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Resumo: 

 

O intuito desse trabalho é propor um método de apoio ao processo ensino-

aprendizagem de física, podendo, também, ser aplicado a outras disciplinas, 

com as devidas adaptações às suas realidades, através de uma metodologia 

envolvendo atividades investigativas. Essa proposta objetiva provocar um 

maior interesse pela ciência, melhorando a relação entre o conteúdo de sala de 

aula com a prática acadêmica, buscando associar a teoria com o cotidiano do 

aluno, além de atuar no desenvolvimento de competências como o 

aprimoramento da capacidade de trabalho em equipe, assim como aquelas 

relacionadas à investigação e compreensão. O método empregado proporciona 

uma melhoria da visão crítica do aluno, contribuindo para sua formação como 

cidadão. Como produto associado a esta pesquisa, elaboramos um documento 

a parte, voltado para uso por parte dos docentes da Educação Básica, do modo 

a facilitar a aplicação dessa proposta em sala de aula. 
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Abstract 

This work's goal is to propose a method to help the process of teaching 

and learning Physics, which could also be applied to any subject, with proper 

adaptations to their realities, through a methodology that involves investigatives 

activities. There is also the goal to bring the student to a higher interest in 

science, improving the relationship between the classroom content and the 

academic practice, searching an association between theory and the students' 

daily lives, not to mention the development of skills such as the enhancement of 

group work capacity, as well as initiative and rationality. The employed method 

promotes an improvement on the student's critical view, strongly contributing for 

the citizen's formation. As a product associated to this Dissertation, we 

elaborated an extra document that can be used by Basic Education teachers 

applying this proposal in the classroom. 

Keywords: Experimentation; Physical teaching; Investigative activity; Skills; 
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1 - Introdução: 

 

Se pararmos para pensar em como era a nossa relação, bem como a geração de 

nossos professores e de gerações anteriores – como a dos nossos pais – com a escola, 

enquanto alunos, podemos identificar, acreditamos, inúmeras diferenças com a geração 

atual de alunos. A escola básica era algo interessante para nós, então jovens, por nos 

conferir a oportunidade de interação social e descoberta de coisas que iam muito além 

das possibilidades que nossas casas proporcionavam – como novas amizades, namoros, 

histórias de aventuras, conhecimento sobre o mundo e sobre o funcionamento e 

comportamento das coisas que nos rodeavam. Hoje, porém, diante dessa realidade 

repleta de tecnologias e atrativos cada vez maiores fora do ambiente escolar, como a 

possibilidade de interação social virtual, a escola passou a ter necessidades diferentes 

para despertar o interesse nos alunos. Um possível efeito dessa realidade talvez seja a 

constante necessidade de se incorporar as novas tecnologias aos métodos de 

ensino/aprendizado atuais e a diversificação de metodologias que se busca. 

O ensino de ciências é visto, muitas vezes, como algo que foge da realidade dos 

alunos e, consequentemente, como algo sem importância, inserido nas grades 

curriculares apenas pela força da tradição e para integrar a carga horária exigida 

anualmente pelo Ministério da Educação (BORGES, 2002, p. 293).  

A literatura aponta, também, para a dificuldade que os professores têm em se 

“desacorrentar do tradicional”, de ensinar de maneira diferente da que aprenderam, fugir 

da metodologia tradicional e investigar diferentes formas de ensinar que se adéquem às 

necessidades atuais, como aponta Galiazzi et alii (2001, p.251): 

 

A formação do professor tem, no exemplo, componente forte de sua 
constituição e, na grande maioria, os pesquisadores das áreas específicas das 
Ciências Naturais têm uma concepção sobre ser professor, construída a partir 
de aprendizagens ambientais muito fortes e difíceis de serem mudadas, tanto 
que, apesar de a pesquisa educativa apontar para a necessidade de mudança, o 
modelo de professor tradicional, comprometido mais com o ‘conteúdo’ do 
que com o aprender, é o mais presente no sistema escolar, desde a escola 
básica até a universidade. 

 

Esse tratamento, possivelmente, é fruto de métodos de ensino ultrapassados, que 

mostram os estudos das ciências como algo que se distancia em muito do cotidiano, 

reduzidos, muitas vezes, à "matematização" das ciências e à memorização de fórmulas 

(BORGES, 2002, p. 295), sem inserir algo do interesse dos alunos, como a utilização de 
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materiais midiáticos, por exemplo, como a pesquisa restrita a manuais, como a 

utilização apenas de aulas expositivas, que tornam-se maçantes ao longo do ano, ou, até 

mesmo, com uma linguagem que não os alcance. 

