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RESUMO 

 

 Para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o qual recebe o título 

denominado, Análise das Aplicações das Atividades Experimentais no Ensino de Física nas 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio do Município de Presidente Médici, 

realizou-se uma pesquisa quantitativa de caráter social com os professores que lecionam 

ciências no nono ano do ensino fundamental e física no ensino médio nas escolas estaduais do 

município citado acima, com o intuito de estudar e analisar como estão lidando com a 

experimentação como ferramenta de ensino.  Levando em consideração que este tipo 

atividade pode surtir um efeito positivo na aprendizagem dos alunos, foi apresentado um 

embasamento teórico sobre o assunto. Num primeiro momento fez-se um estudo histórico das 

aplicações das atividades experimentais no ensino de física. Nesta ocasião, verificou-se que 

esta prática de ensino já acontece desde início do século XIX na França, de maneira 

tradicionalista. Ainda teoricamente, foram apresentadas algumas sugestões de ensino de física 

envolvendo esta metodologia de ensino, tais como: utilização da prática experimental como 

estratégia de ensino, a prática experimental e interação social, o papel do professor utilizando 

o método experimental, o papel do aluno diante do método experimental, a experimentação 

para introduzir um conteúdo novo e as atividades de demonstração e experimentação.  Todos 

esses temas foram apresentados para embasar o sentido das aulas práticas para fazer 

comparações com o resultado da pesquisa.  O desfecho da pesquisa foi através de tabelas e 

gráficos dos resultados colhidos com comentários relevantes ao tema. Na análise da pesquisa 

constatou-se que apesar dos obstáculos encontrados, a maioria dos professores estão 

ensinando seus alunos com esta ferramenta, sendo destacado o experimento de baixo custo 

como um dos principais meios utilizados e com o principal objetivo de reforçar o 

entendimento dos alunos depois de apresentar o conteúdo. 

 

Palavra-chave: Ensino. Experimentação. Física. Professor. Aprendizagem.  

 

 

    

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For the completion of this Course Conclusion Paper (TCC), which receives the title entitled, 

Analysis of the Applications of Experimental Activities in Physics Teaching in the State 

Elementary and High Schools of the Municipality of Presidente Médici, a quantitative 

research was conducted. of social character with teachers who teach science in the ninth grade 

of elementary school and physics in high school in the state schools of the municipality 

mentioned above, in order to study and analyze how they are dealing with experimentation as 

a teaching tool. Considering that this type of activity can have a positive effect on students' 

learning, a theoretical background was presented on the subject. At first, a historical study of 

the applications of experimental activities in the teaching of physics was made. On this 

occasion, it was found that this teaching practice has been taking place since the early 

nineteenth century in France, in a traditionalist way. Still theoretically, some suggestions of 

physics teaching involving this teaching methodology were presented, such as: use of 

experimental practice as a teaching strategy, experimental practice and social interaction, the 

role of the teacher using the experimental method, the role of the student before from the 

experimental method, experimentation to introduce new content, and demonstration and 

experimentation activities. All these themes were presented to support the meaning of the 

practical classes to make comparisons with the research result. The outcome of the research 

was through tables and graphs of the results collected with comments relevant to the theme. 

Despite the obstacles found, most teachers are teaching their students with this tool, 

highlighting the low cost experiment as one of the main means used and with the main 

objective of reinforcing students' understanding afterwards. to present the content. 

 

Keyword: Teaching. Experimentation. Physical. Teacher. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Muitos pesquisadores têm buscado métodos de ensinar física que desperte nos alunos 

o interesse ao aprendizado desta disciplina. As atividades experimentais têm aparecido como 

forte ferramenta de ensino que estimule este interesse. Segundo Gaspar (2014, p. 07), é de 

comum acordo entre os professores que lecionam física nas escolas de ensino médio a 

necessidade da inserção destas práticas como estratégia de ensino. 

 Apesar deste consenso, tal metodologia quase não tem aparecido nas aulas de física, 

visto que, “quando o tempo é curto para completar o programa previsto – e quase sempre o é - 

as atividades experimentais, apesar de essenciais, são as primeiras a ser cortadas” (Gaspar, 

2014, p. 07). Essa atitude reside em alguns fatores apontados por pesquisadores da área como 

sendo a falta de condições estruturais das escolas. 

Mesmo que as pesquisas apontem as estruturas das escolas como um forte obstáculo 

para a inserção de tais atividades no ensino de Física, para Gaspar (2014, p. 244), a sua 

vivência, como professor e pesquisador desta área, permite afirmar que a principal razão para 

os professores não as utilizarem como ferramenta no ensino de Física, está nas dificuldades 

pedagógicas relacionadas à realização da experimentação para ensinar, tanto em sala de aula 

como em laboratórios. 

Uma fundamentação razoável para a opinião de Gaspar (2014, p. 09), reside no fato de 

aparecer muitas dificuldades em encontrar atividades experimentais relacionadas a todos os 

tópicos de Física, mesmo em escolas bem estruturadas. Mas, mesmo assim, como afirma 

Gaspar (2014, p. 09), na aplicação de alguns conteúdos que não exigem equipamentos e 

instalações especiais, como é o caso de óptica, estática, astronomia, eletricidade e mecânica, 

que apesar de ser facilmente explicado com experimentos de baixo custo e de fácil montagem, 

pouco se relata o uso destes por parte dos professores de Física do ensino médio ao abordarem 

estes conteúdos. Outra causa que deve ser considerada pode ser o fato de alguns professores 

não serem específicos da área, ou seja, muitos professores que lecionam a disciplina de Física 

nas escolas de ensino médio são formados em matemática ou outras áreas, pois segundo 

Almeida (2017, p. 15), na área de Física há carência na formação de professores. 

O uso da experimentação pode ser inserido como uma estratégia no ensino desta 

disciplina, despertando a curiosidade nos alunos, pois, “ciência começa com curiosidade” 

(Druck, 2005. p.200). A partir dessa curiosidade, vem à motivação para o aprendizado, pois 

segundo Gaspar (2014, p. 179), a teoria vigotskiana defende que, para a criança ter um 



8 
 

aprendizado eficiente, ela precisa de motivação para o estudo, cabendo ao professor buscar 

metas que despertem este interesse nos alunos. 

Historicamente, já é conhecido que o ensino de Física já teve a experimentação 

inserida como método de ensino, no início do século XIX em países como França e Estados 

Unidos, mas foi muito criticado. “Tais críticas eram formuladas por adeptos do movimento da 

chamada escola nova”, (Gaspar, 2014, p. 14). Mais tarde, apareceram alguns projetos 

inovadores, destacando entre eles o Comitê de Estudo das Ciências Físicas (Physical Science 

Study Committee - PSSC), como sendo o precursor e mais relevante deles. Esses projetos não 

alcançaram o sucesso almejado, mas ainda assim, promoveram uma reflexão sobre como 

inserir as práticas experimentais no ensino de Física nos dias de hoje.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que “os conteúdos, as 

metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que, no final do ensino 

médio, o estudante demonstre o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna” (Lei 9394∕96, art. 36, parágrafo 1º), e ainda que,  o currículo 

do ensino médio, “destaca a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes”; (Lei 9394∕ 96 art. 36, inciso I). Já os Parâmetros Curriculares 

Nacional de Ensino Médio (PCNEM), resguarda que, a Física deve, portanto, promover aos 

jovens competências para entender os fenômenos naturais e tecnológicos presentes no 

cotidiano mais próximo e ainda num universo mais distante. Por sua vez, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), afirma que “é impossível pensar em uma educação científica 

contemporânea sem reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento da 

sociedade humana”, (BNCC, 2019, p.330). Visto as necessidades de uma educação mais 

próxima do entendimento científico, medidas são adotadas para estimular os alunos nesse 

entendimento, então, a experimentação usada como método de ensino, pode tornar o ensino 

de Física mais eficiente, a fim de promover esse entendimento.  

Neste trabalho, foi estudado a relevante importância da experimentação no 

aprendizado da ciência Física, não colocando como uma ideia acabada sobre o modo de fazer 

educação, salientando que a inserção de atividades experimentais no ensino de Física não é 

tudo, é mais um método, mas muito mais que isso é preciso ser feito. A ideia é inserir como 

ferramenta que proporciona ao professor maneiras que despertem nos alunos o interesse em 

observar os fenômenos físicos, vendo nessa disciplina uma opção para entender o mundo em 

que vivem. 

Entendendo que o uso das atividades experimentais como estratégia no ensino de 

Física pode surtir bons efeitos na aprendizagem dos alunos, foi realizada uma pesquisa de 
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caráter social, a qual tem como objetivo analisar as Aplicações das Atividades Experimentais 

no Ensino de Física nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio do Município de 

Presidente Médici, bem como, foi este o tema deste trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Essa pesquisa serviu para fins de estudo sobre o assunto de modo que possa trazer uma nova 

reflexão sobre o modo de ensinar Física. 

Foi usado como instrumento de pesquisa, um questionário aplicado e direcionado aos 

professores que lecionam a disciplina de ciências no nono ano do ensino fundamental e de 

Física nas três séries do ensino médio nas escolas estaduais do município citado 

anteriormente, como forma de obter dados quantitativos, com base fundamentada nos 

seguintes pontos: os professores estão utilizando o método experimental no ensino de Física? 

Quais os objetivos das aulas práticas? Que tipo de aplicação está sendo utilizado? Quais as 

situações de entrave na aplicação da prática experimental? A partir deste questionário, foi 

feito um estudo minucioso e coerente para posteriormente plotar os gráficos que ajudaram na 

análise dos resultados. 

Esse trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo primeiro foi apresentada 

uma introdução, a qual termina com neste parágrafo; um segundo capítulo que discutirá sobre 

o ensino de Física e a experimentação, apresentando algumas teorias de pesquisadores neste 

assunto, mas especificamente as de Alberto Gaspar; além de duas sugestões de práticas 

experimentais de baixo custo, envolvendo os conteúdos, mecânica e eletricidade, para 

explicar conceitos abordados nas Leis de Newton e Leis de Ohm. No terceiro capítulo, serão 

apresentadas algumas leis que garantem um ensino dinâmico e capaz de trazer o 

conhecimento científico ao aluno; no quarto capítulo, pesquisa social; no quinto capítulo, 

metodologia; no sexto capítulo os resultados e discussões da pesquisa e para finalizar, no 

sétimo capítulo a conclusão.  
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2 O ENSINO DE FÍSICA E A EXPERIMENTAÇÃO 

  

Desde o início do século XIX já se percebeu a eficiência do ensino de Física através da 

experimentação, porém, nesta época, o método utilizado era baseado em equipamentos de 

demonstração. Segundo Gaspar (2014, p. 13), quase não existia laboratórios, então os 

equipamentos eram levados à sala de aula, construídos artesanalmente e em grandes 

dimensões para que pudessem serem vistos por todos os alunos, mas devido ao alto custo, 

poucas escolas os possuíam. 

Conforme Gaspar (2014, p. 07), ainda não se sabe ao certo qual a maneira mais eficaz 

de se trabalhar com essa forma de ensino, ou seja, que produziria melhor resultado, nem qual 

a melhor forma de avaliar o comportamento dos alunos diante desta prática. Uma 

preocupação, é que muitos professores se limitam a atribuir alguns pontos a mais na nota do 

aluno que participou da atividade experimental, não exigindo nenhuma atividade que leve o 

educando a uma reflexão sobre o que estudou no experimento. Seria interessante, pensar em 

um ensino experimental que leve o aluno a uma interação com os colegas, o professor e a 

ciência e não só experimentar por experimentar, sem um estudo que aprofunde o 

conhecimento científico. 

Para (Pereira; Moreira, 2018, p. 952), pesquisas mostram que é de consenso de 

maioria dos professores de Física a eficiência da prática experimental como ferramenta de 

ensino, de forma que as atividades prático-experimentais ganha conotação de 

imprescindibilidade, porém são muitos os desafios encontrados pelos professores de Física ao 

ensinar seus alunos. Também são do conhecimento de profissionais da área de ensino, as 

dificuldades por parte dos professores na realização da prática experimental. Fatores como a 

falta de estrutura das escolas, falta de tempo, carga horária extensa, interesse dos próprios 

alunos, entre outros, levam o professor a desanimar e acabar desistindo em trabalhar com essa 

forma de ensino, no entanto, se é do consenso da maioria dos profissionais em educação que 

esse método oferece resultado, podendo levar o aprendiz a um conhecimento eficiente, então é 

preciso por parte dos professores de física, entre outros profissionais em educação, buscar 

meios para a realização desta prática, vencendo as barreiras existentes e estimulando o 

interesse nos alunos. 

Na busca por melhorias no aprendizado desta disciplina, muitos pesquisadores têm 

buscado formas e estratégias de ensino que estimule a aprendizagem dos conceitos físicos. 

Segundo Gaspar (2014, p. 176), a teoria vigotskiana apresenta que para o aluno ter um 

entendimento eficiente sobre determinado conteúdo, é preciso que ele tenha motivação, sendo 
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esta a origem do pensamento, é considerada também o ponto de partida para o aprendizado, 

contudo, “se para aprender é preciso pensar, pode-se concluir que para aprender é preciso 

também querer - não há aprendizagem à revelia” (Gaspar, 2014, p. 178). Partindo desses 

conceitos, pode-se entender que o professor deve sempre considerar os conhecimentos prévios 

dos alunos ao propor um tema novo, seja experimentalmente ou teoricamente. Encontrando 

divergências entre os conhecimentos adquiridos na escola e os empíricos dos alunos 

adquiridos no dia a dia, então pode propor questionamentos que leve o aluno a rever os 

conceitos existentes podendo formular novas ideias. 

