais elevado.
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Ainda na pesquisa realizada por Saraiva-Neves, Caballero e Moreira (2006),
Os alunos que participaram da pesquisa fizeram as seguintes sugestões de formas de
melhorar a aprendizagem com base no trabalho experimental:
- Proporcionar bases teóricas que permitam compreender o trabalho experimental.
- Propiciar a realização de trabalho experimental pelos alunos.
- Dar mais liberdade ao aluno na planificação e/ou execução de trabalho
experimental.
- Dedicar mais tempo para realizar e discutir as atividades.
- Equipar os laboratórios com melhor material.
- Realizar trabalho experimental com mais freqüência.
- Criar condições para que as aulas de trabalhos experimentais funcionem com menos
perturbação.
Alguns aspectos que nós como professores, devemos trabalhar se pretendemos
melhorar a aprendizagem centrada em trabalhos experimentais são:
- as tarefas propostas devem ser motivadoras, podendo assumir a forma de problemas
abertos, promovendo a discussão e desafiando o pensamento crítico dos alunos e permitindolhes dar asas à sua criatividade;
- os materiais curriculares devem ser pensados e elaborados tendo em conta os
conhecimentos que os alunos já possuem e as aprendizagens que pretendemos promover,
fazendo-os refletir sobre os conceitos e suas relações, daí a necessidade de fazer o
levantamento de conceitos espontâneos para desenvolver o planejamento;
- os professores devem ser sensibilizados para postura diferente em relação ao que é
Ciência e fazer Ciência, ultrapassando um posicionamento empirista da resposta única e
correta;
- o trabalho do professor deve evoluir para um processo ensino-aprendizagem em que
é valorizado o papel do aluno na construção do seu conhecimento, por retificação de erros;
- as escolas devem assegurar as condições físicas e temporais que permitam uma boa
inter-relação teoria/prática, no ensino das ciências;
- repensar as atividades experimentais e a forma como são exploradas, sendo uma das
idéias a transmitir a de que o cientista é humano e que as situações problemáticas podem não
ter solução ou ter mais do que uma solução.
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Figura 1 – níveis possíveis para a atividade experimental

Para Arruda e Laburú (1998), considerando que a função do experimento é fazer com que a
teoria se adapte à realidade, pode-se pensar que como atividade educacional isso poderia ser
feito em vários níveis, dependendo do conteúdo, da metodologia adotada ou dos objetivos que
se quer com a atividade. Para melhor ilustrar as suas idéias sugerem a figura 1, onde os
círculos indicam níveis possíveis de contato do aluno com a atividade experimental. Para eles:
No primeiro nível (A), teríamos uma relação fraca, um primeiro contato do aluno com
equipamentos e experimentos científicos, do tipo demonstrativo. O objetivo principal dessa
atividade seria atingir um grande número de alunos através da realização de experimentos
interessantes que despertassem a atenção do aluno para a ciência. No segundo nível (B), a
interação dos alunos com o experimento é mais intensa. Ele já manipula o experimento, tira
dados e analisa, como uma aula de laboratório usual. É uma atividade mais demorada e que
exige mais dedicação por parte do aluno, ao mesmo tempo que ele tem maior oportunidade
de perceber a relação entre a teoria e a realidade, via experimento. No terceiro nível (C), o
aluno constrói equipamentos e realiza experimentos sofisticados. A sua interação com o
laboratório agora já é de uma razoável familiaridade com atividade experimental e com os
equipamentos do laboratório. Ele já está preparado para repassar para seus colegas o que
aprendeu com a experimentação.
Atividade 4:
De acordo com o que vem sendo apresentado neste capítulo identifique quais são as
razões para se trabalhar com atividades experimentais no ensino de conceitos de Física
Atividade 5:
Identifique quais os aspectos que devem ser considerados para melhorar a
aprendizagem centrada em trabalhos experimentais.
Atividade 6:
O que pensam os alunos em relação às formas de melhorar a aprendizagem com base
no trabalho experimental?

4. A questão a motivação em torno de um conteúdo

115

Muitos professores se queixam da falta de motivação de seus alunos, especialmente a
partir da 5a série. A alegação é que os jovens perdem o interesse, se aborrecem com as aulas e
rejeitam o desafio de aprender. As causas são muitas e não é o nosso objetivo trabalhá-las.
Hoje, grande parte dos educadores entende que a mais importante função da escola é
justamente desenvolver o desejo de aprender (MENEZES, 2007).
Como apresentado anteriormente na lista elaborada por Hodson (2000, apud SaraivaNeves, Caballero e Moreira, 2006), o primeiro motivo para envolver os alunos em trabalhos
experimentais é que eles poderão desenvolver uma motivação, estimulando neles o interesse e
o prazer de investigar. Para isso o professor deve desenvolver um plano de trabalho que seja
interessante e motivador.
Recentemente, Laburú (2006) apresentou algumas idéias sobre o estabelecimento de
fundamentos para que uma atividade experimental seja interessante e motivadora. Considerase como muito importante no processo ensino-aprendizagem a comunicação entre professor e
aluno. Por mais esforço que o professor faça, se houver o desinteresse do aluno podemos
dizer que não haverá aprendizagem. Se o aluno encara o ato de ir à escola e fazer as lições
como uma tarefa árdua e maçante e se mantém uma atitude apática, isto anula as tentativas de
aplicar as melhores estratégias cognitivistas. Segundo Laburú (2006) é possível encontrar
indicações de estudos na psicologia cognitiva que ultrapassam a alçada racional e que
apontam para a influência indispensável de vários fatores psicológicos subjetivos como, por
exemplo, a motivação.
Estudiosos em motivação dividem-na em duas categorias conceituais: motivação
extrínseca e intrínseca (GUIMARÃES, 2001, P.37). A motivação extrínseca é definida como
motivação para trabalhar em resposta a algo externo à atividade, bem como para a obtenção
de recompensas materiais ou sociais ou de reconhecimento. Objetiva atender às pressões ou
comandos de outras pessoas, ou para demonstrar competências ou habilidades. A motivação
Intrínseca refere-se à escolha e realização de determinada atividade por sua própria causa, por
ser interessante, atraente, ou, de alguma forma, geradora de satisfação. A própria matéria de
estudo desperta no indivíduo uma atração que o impulsiona a se aprofundar nela e a vencer os
obstáculos que possam ir se apresentando ao longo do processo de aprendizagem.
Vamos apresentar agora, com base no trabalho de Laburú (2006), algumas orientações
para subsidiar a elaboração e a utilização de atividades experimentais em sala de aula.

Primeira orientação: explorar a novidade ou o lúdico
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A primeira idéia intuitiva quando se deseja lançar mão de atividades experimentais
para prender a atenção do aluno, é explorar a novidade e/ou o lúdico. O caráter de novidade
permite explorar o viés do curioso ou inesperado, enquanto que o caráter de lúdico pode levar
à provocação de sensações de prazer ou provocar desafios. No entanto, apenas esses dois
elementos são insuficientes dentro de um contexto com pretensão de ensino-aprendizagem,
pois a tarefa pode vir a acabar em simples entretenimento.
As satisfações também podem ser divididas em satisfações de baixo nível e de alto
nível (LABURÚ 2006). A característica de uma atividade sustentada na dimensão do
interesse por apelo à satisfação de baixo nível pretende instigar a motivação recorrendo ao
bizarro, ao chocante, ao lúdico, à magia, à fantasia e, atua essencialmente na esfera sensorial.
Em Física podemos mencionar alguns eventos:
- uso de motores elétricos que espantam pela simplicidade,
- gerador de Van de Graaf é bizarro, pois pode ser usado para levantar o cabelo das
pessoas e dão a sensação de perigo devido aos raios originados pela alta tensão produzida;
- aplicação de conhecimentos de cinemática como desafio na determinação do menor
tempo de reação de um sujeito. (experimento de uma régua em posição vertical, lançada entre
os dedos da mão e em queda livre é uma situação que realça um contexto social competitivo
entre os estudantes.
Neste nível a relação do sujeito com o objeto experimental permanece restrita ao
periférico, ao superficial, aos observáveis, já que a satisfação da pessoa resulta do resultado
mais imediato e exterior do objeto e decorre de um estímulo de um prazer momentâneo. Esse
contato inicial permanece tão somente no aspecto descritivo e isolado dos dados da
observação ou dos resultados imediatos da ação.
As atividades experimentais baseadas na dimensão do interesse por apelo à satisfação
de alto nível pretendem instigar a motivação, invocando o conhecimento, com o objetivo de
solucionar problemas ou de recorrer à competência intelectual, a fim de controlar o ambiente
experimental defrontado. Aqui o desafio volta-se para o processo de construção de
representações necessárias para levar a cabo uma tarefa, visando dominá-la, com o propósito
de compreendê-la e resolvê-la. Criar situações que exploram contradições, paradoxos que são
elaboradas para incitar previsões erradas ou contraditórias dos estudantes, causadas por
insuficiência de conhecimento do aprendiz.
Neste nível se coloca a possibilidade da abstração conceitual:
i) primeiramente, por tomada de consciência do estabelecimento de relações gerais
entre as variáveis observáveis em nível legal ou lógico-matemático;
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ii) em segundo lugar, pela busca do domínio competente das razões, dos “comos” e
porquês;
iii) com isso se chega a ultrapassar a mera fase descritiva para buscar a significação, a
explicação causal atribuída ao objeto. Gratificação intelectual trazida pela competência.
Uma atividade experimental deve ser planejada para apelar aos dois níveis de
motivação. A dimensão de interesse de alto nível só consegue ser imaginada através da
mediação do professor, a fim de que o aprendiz promova as inferências necessárias de modo a
compor os observáveis com o conteúdo a ser ensinado, objetivando viabilizar o
processamento da construção do conhecimento científico. Em síntese, o ideal de uma proposta
prática motivadora deveria tratar de conjugar duas dimensões, a fim de vencer a contradição
gerada, por assistência a um encaminhamento instrucional adequado, no intuito de integrar
evento e conteúdo.