Em estudo sobre o currículo do Ensino Médio para a UNESCO, Waldhelm 

levanta questões relevantes acerca do ensino: 

  

Porque os currículos que predominam nas escolas de um modo geral ainda 
revelam a dificuldade em colocar em prática os princípios que estruturam 
pedagogicamente o ENEM? Estudos mostram que os motivos vão desde o 
tipo de formação docente até a cristalização de um modelo curricular linear, 
disciplinar e com enfoque descontextualizado do conhecimento. Este 
diagnóstico é preocupante. A excessiva fragmentação curricular, com 
disciplinas isoladas e aprisionadas em seus espaços e tempos das grades 
curriculares, dá conta do cidadão que a escola precisa formar? Afinal, a 
cidadania no mundo contemporâneo exige autonomia e protagonismo para 
intervir na realidade marcada por situações que mobilizem saberes múltiplos, 
complexos e interligados. (WALDHELM, 2014, a, p.2) 

 

O laboratório é, muitas vezes, utilizado como meio para atrair esses alunos ao 

ambiente científico pelo fato de sair do campo teórico, muitas vezes maçante, 

enfadonho e sem conexão com a realidade, e proporcionar uma interação prática. 

Porém, como demonstra Borges (2002, p.292), seu uso de forma tradicional tem se 

mostrado pouco eficaz tanto do ponto de vista do estudante, uma vez que considera que, 

na maioria dos casos, a experiência laboratorial se restringe à simples manipulação 

repetitiva e sem reflexão de objetos concretos, já constituídos, com passos 

predeterminados e resultados preestabelecidos, quanto do professor, que se vê coibido 

pela escassez de tempo, pela falta de estrutura, pelo currículo estipulado ao ensino de 

ciências e suas implicações no real aprendizado dos alunos, como verificamos na 

seguinte passagem: 

 

(...) A escola tem sido criticada pela baixa qualidade de seu ensino, por sua 
incapacidade em preparar os estudantes para ingressar no mercado de 
trabalho ou na universidade, por não cumprir adequadamente seu papel de 
formação das crianças e adolescentes, e pelo fato de que o conhecimento que 
os estudantes exibem ao deixar a escola é fragmentado e de aplicação 
limitada. Tampouco a escola conseguiu fazer dos mesmos pessoas [sic] 
acostumadas a tomar decisões, a avaliar alternativas de ação de maneira 
crítica e independente e a trabalhar em cooperação. (BORGES, 2002 p. 293) 

 

Há muito tempo, portanto, se discute em como preparar alunos para sua vida em 

sociedade, como incentivá-los ao pensamento crítico, à capacidade de trabalho em 

equipe e ao real desenvolvimento de um aprendizado que lhes capacite fazer relações 
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com a vida cotidiana e que lhes qualifique para uma profissão (BAPTISTA, 2010, p.84). 

Uma possibilidade que auxiliaria nessa longa jornada, no âmbito das ciências, seria a 

implementação de maneira eficaz da experimentação em sala de aula, por isso alguns 

estudiosos como Borges (2002) e Azevedo (2004) defendem a ideia da experimentação 

investigativa, em que o professor não é um apresentador do experimento, assim como 

usualmente acontece no laboratório de física tradicional, mas um orientador que coloca 

o aluno como criador, pesquisador e desenvolvedor do experimento. 

Segundo Carmo (2012, p.1): 

 

(...) Apesar do tempo consumido nessas atividades, há um grande ganho em 
termos de conteúdos procedimentais (formas e processos em que a ciência é 
constituída e as maneiras pelas quais os cientistas abordam um fenômeno 
natural) e atitudinais (pensar criticamente sobre as relações ciência, 
tecnologia e sociedade), além dos conceituais (conceitos, modelos e teorias 
mais comum nas aulas de física).  

 

Partindo desse pressuposto, esse trabalho visa propor um método investigativo 

de ensino de ciências - nesse caso especificamente, de ensino de física - que, mesmo 

longe de figurar como uma revolução no ensino, tem por objetivo aproximar essa 

ciência ao cotidiano do aluno atual, estimulando a pesquisa e o pensamento crítico a fim 

de desenvolver o interesse acadêmico. Segundo Miranda & Bernardo (2012, p.11) o 

desenvolvimento cognitivo e uma postura crítica em relação ao mundo podem 

aproximar os alunos das aulas de ciências:  

 

De acordo com nossa visão, a disciplina escolar Física é mais do que um 
conjunto de conteúdos a serem ensinados apenas teoricamente. Ela deve ser 
entendida como um meio para ensinar a cultura científica, que possui suas 
próprias regras, valores e linguagem. Cultura esta cuja introdução se faz 
obrigatória para os estudantes e pela escola. (MIRANDA & BERNARDO 
2012, p.11) 

 

A ideia desse projeto nasceu a partir do Curso de Mestrado, iniciado em 2013, 

no qual o conhecimento sobre o construtivismo1 - em que o aluno passa de mero 

observador para um agente dentro da sala de aula – foi aprofundado e utilizado para 

desenvolver trabalhos nas escolas em que atuava como professor de física. 