Um exemplo bastante prático e que pode ajudar no entendimento de conhecimentos 

prévios, é o caso da lei da inércia. Gaspar (2014, p. 179), afirma que segundo a pré-concepção 

dominante, um corpo só pode se manter em movimento se alguma força externa estiver 

atuando sobre ele, mas o enunciado da primeira lei de Newton diz que na ausência de forças 

externas exercidas sobre um corpo ele se mantém em repouso ou em movimento retilíneo com 

velocidade constante, contrariando a primeira alternativa, pois, para admitir a segunda 

alternativa é preciso admitir que um corpo possa se mover sem que nenhuma força atue sobre 

ele. 

Para Gaspar (2014, p. 179), tal contradição obriga o aluno a reformular suas 

concepções prévias, o que, do ponto de vista da teoria de Vigotski, significa construir uma 

nova estrutura de pensamento por meio da mobilização do cérebro, a fim de que este engendre 

a nova estrutura, o que nem sempre é trivial. Por isso, ”é essencial apresentar ao aluno o 

motivo, ou motivos, pelos quais cumpre reformular suas pré-concepções, mostrando a ele, do 

modo mais convincente possível, o acerto da formulação do princípio da inércia” (Gaspar, 

2014, p. 179). 

Quanto ao que diz respeito ao querer, depende muito mais do aluno, porém segundo 

Alberto Gaspar, baseado da teoria vigotskiana, o professor pode trabalhar a emoção do 

aprendiz como ponto de partida para o trabalho educacional.  

Ao organizar o meio e a vida da criança nesse meio, o pedagogo interfere ativamente 

nos processos de desenvolvimento dos interesses infantis e age sobre eles da mesma 

forma que influencia todo comportamento das crianças. Entretanto sua regra será 

sempre uma: antes de explicar, interessar; antes de obrigar a agir, preparar para a 

ação; antes de apelar para reações, preparar para a atitude; antes de comunicar 

alguma coisa nova, suscitar a expectativa do novo (Vygotsky, 2004, p. 163, apud, 

Gaspar, 2014, p. 181). 

Gaspar (2014, p. 185), apresenta uma ideia da teoria vigotskiana que pode ajudar os 

professores de física no ensino desta disciplina. O que se considera é a zona de 
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desenvolvimento imediato (ZDI). A ZDI de cada aluno é considerada particular, respeitando o 

nível cognitivo de cada aluno para ir adequando a ele sua prática pedagógica. Outra questão a 

ser considerada é a dependência também do conteúdo a ser apresentado, ou seja, para cada 

tópico o aluno pode apresentar uma ZDI. Cabe ao professor ir descobrindo o potencial de seus 

alunos e de acordo com as descobertas, ir aumentado o nível de dificuldades dos problemas. 

Esse é um processo que leva tempo, porém necessário.  

Segundo Gaspar (2014. p. 190) as atividades extraclasse também são de fundamental 

importância, elas podem ajudar dando seguimento àquilo que foi apresentado em sala. Gaspar 

(2014, p. 191), explica que entender é um processo imediato, quando o aluno diz que 

entendeu, isso não quer dizer que ele aprendeu, é nesta etapa que entra as atividades de casa 

sugeridas anteriormente. Mesmo quando o professor trabalha com atividades experimentais, 

deve ser considerado este tempo de aprendizagem, ainda o educador pode sugerir novas 

pesquisas e abordagens com trabalho extraclasse para dar continuidade ao entendimento do 

fenômeno observado experimentalmente, não deixando que a experimentação se esvazie na 

mente do aluno. 

A seguir será apresentado, ainda nesta seção 2.1, além de um conceito histórico das 

atividades experimentais no ensino de Física, algumas sugestões que podem ser consideradas 

na aplicação deste método para ensinar Física, tais como, o papel do professor utilizando o 

método experimental; o papel do aluno diante da prática experimental; utilizando a prática  

experimental como método de ensino; a prática experimental e interação social; atividades de 

demonstração; experimentação para introdução de um conteúdo novo E ainda duas sugestões 

de atividades que podem ser usadas em sala de aula. 

 

2.1 CONCEITO HISTÓRICO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

  

É possível dizer que um dos primeiros relatos das atividades experimentais na vida do 

homem foi quando na busca pela sobrevivência ele utilizou materiais como uma machadinha 

para abrir o crânio de um animal, e fogo para cozer alimentos. No primeiro caso, pode-se 

notar o conceito de mecânica, já no segundo nota-se o conceito de um processo químico ou 

termodinâmico. “Podemos deduzir que as grandes descobertas surgiram com a valorização 

das ideias e da experimentação. Bem se vê que os conhecimentos do mundo moderno sobre o 

mundo físico resultaram de um longo percurso histórico de tentativas” (Cruz, 2007, p.14).  

Conforme (Cruz, 2007, p. 15), na tentativa de obter um estudo teórico sobre determinados 

fenômenos, foi se despertando em alguns cientistas a curiosidade pelo mundo científico. 
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Destacaram-se alguns personagens como Arquimedes, no ramo da astronomia e geometria, 

Isaac Newton, na mecânica e ainda, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Kepler e muitos 

outros, os quais “mesmo enfrentando preconceitos, dificuldades sociais e culturais, fizeram do 

trabalho diário um laboratório para testar e registrar temas que revolucionaram a história da 

humanidade ao longo de milênios” (Cruz, 2007, p.17). 

Segundo Gaspar (2005, p. 1) há muito já se procura ensinar Física, mas as pesquisas 

sobre o ensino de Física não são tão antigas Os primeiros livros didáticos de Física foram 

lançados em meados do século XIX. No entanto, tais livros não se baseavam em uma teoria 

de aprendizagem específica. As primeiras abordagens que se conhecem das aplicações das 

atividades experimentais, são por meios de “apresentações e descrições de equipamentos de 

demonstrações” (Gaspar, 2014, p. 12). Gaspar (2014), destaca Adolphe Ganot como, um dos 

primeiros escritores a dar ênfase na experimentação como prática de ensino, o qual publicou o 

livro denominado, Cours de physique purement expérimentale: à I´usage des personnes 

étrangères aux connaissances mathématiques, em 1859 na França, contendo algumas figuras 

ilustrativas de equipamentos utilizados no ensino. Esse mesmo autor lembra que foram feitas 

reproduções de algumas páginas deste livro, o qual mostra materiais que possibilitavam a 

realização de medidas (atividades quantitativas), e de outro lado, outros que permitiam 

somente abordagens qualitativas e conceituais. O uso de materiais de demonstração, apesar de 

ser considerado experimental, era utilizado usando um ensino tradicionalista, ou seja o 

professor é detentor do conhecimento, o aluno é passivo e privilegia o cumprimento do 

currículo seguindo o livro didático ao pé da letra. 

Essa prática de ensino sofreu críticas de muitos filósofos e pedagogos da época, e 

assim criaram um movimento chamado “escola nova” (Gaspar, 2014, p. 14). Esse movimento 

iniciado em alguns países europeus, no final do século XIX, e fortalecendo nos Estados 

Unidos e Brasil no início do século XX. Trazia uma situação inovadora de ensino, a qual 

propunha que os alunos buscassem o conhecimento de forma espontânea. Para Gaspar (2014, 

p. 16), esse foi a maior razão do fracasso desse movimento, pois se os alunos não obtinham 

um bom aprendizado com as exigências do ensino tradicional, também aprender sozinho não 

seria a solução. Ainda para este mesmo autor, outra razão foi que as práticas de ensino 

tradicional foram consideradas responsáveis pelo extraordinário avanço da ciência e em 

particular a Física, apontando como um marco na época, a formulação da teoria da 

relatividade e mecânica quântica. 

É notável que “com meio século de busca na transposição para a sala de aula do 

conhecimento construído pela Física alguns avanços são notórios tais como: muitos materiais 



15 
 

didáticos, ideias experimentais no ensino de física, tanto com uso de laboratórios, como 

experimentos concretos ou simulações em diversos aplicativos”, (Gaspar, 2005, p. 1, grifo 

próprio). 

Alguns projetos tiveram relevantes propostas curriculares que marcaram o ensino de 

Física, mas o mais importante e que deu origem a outros foi o PSSC, sendo “uma das 

primeiras iniciativas de pensar e efetivar um ensino de Física atualizado e motivador 

eficiente” (Gaspar 2005, p. 2). A intenção norte-americana era formar jovens cientistas, pois 

“nesse período, o entusiasmo com o desenvolvimento da ciência e tecnologia postulou ao 

ensino de ciências em particular a Física, o lema de disciplina cujo objetivo estava na inserção 

dos jovens na carreira científica” (Rosa W, & Rosa B, 2012. p. 14). Este foi o pontapé inicial 

para formação de cientistas a partir da experimentação, mas de forma independente, o 

aprendiz não necessitaria da orientação de um professor, os kits experimentais seriam 

didáticos suficientes para sua aprendizagem. 

Outro projeto que se destacou foi o Projeto de Física Harvard (Harvard Project 

Physics), que segundo (Gaspar, 2005, p.3), tinha um enfoque mais humanista, porém dava 

menos ênfase na experimentação, no entanto era semelhante ao PSSC ao oferecer kits 

contendo material experimental.  

Os ingleses também lançaram um projeto bastante revolucionário para o ensino de 

Física, o então chamado Projeto de Física Nuffield (The Nuffield Physics Project), que 

segundo Gaspar (2005, p. 4) tinha por objetivo olhar para o futuro. Preocupava-se com o 

rápido desenvolvimento científico.  

A Física e com ela o mundo, está mudando tão rapidamente que ninguém pode 

prever quais capítulos de Física serão utilizados dentro de digamos dez anos. Mas 

estamos seguros de que há algumas ideias básicas que serão mais apropriadas para 

os novos problemas do amanhã (Black; Ogborn, 1975, p. 2, apud Gaspar 2005, p. 

04). 

Esse projeto foi menos importante que o primeiro. Não foi adotado no Reino Unido, 

ainda assim, teve relevante importância para os ingleses. A ideia deste projeto também se 

baseava na experimentação independente, de modo que os materiais experimentais fossem 

didáticos o suficiente para construir um aprendizado eficiente, dispensando a presença do 

professor, mas sempre pensando em um avanço científico muito rápido. 

No Brasil foi criado pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), e outras entidades, o Projeto de Ensino de Física 

(PEF), o qual apresentava material experimental de baixo custo, guias do professor e um texto 

básico compondo os conteúdos para serem aplicados. Era baseado nas ideias do PSSC, já que 



16 
 

este não tinha funcionado com os brasileiros, por conter materiais em inglês e vir faltando 

peças nos kits. As iniciativas do PEF teve uma relevante importância no ensino de Física, 

originando a partir destas ideias um ensino que propunha aos alunos um aprendizado 

científico. Ainda assim, ao longo do tempo muitos professores acabaram o abandonando, pois 

não se sentiam inseridos neste contexto de aprendizagem dos alunos.    

Na opinião de Gaspar (2014, p. 29), tais projetos teve insuficiência na forma de 

ensinar o aprendiz, uma vez que dispensava a presença do professor. O aluno era levado a 

interagir com os materiais e a qualquer dúvida recorreria ao próprio texto guia, estes guias 

foram elaborados de maneira que se pedia e se esperava muito pouco do professor.  

Todos os projetos foram muito importante para o ensino de Física, despertando uma 

movimentação positiva para a ciência buscando o desenvolvimento tecnológico porém, “os 

projetos foram muito claros em dizer como se deveria ensinar a Física (experimentos, 

demonstrações, projetos, “hands on", história da Física), mas pouco ou nada disseram, como 

aprender essa mesma Física” (Moreira, 2000, p. 95, apud Rosa W.; Rosa B. 2012, p. 06 ), ou 

seja, achavam que o material apresentado era didático o suficiente para construir o 

aprendizado. 

É importante lembrar que o projeto inicial PSSC, baseava-se nas ideias de Bruner 

(1960), que defendia o ensino a partir da prática experimental com a mediação do professor, 

porém o coordenador que assumiu posteriormente no decorrer do tempo e das mudanças de 

países que adotavam o modelo do projeto, a essência foi sendo descaracterizada, chegando a 

ideia final da experimentação independente.  

Existiram ainda outros projetos ou iniciativas com o intuito de melhorar o ensino de 

Física, porém já é suficiente o apresentado para se ter uma ideia que outros rumos devem ser 

tomados. “É preciso também buscar um novo referencial teórico, um novo olhar que nos 

explique a razão para tanto insucesso e tanta resistência à mudança” (Gaspar, 2005, p. 9). 

Uma possibilidade seria a utilização da experimentação baseada na teoria de Vigotski, o qual 

propõe uma experimentação que leve à interação social, levando ao ensino construtivista. 