Segunda orientação: o interesse pelo apelo social
A segunda dimensão do interesse é o interesse pelo apelo social. Essa dimensão de
interesse inclui a necessidade da satisfação emocional de se perceber como parte de um grupo,
de manter contato com outras pessoas. São os contextos cotidianos que têm sentido para o
aluno, que despertam seu interesse e favorecem uma disposição positiva para a aprendizagem.
O aluno tem necessidade de satisfação emocional, de se perceber como parte de um grupo, de
manter contato com outras pessoas. Isso deve ser aproveitado como elemento motivacional.

Terceira orientação: o domínio das ações empreendidas
A terceira dimensão do interesse é o domínio das ações empreendidas. Outro ponto
importante realçado por Laburú (2006) é “o fato da motivação rapidamente decair ou se
perder, caso aconteça do aluno ficar sem domínio do entendimento das suas ações
empreendidas em seguida ou durante as diversas partes de uma atividade experimental. A
atividade experimental deve ser planejada para manter a atenção do aluno o maior tempo
possível e não ficar apenas naquele momento inicial.
Com a perda de interesse, mesmo havendo uma motivação inicial, há uma perda de
conexão entre as partes ou procedimentos da atividade. Com isso as ações passam a ser
simples operacionalizações mecânicas, desmotivadas, de baixa significação e sem sentido.
Para manter o aluno interessado, a situação precisa apresentar significado para ele, precisa ter
sentido, um valor, um desejo. Uma pessoa se mobiliza para alcançar um objetivo que a motiva
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e se sente motivada por algo que a mobiliza. Precisa existir uma aproximação e sentido para
evitar o decaimento rápido da motivação.
Uma forma operacional para constatar se uma atividade experimental, planejada na
intenção de que seja motivadora, atingiu seus objetivos é através da observação das condutas
dos alunos. A teoria de motivação sugere algumas condutas que se espera de alguém que se
encontra em um estado motivado ou não:
i) condutas de engajamento,
ii) esforço ou persistência empenhada na atividade,
iii) qualidade de desempenho na realização da tarefa;
iv) cooperação e interação positiva entre os sujeitos, como também de condutas, mais
facilmente quantificáveis pelo número de perguntas espontaneamente realizadas, qualidade
das mesmas e tempo de atenção que o evento em si consegue atrair.

Atividade 6
Escreva sobre as motivações intrínsecas e extrínsecas e suas utilidades em uma aula de
Física sobre cinemática.
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CAPÍTULO 3

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA: DIFERENTES ENFOQUES, DIFERENTES
FINALIDADES

1. Introdução
O que pode ser considerado um trabalho experimental?
Na busca de uma resposta, Araújo & Abib (2003), realizaram um levantamento dos
trabalhos publicados em revistas voltadas para o Ensino de Física sobre experimentação como
estratégia de ensino. Para a elaboração deste trabalho eles selecionaram cento e seis artigos
publicados na década compreendida entre 1992 e 2001, em dois periódicos de ensino de
Física nacionais: i) o Caderno Catarinense de Ensino de Física (http://www.fsc.ufsc.br/ccef/),
que é uma publicação quadrimestral editada pela Universidade Federal de Santa Catarina e
que teve seu nome modificado para Caderno Brasileiro de Ensino de Física, ii) Revista
Brasileira de Ensino de Física, (http://www.sbfisica.org.br/rbef/) que é uma publicação
trimestral da Sociedade Brasileira de Física, passando parte do conteúdo destinado ao ensino
de Física no nível fundamental e médio a ser abordado no encarte semestral denominado
Física na Escola (http://www.sbfisica.org.br/fne/) a partir do segundo semestre do ano 2000),
abordando temas relacionados com o uso da experimentação. Uma outra revista importante e
voltada para a pesquisa em ensino/aprendizagem de ciências, mas que não foi pesquisada, é
“Investigações em Ensino de Ciências” (http://www.if.ufrgs.br/ienci/). Essa revista é
publicada pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a consulta
é livre pelo endereço eletrônico
Para Araújo & Abib (2003),
Embora seja praticamente consensual seu potencial para uma aprendizagem
significativa, observa-se que a experimentação é proposta e discutida na literatura de
maneira bastante diversa quanto ao significado que essas atividades podem assumir em
diferentes contextos e em diferentes aspectos [3-6]. A análise do papel das atividades
experimentais desenvolvida amplamente nas últimas décadas revela que há uma variedade
significativa de possibilidades e tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, de
modo que essas atividades podem ser concebidas desde situações que focalizam a mera
verificação de leis e teorias, até situações que privilegiam as condições para os alunos
refletirem e reverem suas idéias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo
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assim atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus
modelos explicativos dos fenômenos [7-14].
Assim, apesar da pesquisa sobre essa temática revelar diferentes tendências e
modalidades para o uso da experimentação, essa diversidade, ainda pouco analisada e
discutida, não se explicita nos materiais de apoio aos professores. Ao contrário do desejável, a
maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos disponíveis para auxílio do trabalho dos
professores consiste ainda de orientações do tipo ''livro de receitas'', associadas fortemente a
uma abordagem tradicional de ensino, restritas a demonstrações fechadas e a laboratórios de
verificação e confirmação da teoria previamente definida, o que sem dúvida, está muito
distante das propostas atuais para um ensino de Física significativo e consistente com as
finalidades do ensino no nível médio.
Desse modo, é possível constatar que o uso da experimentação como estratégia de
ensino de Física tem sido alvo de inúmeras pesquisas nos últimos anos, havendo extensa
bibliografia em que diferentes autores analisam as vantagens de se incorporar atividades
experimentais. Entretanto, a forma e os meios com que a experimentação é empregada
diferem significativamente nas propostas investigadas, de modo que os trabalhos de diferentes
autores apontam para diversas tendências no uso desta estratégia. Nesse sentido, o objetivo
principal deste trabalho é identificar algumas das principais características dessas tendências,
procurando explicitar seus elementos constitutivos de modo a contribuir para uma melhor
compreensão das diferentes formas de utilização da experimentação no ensino médio. Com
essa perspectiva, esperamos disponibilizar um quadro com ênfase descritiva que possa
subsidiar tanto análises posteriores sobre os diversos enfoques da experimentação presentes
na literatura, como também as opções pedagógicas dos professores na organização e
planejamento de atividades para a sala de aula.

2. Uma classificação didática para atividades experimentais
Vamos utilizar a classificação proposta por Araújo e Abib para desenvolver nossas
idéias acerca de que como utilizar atividades experimentais, em cada situação, e que objetivos
podemos alcançar para cada modalidade de experimento. Em sua análise eles consideraram as
seguintes categorias:
a) Ênfase Matemática - Analisou-se os trabalhos procurando-se verificar a ênfase
matemática adotada na abordagem dos conceitos físicos, ou seja, o nível de matematização e
de utilização do formalismo matemático, classificando-se os trabalhos neste momento em
Qualitativos e Quantitativos.
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b) Grau de Direcionamento - Procurou-se verificar o grau de direcionamento das
atividades propostas em função de seu caráter de Demonstração, Verificação ou Investigação
e, neste sentido, procurou-se destacar se estas atividades apresentam elementos que as
aproximariam mais do ensino tradicional ou se elas apresentariam maior afinidade com
métodos investigativos de uma abordagem construtivista.
c) Uso de Novas Tecnologias - Procurou-se detectar o uso de novas tecnologias, com
o emprego de computadores e programas específicos para atividades práticas de laboratório
ou de simulação.
d) Cotidiano - Nesta categoria foi verificado se o texto dos artigos relacionava os
fenômenos físicos abordados com situações típicas encontradas no cotidiano, observando
nestes casos se os conceitos estudados poderiam ser utilizados como explicações causais
para os fenômenos ligados ao dia a dia.
e) Montagem de Equipamentos - Nesta categoria foram classificados os artigos que
procuravam explicitar a montagem de determinados equipamentos, abordando detalhes
envolvidos em sua confecção e fornecendo possíveis aplicações para os mesmos.

3. Análise das publicações segundo os aspectos metodológicos
Esta parte da análise é fundamental para o conteúdo formativo desta disciplina, pois
com esta análise você poderá se orientar em seu trabalho como docente ou futuro docente. As
atividades, segundo a sua metodologia, podem ser de demonstração, verificação ou
investigação; podem explorar aspectos matemáticos e modelos ou ser mais qualitativas,
explorando mais a parte conceitual e intuitiva; podem utilizar aspectos do cotidiano utilizando
equipamentos simples de baixo custo e que fazem parte da vivência do aluno ou ser mais
formal; podem utilizar recursos computacionais na análise de dados e construção de gráficos
representativos ou ainda utilizar de programas prontos para simulações de situações reais
através do computador. Além disso o laboratório pode ser estruturado onde o roteiro é
previamente definido e o aluno segue as orientações ou não estruturado onde o roteiro é mais
aberto e o aluno é mais exigido em uma atividade que pode ser considerada de investigação.
3.1. Análise da ênfase matemática envolvida nas atividades
A primeira caracterização de uma atividade experimental pode ser feita em relação à
ênfase matemática envolvida. As atividades podem ser qualitativas ou quantitativas de acordo
com os objetivos definidos previamente pelo professor.
3.1.1 – Atividade experimental qualitativa
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Na aula anterior apresentamos um exemplo de atividade onde a ênfase é qualitativa.
Este tipo de atividade tem como objetivo enfatizar aspectos qualitativos, metodológicos e
conceituais relacionados com o tema abordado.
Um outro objetivo de experimentos qualitativos, como proposto por Alberto Villani
[17,18], é a verificação da existência de conceitos espontâneos nos alunos e a possibilidade de
ocorrência de mudanças conceituais produzidas pela criação de condições que facilitem o
processo de reflexão, em uma abordagem com enfoque com características cognitivistas [37].
Quanto à utilização de experimentos qualitativos em laboratório há duas modalidades:
estruturado - LE e não estruturado – LNE. As atividades com LNE permitem uma abordagem
que privilegia os aspectos qualitativos envolvidos no processo, com destaque para os aspectos
de natureza conceitual, que podem ser relacionados com a verificação de conceitos
espontâneos, teste de hipóteses e mudança conceitual [16, 33, 34], empregando uma
metodologia que possibilita aos alunos buscarem por si mesmos as respostas e soluções para
os problemas apresentados [4]. Considerando-se as possíveis diferenças metodológicas de
utilização do LNE, pode-se afirmar ainda que estas atividades podem ser desenvolvidas
baseadas na utilização de questões problematizadoras [35] ou através de situações que
possibilitem verificar a adequação ou não do modelo não estruturado diante de eventuais
deficiências formativas dos alunos [36].
Uma atividade experimental qualitativa pode ser realizada através de diferentes
abordagens que serão apresentadas ao longo desta aula. Estas abordagens qualitativas podem
estar relacionadas com aspectos do cotidiano [24], com o uso de computadores [25-27], com a
formação de professores e estudos relacionados ao uso de laboratórios didáticos [1, 5, 28, 29],
com a construção de equipamentos [30, 31], e ainda com aspectos gerais da divulgação
científica em ambiente escolar [32].