 

1 Para maior aprofundamento sobre as considerações de Piaget e Vigotsky a respeito de Sequências de Ensino 
investigativas, ler o trabalho de Anna Maria Pessoa de Carvalho, intitulado “O ensino de Ciências e a proposição de 
sequências de ensino investigativas (CARVALHO, 2013 p.1-20). 
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A utilização das contribuições construtivistas nas aulas, baseadas principalmente 

em Piaget e Ausubel (Apud MOREIRA, 2011), aconteceu de forma progressiva e 

resultou, naturalmente, em pontos positivos e negativos, estes últimos, primeiramente 

pela falta de experiência com o ensino investigativo e depois pela dificuldade de 

planejamento cronológico que atendesse aos princípios da investigação científica e ao 

cumprimento do programa de ensino estabelecido pelo MEC. Por isso, foram feitas 

modificações e adaptações à ideia inicial de atuação ao longo das aplicações do produto 

para melhor aproveitamento da técnica utilizada no ensino, visto que os pontos positivos 

observados, sob nossa perspectiva, se destacavam e faziam com que essa iniciativa se 

tornasse digna de continuidade e aperfeiçoamento2. 

Desta forma, as primeiras experiências com essa metodologia começaram a ser 

trabalhadas nas escolas em que lecionava, inicialmente na escola estadual CIEP 484 

Toninho Marques, no Colégio de Aplicação da Universidade de Barra Mansa (UBM) e, 

posteriormente, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ), campus Volta Redonda, no curso de automação industrial e na Escola 

Estadual Manuel Marinho. 

Tamir3 (Apud BORGES, 2002, p. 306) propõe que durante o processo ensino-

aprendizagem existam diferentes níveis de ensino investigativo, que variam de o nível 0 

(zero), como utilizado no laboratório tradicional, até o nível 3 (três), no qual há a menor 

intervenção possível do professor, como demonstrado na tabela abaixo:  

 

NÍVEIS DE 

INVESTIGAÇÃO 
PROBLEMAS PROCEDIMENTOS CONCLUSÕES 

NÍVEL 0 DADOS DADOS DADOS 

NÍVEL 1 DADOS DADOS EM ABERTO 

NÍVEL 2 DADOS EM ABERTO EM ABERTO 

NÍVEL 3 EM ABERTO EM ABERTO EM ABERTO 

 

Tabela 1: Níveis de investigação no laboratório de ciências construída a partir da tabela de Tamir 

(Apud BORGES, 2002, p. 306) 

 
 

2 No terceiro capítulo trataremos mais aprofundadamente sobre os trabalhos feitos, as modificações, bem como os 
resultados obtidos. 
3 Cf. Tamir, P., Practical work at school: An analysis of current practice. In:Woolnough B. (ed.), Practical Science (pp. 
78- 90). Milton Keynes, U.S.A.: Open University Press, 1991. 
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O intuito desse trabalho, então, é propor um método de auxílio ao processo 

ensino-aprendizagem de física que alcance o maior nível possível dentro dos “níveis de 

investigação no laboratório de ciências”, conforme o quadro acima, e que pode ser, 

também, aplicado a qualquer disciplina - com as devidas adaptações às suas realidades - 

através de uma metodologia que envolva atividades investigativas.  

O nosso objetivo é trazer ao aluno um maior interesse pela ciência, melhorando 

a relação entre o conteúdo de sala de aula com a prática acadêmica, buscando associar a 

teoria com o cotidiano do aluno, além de atuar no desenvolvimento de competências 

como o aprimoramento e a capacidade de trabalho em equipe, assim como a iniciativa e 

o raciocínio para resolver problemas através do experimento (BAPTISTA, 2010, p.93) 

e, principalmente, propiciar ao aluno a iniciação à pesquisa, fazendo com que o aluno se 

interesse em investigar, desvendar, manipular dados, entre outros. Para Waldhelm:  

 

(...) a pesquisa mostra-se essencial tanto como uma das dimensões do 
trabalho docente pautado na ação-reflexão-ação, quanto um princípio 
pedagógico que deve permear as práticas curriculares e envolver os alunos. 
Trabalho e pesquisa assim, não se limitam a estratégias didático-pedagógicas. 
(WALHELM,2014b, p.11) 

 