 

2.2 UTILIZANDO A PRÁTICA EXPERIMENTAL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 

            Uma aprendizagem onde leve o aluno a questionar sobre o que se está estudando em 

determinado conteúdo, é essencial na construção do conhecimento, sendo assim, “o uso de 

atividades experimentais como estratégia de ensino de Física tem sido apontado por 

professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades 
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de se aprender e de se ensinar Física de modo significativo e consistente” (Araújo; Abib, 

2003, p. 176). 

            Segundo Gaspar (2014), é importante a compatibilização entre o conteúdo e o tipo de 

atividade, de modo que o professor possa fazer uma relação entre teoria e prática de forma 

que o aluno possa realmente entender o conteúdo aplicado, levando-o a interação social. 

Utilizando esse raciocínio, para Gaspar (2014), o professor pode aplicar atividades de 

demonstração, onde o importante é a observação por parte do aluno, sem que este precise 

fazer medição ou coleta de dados, cabendo ao professor explicar os fenômenos físicos 

envolvidos, mas não de maneira tradicionalista, deixando o aluno inerte. O mesmo autor 

apresenta as atividades realizadas em grupos com finalidades de “obtenção experimental de 

constantes físicas, determinação experimental de grandezas físicas que possam ser obtidas 

também por meio de solução de problemas teóricos e no estudo de aplicações de leis ou 

princípios da Física”, (Gaspar, 2014, p. 235). 

        Também podem ser utilizadas as “atividades cujos conteúdos permitem seu estudo 

quantitativo por meio da obtenção de dados”, (Gaspar, 2014, p. 239). Essas atividades 

permitem ao aluno fazer os cálculos, analisar e tirar suas conclusões dos resultados obtidos. 

Vale sempre lembrar que as atividades experimentais têm significado na construção do 

conhecimento do aluno, quando usada como estratégia de ensino, pois utilizá-la como um 

meio essencial para que o aluno aprenda a ciência Física, pode ser um equívoco, pois agindo 

assim o professor pode cair no erro de pensar que a experimentação ensina por si. “Temos 

certeza, porém, de que essa visão mais realista do papel pedagógico fará com que o professor, 

livre de expectativas inalcançáveis, se sinta mais à vontade na realização de experimentos” 

(Gaspar, 2014, p. 245). 

 Nesse tipo de método de ensino, o aluno deve ser inserido como participante do 

processo educacional, onde ele possa interagir com o experimento e consiga tirar conclusões 

palpáveis do fenômeno observado, pois “Para participar na construção da ciência, o aluno 

deve apropriar-se de técnicas, "abordagens" e métodos. Ele deve também ter a possibilidade 

de debater a validação do experimento e dos resultados experimentais”, (Seré; Nunes; Coelho, 

2003, p. 39). 

 

2. 3 A PRÁTICA EXPERIMENTAL E INTERAÇÃO SOCIAL 

          

Vigotski (2001, apud, Gaspar; Monteiro, 2005,) descreve que o aluno tem dificuldade 

em aprender sozinho, em colaboração ele sempre aprende mais, levando sempre em 
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consideração o estado do seu desenvolvimento intelectual. É notável o distanciamento entre 

inteligência do trabalho que o aluno realiza sozinho e do trabalho que ele realiza em 

colaboração. Em colaboração o aluno mostra-se mais forte e mais inteligente que trabalhando 

sozinho. 

Essa colaboração colocada pelos pesquisadores não deve ser confundida com 

“interação somente a dois, professor-aluno” (Gaspar; Monteiro, 2005, p 233), mas também 

deve ser estendida à toda a sala de aula, sendo assim chamada de “interação social” (Gaspar, 

2014. P, 209). Nesse método de ensino o professor pode ser o orientador dos trabalhos 

experimentais, deixando os alunos investigarem, analisarem e interagirem com o experimento. 

“A interação social só pode existir efetivamente em relação ao desenvolvimento de uma 

tarefa, se houver, entre os parceiros que a realizam, alguém que saiba fazê-la” (Gaspar; 

Monteiro, 2005, p. 233). 

Cabe ao educador conduzir as atividades, bem como buscar meios e estratégias para o 

desenvolvimento das mesmas, de forma que consiga inserir toda a classe nesse processo, 

deixando os alunos livres para debaterem e discutirem sobre os fenômenos observados e 

estudados. É bom lembrar que, à medida que os alunos interagem com a experimentação 

desenvolvida, “a colaboração do professor pode se tornar mais limitada, a fim de 

proporcionar-lhes maior autonomia. Todavia, toda prática experimental, em qualquer fase do 

curso, requer alguma colaboração do professor” (Gaspar, 2014, p. 214). 

É importante destacar ainda a importância de o professor avançar sempre no conteúdo, 

trazendo novas reflexões ao aluno de forma que este busque sempre o novo, pois, “o ensino, 

quando orientado para aquilo que os alunos já sabem ou são capazes de fazer, é inútil para o 

desenvolvimento cognitivo” (Gaspar, 2014, p.198), sendo assim, as atividades experimentais 

poderiam ajudar a despertar a curiosidade na mente do aluno em busca do novo 

conhecimento. 

 

2.4 O PAPEL DO PROFESSOR UTILIZANDO O MÉTODO EXPERIMENTAL  

 

A presença do Professor é fundamental no ensino de qualquer disciplina, na disciplina 

de Física não é diferente, a aprendizagem se constrói a partir da orientação de alguém 

capacitado. Nesse sentido, “o papel do professor nesse processo é, portanto crucial, pois a ele 

cabe apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de forma que os alunos 

compreendam o porquê e para que do que aprendem” (PCN, p. 47). É claro que sempre, ou 

quase sempre, podem aparecer dificuldades, as quais devem ser superadas com a interação 
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entre professor e aluno. “A superação de deficiências curriculares do aluno requer grande 

esforço por parte dele e muito apoio dos Professores” (Cerqueira 2004, p. 4).  

Nesse sentido vale lembrar que, além de revisar o conteúdo os educadores podem 

procurar motivar seus alunos. As atividades experimentais podem ser utilizadas nesse 

processo. O método experimental no ensino de física, ajuda quando é usado de maneira 

diversificada, pois, “ao diversificar as atividades e abordagens, dando-lhes uma conotação 

mais de acordo com as atividades científicas, cria-se no aluno uma nova motivação e um novo 

interesse para as atividades experimentais” (Seré, Coelho e Nunes, 2003, p.41). 

Sabe-se que todo esse processo de aprendizagem, por mais que o orientador 

capacitado se esforce, espera-se uma contrapartida do aluno, já que, “a aprendizagem 

significativa depende de uma motivação intrínseca, isto é, o aluno deve tomar para si a 

necessidade e a vontade de aprender” (PCN, p. 64). Mesmo que o aluno tome para si a 

vontade de adquirir o aprendizado, ele precisa de ajuda e orientação, pois, “não é o 

desenvolvimento cognitivo que possibilita a aprendizagem, mas é o processo de ensinar e o 

esforço de aprender que promovem o desenvolvimento cognitivo” (Gaspar, 2005, p 10. ). 

Gaspar (2005, p. 11), afirma que, segundo a teoria vigotskiana, o professor está no 

centro da aprendizagem, não que este deve chamar a atenção para si, mas que, seja um 

orientador capaz de dar suporte ao aprendiz. Dessa forma o educador deve ser a ligação entre 

aluno e aprendizado.  

Deve-se tomar cuidado para não deixar o aprendiz construir um aprendizado 

ineficiente achando que a experimentação ensina por si, pois “nesta forma de ensino o papel 

do professor é o de orientador que dirige a atividade do estudante, controlando-a, e que os 

estimula e os auxilia no seu desenvolvimento” (Hernnies, 1974, apud, Filho e Pietrocola,2000 

p. 89). Ainda é importante frisar que, a prática experimental deve ser uma estratégia para 

obter um aprendizado, e não uma solução para o ensino de Física. 

 

2.5 O PAPEL DO ALUNO DIANTE DO MÉTODO EXPERIMENTAL 

  

Quando o educador propõe um experimento implica em diferentes atividades ao 

educando, isso o leva a uma reflexão que pode despertar a sua curiosidade. “Hoje, nas escolas, 

encontramos alunos ávidos por desafios” (Cruz, 2007, p.17). Esses desafios não podem ser 

resolvidos sozinhos, eles precisam de alguém para auxiliar no desenvolvimento destas 

atividades, aqui entra a pessoa do colaborador capaz. O professor assume esse papel na sala 

de aula, onde pode promover a criatividade do aluno, como meio para isso, pode ser usado a 
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prática experimental para auxiliar no aprendizado da Física, levando-o a reflexão e interação 

com o conteúdo. Para que o aluno tenha interesse em estudar algo, é preciso que ele se sinta 

atraído, essa atração o leva à curiosidade.  

O método experimental já é uma proposta de muitos estudiosos no assunto como uma 

prática metodológica que constrói um conhecimento científico. Acompanhando essa linha, é 

essencial levar a aula experimental para o aluno, para que o mesmo possa explorar seus 

conhecimentos, bem como aliar suas habilidades ao que está aprendendo. “Graças às 

atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer no mundo dos conceitos e no 

mundo das linguagens, tendo a oportunidade de relacionar esses dois mundos com o mundo 

empírico”, (Serê; Coelho; Nunes, 2003, p. 39). 

Também se faz importante frisar que “o aluno só conseguirá questionar o mundo, 

manipular os modelos e desenvolver os métodos se ele mesmo entrar nessa dinâmica de 

decisão, de escolha, de inter-relação entre a teoria e o experimento”, (Serê; Coelho; Nunes, 

2003, p. 39). Nesse processo de aprendizagem o aluno não pode ser passivo ele é convidado 

para a ação, investigando, analisando, dialogando, anotando dados e fazendo comparações do 

conhecimento empírico com o novo que está se instalando em sua mente, o científico. Tudo 

isso sendo auxiliado pelo professor. 

  

2.6 EXPERIMENTAÇÃO E AS ATIVIDADES DE DEMONSTRAÇÃO 

 

As atividades de demonstração tem um importante papel nas aplicações das atividades 

experimentais no ensino de física com objetivos específicos como: “ilustrar e ajudar a 

compreensão das matérias desenvolvidas nos cursos teóricos; tornar o conteúdo interessante e 

agradável; desenvolver a capacidade de observação e reflexão dos alunos” (Ferreira, 1978, 

apud. Gaspar; Monteiro, 2005. p 229). Segundo Gaspar e Monteiro (2005) o objetivo das 

atividades experimentais por demonstração podem vincular os equipamentos à explicação do 

professor e desencadear nos alunos momentos de reflexão sobre os fenômenos físicos 

apresentados, não se limitando à apresentação ilustrativa dos equipamentos. 

Baseando na teoria Vygotskyana, Gaspar e Monteiro (2005), afirmam que os 

conhecimentos espontâneos na criança adquiridos no dia-a-dia, podem ajudar na compreensão 

dos conhecimentos científicos adquiridos na escola, então para fazer essa assimilação de 

conhecimentos faz-se necessário a presença do professor como parceiro que auxilia no 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 
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A atividade de demonstração experimental em sala de aula, particularmente 

quando relacionada a conteúdos de Física, apesar de fundamentar-se em 

conceitos científicos, formais e abstratos, têm por singularidade própria a 

ênfase no elemento real, no que é diretamente observável e, sobretudo, na 

possibilidade simular no microcosmo formal da sala de aula a realidade 

informal vivida pela criança no seu mundo exterior. Grande parte das 

concepções espontâneas, senão todas, que a criança adquire resultam das 

experiências por ela vividas no dia-a-dia, mas essas experiências só adquirem 

sentido quando ela as compartilha com adultos ou parceiros mais capazes, 

pois são eles que transmitem a essa criança os significados e explicações 

atribuídos a essas experiências no universo sócio-cultural em que vivem 

(Gaspar; Monteiro, 2005, p. 232). 

A atividade experimental por demonstração de fenômenos físicos com toda a sala de 

aula pode dar significado àquilo que o aluno já tinha observado fora da sala de aula, mas 

ainda não havia relacionado essas observações, ou conhecimentos espontâneos, com a ciência 

física, por ainda não ter o desenvolvimento cognitivo capaz para o conhecimento científico. 

 

 

2.7 A EXPERIMENTAÇÃO PARA INTRODUZIR UM CONTEÚDO NOVO 

 

Uma forma interessante de um professor começar um conteúdo novo seria usar um 

experimento. Dessa maneira despertaria a curiosidade dos educandos e poderia trazer 

estímulo para o aprendizado e ainda os alunos já entrariam no conteúdo conhecendo alguns 

comportamentos físicos dos fenômenos de maneira concreta, mas é importante lembrar que, 

para que o aluno entenda realmente o assunto, ele precisa ir mais fundo na pesquisa e estudo 

pois somente o experimento ainda não é suficiente para que o aluno obtenha o conhecimento, 

então, “através dos trabalhos práticos e das atividades experimentais, o aluno deve se dar 

conta de que para desvendar um fenômeno é necessária uma teoria” (Séré; Coelho; Nunes, 

2003, p 42). 