3.1.2 - Quantitativos
Atividades experimentais quantitativas são aquelas cujo objetivo é a realização de
medidas e a utilização de teorias e modelos matemáticos, com eventuais previsões e
verificações dos mesmos.
Sobre a utilização de experimentos quantitativos, Araújo e Abib (2003) destacam
ainda que;
Deve-se ressaltar que atividades experimentais quantitativas permitem fornecer
conhecimentos inerentes a alguns procedimentos típicos da investigação científica, como
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utilização adequada de equipamentos e instrumentos de medida, análise e tratamento
estatístico de dados, cuidados com erros sistemáticos, entre outros.
Por outro lado, é importante salientar que apesar de permitirem uma participação
mais ativa dos alunos, a maioria das atividades experimentais quantitativas tendem a ser
utilizadas por meio de procedimentos e roteiros fechados que permitem classificar este tipo
de atividade experimental como verificacionista, de modo que em geral não são enfatizados
importantes elementos, como a existência de conceitos espontâneos nos alunos e o incentivo a
momentos de reflexão e aprofundamento de discussões acerca dos conteúdos, o que poderia
ocasionar uma maior eficiência no processo de aprendizagem. Neste sentido, é comum em
atividades desta natureza observar-se certa limitação na manifestação da criatividade dos
alunos, uma vez que o propósito de verificar a validade de determinadas previsões teóricas
ocorre em geral por meio de roteiros previamente estabelecidos.
Portanto, as atividades experimentais quantitativas podem ser enriquecidas adotandose uma postura mais flexível, que possibilite a introdução de outros elementos e métodos,
como discussões que propiciem reflexões críticas acerca dos fenômenos estudados e da
estrutura de funcionamento dos equipamentos utilizados, bem como dos elementos e fatores
que influenciam o experimento e que podem acarretar eventuais discrepâncias entre os
resultados observados experimentalmente e as previsões teóricas que se pretendia verificar.
Um exemplo nesse sentido pode ser considerado o trabalho de Chernikoff e colaboradores
[53], que utilizando equipamentos de baixo custo e fácil aquisição realizam estudos
quantitativos que permitem verificar a lei de Boyle e estudar algumas propriedades dos gases
empregando um arranjo experimental que propicia fácil manuseio pelos alunos, que podem
assim formular e verificar hipóteses acerca do seu funcionamento. Acredita-se que este tipo
de comportamento por parte de quem conduz as atividades práticas pode contribuir
efetivamente para um aprendizado mais significativo dos conceitos físicos analisados.
Nesse tipo de abordagem podem ser atingidos diferentes objetivos, tais como:
- A comparação dos resultados obtidos com os valores previstos por modelos teóricos
[47-52].
- A verificação de leis físicas e de seus limites de validade [53, 54].
- A possibilidade de se introduzir conceitos relativos ao tratamento estatístico de
dados, fornecendo-se noções sobre procedimentos que devem ser adotados na etapa de
medições, o uso adequado de diferentes instrumentos de medida, bem como a existência de
erros estatísticos e sistemáticos nessas medidas [55-57].
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- Tornar mais concretos os conceitos abordados [56], possibilitando ainda a realização
de atividades interdisciplinares [6, 59].
- Estimular a criatividade e uma relação mais próxima entre professores e os alunos
[47], fato que pode tornar as aulas mais interessantes e gerar grande entusiasmo e participação
nos alunos [6, 56], proporcionando maior estímulo e interesse pelo estudo dos conteúdos de
Física que são abordados [60].
Alguns experimentos quantitativos identificados são:
- Medidas do ângulo de reflexão e da distância focal de lentes com a utilização de
apontadores laser em atividades quantitativas na área de ótica [39, 62], medição do diâmetro
de um fio de cabelo através da difração por obstáculo utilizando um apontador laser [57].
- O estudo da lei dos gases ideais [63] procura fornecer aos alunos subsídios para a
compreensão de diversos fenômenos observados no dia a dia, uma vez que permite
estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o volume ocupado por um gás e a sua
temperatura (Lei de Gay-Lussac), em uma situação onde a pressão é mantida constante.
- A construção de um calorímetro de baixo custo, como alternativa aos adquiridos
comercialmente, permite obter medidas relativamente precisas dos parâmetros envolvidos nos
processos de equilíbrio térmico, apresentando como vantagem um melhor isolamento térmico
e maior facilidade de manuseio [64].
- O estudo da condutividade mecânica como análogo para a condutividade elétrica,
interpretada segundo o modelo de Drude [65]. Nesse trabalho é feita a montagem de uma
tábua inclinada com pregos que funcionam como centros espalhadores de bolinhas de gude
soltas do topo, medindo-se então o tempo gasto para atingir a base do plano e construindo-se
gráficos que permitem obter o valor da condutividade mecânica do sistema e, desse modo,
avaliar a validade do modelo utilizado.
- A descoberta do núcleo através de um experimento que simula o espalhamento de
partículas observado na experiência de Rutherford [59].
- Fenômenos relacionados com a Física Moderna: aspectos vinculados com a estrutura
e os modelos atômicos [59,66-68].

3. 2. Análise do grau de direcionamento das atividades.
Uma outra classificação importante em relação às atividades experimentais é em
relação ao seu grau de direcionamento. As atividades podem, de acordo com seus objetivos,
apresentam um caráter de demonstração, verificação ou investigação. Passaremos a analisar
cada uma dessas possibilidades.
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3.2.1 - Atividades de Demonstração/Observação
A característica mais marcante das atividades de demonstração é a possibilidade de
ilustrar alguns aspectos dos fenômenos físicos abordados, tornando-os de alguma forma
perceptíveis e com possibilidade de propiciar aos estudantes a elaboração de representações
concretas referenciadas. Tais atividades podem ser integradas a uma aula com ênfase
expositiva, sendo utilizadas como um fechamento da aula ou como seu ponto de partida,
procurando despertar o interesse do aluno para o tema que será abordado. Para que seja
ampliada a eficiência do processo de aprendizagem, acredita-se que estas atividades devam
ser conduzidas de modo que seja permitido o questionamento por parte dos alunos,
incentivando-os a buscar explicações para os fenômenos estudados, possibilitando assim a
elaboração de novas idéias a partir da vivência de situações capazes de propiciar o
desenvolvimento de sua capacidade de abstração e de aprendizagem [37, 45].
As atividades de demonstração podem ser desenvolvidas através de dois
procedimentos metodológicos bastante distintos, que podem ser denominados de
demonstrações fechadas e demonstrações/observações abertas.
As demonstrações fechadas se caracterizam principalmente pela simples ilustração de
um determinado fenômeno físico, sendo uma atividade centrada no professor que a realiza. As
atividades de demonstração/observação aberta incorporam outros elementos, apresentando
uma maior abertura e flexibilidade para discussões que podem permitir um aprofundamento
nos aspectos conceituais e práticos relacionados com os equipamentos, a possibilidade de se
levantar hipóteses e o incentivo à reflexão crítica, de modo que a demonstração consistiria em
um ponto de partida para a discussão sobre os fenômenos abordados, com possibilidade de
exploração mais profunda do tema estudado.
As atividades de demonstração abertas podem ser consideradas como uma modalidade
de atividade de investigação, desde que a condução dessas atividades permita a participação
dos estudantes, manipulando os equipamentos, questionando e elaborando hipóteses, devendo
estes procedimentos ser estimulados para que o aprendizado seja mais eficiente [46, 104].
Adotando esta metodologia, o artigo de Moura e Canalle [105] propõe a quebra de um imã em
sala de aula como elemento motivador para que os estudantes possam observar e analisar os
fenômenos magnéticos, procurando elaborar explicações e checando a validade das mesmas
através da manipulação do experimento. Através deste procedimento evidencia-se a
possibilidade de se explorar as atividades de demonstração superando a simples ilustração de
um determinado fenômeno e, assim, auxiliar o desenvolvimento de habilidades inerentes ao
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espírito científico. Nesse sentido, a possibilidade de discussão e de ocorrência de debates
críticos sobre as observações dos fenômenos demonstrados é um aspecto relevante destacado
por Laburú [106] acerca das atividades de demonstração, que podem permitir uma abordagem
quantitativa complementar. Também nesta linha, o trabalho de Axt [107] utiliza uma
metodologia baseada no desafio ao estudante para explicar um determinado fenômeno
observado em uma atividade de demonstração inicial que contraria o senso comum.
Muitos autores que propõem atividades de demonstração [74-80] salientam a
importância dessas atividades para ilustrar e tornar menos abstratos os conceitos físicos
abordados, ao mesmo tempo que torna mais interessante, fácil e agradável o seu aprendizado,
motivando a participação dos alunos.
Figueroa e Gutierrez (1992) apontam que as demonstrações podem ser uma maneira
de fazer com que os estudantes percebam a Física como uma atividade intelectual interessante
que vai além do que está nos livros. Assim, eles destacam os seguintes objetivos para as
atividades de demonstração:
- Desenvolver a familiaridade com os fenômenos físicos
- Estimular a capacidade de observação
- Adquirir sentido da realidade
- Estabelecer conexões entre a teoria da disciplina e o mundo real
- Manter a atenção do estudante e provocar surpresa
- Melhorar a compreensão de um conceito ou mostrar alguma aplicação do mesmo
- Gerar curiosidade nos estudantes para explicar algum fenômeno observado,
motivando perguntas e estimulando uma participação ativa
- Produzir conflitos cognitivos ao evidenciar discrepâncias entre as idéias dos alunos e
o resultado observado no experimento.
Utilizando metodologias que permitam explorar ao máximo cada atividade de
demonstração é possível fazer com que estas superem a simples ilustração de um fenômeno e
possam contribuir efetivamente para o aprendizado conceitual desejado e para o
desenvolvimento de novas habilidades e posturas dos estudantes.
Alguns exemplos mais significativos e interessantes de trabalhos relacionados ao uso
de atividades de demonstração são:
- Estudo de fenômenos eletromagnéticos [83], alguns normalmente de difícil
compreensão [84], utilizando-se procedimentos capazes de fornecer resultados bastante
convincentes para os alunos [85] e contribuindo para aumentar a sua motivação [20]. Nessa
área de eletromagnetismo, verifica-se que as atividades de demonstração podem ser