Uma sugestão de aplicação desse método seria a utilização de um aplicativo de 

simulação, onde o professor poderia mostrar o comportamento físico de determinado 

fenômeno ou grandeza física, antes de estudar sobre tal. Um exemplo bastante prático seria o 

comportamento de uma onda. O educador mostrando uma onda e como ela se propaga, 

mesmo em um aplicativo simulador no computador, pode fazer com que os alunos entendam 

esse conteúdo com maior facilidade, pois quando os alunos forem estudar teoricamente as 

grandezas físicas dessa onda, eles já viram na prática o que é uma onda e como ela se 

comporta, não sendo assim pegos de surpresa. 
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Poderia ainda, o professor utilizar experimento concreto e de baixo custo, o do tipo 

biblioteca, ou seja, um experimento previamente montado pronto para uso que fica no 

laboratório para fins de estudo. Neste tipo de abordagem os alunos têm a oportunidade de 

observar os fenômenos físicos e o professor ganha tempo, pois têm o experimento a seu 

dispor quando precisar. 

Seria ainda importante salientar que neste primeiro contato, os alunos possam 

questionar muito pouco, por falta de ainda não conhecer o que está sendo estudado, mas o que 

se espera é que quando eles começarem a aprofundar seus conhecimentos teóricos possam 

desvendar o fenômeno estudado e relacioná-lo com o que se viu no experimento.       

Para melhor esclarecimento das ideias apresentadas nesta seção, na figura 2.1 tem-se 

um mapa conceitual das sugestões de aplicações das atividades experimentais no ensino de 

física e sua inter-relação com o papel do professor, do aluno, a teoria e a aprendizagem 

significativa. 

 

Figura 2.1. Mapa Conceitual “O ensino da Fisica e a experimentação”. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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2.8 SUGESTÕES DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

 Para sintetizar as colocações apresentadas até agora, serão apresentados duas sugestões 

de atividades que podem ser utilizadas pelos professores do ensino médio. Uma referindo as 

Leis de Newton e outra às Leis de Ohm, utilizando materiais de baixo custo. Vale lembrar que 

essas são somente sugestões, tem muitas outras que podem ser encontradas nos meios 

eletrônicos de comunicação, além de o professor poder usar da criatividade para criar seus 

próprios experimentos. 

O modelo experimental 2.8.1, foi retirado do artigo Experimento de Física para o 

Ensino Médio Com Materiais do Dia-Dia, publicado por professores do Departamento de 

Física da Universidade Estadual Paulista e foi adaptado aqui neste trabalho, o qual pode ser 

utilizado pelo professor para explicar conceitos das leis de Newton. As figuras estavam sem 

referências, pois segundo os autores, os locais pesquisados também não possuíam 

referências, sendo assim, consideradas de domínio público, então as referência citadas na 

figura 2.8.2 e figura 2.8.3 foram dos autores do artigo. Vale lembrar que alguns pontos do 

experimento foram alterados e adaptados para este TCC, tais como, objetivo, materiais 

utilizados, procedimentos e observações. 

 
2.8.1 Roteiro Experimental 1 

 

Movimento Uniforme Variado - Gotas Marcantes 

 

Objetivo 

 

Mostrar o movimento de um objeto acelerado 

Calcular a aceleração do objeto e a velocidade de chegada do mesmo. 

 

 Materiais utilizados 

 

Um carrinho de brinquedo 

Dispositivo para aplicação de soro (equipo-soro)  

Clipes 

Fita adesiva 
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Um espetinho de madeira para churrasco (pode ser usado bambu) 

Régua 

 

Introdução 

Sem levar em consideração as causas do movimento pode-se dizer que um corpo 

acelerado é aquele que possui variação na sua velocidade, uma vez que a aceleração é a 

medida dessa variação. Este experimento explica que um objeto sob força constante está em 

movimento acelerado, a distância percorrida em diferentes intervalos de tempo iguais e 

sucessivos sempre aumenta. Se a distância percorrida aumenta e o intervalo de tempo 

permanece constante, é porque a velocidade aumentou. Neste experimento também é possível 

calcular a aceleração do objeto aplicando o princípio fundamental da Dinâmica e utilizando os 

conhecimentos de cinemática, pode-se calcular a velocidade do objeto no ponto de chegada. 

Montagem experimental 

- Prepare o equipo-soro de modo a retirar a mangueira e unir as extremidades que antes era 

ligado por ela. 

- Com a fita adesiva, prenda na vertical o palito de churrasco no equipo-soro e acople no 

carro, também na vertical. 

- No meio do capô do carrinho, prenda uma linha do tamanho da altura da mesa que se dará o 

experimento. 

- Na outra extremidade da linha prenda alguns clipes para que sirva de peso, caso não seja 

suficiente, pode-se colocar um peso maior, pois a ideia é que esse peso puxe o carrinho. 

- Na borda da mesa, prenda o clipe para que sirva de roldana e passe a linha por cima do clipe. 

- Coloque o carrinho na mesa de forma que a linha fique esticada. 

- Coloque água no equipo-soro e regule o gotejador. 

- Solte o carrinho e deixe que os clipes (ou outro material) que estão servido de peso o puxe. 

Descrição experimental 
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O experimento consiste em permitir o movimento de um carrinho sob a ação de uma 

força constante, sendo que o carrinho possui um dispositivo que libera gotas em intervalos de 

tempos razoavelmente constantes. Estas deixam marcas sobre a mesa ou papel. Observe que 

para intervalos iguais, a distância aumenta. A força constante é proporcionada por um objeto 

que cai sob a ação da força da gravidade que puxa o carrinho. Importante observar que as 

marcas a serem considerada são somente aquelas produzidas quando o carro se encontra sob a 

ação da força. Pois no momento em que esta para de agir, ou seja, no momento em que o peso 

que cai bate no chão (veja a figura 2.8.3), o carro deixa de estar acelerado. A massa do objeto 

que cai pode ser variada para mostrar que sob uma força maior, surgirá uma aceleração maior 

e consequentemente as distâncias percorridas sucessivamente serão maiores. Neste 

experimento também é possível calcular a aceleração do objeto aplicando o princípio 

fundamental da Dinâmica e utilizando os conhecimentos de cinemática, pode-se calcular a 

velocidade do objeto no ponto de chegada a partir da equação de Torricelli. 

Procedimentos 

Para observar que o carrinho se movimenta aceleradamente, meça com a régua a 

distância entre as gotas de água. Mostre aos alunos essa diferença e explique a força que está 

atuando no carrinho. Proponha aos alunos o cálculo numérico da aceleração a partir do 

princípio fundamental da Dinâmica e o da velocidade de chegada do carrinho utilizando a 

equação de Torricelli, como mostram as equações:  

Descrições 

                                                      Descrições 

 

 

                           Princípio fundamental da Dinâmica 

 

 

 

 

 

Equação de Torricelli 

Onde o corpo A são os clipes 

Onde o corpo B é o carrinho 

Onde T é a Força de tração da 

linha 

Considere  

  

 

Corpo A⇒Pᴀ – T = mᴀ. a 

Corpo B ⇒         T = mв .a  

PA = (mᴀ + mв)a ⇒ mᴀ g = (mᴀ + mв). a 
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Figura 2.8.2 Montagem do equipo-soro e clipes 

O modo como se dobra o clipes da 

borda da mesa e como e a montagem do 

equipo-soro pode ser visto na figura ao lado. 

Pode-se utilizar papel para receber as gotas 

que vão cair do equipo-soro, pois dessa 

maneira o professor poderá fazer marcações 

à caneta para não perder os pontos. 

 

 

 

Fonte: Quirino W. ; Lavarda F. 

Figura 2.8.3 Montagem geral 

 

 

Fonte: Quirino W;  Lavarda F.                  

 

 

Observações 

Para os cálculos sugeridos, considere a velocidade inicial igual a zero e o 

deslocamento pode ser medido com a régua, as massas dos corpos podem ser medidas 

anteriormente com uma balança digital, se não tiver uma, pode ir a um supermercado e pedir 
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para pesar, desconsidere as forças de atrito envolvidas. É importante observar que neste 

experimento se aplica vários conceitos, então pode-se propor aos alunos que descubram e 

interajam com estes. Utilizando as leis de Newton, o professor pode explicar cada um. É 

importante propor aos alunos que descubram as forças envolvidas e consigam ver que é um 

movimento acelerado. 

 

2.8.2 Roteiro Experimental 2 

Materiais condutores e isolantes de eletricidade 

Objetivo 

Identificar os materiais condutores e isolantes de eletricidade 

Materiais utilizados 

- 60 cm de fios de cobre 1,5 mm 

- Um porta pilha 

- Dois jacarezinhos de conexão encontrados em eletrônica 

- Um disjuntor interruptor 

- Duas pilhas de 1,5 volts 

- Uma lâmpada de 3 volts 

- Vários materiais como pedaços de papéis, fios de cobre e alumínio de diferentes dimensões, 

borracha, barbante, vidro, madeira.  

 

Introdução 

O estudo de eletricidade tem sua introdução no nono ano do ensino fundamental, 

porém em muitas escolas os professores não conseguem chegar neste conteúdo, pois nesta 

série os alunos estudam química e física. Levando em consideração que os alunos do terceiro 

ano ainda não tiveram contato com o estudo da eletricidade, este experimento apresenta a 

identificação de materiais condutores e isolantes de eletricidade, além de também explicar a 

resistividade e a condutividade dos materiais. Segundo Nicolau; Toledo; Ronaldo (2009), o 

que determina se um material é condutor ou isolante de eletricidade é a sua resistividade e 

condutividade. Essas duas grandezas físicas são inversamente proporcionais, quanto maior for 

a resistividade de um material, menor será a sua condutividade, ou vice-versa. Em materiais 

isolantes, os elétrons possuem dificuldade de se movimentarem, não transportando carga 

elétrica quando aplicada uma diferença de potencial em suas extremidades, isto porque, 



28 
 

nesses materiais os elétrons, de modo geral, ficam ligados aos seus núcleos atômicos, por isso, 

não são facilmente conduzidos. Borracha, plástico, vidro, são alguns exemplos de materiais 

isolantes.  Os materiais condutores, possuem uma grande quantidade de elétrons livres que se 

movimentam com facilidade, podendo assim transportar carga elétrica quando aplicada uma 

diferença de potencial em suas extremidades. Metais como cobre, ouro, prata, alumínio, são 

exemplos de materiais bons condutores de eletricidade. 

Neste experimento, pode-se analisar a segunda lei de Ohm, o qual através de 

realizações experimentais chegou à conclusão que um material condutor possui uma 

resistência elétrica que depende de quatro variáveis: material, comprimento, área de sessão 

transversal e temperatura. Mantendo a temperatura constante Ohm conseguiu explicar cada 

uma delas. 

Comprimento: em condutores de mesmo material e com forma e espessura idêntica, a 

resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento; 

Área de secção transversal: em condutores feitos de um mesmo material e com idêntico 

comprimento e forma, a resistência elétrica é diretamente proporcional a área de secção 

transversal; 

Material: dois condutores idênticos em forma, espessura e comprimento, submetidos a uma 

mesma diferença de potencial, apresentam resistências elétricas diferentes. 

 

Montagem Experimental 

 Providencie junto a uma loja de eletrônicos os materiais citados acima. Corte o fio de 

cobre, em seguida solde uma extremidade no lado positivo do porta pilha passe pelo disjuntor, 

soldando também para que sirva de chave para ligar o circuito. Em seguida, ainda neste, solde 

um jacarezinho.  Na outra ponta solde o outro jacarezinho e leve esta ponta até a lâmpada de 

lede, (mas pode ser outra de igual voltagem). A outra parte do fio deve ser levado no negativo 

do porta pilha e levado direto no lede, cuidado para não inverter os polos, pois o experimento 

pode não funcionar. Verifique se os polos estão seguindo a orientação dos do lede. Teste o 

experimento antes de apresentar aos alunos, pois não há nada mais constrangedor para o 

professor que o experimento não funcionar. 

 

Descrição Experimental 

 Trata-se de um circuito em série, inicialmente aberto, contendo um interruptor, uma 

pilha, e uma lâmpada (ver Fig. 3). Entre as duas garras devem ser conectados diversos tipos 

de materiais, dentre os quais alguns fecharão o circuito. Os alunos deverão ser capazes de 
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identificar os materiais condutores e isolantes de eletricidade e verificar que apenas no 

primeiro caso, a lâmpada acende e ainda que quando conectam materiais condutores de 

grande dimensão em relação a força eletromotriz das pilhas, a lâmpada também não acenderá, 

pois apresenta alta resistência, a qual essa força não consegue romper. Os materiais podem 

ser: pedaços de barbante; fios metálicos de diferentes dimensões; pedaços de metais de 

diferentes dimensões; madeira; papel; tecido; borracha; etc. 

  

Procedimentos  

O professor deve deixar os materiais soltos ou desacoplados sobre a carteira, pois um 

dos objetivos dessa atividade é que os alunos solucionem o problema proposto por meio da 

ação sobre o objeto e da interação com os colegas ou com o professor. Proponha aos alunos 

que liguem os materiais que estão em cima da carteira para que a lâmpada acenda. Coloque os 

diversos materiais entre as garras. Faça alguns questionamentos como: O que você observou 

de diferente? Como você explica isso? Que tipo de circuito você está observando? Por que a 

lâmpada não acende ao conectar um material condutor de maior dimensão? Explique a 

segunda Lei de Ohm: 

                                                              Segunda Lei de Ohm 

 

 

 

  

 

Descrições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Onde 

 R é a Resistência elétrica do condutor 

L é o comprimento desse condutor 

A é a área de seção transversal desse condutor 

Ƿ é uma constante de proporcionalidade característica do material, conhecida como 

resistividade elétrica 
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Figura 2. 8. 4 Montagem experimental 

A figura ao lado mostra como 

funciona a montagem e utilização do 

experimento. Observe que ao ir 

trocando os materiais a lâmpada pode 

ou não acender, isso dependerá do 

material que os alunos forem 

conectando nos jacarezinhos. Nesta 

figura mostra o circuito montado e os 

materiais a serem conectados no 

centro, neste momento está conectado 

em um fio de cobre e a lâmpada está 

acesa. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Observações 

Para o estudo da resistividade é importante que os alunos já tenha um conhecimento 

sobre a primeira Lei de Ohm que diz que “em um resistor ôhmico, mantido a uma temperatura 

constante, a diferença de potencial aplicada é diretamente proporcional a intensidade de 

corrente que o atravessa” (Nicolau; Toledo; Ronaldo, 2009, p. 563). Ainda vale lembra que 

calcular a área de secção transversal do material usado no experimento é um desafio, já que se 

trata de material de pequena dimensão. Também vale lembrar que a constante de 

proporcionalidade característica do material, (resistividade elétrica), pode ser buscada em uma 

tabela, a qual o professor deve apresentar aos alunos. 

Levando em consideração que a disciplina de física exige do aluno um esforço e 

dedicação especial para entender o conteúdo e que no mundo tecnológico que vivemos, o 

método tradicionalista de ensino não funciona mais, as atividades experimentais são bem 

vindas, principalmente quando promovem uma interação social que pode levar a um 

aprendizado qualitativo, levando o aluno a interagir com o experimento e com os demais 

colegas, podendo ainda recorrer ao professor para tirar dúvidas. Toda atividade experimental 

tem efeito positivo quando se tem o professor para auxiliar e orientar, dando um rumo a 

seguir. 

Estas atividades apresentadas são de materiais de baixo custo, visto que s realidade 

estrutural das escolas não permite que se tenha laboratórios de física. Outra dificuldade que 
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aparece, como poderá ser visto na pesquisa, é a falta de tempo e material para realizar as 

atividades, logo, com propostas de experimento de fácil manuseio e montagem, pode-se 

amenizar essas dificuldades. 
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3 LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS 

 

Para melhor embasamento deste trabalho de conclusão de curso, serão apresentadas 

algumas leis e orientação educacional que ajudarão no entendimento de como agir perante o 

ensino e a aprendizagem dos alunos. As leis e os Parâmetros trazem metas e orientações aos 

professores, com o fim de auxiliá-los na sua prática diária. São flexíveis à realidade cultural 

de cada região brasileira, respeitando a concepção pedagógica própria de cada professor. 

 

3.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

- CIÊNCIAS 

 

Nos escritos sobre os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), para esse TCC, serão 

abordados no primeiro momento um conceito histórico do ensino de ciências naturais segundo 

as colocações do PCN e algumas  orientações destinadas aos professores que lecionam no 

ensino fundamental e médio, especialmente no tocante relacionado à disciplina de Física, 

entendendo que essas orientações servirão de apoio aos professores ajudando-os a assumir seu 

papel como educador perante a sociedade, cujo objetivo segundo os PCN (1997) é, auxiliar o 

professor na tarefa de reflexão e discussão de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a 

serem transformados continuamente pelo professor. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), destaca que o ensino de Física passou 

por um grande processo transformador desde a Lei n. 5.692 de 1971, quando determinou o 

ensino de ciências naturais como obrigatório as oito séries do então primeiro grau. O principal 

impulso para a confecção da Lei foi a força do movimento “Escola Nova”, o qual trazia como 

proposta, um ensino experimental capaz de desenvolver por si o aprendizado.  “As atividades 

práticas chegaram a ser proclamadas como a grande solução para o ensino de Ciências, as 

grandes facilitadoras do processo de transmissão do saber científico” (PCN, 1997, p. 19), ou 

seja, para esse movimento, objetivo central do ensino de ciências era que o aluno pudesse 

levantar hipótese, testá-las, refutá-las e descartá-las se fosse o caso, trabalhando de forma a 

tirar suas próprias conclusões, aqui era aplicado o ensino da redescoberta, ou seja, o aluno 

tinha o papel de redescobrir as leis científicas já formuladas. ”É com essa perspectiva que se 

buscava, naquela ocasião, a democratização do conhecimento científico, reconhecendo-se a 

importância da vivência científica não apenas para eventuais futuros cientistas, mas também 

para o cidadão comum”(PCN, 1997, p. 19). 
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Esse método de ensino teve um efeito positivo, pois levava o professor a uma reflexão 

sobre a forma de ensinar, porém, não foi aplicado em sua totalidade, mas, segundo os PCN 

(1997), foi aplicado somente nos grandes centros, e ainda assim de forma tímida, já que, as 

escolas não dispunham de estruturas básicas para aplicação das atividades práticas. Os 

materiais instrucionais eram compostos de textos e atividades experimentais, então, aplicavam 

os textos e pulavam a parte prática. Com o passar do tempo, essa proposta de ensino foi 

perdendo força e, “durante a década de 80 pesquisadores do ensino de Ciências Naturais 

puderam demonstrar o que professores já reconheciam em sua prática, o simples experimentar 

não garantia a aquisição do conhecimento científico” (PCN, 1997, p. 20). 

A partir de então foram surgindo novas áreas de pesquisas no aprendizado de ciências 

naturais e entre elas, surge a que leva em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, 

podendo também fazer relações entre o conhecimento espontâneo (empíricos) adquirido na 

vivência diária com o conhecimento científico adquirido na sala de aula. Segundo os PCN 

(1997, p. 21), esses modelos tem sofrido críticas que apontam a necessidade de investigações 

para além das pré-concepções do aprendiz. Toda ação para o bem da educação científica é 

bem vinda portanto, ”tais críticas não invalidam o processo de construção conceitual e seus 

pressupostos. São úteis, sobretudo, para redimensionar as pesquisas e as práticas 

construtivistas da área” (PCN, 1997, p. 21). 

O ensino de ciências naturais no ensino fundamental traz uma proposta de ensino que 

contemple os alunos com um saber científico, uma vez que vivemos num mundo de grandes 

avanços tecnológicos. “Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a 

compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do 

universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino da área na escola 

fundamental”, (PCN, 1997, p. 21). Nesta linha, o ensino de ciência também visa mostrar ao 

aluno um entendimento de sua responsabilidade diante do desenvolvimento tecnológico. Ao 

mesmo tempo que o aluno precisa conhecer a tecnologia, para assim poder dela usufruir, 

também precisa saber dos impactos que o desenvolvimento pode trazer para o planeta, para 

assim poder ser um cidadão consciente.  

  

3.1.1 Ciências Naturais e Tecnologias 

  

Quando se pensa em tecnologia também pensa-se em ciência, pois uma está aliada à 

outra. Muitas tecnologias, senão todas, estão vinculadas a alguma ciência. Se levarmos em 

consideração a geometria, por exemplo, foi uma ciência descoberta na Grécia antiga e ainda 
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hoje são utilizadas em muitas tecnologias atuais, como em construção civil. Essa tecnologia, é 

claro, sofreu algum aperfeiçoamento com o uso da informática, mas a essência ainda é a 

mesma. Mas nem tudo é assim, algumas descoberta científicas ao longo da história foram 

sendo aperfeiçoadas, descartando teorias antigas que não se adaptam mais aos conhecimentos 

atuais e formulando novas leis. 

Um caso bem conhecido é o da astronomia, que, com as descobertas de Copérnico, 

Galileu e Kepler, abandonam o modelo antigo proposto por Aristóteles e de vez tira a terra do 

centro do universo, adotando o modelo heliocêntrico. Na mecânica, formulada por Isaac 

Newton, a partir dos estudos acumulados por outros cientistas como Galileu e Kepler adotou 

conceitos que perdurou até os anos 1900. A partir daí, Albert Einstein descobre novas teorias 

e coloca limitações nas ideias newtonianas e com essas descobertas abre espaço para um 

extraordinário avanço da ciência e tecnologia a partir da Física Quântica e Relativista. É 

perceptível que “ao longo da história é possível verificar que a formulação e o sucesso das 

diferentes teorias científicas estão associados a aspectos de seu momento histórico” (PCN, 

1997, p.23).  

Segundo os PCN (1997, p. 22), ciência e tecnologia sendo atividades humanas são 

fortemente associadas a questões sociais e políticas, com isso, “motivações aparentemente 

singelas, como a curiosidade ou o prazer de conhecer são importantes na busca de 

conhecimento para o indivíduo que investiga a natureza” (PCN, 1997, p. 23). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais ainda diz que, ciência e tecnologia, devem ser 

encaradas como atividades humanas que se associam a questões sociais e políticas. A 

curiosidade e o prazer de conhecer são motivações aparentemente naturais na busca do 

conhecimento para indivíduos que investiga a natureza. A produção científica e tecnológica 

são conduzidas frequentemente por interesses econômico e político. “Não há, portanto, 

neutralidade nos interesses científicos das nações, das instituições, nem dos grupos de 

pesquisa que promovem e interferem na produção do conhecimento (PCN,1997, p. 25). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam objetivos gerais das ciências 

naturais no ensino fundamental, de forma que os alunos possam desenvolver competência 

para compreender o mundo, podendo atuar como cidadão e indivíduo que consiga utilizar 

seus conhecimentos de natureza científico e tecnológico, devendo o ensino de ciências ser 

organizados de forma que os alunos possam ter as seguintes capacidades: 

• compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformações do mundo em que vive; 
• identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica; 
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• formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de 

elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e 

atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

• saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

• saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 

• valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento; 

• compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela 

ação coletiva; 

• compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da 

natureza e ao homem (PCN, 1997, p. 31). 

Essas competências propõe um ensino dinâmico capaz de introduzir na mente do 

jovem um conhecimento que relacione o que se estuda na sala de aula com o que se vive no 

dia a dia, agindo assim, o sistema educacional poderia evitar que muitos jovens passem por 

períodos crescentes de aprendizagem de conceitos científicos teóricos durante todo o ensino 

fundamental e médio, mas quando terminam essas etapas não conseguem tirar do papel aquilo 

que aprendeu em sala de aula (não conseguem aplicar a teoria na prática).  

Outra sugestão que se encaixa entre as competências das ciências naturais seria 

estimular a capacidade de relacionamento entre os indivíduos de maneira que aprendam 

trabalhar em equipe, pois se relacionar é base para a relação social e importante também para 

a aprendizagem via interação dos pares. 

 

3.2 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO MÉDIO 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) deram um novo 

sentido à presença do conhecimento de Física no ensino médio, com a visão de construir a 

formação de um cidadão contemporâneo atuante que tenha conhecimento capaz de 

compreender e participar da realidade do mundo em que vivem. 

Nessa perspectiva os PCNEM (2018, p. 58), propõe um ensino que promova aos 

jovens um significado ao que se estuda na escola média. Em controvérsia, cita a problemática 

de os professores se sentirem perdidos diante de tantas solicitações, dimensões e 

recomendações, já que, não possuem nas mãos os instrumentos necessários para realizarem 

novas tarefas e ainda convivem com a falta de orientações mais concretas em relação ao que 

fazer, como cita no documento. 

Como modificar a forma de trabalhar sem comprometer uma construção sólida do 

conhecimento em Física? Até que ponto se deve desenvolver o formalismo da 

Física? Como transformar o antigo currículo? O que fazer com pêndulos, molas e 

planos inclinados? Que tipo de laboratório faz sentido? Que temas devem ser 
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privilegiados? É possível “abrir mão” do tratamento de alguns tópicos como, por 

exemplo, a Cinemática? E na Astronomia, o que tratar? É preciso introduzir Física 

Moderna? Essas e outras questões estão ainda para muitos sem resposta, indicando a 

necessidade de uma reflexão que revele elementos mais concretos e norteadores 

(PCNEM, p. 59). 

Segundo os PCNEM (2019, p. 60), apesar dessas dificuldades, professores de Física 

tem ousado mudar, mesmo sem saber quais resultados poderão obter, no entanto, se sentem 

inseguros com tal mudança. Respostas a todas essas perguntas inexistem, também vale 

destacar que, em educação não existe fórmula pronta que forneça um resultado exato, só com 

o tempo será possível saber se deu certo certa metodologia usada. “Esse processo depende de 

um movimento contínuo de reflexão, investigação e atuação, necessariamente permeado de 

diálogo constante” (PCNEM, 2019, p.60). 

          

3.2.1 As Competências do ensino de Física Segundo os PCNEM 

  

Segundo os PCNEM, devido ao vasto conteúdo de Física, é preciso que o professor 

faça a seleção dos conteúdos que serão aplicados levando em consideração os mais 

importantes ou fundamentais. Essa seleção tem sido limitada nos conteúdos de mecânica, 

termologia, óptica e eletromagnetismo. Essa abordagem superficial se torna na maioria das 

vezes uma abreviação do que seria abordado no ensino superior, ou uma pequena extensão do 

que foi abordado no ensino fundamental, mais especificamente no nono ano. Na maior parte 

das vezes nessas propostas de seleção de conteúdo, os critérios utilizados “restringem-se ao 

conhecimento e à estrutura da Física, sem levar em conta o sentido mais amplo da formação 

desejada” (PCNEM, 2019, p. 61).  