127

empregadas como meio de se ilustrar o surgimento de uma força eletromotriz (fem) produzida
pelo movimento de um objeto condutor imerso em um campo magnético [86], acreditando-se
que através deste procedimento é possível tornar a compreensão dos fenômenos de indução
eletromagnética mais completa.
- Estudo de tópicos de mecânica [21]
- Estudo de tópicos de hidrostática [87].
- Atividades de demonstração como estratégia de divulgação científica [32].
- Na área de óptica destacam-se as seguintes propostas: a) construção e utilização de
um dispositivo que permite compreender o funcionamento da estrutura do olho humano no
processo de focalização das imagens e a correção de problemas da visão [21, 38]. b) A
descrição da construção e utilização de uma luneta astronômica utilizando materiais de fácil
aquisição pode ser um procedimento de grande importância para os professores do ensino
básico, na medida em que estes poderão empregá-la em sala de aula, motivando a participação
dos alunos e promovendo uma maior facilidade de aprendizado dos conceitos abordados [95].
- Conceitos de Física Moderna e Contemporânea possibilitando-se o aprendizado de
diversos conceitos envolvidos com os equipamentos e dispositivos tecnológicos cada vez
mais presentes no cotidiano: a) utilizando laser e efeito fotoelétrico [44], b) hologramas [96],
c) ondas eletromagnéticas estacionárias em cavidades de fornos de microondas [97],

3.2.2. Atividades de verificação

As atividades experimentais podem ser utilizadas para a verificação de leis físicas e o
estudo do comportamento de diferentes sistemas físicos. A adequada condução das atividades
é considerada um elemento indispensável e fundamental para que seja alargado o leque de
objetivos e o desenvolvimento de posturas e habilidades que podem ser promovidos através
de atividades dessa natureza.
A importância destas atividades pode ser destacada, entre outros fatores, pela sua
capacidade de facilitar a interpretação dos parâmetros que determinam o comportamento dos
sistemas físicos estudados, sendo um recurso valioso para tornar o ensino estimulante e a
aprendizagem significativa, promovendo uma maior participação dos alunos [49, 89, 99, 100].
Outro aspecto relevante é a possibilidade destas atividades promoverem o desenvolvimento
da capacidade de se efetuar generalizações [82], que pode ocorrer quando são extrapolados os
limites do experimento de modo a explorar novas situações [47]. Ao mesmo tempo que serve
para motivar os alunos, as atividades de verificação podem contribuir para tornar o ensino
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mais realista, no sentido de se evitar alguns erros conceituais observados em livros-texto
[101].
Exemplos relevantes de propostas de atividades de verificação:
- Medida da espessura de fios de cabelo por meio de difração por obstáculo [57]
- Uma proposta de estudo da refração da luz em lentes esféricas, procurando-se
verificar as predições da equação das lentes para sistemas que apresentam índice de refração n
¹ 1 e, deste modo, facilitar o entendimento de como funcionam estas lentes [79].
- O comportamento de um sistema hidrostático verifica, apontando para a presença de
um erro nos livros de ensino fundamental e mostrando como alguns professores contornam o
problema de maneira indevida [49] e [101].
- Estudar as condições de equilíbrio de vários sistemas através de um conjunto de
polias e massas padronizadas, comparando-se os resultados experimentais com os previstos
pelos modelos teóricos [47].
- O comportamento de um esfera movendo-se em um plano inclinado [50].
- Medidas do momento de inércia de um disco girante [52]
- Medidas do centro de massa de um sistema [48]
- Verificar a lei de Ohm a partir do comportamento da condutividade mecânica do
sistema, proposta como analogia para o estudo da condutividade elétrica de um sólido
condutor decorrente da presença de centros espalhadores observada no modelo de Drude.
[65]
- Verificar experimentalmente a lei dos gases, possibilitando que os alunos possam
explicar várias situações encontradas no dia a dia [63].
- Verificar quantitativamente a lei de Boyle, utilizando-se um arranjo experimental que
permite um fácil manuseio por parte dos alunos [53].
- Utilização de um calorímetro com gelo para determinar a constante solar,
verificando-se uma satisfatória proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o
fornecido na literatura [51].

3.2.3 - Atividades de Investigação

Em tópico anterior foram analisados alguns aspectos qualitativos relacionados com a
utilização de laboratórios não estruturados (LNE).

Na utilização de LNE a atividade

apresenta um caráter de investigação o que a diferencia em relação ao laboratório estruturado,
uma vez que este freqüentemente faz uso de roteiros fechados, com menores possibilidades de
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intervenção e/ou modificações por parte dos alunos ao longo das etapas do procedimento
experimental. Segundo Ribeiro [36], a utilização do LNE requer que os alunos já estejam
familiarizados com o laboratório e, portanto sugere o uso da experimentação baseada em um
modelo estruturado nas etapas iniciais.
A utilização de atividades de investigação pode ser considerado como um elemento
facilitador para uma abordagem que seja centrada nos aspectos cognitivos do processo de
ensino-aprendizagem, intrínsecos de uma metodologia que busca uma transformação mais
profunda nos estudantes, seja ela vinculada aos aspectos conceituais, relacionados aos
conteúdos de Física, ou mesmo comportamentais, como a capacidade de reflexão, abstração,
generalização, síntese e de senso crítico. Segundo Barbosa [16], empregando-se a
experimentação com LNE verifica-se que há uma maior eficiência quanto à ocorrência de
mudança conceitual nos estudantes e, consequentemente, maior facilidade de aprendizagem
de conceitos científicos quando se utiliza um ensino experimental baseado em uma
abordagem que explora este tipo de atividade em comparação com o ensino tradicional.
Um alerta deve ser feito, conforme salienta Gonçalves [34], no sentido de que a
participação dos professores é fundamental quando se pretende trabalhar com atividades de
investigação. Esta metodologia exige muito dos alunos e o professor deve estar atento às
possíveis dificuldades, caso contrário os alunos poderão se sentir perdidos e desmotivados.
Cabe ainda salientar que as atividades experimentais que tomam por base propostas de LNE
podem exigir dos estudantes um tempo maior de estudo, uma vez que as etapas de execução,
análise e conclusões demandam um grande envolvimento, propiciando assim um melhor
entendimento dos fenômenos físicos estudados [17].
Algumas situações que podem ser exploradas como investigação são;
- Realização de medidas do tempo de reação dos alunos [56]
- Utilização de forno de microondas [111].
- Estudo de movimentos acelerados [106].
- Utilização de um gnômon [102].
- Efeitos de micro gravidade [113].
- Estudo de propriedades de materiais magnéticos, possibilitando o aprendizado de
conceitos básicos do magnetismo [114].

3.3. Utilização de novas tecnologias
A utilização de novas tecnologias associadas à experimentação tem possibilitado o uso
cada vez mais freqüente de computadores, uma vez que o emprego de tecnologias modernas
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está se tornando cada vez mais acessível nos meios educacionais. Diante disto, os
computadores podem ser considerados como uma importante ferramenta de auxílio ao ensino
de Física, apresentando imensas potencialidades de uso.
A potencialidade do uso de recursos computacionais no ensino é muito grande. Entre
as muitas possibilidades destacamos:
i) como ferramenta de laboratório para controle de experimentos,
ii) na coleta e análise de dados experimentais, construindo tabelas e gráficos,
iii) na simulação de fenômenos físicos e
iv) na instrução dirigida.
Hoje pesquisa-se a possibilidade de utilização dos computadores em ambientes de
ensino de modo a permitir uma aprendizagem significativa dos conteúdos ministrados,
tomando-se por base uma analogia entre as teorias de aprendizagem e o desenvolvimento de
linguagens de computação [112].