Os PCNEM explicam que os critérios que orientam a ação pedagógica, deixam de 

tomar como primeira referência, o que ensinar de Física e passam a dar preferência a, para 

que ensinar Física, levando em consideração que a segunda opção seria mais adequada para os 

jovens, pois esta última visa preparar os jovens a lidar com situações do cotidiano como crise 

energética, problemas ambientais, manuais de aparelhos, entre outras. Já a primeira, é 

definido pela lógica da Física, correndo o risco de apresentar algo abstrato ao aluno, distante 

da realidade, trazendo uma educação onde o prepara para um estudo posterior, como pode ser 

o caso de cinemática, indispensável para o entendimento da dinâmica e assim por diante. Essa 

opção está mais ligada a um ensino de física voltado à formação de futuros engenheiros, então 

seria mais adequada para aqueles jovens que querem seguir carreira nesta área.  



38 
 

Cabe ao professor de acordo com o perfil da sua escola e do projeto pedagógico 

estabelecido, procurar a melhor maneira de inserir o seu plano de ensino. Não existe uma 

forma ou critério de ação pedagógica que seja perfeito ou imparcial, pois cada escola se 

encontra em uma realidade diferente. Um exemplo seria o caso de uma escola da periferia de 

um grande centro urbano, a qual pode ter prioridades diferentes de uma escola do interior do 

país. Então nesta linha uma competência identificada como essencial no aprendizado de Física 

seria “não projetando o que um futuro engenheiro ou profissional em telecomunicações 

precisarão saber, mas tomando como referência um jovem solidário e atuante, diante de um 

mundo tecnológico, complexo e em transformação” (PCNEM, p. 62). Na intenção de ajudar o 

professor de Física na elaboração de um projeto que atenda as competências sugeridas acima, 

os PCNEM privilegiaram “seis temas estruturadores com abrangência para organizar o ensino 

de Física” (PCNEM, 2019, p. 72) como sendo: “Movimentos (variações e conservações); 

Calor (ambiente e uso de energia); Equipamentos (elétricos e telecomunicações); Matéria e 

Radiação; Universo (terra e vida)”, (PCNEM, 2019. P. 72). 

Segundo os PCNEM esses temas não devem ser trabalhados de forma isolada, pois 

eles só completam seu sentido levando em consideração outras áreas de conhecimento, 

salientando que não se trata de uma lista de tópicos, mas uma exemplificação de como pode 

ser concretizada uma associação entre competências e conhecimentos, visando aos objetivos 

formativos desejados. 

 

3.2.2 O Sentido da Prática Experimental Segundo os PCNEM 

  

Segundo os PCNEM (2019, p. 82), a experimentação tem como fator determinante 

evitar a aquisição do conhecimento científico como uma verdade estabelecida e 

inquestionável. Através do ensino pelo método experimental o aluno é levado a questionar 

sobre os fenômenos físicos observados, além de ainda poder construir experimentos de baixo 

custo, manusear, operar e agir de diferentes formas, de modo que desperte sua curiosidade, 

sendo assim, a experimentação se torna indispensável durante todo o processo de 

desenvolvimento das competências em Física. 

Ainda fica sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que para aplicar aulas 

experimentais nas escolas, os professores não precisam se apegar às tradicionais experiências 

em laboratórios, até porque as estruturas físicas da maioria das escolas não permite agir dessa 

forma, e ainda, esse tipo de experimento tradicional traz uma lista de procedimentos 

previamente fixados que às vezes não ficam claros para os alunos. Sendo assim, uma 
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alternativa apresentada seria a utilização de materiais de baixo custo tais como, pedaços de 

papéis, fios já usados, lâmpadas, o uso de lupas e papelão na confecção de lunetas, entre 

muitos. Para os PCNEM, mais importante que os materiais utilizados, é, que competências 

estão sendo promovidas com as atividades experimentais. 

Conforme os PCNEM, (2018, p. 83), utilizar o método experimental é dar ao aluno 

ferramenta para relacionar o que se estuda na escola com o cotidiano, e ainda propor a ele 

desafios que talvez não consiga com uma aula puramente tradicional, pois, 

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, (PCNEM, 2019, p.84) 

Sendo assim podemos perceber que caso o aluno receba em suas aulas, atividades 

experimentais para completar o ensino teórico, ele poderá entender melhor a aplicabilidade 

física dos instrumentos que se usa no dia-dia. Por exemplo, se o aluno recebe aulas teóricas 

envolvendo o conteúdo de eletricidade sobre geradores somente na teoria, mas no decorrer 

das aulas o professor levar um circuito montado previamente, com geradores (pilhas), ligados 

por fios condutores elétricos a uma lâmpada, ele poderá explicar melhor a seus alunos o 

funcionamento deste dispositivo num circuito. Essa atividade não tomaria muito tempo do 

educador, pois ele teria a possibilidade de construir esse circuito anteriormente e a baixo 

custo, lembrando ainda que, uma vez construído esse experimento poderá servir para outras 

aulas que vierem posteriormente. 

 

3.3 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o desenvolvimento tecnológico 

é parte integrante na vida do ser humano, tal desenvolvimento traz benefícios, como o uso de 

máquinas e automotores e até chips semicondutores, entre outros, pois ciência e tecnologia 

vêm se integrando e fazendo cada vez mais parte da humanidade, no entanto, a educação 

científica deve acompanhar esses avanços, dando aos jovens o suporte capaz para ingressá-los 

neste meio. “Nessa perspectiva, a área de ciência da natureza, por meio de um olhar articulado 

de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso à 

diversidade de conhecimentos científicos” (BNCC, p. 322). Ainda a BNCC, propõe um 

ensino onde o processo investigativo, e nessa linha aparece o método experimental, seja visto 
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como elemento que ajuda na formação do aprendiz. Ainda vale lembrar que o 

desenvolvimento deve ocorrer atrelado a um ensino didaticamente planejado ao longo de toda 

educação básica, levando o aluno a uma reflexão sobre os conhecimentos que possui do 

mundo a sua volta. 

Uma preocupação da BNCC, é introduzir na mente do estudante um interesse em 

estudar o mundo em que vive, onde o aluno pode dialogar a respeito de diversos temas com 

uma linguagem ativa, colocando a opinião científica a respeito de determinado assunto de 

maneira coerente com as descobertas da ciência. Dessa maneira a BNCC espera ainda que o 

aluno possa não só participar com opiniões, mas com atitude em questões relevantes,tais 

como, o meio ambiente, o desenvolvimento tecnológico, entre outros, como cita a própria 

BNCC:nas competências específicas da ciência da natureza: 

1. Compreender as ciências da natureza 

como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, 

cultural e histórico; 

2. Compreender conceitos fundamentais e 

estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, 

práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança 

no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do 

trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva. 

8. Agir pessoal e coletivamente com 

respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

recorrendo aos conhecimentos da Ciências da natureza para tomar decisões 

frente a questões científico-tecnológicas e sócio ambientais e a respeito da saúde 

individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários (BNCC, p. 324)  

Vale salientar que foram para este trabalho citados apenas as competência um, dois e 

oito, entre as oito propostas pela Base Nacional Curricular, por entender que essas resumem 

as demais no que se refere a experimentação. Com um olhar atento a essas competências 

sugeridas pela BNCC, o professor pode propor aos alunos do nono ano do ensino 

fundamental, um aprendizado baseado em atividades experimentais, já que abordar o ensino 

de física nesta etapa somente com conceitos teóricos aplicando fórmulas, pode-se não 

alcançar o resultado esperado, uma vez que, não daria tempo de o aluno assimilar os 

conhecimentos matemáticos e físicos, pois nesta etapa aborda os conhecimentos de biologia, 

química e física. 

Para melhor aprofundar esses conhecimentos a BNCC propõe orientações para 

elaboração dos currículos de ciências apresentando três unidades temáticas, tais como, 

Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e Universo. Na primeira “unidade estão envolvidos 

estudos referentes à ocorrência, a utilização e ao processamento de recursos naturais e 

energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia e na produção e no uso 
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responsável de materiais diversos” (BNCC, p. 325). Na segunda temática, propõe estudos 

ligados à biologia no “estudo de questões relacionadas aos seres vivos” (BNCC, p. 326). Na 

terceira temática, apresenta estudos ligados a “compreensão de características da terra, do sol, 

da lua e de outros corpos celestes - suas dimensões, composição, localização movimentos e 

forças que atuam entre eles” (BNCC, p. 328). Nesta última aparece um ensino que envolve a 

física astronômica, onde pode ser utilizado materiais experimentais de baixo custo, para 

construir conhecimento sem a necessidade de cálculos teóricos.  

Todas as orientações apresentadas pela BNCC são flexíveis à realidade de cada escola, 

respeitando os diversos aspectos culturais de cada região. Vale lembrar que essas orientações 

respeitam a autonomia do professor, deixando-o livre para adequá-las à realidade sócio 

cultural dos alunos. Ainda no tocante ao método experimental como ferramenta pedagógica 

de ensino, cada professor pode inseri-la de acordo com as condições estruturais que as escolas 

oferecem, o importante é oferecer aos alunos um entendimento do mundo “Físico”, 

relacionando-o com o real. 

 

3.4 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), é um documento que traz vinte metas a serem 

alcançadas para melhorias na educação básica brasileira no período de 2014 – 2021, que tem 

como objetivo “desencadear o debate a respeito dos indicadores mais adequados para o 

acompanhamento das metas estabelecidas no Plano” (PNE, 2015, p. 1). Mas para este TCC, 

será apenas analisado a meta que refere à experimentação como forma de auxiliar no ensino-

aprendizado, sendo considerado a meta seis como essencial para estudo no que diz respeito a 

parte experimental. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), na meta seis, prevê o ensino integral em pelo 

menos cinquenta por cento das escolas públicas. Com essa proposta, pode ser utilizado essas 

horas extras para atividades complementares, entre as sugeridas pelo PNE estão a 

experimentação e a investigação científica. Nessas aulas pode ser proposto aos alunos 

atividades de construção dos experimentos de baixo custo, já que esta atividade demanda um 

pouco mais de tempo, ainda com isso os alunos, auxiliados pelo professor, podem fazer uma 

análise mais aprofundada dos fenômenos observados, trazendo assim um melhor 

entendimento do conteúdo desenvolvido em sala de aula. 

Essas iniciativas talvez ajudassem o governo Federal a atingir a proposta da meta sete 

do PNE, a qual almeja melhorar o fluxo escolar e o índice de aprendizagem, com o fim de 
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atingir um desempenho no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB), de 3,7 em 

2013 para 5,2 até o ano de 2021 no ensino médio. 

Para melhor sintetizar o que diz os documentos sobre o ensino, mas especificamente 

no que se refere a experimentação, será apresentado a seguir um mapa conceitual deste 

desfecho, segundo a ideia deste trabalho. 

 

Figura 3.5. Mapa conceitual 2 “Legislações educacionais” 

   

Fonte: Elaboração própria 
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4. PESQUISA SOCIAL 

  

            Quando um pesquisador resolve analisar uma situação que envolve um aglomerado de 

pessoas, ele pode selecionar um grupo menor para realizar sua pesquisa e coletar os dados 

para a partir de então fazer seu estudo, pois dificilmente atingiria toda a massa que compõe a 

sua área de pesquisa, “Por essa razão, nas pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com 

uma amostra, ou seja, com uma pequena parte dos elementos que compõem o universo”, (Gil, 

2008, p.90). Partindo dessa linha, foram selecionadas as escolas e professores que atuavam 

com a disciplina de ciências no nono ano do ensino fundamental, e Física no ensino médio no 

município de Presidente Médici, esperando que com as informações colhidas neste grupo de 

professores, fosse possível para fazer uma amostragem suficiente para análise de como está 

sendo utilizado a experimentação como método de ensino de Física. 

            Com vistas nos tipos de amostragens que podem ser utilizado pelo pesquisador, ao 

aplicar sua pesquisa, e com base nos estudos bibliográficos de Antônio Carlos Gil, fica 

estabelecido a amostragem por tipicidade, a que melhor se enquadra neste tipo de pesquisa, 

pois conforme Gil (2008, p.94), este tipo de amostragem é considerada não probabilística e 

consiste em selecionar um subgrupo de pessoas para fazer a análise. Ainda para Gil (2008, P. 

94), este tipo de análise requer que o pesquisador tenha um conhecimento prévio da 

população a ser estudada, no contrário, correria o risco de comprometer o resultado da 

pesquisa. 

            Para execução de uma pesquisa Gil (2008, p. 100), cita a observação como uma 

técnica que pode ser utilizada, porém é importante destacar, que esta forma de procedimento 

pode interferir no resultado da pesquisa, como destaca o próprio Gil:  

O principal inconveniente da observação está em que a presença do pesquisador 

pode provocar alterações no comportamento dos observados, destruindo a 

espontaneidade dos mesmos e produzindo resultados pouco confiáveis. As pessoas, 

de modo geral, ao se sentirem observadas, tendem a ocultar seu comportamento, 

pois temem ameaças à sua privacidade (Gil, 2008, p.101).  

            Como esta estratégia pode comprometer o resultado da pesquisa, trazendo um 

resultado que pode ser questionado, pois a resposta do pesquisado pode não ser verdadeira, 

por se sentir constrangido com a presença do pesquisador, esse método não é muito 

recomendado, no entanto, é conveniente utilizar o questionário como método de coleta de 

dados. 
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4.1 INSTRUMENTO DE COLETA - QUESTIONÁRIO 

 

            O instrumento de coleta que pode ser eficaz numa pesquisa é a aplicação de um 

questionário, o qual segundo Gil (2008, p.121), consiste num conjunto de questões aplicadas 

às pessoas com o propósito de obter informações para a partir daí fazer um estudo. Essas 

questões podem ser feitas oralmente ou por escrito. As feitas em escrito podem surtir melhor 

resultado, pois trazem menor constrangimento aos pesquisados. Existem alguns cuidados que 

precisam ser tomados quando se utiliza a aplicação de questionário como método de pesquisa, 

tais como: “constatação de sua eficácia para verificação dos objetivos; determinação da forma 

e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação das questões; construção das alternativas; 

apresentação do questionário e pré-teste do questionário” (Gil, 2008, p. 121). 

            Dentre as vantagens na aplicação de um questionário em pesquisa Gil (2008, p. 122), 

apresenta algumas, tais como, possibilidade de atingir um grande número de pessoas, baixo 

custo com pessoal, garantia de anonimato aos pesquisados, permite que o pesquisado o 

responda no momento oportuno e não influencia na opinião do pesquisado, vale lembrar que 

essas são as vantagens do questionário quando se compara a uma entrevista. 

            Ainda segundo Gil (2008, p. 122), o questionário usado como método de pesquisa, 

possui algumas limitações, tais como, somente quem sabe ler pode participar, impede o 

auxílio de instruções, as circunstâncias em que foi respondido muitas das vezes são 

desconhecidas, não oferece garantia que a maioria dos pesquisados o devolvam respondido, 

normalmente envolve número reduzido de questões e oferece resultado muito crítico no que 

diz respeito ao objetivo, pois os itens sugeridos podem ter significados diferentes para cada 

pesquisado. Vale lembrar que algumas dessas limitações não se aplicam ao questionário 

apresentado neste TCC, pois a pesquisa foi feita com professores que tinham nível de ensino 

superior. 

            Quanto ao pré-teste, Gil (2008. p. 134) o apresenta como forma de se construir um 

questionário eficaz e que não traga cansaço ou constrangimento, questões desnecessárias e 

falhas na redação.  Esse pré-teste deve assegurar que o questionário esteja bem elaborado, 

apresentando alguns critérios, tais como, “clareza e precisão dos termos; forma de questões; 

desmembramento das questões; ordem das questões; e introdução do questionário” (Gil, 2008, 

p. 134).  

            Com base nas orientações de Antônio Carlos Gil, pode ser realizado, e posteriormente 

aplicado o questionário aos participantes de uma pesquisa de maneira que não os traga 
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constrangimento, de modo que os colaboradores se sintam satisfeitos em participar da 

pesquisa. Agindo assim, o pesquisador pode garantir respostas mais verdadeiras. 
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5. METODOLOGIA  

  

            Para elaboração deste trabalho de conclusão de curso, foi feita uma pesquisa teórica 

com os temas abordados referentes à experimentação como estratégias de ensino de Física. 

Também apresentado uma sugestão de experimento de baixo custo que pode ser utilizado em 

sala de aula, além disso, realizou-se uma pesquisa de caráter social de análise quantitativa 

com os professores que lecionam a disciplina de ciências no nono ano do ensino fundamental 

e Física nas três séries do ensino médio com o objetivo de fazer uma Análise das Aplicações 

das Atividades Experimentais no Ensino de Física nas Escolas Estaduais de Ensino 

Fundamental e Médio do Município de Presidente Médici, a qual traz como tema deste 

trabalho. 

            Na realização desta pesquisa foi utilizado um questionário impresso por escrito 

aplicado aos professores, para a partir deste coletar dados, plota gráficos dos resultados 

quantitativos e então fazer uma reflexão sobre como está sendo usado esta prática de ensino. 

Este questionário (Tabela 5.1) é composto de sete questões de múltipla escolha, facilitando as 

resposta dos pesquisados. 

Tabela 5.1. Questionário aplicado aos professores de ciências ou física nas escolas estaduais 

do município de Presidente Médici.  

Questão Alternativas 

Você utiliza o método experimental para 
ensino de física? 
 
 
 
Qual o motivo para a não utilização da 
prática experimenta? 

Sim 
Não 

Falta tempo para realiza e prepara as 
atividades 

Falta laboratório 
Falta interesse dos alunos 

Falta material 
Falta recurso pedagógico 

Quantidade de aulas insuficiente 
Outros 

Você considera sua formação acadêmica 
em relação a prática experimental no 
ensino de física para atuação profissional? 

Suficiente 
Insuficiente 

Razoável 
 
Se sua formação foi insuficiente, quais 
foram os motivos? 

Não tive prática experimental 
O laboratório possuía recursos escassos 

Não sou formado na área 
 
Qual o tipo de experimentação você mais 
utiliza? 

Experimentos concretos de laboratório 
Experimentos concretos de baixo custo 

Experimentos virtuais através de aplicativos 
de simulação 
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Tabela 5.1. Questionário aplicado aos professores de ciências ou física nas escolas estaduais 

do município de Presidente Médici.                                                                   (Continuação ) 

 
 
Obstáculos na utilização da prática 
experimental? 

Falta tempo para realizar as atividades 

Falta laboratório 
Falta interesse dos alunos 

Falta material 
Falta recurso pedagógico 

Não tem obstáculos 
Outros 

 
 
 
Você realiza atividade experimental 
quando quer? 

Promover interações sociais que permita 
explorar adequadamente os conteúdos 

Reforçar o entendimento dos alunos 
depois de apresentar o conteúdo 

Introduzir um conteúdo novo 
Verificar a validade de uma lei física 
Promover a motivação dos alunos 

Outros 
Fonte: Elaboração própria 

 

            Na primeira questão (Tabela 5.1). o professor foi convidado a responder se estava ou 

não utilizando a prática experimental como método de ensino. Caso a resposta fosse sim, o 

professor pesquisado responderia mais três questões de múltipla escolha, as quais indagavam 

o tipo de experimentação que mais utilizavam, o que mais atrapalhava, ou seja, os obstáculos 

na utilização do método experimental e o objetivo que queria atingir com a utilização da 

prática experimental. Caso a resposta fosse não, o professor pesquisado responderia outras 

três questões também de múltipla escolha, as quais questionavam o motivo para a não 

utilização da prática experimental, sobre a formação acadêmica em relação à prática 

experimental (se foi suficiente, razoável ou insuficiente) e caso a formação do professor tenha 

sido insuficiente, o ponto da insuficiência.  

            Em cada questão apresentada, os professores podiam assinalar mais de uma 

afirmativa, principalmente nas que se referia a resposta sim em relação a aplicação da 

atividade experimental, pois no que diz respeito ao tipo de experimentação, o método 

utilizado e os obstáculos encontrados, poderia haver a possibilidade de o professor se 

enquadrar em mais de uma alternativa apresentada. Ainda cada questão ficou em aberto para 

que os pesquisados pudessem opinar com sugestões de métodos utilizados que não foram 

abordado no questionário ou acrescentarem algo que achassem necessário. 

            Cada professor foi abordado de forma cordial, não sendo pressionado a responder ao 

questionário, e para isto, cada um assinou um termo de consentimento ao participar da 
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pesquisa. Foram ainda esclarecidos que não eram obrigados a responderem o questionário e 

que essa pesquisa se trataria da elaboração deste TCC e para fins de estudo. 

            O questionário foi entregue para os professores, mas não exigido responderem de 

imediato, podendo levar para casa e devolverem respondido ou não no dia seguinte. Dessa 

maneira, não foram atrapalhadas as atividades dos professores no seu trabalho, evitando 

assim, o constrangimento, o que é uma vantagem na utilização do questionário no método de 

pesquisa. 

 Foram quatro escolas pesquisadas, sete professores foram abordados e convidados a 

participar da pesquisa. Haviam educadores que lecionavam em mais de uma escola, mas estes 

participaram apenas uma vez da pesquisa. Dos sete abordados, somente um não mostrou 

interesse em participar, este por sua vez, teve o seu direito respeitado. Vale frisar que a 

pesquisa foi realizada com aqueles que lecionam Ciências no nono ano ou Física no ensino 

médio sendo ou não graduados em física, o importante é que estivessem lecionando algumas 

dessas disciplinas. A listagem com as escolas e o quantitativo de docentes participantes 

encontra-se na tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2. Escolas participantes da pesquisa e quantidade de docentes. 

Escolas Professores 

E.E.F.M. Professor Paulo Freire 1 

E.E.F.M. Carlos Drummond de Andrade 2 

E.E.F.M. Presidente Emílio G. Médici 2 

CEEJA Marechal Rondon 1 
Fonte: Autoria própria. 

             

 Para a realização do questionário, foram utilizadas perguntas curtas, objetivas e de 

fácil entendimento para que os professores não perdessem tempo com as respostas. A partir 

do mesmo que encontra-se no apêndice deste trabalho, foram construídos gráficos com 

demonstrações dos resultados obtidos para que sirvam de referencial para uma análise e 

posteriormente as discussões da pesquisa e conclusão do TCC. 

            Na intenção de garantir segurança ao pesquisador e aos professores pesquisados, 

foram assinados os termos de compromissos por parte do pesquisador e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por parte do pesquisador e pesquisados e ainda 

foi entregue uma cópia do plano de trabalho junto a Coordenadoria Regional de Educação do 

Estado de Rondônia (CRE/SEDUC) - Polo de Ji-Paraná, bem como, obtido nessa ocasião, o 

Termo de Anuência Institucional (TAI), assinado com carimbo institucional da gerente 
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administrativa desta entidade. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética da Plataforma 

Brasil, a qual concedeu parecer aprovado para a realização da pesquisa sob o Nº 3.545.458, 

atendendo às normas do ministério da saúde, já que se trata de uma pesquisa com seres 

humanos. Todos estes documentos seguem no apêndice para possíveis consultas. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a realização da pesquisa foi criado um questionário impresso (Tabela 5.1) 

dirigido aos professores de Ciências no nono ano do ensino fundamental e Física do ensino 

médio. Este questionário foi dividido em três partes: a primeira é composta de apenas uma 

questão, a qual foi dirigida a todos os participantes. A segunda foi dirigida somente aos que 

não utilizavam a experimentação como ferramenta de ensino, nesta contém três perguntas, as 

quais procuram diagnosticar o motivo da não utilização desta prática de ensino. A terceira foi 

específica para os que utilizavam a experimentação no seu método de ensino, contendo três 

questões, cuja finalidade é diagnosticar a forma que estão usando esta prática de ensino. Com 

isso ao todo, foram sete questões, todas de múltipla escolha, de modo a facilitar as respostas 

dos professores. 

Para melhor analisar o resultado da pesquisa, esta foi dividida em três partes, em cada 

uma dessas acompanham os gráficos pertinentes a cada questão do questionário aplicado com 

o resultado em porcentagem. As discussões sobre cada resultado são seguidas a cada gráfico. 

Vale lembrar que nem todos os professores se dispuseram a participar da pesquisa, o que é um 

direito participar ou não, então serão considerados os resultados obtidos somente entre aquele 

que contribuíram com a pesquisa totalizando seis docentes. 

 

6.1. ANÁLISE DE DADOS 

 

6.1.1 Parte 1 da análise do questionário: Docentes em geral.  

 

Nesta primeira parte foi realizada a análise de dados da pergunta feita a todos os 

professores que participaram do questionário, sendo que nesta, havia apenas uma questão a 

analisar, então aqui, os professores tiveram a oportunidade de responder se estavam utilizando 

o método experimental como ferramenta de ensino como mostra o Gráfico 6.1. 

 O Gráfico 6.1 mostra que grande maioria, totalizando 67% dos professores, que atuam 

nas escolas de Presidente Médici estão utilizando o método experimental para o ensino de 

Ciências ou Física. Isso mostra que estão dando ênfase no ensino prático dos conteúdos 

abordados, contribuindo assim com uma aprendizagem concreta capaz de relacionar a teoria 

com a prática. Apesar disso, como é possível perceber, 33% não utiliza nenhum tipo de 

atividade experimental para ensinar seus alunos, oferecendo assim um ensino totalmente 

teórico. Essa situação é preocupante, pois um aluno que passa por todo um período de estudo 
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de determinado conteúdo sem ter a oportunidade de relacionar o que aprendeu teoricamente 

com a prática, corre o risco de não conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos na sala de 

aula em diversas situações diárias. 

 

Gráfico 6.1 - Referente à questão 1 do questionário aplicado aos professores de Ciências e 

Física das escolas estaduais de Presidente Médici 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

6.1.2 Parte 2 da Análise do questionário: Docentes que não utilizam o método 

experimental. 