3.4. Relação com o Cotidiano
A utilização de atividades experimentais que relaciona-se à ilustração e análise de
fenômenos básicos presentes em situações típicas do cotidiano tem grande possibilidade de
despertar o interesse dos alunos. Estas situações são consideradas como fundamentais para a
formação das concepções alternativas dos estudantes, uma vez que estas concepções se
originariam a partir da interação do indivíduo com a realidade do mundo que os cerca.
Apresentamos alguns exemplos de situações que exploram aspectos físicos presentes
em situações do cotidiano:
- O uso de um gnômon para a compreensão das estações do ano e outros aspectos
relacionados com a Astronomia, como o meio-dia solar, os pontos cardeais e a altura do Sol
[102].
- A astronomia básica para explicações sobre a existência e duração do dia e da noite,
para as estações do ano, para os eclipses e para as fases da Lua, utilizando bolas de isopor e
uma lâmpada [77].
- Abordar questões relativas ao Sol, fornecendo uma abordagem quantitativa que
procura verificar a potência irradiada pelo Sol, realizando um relacionamento desta grandeza
com a energia que alcança a Terra e a mantém aquecida [51].
- Conceitos básicos da Física Moderna relacionados ao efeito fotoelétrico, ao laser e a
emissão de corpo negro, em diversas situações do cotidiano: i) o acionamento automático do
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sistema de iluminação pública e das portas de elevadores, ii) as fibras óticas, iii) a leitura do
código de barras, iv) o efeito estufa [44].
- Ondas eletromagnéticas estacionárias no interior de um forno de microondas [97].
- Efeito estroboscópico decorrente da intermitência de fontes luminosas [60].
- A produção de hologramas a partir de um feixe de He-Ne [96].
- Utilizar fenômenos óticos e efeitos visuais relacionados com a nitidez de imagens e a
formação de sombra na retina [116].
- Abordar diferentes aspectos da visão humana, da estrutura do olho e dos defeitos de
visão mais comuns [38], propondo atividades que permitem corrigir estes defeitos através do
uso de lentes apropriadas [21].
- Realização de um curso que permite abordar aspectos da luz e da visão relacionados
ao ensino de ótica geométrica, considerando-se as concepções espontâneas dos estudantes
[24].

3.5. Construção de Equipamentos
A construção de determinados equipamentos destinados ao uso em aulas práticas de
Física é também uma estratégia pra se trabalhar com atividades experimentais. É uma
possibilidade para poucos alunos, pois requer um conhecimento mais aprofundado e um
envolvimento muito maior por parte do professor e do aluno.
Algumas possibilidades de trabalhos através da construção de equipamentos são:
- A construção de uma luneta feita a partir de lentes de óculos, que constitui um
instrumento didático capaz de facilitar o aprendizado dos conceitos relacionados com esta
área de Astronomia. [95].
- A construção de equipamentos que permitem a realização de diversas demonstrações
de fenômenos óticos, como reflexão, refração, dispersão da luz, entre outros [39, 62],
- Processo de focalização das imagens e o entendimento do funcionamento do olho
humano. [38].
- Construção de um calorímetro de baixo custo.[64].
Como apresentado nesta aula há um grande número de possibilidades de se recorrer a
atividades experimentais, desde atividades de verificação de modelos teóricos e de
demonstração, em geral conotados com uma abordagem tradicional do ensino, até atividades
de natureza investigativa, que já surgem com alguma regularidade, e que, de alguma forma se
relacionam com uma visão construtivista do ensino. Contudo, para que o ensino se reflita em
aprendizagem, cabe ao professor a seleção da metodologia experimental mais adequada à
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aprendizagem pretendida, pois diferentes modalidades de experimentação privilegiam
diferentes objetivos educacionais.
O professor deve levar os alunos a entender que a atividade científica é uma atividade
complexa e construída socialmente. E essa compreensão pode ser alcançada a partir do
desenvolvimento de investigações de interesse pessoal, mas também centrando-se na
aprendizagem de ciências e sobre ciências.
De um modo geral, independente da linha ou modalidade adotada, constata-se que
todos os autores são unânimes em defender o uso de atividades experimentais, onde se
destacam dois aspectos fundamentais pelos quais eles acreditam na eficiência desta estratégia:
a) Capacidade de estimular a participação ativa dos estudantes, despertando sua
curiosidade e interesse, favorecendo um efetivo envolvimento com sua aprendizagem.
b) Tendência em propiciar a construção de um ambiente motivador, agradável,
estimulante e rico em situações novas e desafiadoras que, quando bem empregadas,
aumentam a probabilidade de que sejam elaborados conhecimentos e sejam desenvolvidas
habilidades, atitudes e competências relacionadas ao fazer e entender a Ciência.
A utilização adequada de diferentes metodologias experimentais sejam elas de
demonstração, verificação ou investigação, pode possibilitar a formação de um ambiente
propício ao aprendizado de diversos conceitos científicos sem que sejam desvalorizados ou
desprezados os conceitos prévios dos estudantes. O professor deve procurar trabalhar com
atividades relacionadas com o cotidiano e sempre que possível procurar usar recursos
computacionais. A consideração de aspectos quantitativos ou qualitativos vai depender dos
objetivos estabelecidos pelo professor.

4. Um exemplo: o pêndulo simples
Relógio de pêndulo é um tipo de relógio que foi inventado por Galileu, o mais
confiável para medir tempo até o final do século XX. No final do século XX, com o
desenvolvimento do conhecimento da estrutura atômica, esse relógio está sendo substituído
por oscilações atômicas ou eletrônicas. Para um relógio de pêndulo ser um medidor de tempo
preciso, a amplitude do movimento deve ser mantida constante, apesar das perdas por atrito
interno afetarem todo o sistema mecânico. Variações na amplitude, tão pequenas quanto 4° ou
5°, fazem um relógio adiantar cerca de 15 segundos por dia, o que não é tolerável mesmo num
relógio caseiro. Para manter constante a amplitude, é necessário compensar com um peso ou
mola, fornecendo energia automaticamente, compensando as perdas devidas ao atrito.
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A descoberta da periodicidade do movimento pendular foi feita por Galileu Galilei. O
movimento de um pêndulo simples envolve basicamente uma grandeza chamada período
(simbolizada por T): é o intervalo de tempo que o objeto leva para percorrer toda a trajetória
(ou seja, retornar a sua posição original de lançamento, uma vez que o movimento pendular é
periódico). Derivada dessa grandeza, existe a freqüência (f), numericamente igual ao inverso
do período (f = 1 / T), e que, portanto, se caracteriza pelo número de vezes (ciclos) que o
objeto percorre a trajetória pendular num intervalo de tempo específico.
Você pode criar o seu próprio pêndulo de acordo com o que você tem disponível.
Alguns cuidados você deve ter, por exemplo:
i) utilizar um fio inextensível, isto é, que não varie o seu comprimento enquanto o
pêndulo oscila;
ii) utilizar massas iguais para facilitar quando se variar a massa;
iii) fixar bem na mesa o tubo da caneta para que ele não se movimente,
iv) observar que o comprimento do pêndulo vai até o centro de massa do corpo que
está pendurado;
v) deve haver espaço livre suficiente para o corpo oscilar e poder variar o
comprimento L do fio;
vi) fixar adequadamente o transferidor de modo que o centro dele coincida com o tubo
da caneta e a posição de equilíbrio do pêndulo coincida com θ = 900 .