 

            A seguir foram apresentados os dados referentes aos professores que responderam não 

a questão 1. Muitos professores, ou quase todos, encontram dificuldades nas realizações das 

atividades experimentais. Entre essas se encontram nesta questão, a falta de tempo, 

laboratórios, interesse dos alunos, material, recurso pedagógico e insuficiência de aulas. 

Assim eles puderam destacar as mais relevantes, foi deixado ainda espaço para opinarem ou 

citarem outras que achassem mais pertinentes. Nesta parte da pesquisa, os professores 

puderam assinalar mais de uma alternativa, pois eles podem ter mais de um motivo para não 

realizar a prática experimental. A análise quantitativa destes dados se encontram no Gráfico 

6.2. 

Como mostra o Gráfico 6.2, prevaleceu a falta de tempo na preparação ou realização 

das aulas experimentais com 34% como a principal justificativa para não realização das 

atividades, neste sentido, pode-se ver que a carga horária se torna um obstáculo, levando o 

professor a não ministrar uma aula de qualidade. Ainda é possível perceber que as escolas não 
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possuem laboratórios de física, já que 33% têm esse como motivo da não aplicação da 

experimentação. Nota-se também que 33% os professores acham a quantidade de aulas 

insuficiente para trabalhar esta prática de ensino. Já foi dito neste TCC que a falta de estrutura 

das escolas como um problema a ser resolvido, porém a BNCC deixa cada professor livre 

para usar sua criatividade dinamizando seu método de ensino, já na última alternativa, nota-se 

que realmente duas aulas semanais de física são poucas para ministrar um aula de qualidade, 

levando em consideração que a ementa do ensino médio é recheada de conteúdos à serem 

abordados. As outras alternativas foram a falta de interesse dos alunos, falta de material, falta 

recurso pedagógico e outras situações que eles pudessem achar pertinentes, porém nenhum 

assinalou estas.  

Gráfico 6.2 - Referente à questão 2 do questionário aplicado aos professores de ciências ou 

física das escolas estaduais de Presidente Médici entre os que responderam não à questão 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Gráfico 6.3 analisa a formação acadêmica recebida pelos professores em relação a 

experimentação. Aqui se procurou mostrar o motivo da não aplicação da experimentação no 

ensino de física ou ciência. No Gráfico 6.3, pode-se perceber que nenhum dos professores 

pesquisados consideram sua formação acadêmica insuficiente no que se refere a 

experimentação. Sendo assim, o motivo de não a utilizarem não se atribui ao fator 

universitário. Porém, a metade considera razoável e a outra suficiente. Quando se diz 

razoável, entende-se que algumas lacunas devem ter ficado. Por outro lado, nunca se aprende 

tudo na graduação. O graduando deve ter em mente que ao sair da universidade para licenciar, 

precisa sempre aprimorar seus conhecimentos, pois todo bom professor nunca para de estudar. 
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Quando se diz suficiente, então nota-se que as Instituições de Ensino Superior (IES), onde 

esses professores graduaram-se fizeram seu papel. 

 

  

Gráfico 6.3 - Referente à questão 3 do questionário aplicado entre os professores de ciências 

ou física das escolas estaduais de Presidente Médici que responderam não à questão 1 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

  

Como entre os professores pesquisados que não utilizam a prática experimental como 

método de ensino, nenhum considera sua formação insuficiente no que se refere à prática 

experimental, então, não responderam a questão quatro do questionário (Tabela 1), sendo 

assim, não tem análise de dados referentes a este levantamento. 

 

6.1.3 Parte 3 da Análise do Questionário: Docentes que utilizam o método experimental. 

 

Agora a análise referente aos resultados obtidos entre os professores que responderam 

“sim” a questão um, ou seja, utilizavam o método experimental como estratégia de ensino. 

Nesta parte foram elaborados três gráficos, um  para a cada pergunta. 

 O Gráfico 6.4 refere-se a questão dois do questionário (Tabela 1), entre os que 

responderam “sim” a questão um. Este gráfico apresenta o número de professores que 

utilizam experimentos levando em consideração a realidade estrutural de cada escola. 
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Gráfico 6.4 - Referente à questão 2 do questionário aplicado aos professores de ciências ou 

física das escolas estaduais de Presidente Médici que responderam sim à questão 1  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 À partir do Gráfico 6.4, um fato que merece principal atenção é que 57% dos 

professores assinalaram que utilizavam experimentos concretos de baixo custo para ensinar 

física. Tendo em vista as condições estruturais das escolas, percebe-se que os professores 

estão usando a criatividade no ensino experimental. Segundo os PCNEM, esta é uma saída 

para driblar as dificuldades que aparecem ao abordar conceitos físicos experimentalmente. 

Outro tipo que se destaca são os experimentos virtuais de simulação com 29% dos docentes 

pesquisados, tendo em vista que nesta época moderna, esta é uma ferramenta de ensino 

acessível em quase todas as escolas, além do que demanda pouco tempo na montagem, já que, 

encontram-se esses instrumentos prontos para uso na internet e os alunos estão já são 

familiarizados com ferramentas eletrônicas. Os experimentos de laboratórios também 

aparecem com 14%, todavia já é do conhecimento de pesquisadores e professores que a 

maioria das escolas não dispõe de materiais laboratoriais. 

No Gráfico 6.5 foi realizado uma análise de dados da questão três com os professores 

que responderam sim a questão um. Nota-se neste gráfico que todos os professores 

pesquisados afirmaram ter como principais obstáculos na realização da atividade experimental 

a falta de laboratório e a falta de material. 
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Gráfico 6.5 - Referente à questão 3 do questionário aplicado aos professores de ciências ou 

física das escolas estaduais de Presidente Médici que responderam sim à questão 1.   

 
Fonte: Elaboração própria 
 

No gráfico 5 se pode notar que a falta de laboratório se destaca com 37% para os 

educadores das disciplinas de Ciências ou Física como um dos maiores obstáculos na 

realização da prática experimental, seguido da falta de material com 36% dos pesquisados. 

Quando se utiliza material de baixo custo, pode-se amenizar esta situação, uma vez que se 

encontram esses materiais para realizar aulas práticas para a maioria dos conteúdos de física. 

A falta de tempo recai na mesma situação dos professores que não utilizam a experimentação 

que já foi visto na etapa dois da análise de dados. É perceptível que aqui é considerada como 

obstáculo com 9%.  

As situações novas que aparecem no Gráfico 6.5 são falta de recursos pedagógicos 

com 9% e falta de interesse dos alunos também com 9%. A primeira já foi apontada por 

Alberto Gaspar no início deste trabalho como sendo realmente uma situação que deve ser 

considerada, pois existem alguns conteúdos de física de difícil explicação com materiais de 

baixo custo, como é o caso dos conceitos de energia e da mecânica quântica. A segunda é um 

fato novo, pois até o momento ainda não tinha aparecido alguma pesquisa que demonstre que 

os alunos não tenha interesse por atividades experimentais. Uma explicação que pode ser 

convincente é a motivação citada anteriormente no capítulo dois, apontada por Alberto Gaspar 

referindo-se a teoria vigotskiana a qual considera que para a criança aprender algo ela precisa 

estar ou pelo menos ser motivada, com isso pode-se concluir que talvez esteja faltando 

motivação. E esta pode vir da família, da escola e dos professores. 
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O Gráfico 6.6 analisou o objetivo dos professores ao aplicar atividades experimentais 

no ensino de Física e Ciências no nono ano. Contou com seis opções de escolha e uma de 

sugestões. Além destes apresentados, existem ainda outros que podem surgir, porém não foi 

acrescentado pelos docentes. 

 

Gráfico 6.6 - Referente à questão 4 do questionário aplicado aos professores de ciências ou 

física das escolas estaduais de Presidente Médici que responderam sim à questão 1.  

 
Fonte: Elaboração própria 
  

No gráfico 6.6 nota-se que grande parte dos professores tem o objetivo de reforçar o 

entendimento dos alunos depois de apresentar o conteúdo com 29% e mostrar a relação entre 

a teoria e a prática também com 29% dos docentes pesquisados. Outro objetivo que se destaca 

entre os professores que utilizam o método experimental para ensinar é promover a interação 

dos discentes com 21%. Também há o objetivo de introdução de um conteúdo novo através da 

experimentação que se destaca com 7% dos pesquisados, para que os alunos não sejam 

surpreendidos ao abordar determinado tópico. Todos esses objetivos são de suma importância 

no desenvolvimento das atividades de ensino, porém fica notado que Vigotski aponta o 

objetivo de promover a interação social, a qual apareceu com 14% do educadores,  como um 

dos mais importantes, já que através dessa interação, os alunos podem aprender dialogando, 

colaborando ideias, discutindo fenômenos e sempre recorrendo ao professor nas dúvidas mais 

pertinentes, alem disso, toda a comunidade externa pode ser envolvida nas atividades 

escolares. Uma prática bastante utilizada que demonstre essa interação são as feiras de 

ciências que acontecem nas escolas, desse modo, esperava-se que mais professores 

procurassem atingir esse objetivo.  
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É importante lembrar que nesta pesquisa ficou claro que os educadores do município 

de Presidente Médici que lecionam Física ou Ciências, mesmo com dificuldades como a falta 

de laboratório, falta de material, falta de tempo para realizar ou preparar as atividades, estão 

utilizando a experimentação como método de ensino. Isso mostra que é possível dar uma aula 

onde envolve a parte prática da Física, fugindo de uma aula puramente teórica. Se não tem 

laboratório, o professor pode utilizar material de baixo custo ou simulação, ou seja, a falta de 

estrutura das escolas não pode ser um obstáculo que impeça o ensino experimental. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho procurou-se mostrar a importância das atividades experimentais no 

ensino de física como método de ensino e estratégia para motivar o aluno no aprendizado dos 

conhecimentos físicos. Sabe-se que a experimentação não ensina por si. Usar desta forma, o 

educador correria o risco de desenvolver atividades experimentais convencionais, onde o 

aluno é convidado a desvendar o fenômeno físico seguindo um roteiro pré-estabelecido, 

instruindo um ensino mecânico. Também a ideia não seria uma atividade totalmente 

demonstrativa, onde o professor opera o experimento, cabendo ao aluno somente observar. A 

sugestão seria utilizar a experimentação como forma de dinamizar o ensino de física, trazendo 

uma interação social entre o aluno (com toda a turma), professor e experimento. Nesta 

proposta, o aprendiz pode colher dados, levantar hipóteses, decidir o caminho a seguir e 

sempre recorrer ao professor para tirar dúvidas, sendo este, o colaborador capaz. 

 Ainda existe a possibilidade das utilizações de materiais de baixo custo, onde o aluno 

poderia participar da construção e montagem dos experimentos. Para isto, precisa usar a 

criatividade, além de trabalhar em grupo, o que pode promover também uma interação social. 

Os PCNs, tanto do ensino fundamental quanto do médio, também sugerem atividades 

que despertem os jovens para um mundo real e tecnológico, de modo que, quando o aprendiz 

saia da escola média, ele possa ser capaz de dialogar e debater situações do cotidiano de 

maneira coerente com o conceito científico. Com essa intenção, foi apresentado duas 

sugestões de atividades experimentais que podem ser usadas pelo professor em suas aulas, 

vale lembrar que são apenas sugestões, cabe ao educador, incrementar e buscar muitas outras 

atividades que podem surtir efeito tanto quanto as apresentadas neste trabalho. Foram 

apresentadas apenas duas, pois a intenção deste trabalho, não era apresentar atividades 

experimentais e sim analisar como elas estão sendo aplicadas nas escolas estaduais do 

município de Presidente Médici.  

Diante disso, foi despertado o interesse em estudar as aplicações das atividades 

experimentais no ensino de Física. Então, foi possível se fazer uma análise de dados sobre o 

assunto experimentação. Totalizaram seis professores participantes da pesquisa. Ficou então 

verificado que apesar das dificuldades, 67% dos professores que atuam no município de 

Presidente Médici com a disciplina de ciências ou Física, estão trabalhando com atividades 

experimentais.  

Quanto à forma utilizada como atividade experimental, a utilização de materiais de 

baixo custo com 57%, destaca como o principal meio utilizado. Isso mostra que é possível 
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utilizar experimentação sem a necessidade de equipamentos sofisticados e de alto valor 

monetário. Caindo a ideia que é preciso ter laboratório na escola para ensinar física 

experimental. Claro que a intenção não é diminuir a importância de um laboratório na escola, 

mas mostrar que se não o tem, o professor pode usar a criatividade para adequar sua forma de 

ensino de acordo às condições estruturais da escola. 

Quanto ao objetivo que o professor pretende alcançar com aulas experimentais, ficou 

constatado que reforçar o entendimento dos alunos depois de apresentar o conteúdo com 29% 

e relacionar a teoria à prática também com 29% dos professores pesquisados, como sendo os 

principais. Isso mostra que os professores reconhecem a importâncias das aulas práticas no 

ensino de Física como ferramenta auxiliar. 

Este trabalho analisou as aplicações das atividades experimentais no ensino de Física 

no município de Presidente Médici, defendendo que o ensino experimental pode dinamizar as 

aulas de Física, mas não sendo trabalhado de forma isolada de maneira a substituir as aulas 

teóricas, mas para dar sentido àquilo que se aprende na teoria. 
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