4.1 Conceitos que poderão ser explorados com uma atividade experimental utilizando
o pêndulo simples
Vamos agora relacionar quais são as propriedades que podem ser exploradas
utilizando-se o pêndulo simples. No item anterior, apresentamos os diversos aspectos
relacionados com o pêndulo simples. Agora, estamos em condições de identificar os conceitos
que poderão ser explorados pelo professor em sala de aula.
a) A montagem do pêndulo e a caracterização do que seja um pêndulo simples.
b) A discussão do modelo mecânico para o pêndulo simples.
c) As características de um movimento oscilatório – MHS – e as grandezas necessárias
para descrevê-lo: período, freqüência, amplitude, velocidade linear, aceleração linear,
velocidade angular, aceleração angular.
d) A dependência do período em relação à massa m e ao comprimento L (pode ser
qualitativo e depois quantitativo).
e) A identificação das interações e a construção do diagrama de forças.
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f) Movimento circular não uniforme (força e aceleração variáveis) – reveja a disciplina
de Movimento e Mecânica Clássica. Estudar a variação da tensão no fio e discutir que a
tensão é máxima no ponto mais baixo da trajetória e, por isso, muitas vezes, o fio pode se
romper nesse ponto.
g) Qualidade das medidas e teoria de erros (veja também a disciplina Métodos
Estatísticos).
h) A análise das medidas através de gráficos em papel milimetrado.
i) Utilizar recursos computacionais, como a planilha em programas específicos, para
análise de dados e elaboração de gráficos.
j) A energia: energia cinética e energia potencial. Discutir a conservação e a
degradação de energia.
l) A aplicação da segunda lei de Newton.
m) Construção de um modelo para o pêndulo não ideal (amortecido) e os conceitos de
ressonância e amortecimento.
n) Determinação da aceleração local da gravidade.
4.2 – Pêndulo como atividade de demonstração qualitativa
Uma aula utilizando uma atividade experimental deve ser planejada e ensaiada com
antecedência, pois é importante que o professor tenha bem claro o percurso metodológico que
vai seguir para alcançar os objetivos de seu trabalho: a formação de conceitos por parte dos
alunos, ou seja, a aprendizagem.
O professor deve fazer uma breve introdução apontando exemplos como o relógio de
pêndulo e destacar que esse sistema físico foi muito importante. Nessa abordagem qualitativa
e demonstrativa, poderão ser trabalhados os seguintes conceitos entre os listados
anteriormente:
- A montagem do pêndulo em um local visível a todos os alunos e a caracterização do
que seja um pêndulo simples;
- as características de um movimento oscilatório – MHS – e as grandezas necessárias
para descrevê-lo: período, freqüência, amplitude, velocidade linear, aceleração linear,
velocidade angular, aceleração angular;
- a identificação das interações e a construção do diagrama de forças;
- a energia: energia cinética e energia potencial. Discutir a conservação e a degradação
de energia;
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- construção de um modelo para o pêndulo não ideal (amortecido) e os conceitos de
ressonância e amortecimento;
- a dependência do período em relação à massa m e ao comprimento L (pode ser
qualitativo e depois quantitativo).
A seguir, apresentamos um possível percurso metodológico
Metodologia: sem apresentar nenhum conteúdo específico sobre o pêndulo, o
professor pode construí-lo em sala de aula e explorar algumas idéias dos alunos. Afaste a
massa m de um ângulo θ e deixe o sistema oscilar para que os alunos vejam. O professor pode
fazer algumas perguntas – como as que seguem – para induzir os alunos a pensarem sobre os
aspectos relevantes (anote as respostas mais importantes no quadro).
i) Qual o tipo de movimento executado pela massa m? Qual a diferença entre esse
movimento e o de uma bola que rola, por exemplo? A resposta poderá ser: o movimento é
oscilatório ou circular. Aqui, se introduz a noção de movimento repetitivo. Pode também se
falar em movimento com aceleração tangencial e radial.
ii) Por que o pêndulo oscila? (Destaque a presença da força peso sempre puxando para
a posição de equilíbrio, que é a vertical em relação à superfície da Terra).
iii) Quais são as variáveis importantes para descrever esse movimento? (período,
amplitude, comprimento L, massa m, gravitação etc.).
iv) Qual o tempo de uma oscilação? (Deve-se ter noção de período).
v) Se aumentarmos o valor da massa (mantendo L e θ fixos), será que o pêndulo oscila
mais rápido? (Em geral, os alunos vão responder que sim. Faça medidas simples para testar
essa hipótese, pode ser até por observação).
vi) Se aumentar ou diminuir o L (mantendo m e θ fixos), vai variar o período T? (Faça
medidas simples para testar essa hipótese, pode ser até por observação).
vii) Quais são as interações do pêndulo? Quais são as forças que estão atuando na
massa m que é quem descreve o movimento oscilatório com aceleração não constante?
Observe que nesse tipo de atividade não há roteiro para os alunos e o professor dirige a
discussão sempre visando a aprendizagem a ser alcançada. Ao final, o professor deve fazer
uma consolidação das discussões e resumir os conceitos explorados.
Na atividade investigativa de construção de modelos para descrever um sistema físico
(ver aula 6 – Os modelos físicos e a realidade, já apresentada nesta disciplina), o professor
deve apresentar o sistema do pêndulo e, em seguida, mostrar o movimento do pêndulo por
várias vezes, observando que o movimento acaba cessando, além de discutir com os alunos
como compreender aquilo que eles estão vendo. Nesta abordagem, o aluno está estudando o
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pêndulo pela primeira vez, isto é, o aluno ainda não conhece as relações matemáticas que
descrevem o comportamento do pêndulo simples.
Como vimos afirmando e reafirmando ao longo desta disciplina, o professor deve
sempre trabalhar para que haja aprendizagem significativa dos conceitos físicos por parte dos
alunos, e para que isso aconteça é preciso que eles passem a dispor dos elementos necessários
à construção desses conceitos. Devem existir atividades a serem desenvolvidas no início do
ensino médio relacionadas a medidas, transformação de unidades, potenciação, razão e
proporções, noções de funções, noções de gráficos etc.
Como visto na aula 6, para trabalhar com uma atividade de investigação e construção
de modelos devemos seguir algumas etapas em seqüência:
4.3.1 – Pêndulo como atividade de investigação
Motivação – qual a motivação para se estudar o pêndulo simples?
Nesta discussão da motivação, o professor deve apresentar o pêndulo, mostrar o seu
movimento, colocando o pêndulo pra oscilar. Pedir aos alunos outros exemplos que têm o
mesmo tipo de movimento.
Identificação das grandezas
Após a discussão inicial, com um pêndulo em funcionamento, pode-se pedir aos
alunos que relacionem as variáveis envolvidas no fenômeno. Por exemplo: comprimento do
fio, tipo de material do fio, a massa m presa à extremidade livre do fio, o ângulo com que a
massa m é afastada da posição vertical de equilíbrio, o local onde se realiza a experiência
(nível do mar, na montanha, na lua etc.), tempo de ida e de volta (período), a hora do dia em
que se realiza a experiência etc.
Formulação de hipóteses
Uma vez despertado o interesse do aluno na compreensão desse sistema, passa-se à
formulação de hipóteses relacionando as variáveis necessárias para descrever o sistema e a
identificação de grandezas relevantes na previsão do comportamento do objeto-modelo. Neste
caso, o objeto-modelo é o pêndulo ideal sem considerar o amortecimento. O professor pode
colocar o pêndulo para oscilar e esperar ele parar, para explicar a diferença entre o pêndulo
real e ideal.
Nesta etapa da atividade, devem ser levantadas as grandezas que podem influenciar no
período de oscilação, isto é, T como função das grandezas como L, m, θ, g etc. Se, por
exemplo, ficar estabelecido na discussão inicial que T é uma função T(L, m, θ, g) , então a
validação dessa hipótese deve ser trabalhada através da experimentação.
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O período é uma grandeza característica do pêndulo e com o universo de grandezas
definido, pede-se que definam quais delas são relevantes para o período. Algumas perguntas
podem ajudar a direcionar a discussão. Por exemplo: qual o tempo de uma oscilação? Isso
ajuda a estabelecer a noção de período e de movimento oscilatório. Se variar a massa
(mantendo L e θ fixos) para maior, será que o pêndulo oscila mais rápido? Em geral, os
alunos vão responder que sim. Se aumentar ou diminuir o L (mantendo m e θ fixos) vai variar
o período T? (fazer medidas simples para testar essa hipótese pode ser até por observação).
Mantendo L e m fixos e variando o ângulo θ ocorrerá uma variação no tempo de uma
oscilação. Em geral, a resposta será sim para a grande maioria dos alunos.
Não é necessário que o professor imponha suas preferências. Se um determinado
grupo de alunos considerar que o comprimento do pêndulo é uma variável irrelevante, o
professor pode chamar o aluno para medir o período para dois comprimentos bem diferentes,
de 2m e 0,5m , por exemplo. Isso levará o aluno a sentir, mesmo qualitativamente, que o
tempo de uma oscilação depende do comprimento do fio.
Mais uma vez fica claro que a experimentação ajusta a teoria à realidade. Estabelecer
previamente a função é bastante difícil neste caso, mas podemos trabalhar para alcançar
algum resultado importante em relação a esse sistema físico.
Validação das hipóteses
Nesta etapa, vamos trabalhar para testar e validar ou não as hipóteses levantadas. Isso
implica em preparar um pêndulo (ou vários pêndulos) e realizar uma atividade experimental
que permita isso.
O que queremos é estabelecer a dependência de T em relação às outras grandezas
como L, m, g e θ. Para conhecer quais variáveis que influenciam o fenômeno, devemos fixar
três variáveis quaisquer e variar a outra. Isso deverá ser feito em vários momentos:
- Podemos começar estudando a dependência de T com a massa m e mantendo as
outras grandezas L, g e θ constantes. Para isso, utilize vários valores para a massa m, meça o
valor do período encontrado e construa uma tabela (Tabela 1) com os valores de m e de T.
- Da mesma forma, para estudar a dependência de T com o ângulo θ, mantenha m, L e
g constantes, faça as medidas para diversos ângulos e construa uma tabela (Tabela 2) de θ e T.
- Para estudar a dependência de T com o comprimento L, faça outro conjunto de
medidas mantendo m, g e θ constantes. Portanto, varie apenas o comprimento e construa uma
tabela (Tabela 3) com os valores de L e T.
- O estudo da dependência do período com g implica em mudar o local de realização
da atividade, a aceleração gravitacional depende da distância ao centro da terra e da massa da
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terra. Assim, se realizarmos a atividade ao nível do mar, no topo de uma montanha ou na lua,
poderemos verificar a dependência de T com o valor local da aceleração da gravidade. Isso é
difícil, mas deve ser discutido com os alunos.
A medida básica a ser realizada é para a determinação do período do pêndulo. Qual a
melhor maneira de medir o período? Coloque este problema aos alunos numa situação onde o
comprimento do pêndulo é menor que 20 cm. Discuta os erros cometidos ao se medir
visualmente períodos da ordem de 1s, e o fato de que o período varia muito pouco com dez
oscilações. Uma das soluções é medir o tempo de dez oscilações, três vezes. As três medidas
não devem discordar muito entre elas e a média aritmética deve ser utilizada. O tempo médio
de dez oscilações dividido por dez, dá ao período de uma oscilação com boa precisão, mesmo
se utilizando de um simples relógio de pulso. Pode ser que um aluno vá anotando os dados,
outro contando o número de vezes em que o pêndulo vai e volta, e um outro cronometrando o
tempo. Sugere-se que a cada medição os alunos revezem suas funções.
Análise dos dados
Normalmente, essa análise é feita através da construção de gráficos que é uma
linguagem muito importante utilizada pela Física. Para cada conjunto de dados coletados
durante a realização da experiência devemos fazer um gráfico para nos ajudar a fazer a leitura
do que está acontecendo.
O primeiro conjunto de dados foi para estudar a relação entre T e m e está na Tabela 1.
Nessa altura, o aluno deve utilizar uma folha de papel milimetrado e construir um gráfico do
período de oscilação T (eixo y) em função da massa m (eixo x), utilizando os dados da Tabela
1. O que você pode concluir sobre a dependência do período em relação à massa m que oscila
no pêndulo simples?

Massa m (g)
100
200
300
400
500

Tempo de 10 oscilações (s)

Período do pêndulo
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Se as medidas estiverem dentro da margem esperada para os erros, então o gráfico
deve ser uma reta horizontal.

A conclusão é que o período de oscilação não depende da massa m que está presa na
extremidade livre do fio, portanto a função é T(L, g, θ).

Da mesma maneira, o aluno deve construir gráficos com os dados da Tabela 2 do
período de oscilação T (eixo y) em função do ângulo θ (eixo x). O que você pode concluir
sobre a dependência do período de oscilação em relação ao ângulo de afastamento em relação
à posição de equilíbrio?
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CAPÍTULO 4

COLOCANDO AS IDÉIAS EM PRÁTICA

Introdução

Pretendemos, nesse capítulo explorar de maneira prática estratégias que podemos usar
para atingir uma aprendizagem eficiente, utilizando atividades experimentais. Para isso,
tomamos como referência, a teoria sócio-histórico-cultural, defendida por Vigotsky e seus
sucessores.

Atividade experimental de demonstração em uma perspectiva sócio-histórica
Para mostrar a colocação de algumas dessas idéias na prática, vamos trabalhar com
uma situação concreta e de fácil percepção pelos alunos. Vamos realizar atividades de
demonstração que são bastante familiares para a grande maioria dos alunos.
Os objetivos dessas atividades é explorar os seguintes conceitos: pressão, pressão
atmosférica, diferença de pressão, pressão hidrostática exercida pela água, pressão interna,
pressão externa, diferença entre peso e pressão do ar (peso atua sempre para baixo – força
exercida pela Terra sobre o corpo, mas a pressão atua em todas as direções). A metodologia
utilizada será a realização das atividades de demonstração em sala de aula, seguindo um
modelo onde os alunos devem participar ativamente em um encadeamento de perguntas e
respostas. Naturalmente você, como professor deve preparar todo o material necessário e
também deve realizar previamente essas atividades evitando, assim, problemas que podem
prejudicar os objetivos da atividade.
Cada um deve estabelecer uma seqüência didática que pareça mais coerente. Aqui
vamos utilizar a seqüência apresentada por Gaspar e Monteiro (2005).
As demonstrações para explorar os conceitos já apresentados anteriormente foram
divididas em etapas e cada uma dessas etapas foi organizada, em linhas gerais, com a seguinte
estrutura:
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a) Introdução da atividade: ao iniciar uma atividade, devemos procurar saber dos alunos
o que eles esperam com a demonstração, se eles já estudaram alguma coisa sobre pressão
atmosférica. Para facilitar a observação dos alunos, devemos fazer algumas perguntas
diretamente relacionadas com a demonstração. Podemos também apresentar primeiramente a
demonstração e questionar que os alunos estão observando de interessante.
Tendo em vista a importância de o professor conhecer as idéias prévias dos alunos, o
professor deve ter a preocupação, de início, de identificar possíveis concepções espontâneas
ou explicações prévias dos alunos, apenas com o objetivo da estabelecer uma definição de
situação do aluno mais precisa e orientar a sua observação com maior eficiência.
b) Desenvolvimento da demonstração: O professor deve procurar reunir as respostas e
idéias apresentadas pelos alunos no quadro. Com isso o professor torna claro para os
estudantes suas próprias concepções acerca do fenômeno a ser estudado. De uma forma geral,
observa-se que os alunos têm muita dificuldade para apresentar suas idéias de uma maneira
organizada, sistematizada dentro de qualquer contexto explicativo. Mesmo inseguros sobre a
explicação que poderiam dar, muitos podem se animar e apresentar explicações espontâneas,
desvinculadas de qualquer modelo teórico, apresentadas pelo interesse de acertar a explicação
do que estão vendo, ou de adivinhar o que iriam ver.
Uma vez estabelecido esse primeiro contato com a situação, depois das discussões e
explicações prévias dos alunos em relação ao que viram ou já tinham visto, o professor deve
proceder à discussão da demonstração.
Nessa atividade sobre pressão atmosférica a demonstração deve ser apresentada neste
momento, o que pode reforçar a expectativa dos alunos em relação às previsões que foram
incentivados a fazer e ao que poderia ocorrer.
Nessa atividade, tendo em vista as dimensões, a visibilidade e a dificuldade de
manuseio, o professor pode fazer apenas uma demonstração geral, para todos os alunos.
Finalizada a apresentação feita pelo professor aqueles alunos que quiserem, podem refazer o
experimento e refletir um pouco mais sobre o que lhes foi proposto como explicação por seus
colegas.
c) Explicação da demonstração - No final da atividade o professor deve apresentar aos
alunos o modelo científico capaz de explicar a demonstração e, sempre que possível, retomar
as idéias propostas previamente pelos alunos comparando-as com o modelo científico.

1ª Etapa: O BEBEDOURO
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Esta demonstração experimental foi realizada com duas garrafas com água (de 1 litro e
de 2 litros), pires e copo de vidro, utilizados nas três situações representadas na figura 2:

Figura 2 – esquema de atuação da pressão do ar sobre a água nos
bebedouros

O objetivo da demonstração é mostrar que, em nenhuma das três situações, a água
contida nas garrafas cai, como também, por meio dessa observação, discutir a ação da pressão
atmosférica sobre a superfície livre da água do pires. Em todas essas situações
esquematizadas, a explicação é a mesma: a água que está dentro da garrafa não cai por causa
da ação da pressão atmosférica sobre a superfície livre da água contida no pires. Em outras
palavras, a pressão atmosférica externa é equilibrada pela pressão do ar aprisionado no
interior da garrafa somada à pressão da coluna de água acima do nível da água no pires.
Muitos alunos relacionam a queda ou não da água com a quantidade de água contida
na garrafa e aquela contida no pires, sob a boca da garrafa. Para colocar em cheque essas
idéias prévias, fizemos a demonstração com duas garrafas de volumes diferentes e
substituímos o pires por um copo.
Na introdução da atividade com o bebedouro o professor começa fazendo a seguinte
pergunta “Prof.: Quando eu virar a garrafa cheia de água sobre o pires, vocês acham que ela
irá vazar pela boquinha da garrafa? “. Pelo relato de Gaspar e Monteiro (2005) os alunos
apresentaram diferentes respostas espontâneas, tais como:

No desenvolvimento da experiência de demonstração do bebedouro, em função das
respostas dos alunos, Gaspar e Monteiro (2005) seguiram a seqüência:

Apresentação da primeira demonstração: O professor vira a garrafa sobre o pires, e a
água não vaza.
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Os alunos que acreditavam que a água vazaria, depois da experiência, mudam de
opinião. No entanto, acham que ela não vazou porque havia pouca água no recipiente.
Prof.: Se eu utilizar uma garrafa maior, como esta de dois litros, vai vazar?
Alunos: Se a garrafa for maior, toda a água vazará.

Apresentação da segunda demonstração: O professor vira uma garrafa de dois litros
sobre o pires, e a água não vaza.
As opiniões dos alunos se dividem. Uns afirmam que a água não vaza porque o
pratinho a segura, outros acham que ela não vaza por causa da pressão atmosférica.
Prof.: Se eu virar a garrafa sobre um copo, de forma que a boca da garrafa não encoste
no fundo do copo, a água irá vazar?
Os alunos emitem diferentes respostas espontâneas.

Apresentação da terceira demonstração: O professor vira uma garrafa sobre um copo
parcialmente cheio de água. Como a boca da garrafa não consegue atingir o nível da água do
copo, vaza um pouco de água, até o nível da água do copo alcançar a boca da garrafa. Depois,
a água da garrafa virada não cai mais.
Os alunos afirmam que a água não vazou, ou por causa da pressão atmosférica, ou por
causa da água do copo.
Prof.: Porque a pouca água do copo consegue sustentar toda a água de dentro da
garrafa? Se o copo exerce força sobre a água, a garrafa também não exerce?
Os alunos não conseguem justificar o fato.
Prof.: Essa experiência é similar ao que ocorre nos garrafões de água potável que
utilizamos em nossa casa?
Os alunos concordam.
Depois de apresentada a atividade do bebedouro onde puderam ser explicitadas e
discutidas várias idéias, Gaspar e Monteiro (2005) sugerem uma segunda etapa utilizando
uma pipeta. Assim,
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2ª Etapa: A PIPETA
Esta demonstração experimental pode ser realizada com uma pipeta, dispositivo
comum em laboratórios de química ou, como fizemos, com um tubinho de PVC flexível,
transparente, de diâmetro menor que 5 mm, aproximadamente, para evitar a formação de
bolhas de ar e a conseqüente queda da água.
A experiência consiste em encher o tubo com água, tampar a sua abertura superior
com o polegar e mostrar que a água contida no tubo não cai. Mostra-se em seguida que, ao
destampar e tampar o tubo, a água cai e deixa de cair, o que permite controlar a quantidade de
água que se deseja deixar vazar da pipeta, esse é o princípio do seu funcionamento.
Evidencia-se aqui, de novo, a ação da pressão atmosférica. Com a abertura superior tampada,
a pressão atmosférica atua somente de baixo para cima e impede a queda da água contida no
tubo. Destampada a abertura superior, a pressão do ar passa a atuar igualmente nas duas
extremidades; seu efeito é equilibrado, e a água cai devido ao seu peso.
Na introdução da atividade com a pipeta o professor começa fazendo a seguinte
pergunta “Prof.: Agora vou encher esse tubinho com água e tampar a parte de cima. A água
vazará? Porquê?”. Pelo relato de Gaspar e Monteiro (2005) os alunos afirmam que não vai
vazar porque, com o dedo tampando a parte de cima do tubinho, a pressão atmosférica não
poderá empurrar a água.
No desenvolvimento da experiência de demonstração com a pipeta, o professor realiza
a experiência e ocorre o que os alunos previram. A seguir ocorre a seguinte colocação “Prof.:
Vocês disseram que a água não vaza porque meu dedo impede que a pressão atmosférica
empurre a água para baixo, mas será que não haverá alguma coisa também impedindo que a
água desça? Alunos (alguns): A pressão atmosférica atua de baixo para cima impedindo que a
água caia.”

3ª Etapa: TAMPANDO A ÁGUA COM PAPEL
Nesta experiência utilizamos um copo com água e uma folha de papel. A experiência
consiste em encher o copo com água e tampá-lo com a folha de papel, vedando a boca do
copo. Com o apoio de uma das mãos, giramos o copo de cabeça para baixo e soltamos a mão.
Observa-se que a água não cai, sustentada pela folha de papel (figura 3).
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Figura 3 – a água do copo tapado pelo
papel não cai

A explicação é a mesma da pipeta: a água não cai por causa da ação da pressão atmosférica
atuando sobre o papel, de baixo para cima. Mostra-se aqui que a função do papel é servir
como película de apoio para a ação da pressão atmosférica, evitando a penetração do ar por
meio de bolhas, o que se consegue na pipeta pela limitação da sua abertura inferior. É
importante mostrar aos alunos a forma côncava que o papel assume, o que evidencia a ação da
pressão atmosférica empurrando a água para dentro do copo. Mostra-se ainda que não é
preciso encher completamente o copo, a pressão atmosférica sustenta o papel mesmo nessa
situação. Pode-se assim comparar, neste caso, o equilíbrio de pressões com o equilíbrio
observado na demonstração do bebedouro.
Nessa terceira etapa da atividade experimental de demonstração o professor pode
seguir um procedimento similar ao adotado nas etapas anteriores. Na aplicação em sala de
aula temos o seguinte relato de Gaspar e Monteiro (2005).
Na introdução da atividade “tampando a água com o papel”, Gaspar e Monteiro (2005)
iniciam com a seguinte pergunta“ Prof.: Agora vou tampar o copo cheio de água com um
pedaço de papel e então irei virar o copo. A água irá vazar?”. Os alunos afirmam que não vai
vazar porque não vazou na experiência anterior.
No desenvolvimento da experiência de demonstração com o copo o professor realiza a
experiência e, como previsto pelos alunos, a água não vaza. Nesse momento o professor pode
chamar a atenção para o seguinte “Prof.: A água não vazou. Gostaria que vocês observassem a
parte inferior do copo, o papel. Ele tem uma forma interessante: enquanto toda a água está
virada por cima dele, ele mantém uma forma côncava para dentro da água. O que está
empurrando o papel para dentro?”

Ao que os alunos responderam que é a pressão

atmosférica.

Explicação da demonstração:
Ao final da demonstração realizada em suas diferentes etapas o professor deve fazer a
explicação dos resultados observados utilizando os conceitos científicos de acordo com os
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objetivos estabelecidos no planejamento. Aqui o professor deve fazer uma síntese final na
qual explica a ação da pressão atmosférica, atuando em todas as direções, em cada uma das
experiências demonstradas. O professor deve fazer uma explicação sobre a experiência de
Torricelli e calcular, junto com os alunos, a altura da coluna de água que a pressão
atmosférica é capaz de sustentar ao nível do mar.

Atividade 1:
Prepare o material necessário para a realização da das atividades envolvendo o
bebedouro, a pipeta e o copo com água. Realize essas atividades para seus alunos (se já for
professor) ou para seus colegas de turma ou para um grupo qualquer que você puder reunir.
Faça um relatório de sua experiência e compare com o que foi apresentado nesta aula.

Comentário final sobre essas atividades de hidrostática
A atividade bastante simples envolvendo hidrostática de inverter, sem
derramar, um copo cheio de água, tapado com um pedaço de folha e papel apresenta algumas
características motivadoras e intrigantes. Segundo Laburú (2006)

Para que essa atividade de característica notadamente cativante
não se reduza a uma dimensão de baixo nível, estabelecida pelo
impacto ou estranheza da água não verter, o processo de
satisfação de competência, dada pela dimensão do interesse de
alto nível, se vê aproveitado à proporção que se instigam
questionamentos a respeito do possível limite da altura da água
e das variáveis envolvidas, buscando uma tomada de
consciência

das

relações

envolvidas,

assim

como

a

conceituação do fenômeno junto às noções curriculares de
pressão atmosférica, pressão hidrostática e diferença entre
essas pressões. Obviamente que durante a seqüência de
instrução se faz necessário juntar outras ações auxiliares
complementares correlacionadas, que podem se servir das
mesmas dimensões. Nestes casos, os apelos motivacionais ficam
presentes nas novas apresentações e uma constatação do
processo de aprendizagem começa a surgir quando há
superação dos dados da observação por evidência de
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compreensão, pois se transforma o incongruente, o inesperado,
o paradoxal em coerente, em esperado, em dedutível, por fim,
em previsível e generalizável.
A seqüência de experimentos não permite a perda de motivação durante a atividade,
porque os conceitos científicos vão sendo descobertos aos poucos, culminando com a
explicação do professor. Outro ponto muito importante é que essa estratégia é realizada como
aula experimental associada a discussão teórica e não separadas como propunha o ensino
tradicional.
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ANEXO A – MATERIAL PRODUZIDO POR UM DOS PARTICIPANTES DA
OFICINA
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MATEMÁTICA
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CURSO DE EXTENSÃO
A função das Atividades Experimentais No Ensino de Física

MÓDULO DIDÁTICO
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Aldieres José da Silva

Módulo Didático

Este módulo didático contém um texto curto sobre os fundamentos teóricos mínimos que dão
suporte à atividade, os objetivos a serem alcançados, os materiais a serem utilizados e o
procedimento a ser seguido para efetuar a tomada de dados.
Titulo:
Termômetro de Galileu
Principio físico:
Dilatação Volumétrica
Problematização
Com o intuito de despertar o interesse dos alunos e promover à compreensão dos mesmos a
atividade, será norteada por uma seção de problemas a serem postos em discussões. Assim,
espera-se, que o contato com o assunto seja mais proveitoso.
Para este experimento a problematização é colocada em termos das seguintes questões:
1. O que entendemos por dilatação volumétrica?
2. Você identifica exemplos de dilatação volumétrica no dia-a-dia?
3. Porque a água sobe no tubo quando o bulbo da lâmpada é abraçado com as mãos?
4. Se usarmos outra fonte de calor o experimento funciona? Explique suas conclusões a
respeito dessas questões.
5. Se a água for substituída por outro liquido? O que acontece?
Além do questionário explora o maior numero possível das formas e grandezas envolvidas no
experimento.
Procedimento experimental
Leia com atenção e desenvolva as atividades propostas em cada uma das etapas da aula, para
garantir um bom resultado para o seu trabalho.
Objetivos
Após a realização das atividades os alunos deverão ser capazes de:
 Reconhecer a importância do conceito de dilatação volumétrica.
 Determinar as grandezas envolvidas.
 Perceber a variação de volume e pressão quando um gás é aquecido ou resfriado.
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Material utilizado
 1 tubo de plástico (vidro) transparente (0,5 m)
 1 bulbo de lâmpada
 1 base de madeira (10x15x2 cm)
 1 garrafa de vidro (25 mL)
 2 hastes de madeira (50x1x1 cm)
 1 haste de madeira (15x1x1 cm)
 Água com corante
Desenvolvimento do experimento
Em um primeiro momento, os grupos devem reunir-se já com o aparato montado
(termômetro), devem iniciar uma breve discussão acerca das possibilidades do experimento
funcionar ou não, bem como a utilização de outros objetos no desenvolvimento do mesmo.
O professor no decorrer da aula estará inserindo questionamentos, tanto acerca do
experimento como também sobre o fundamento físico envolvido. Após a realização da
atividade proposta cada grupo deverá apresentar suas conclusões a cerca do experimento e do
princípios envolvidos.
Fundamentos teóricos
A cerca do termômetro de Galileu, o ar de dentro do bulbo da lâmpada, aquecido pelo calor da
mão, aumenta de volume, o que faz com que ele se desloque ao longo do tubo, empurrando a
água para baixo, aumentando o seu volume na garrafa.
Se o ar for resfriado, a água se movimenta para o lado oposto, devido à contração do ar.
Comentários finais

O experimento apresentado neste trabalho é interessante por vários motivos:
1. Estuda dois fenômenos diferentes, a dilatação térmica e o comportamento dos gases;
2. Permite visualizar claramente a dilatação volumétrica, mesmo quando essa é de uma
fração de milímetro;
3. Possibilita a obtenção de dados quantitativos e qualitativos;
4. É de montagem simples, não exigindo muitos recursos ou materiais de difícil acesso;
Este experimento é um exemplo de como é possível ensinar Física de uma forma em que
teoria e prática estão diretamente relacionadas, mesmo em escolas que não dispõem de
laboratórios
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Tarefas
1. Com base no experimento que você realizou, explicite qual é a dependência (relação)
entre o volume do liquido e o comprimento do tubo.
2. Expresse a fórmula da dilatação volumétrica, explicando a que se refere cada grandeza
envolvida.
3. Apresente uma sugestão de outra atividade que pode comprovar os dados obtidos com
este experimento.
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Plano de Aula

Tema:
Termômetro de Galileu
Principio físico:
Dilatação Volumétrica
Série
2ª série do ensino médio
Tempo estimado
2 aulas de 45 minutos
Problematização
Para despertar o interesse dos alunos para a atividade experimental e promover a compreensão
do conteúdo em questão, será preparada uma seção de problemas a serem postos em
discussões. Assim, espera-se, que o contato com o assunto seja mais proveitoso.
Para este experimento a problematização é colocada em termos das questões: o que
entendemos por dilatação volumétrica? Você identifica exemplos de dilatação volumétrica no
dia-a-dia? Porque a água sobe no tubo quando o bulbo da lâmpada é abraçado com as mãos?
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Se usarmos outra fonte de calor o experimento funciona? Explique suas conclusões a respeito
dessas questões.
A dilatação volumétrica relaciona outras grandezas muito perceptíveis às sensações humanas
dentre elas o volume do sistema.
Objetivos
Após a realização das atividades os alunos deverão ser capazes de:
 Reconhecer a importância do conceito de dilatação volumétrica.
 Perceber a variação de volume e pressão quando um gás é aquecido ou resfriado.
Material utilizado
 1 tubo de plástico (vidro) transparente (0,5 m)
 1 bulbo de lâmpada
 1 base de madeira (10x15x2 cm)
 1 garrafa de vidro (25 mL)
 2 hastes de madeira (50x1x1 cm)
 1 haste de madeira (15x1x1 cm)
 Água com corante
Desenvolvimento do experimento
Em um primeiro momento, o trabalho envolve a integração dos alunos e a discussão sobre a
relação entre o tema previamente estudado em sala de aula e o experimento. Em um segundo
momento, a atividade experimental, em si, é desenvolvida. Os alunos serão divididos em
grupos e cada grupo deverá apresentar suas conclusões a cerca do experimento e do principio
físico envolvido.
Explicação
O ar de dentro do bulbo da lâmpada, aquecido pelo calor da mão, aumenta de volume, o que
faz com que ele se desloque ao longo do tubo, empurrando a água para baixo, aumentando o
seu volume na garrafa.
Se o ar for resfriado, a água se movimenta para o lado oposto, devido à contração do ar.
Avaliação
A avaliação é feita durante todo o processo. Participação, capacidade de argumentação e
organização dos grupos são capacidades importantes no desenvolvimento do aluno como
cidadão.