Esse tipo de trabalho esbarra, muitas vezes, na má interpretação da função do 

professor, uma vez que a pesquisa fica sob a responsabilidade do aluno, pode-se 

vislumbrar para alguns, a falsa ideia de total afastamento do professor de seu papel. Mas 

essa visão extremamente simplista a que algumas pessoas se apegam deixa de analisar, 

além do maior aproveitamento para o aluno, o professor como responsável pela 

supervisão e orientação da pesquisa; nas palavras de Azevedo (2004, p.22), "o professor 

muda sua postura, deixando de agir como transmissor do conhecimento, passando a agir 

como guia". Cabem a ele as tarefas de analisar a viabilidade do projeto, a orientação de 

onde e como pesquisar, analisar o tipo de pesquisa e a adequação ao projeto, auxiliar 

nas etapas de elaboração do experimento, bem como auxiliar na harmonia da 

convivência em equipe. Além disso, o professor colabora para a formação da autonomia 

intelectual do aluno, pois, segundo Waldhelm (2014a, p.3) “Se o aluno fica mais 

autônomo, tem condições de continuar aprendendo além dos muros da escola e buscar o 

conteúdo que não foi trabalhado no currículo escolar se tiver necessidade ou interesse 

pessoal”. 

Com essa proposta, portanto, pretendemos trazer ao aluno uma elevação 

significativa à sua aprendizagem, através da experimentação investigativa, pois introduz 
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uma perspectiva de como funciona uma pesquisa acadêmica, auxilia no aprendizado de 

pesquisa e trabalho em equipe, bem como na apresentação de um experimento para um 

público que não conhece a pesquisa. 
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2. Tópicos de Ensino Investigativo: 

 

2.1 - Breve argumento: 

 

O ensino de Ciências encontra diversas barreiras no atual Sistema de Ensino 

brasileiro. O pouco tempo semanal a que os professores dispõem para garantir o 

cumprimento do Currículo Mínimo exigido por algumas Secretarias de Educação, a 

falta de infraestrutura nas escolas e o distanciamento da aplicação prática dos conceitos 

teóricos para o cotidiano dos alunos fazem com que os profissionais dessa área se 

esforcem para incentivar os discentes e oferecer-lhes um aprendizado de qualidade. 

A literatura científica se debruça, hoje, por buscar metodologias que conciliem o 

ensino das Ciências em uma abordagem transversal, que prepare o aluno tanto para o 

conhecimento de caráter científico, com a aprendizagem significativa (MOREIRA, 

2010), quanto para questões sociais e culturais, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais vigentes atualmente no país. Para Waldhelm: 

 

Para desenvolver diferentes objetivos de aprendizagens e ajudar o aluno a 
ampliar sua autonomia intelectual, é necessário propor situações de 
aprendizagem diversificadas, que mobilizem as competências e habilidades 
esperadas e conceitos disciplinares selecionados para aquele nível de ensino. 
Não basta pensar no conteúdo conceitual a ser trabalhado. Ao planejar 
aulas/projetos ou outras situações didáticas, é preciso lembrar que a atividade 
deve estar coerente com a competência focada e não apenas o(s) conteúdo(s). 

(WALDHELM, 2014a, p.3) 
 

Para isso, tentam abandonar o ensino tradicional, pautado exaustivamente no 

ensino empirista-indutivista (SILVEIRA & OSTERMANN, 2002 e GIL PÉREZ et alii, 

2001), ou seja, nas aulas expositivas, na aplicação de fórmulas e operações matemáticas, 

no uso do laboratório4, cujo papel, segundo Borges (2002, p. 294), não é claro para o 

professor, pois o utilizam como mera ilustração de uma teoria, como mais um recurso 

didático (BEMFEITO, 2008. p.22), com problemas e procedimentos previamente 

determinados sem possibilidades para tentativas/erros (BORGES, 2002, p.296). 

As propostas de Piaget (Apud MOREIRA, 2011, p.95), com uma teoria 

construtivista do desenvolvimento cognitivo humano, e Ausubel (Idem, p.159), 

acrescida da teoria de aprendizagem significativa, nortearão nosso trabalho que, em 

 

4 Para estudo aprofundado sobre o uso do laboratório tradicional e as alternativas para seu uso, Cf. Borges, 2002. 
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consonância com os demais trabalhos pautados no construtivismo, visam contribuir para 

uma metodologia de ensino embasado no método investigativo que se mostram como 

alternativa para as atividades práticas que são tradicionalmente utilizadas nas escolas. 

Se é verdade que o ensino por investigação começou a firmar-se desde o século 

XIX (BAPTISTA, 2010. p.80) e tomou proporção em diversas partes do mundo a partir 

dos anos 80 (Idem, 2013. p.84), ainda hoje encontra resistência nas escolas no Brasil 

(CARMO& CARVALHO, 2014, p.1-2), seja pela dificuldade do professor de ciências 

em dispor de tempo para a adequada aplicação da metodologia, seja pelo custo que esse 

tipo de abordagem gera, mesmo quando, com muito empenho, esse professor se esforce 

em desenvolver materiais de "baixo-custo"5. 

Dentro dessa perspectiva de ensino por investigação, nos valemos dos trabalhos 

que se dedicam tanto à teoria dessa metodologia (BORGES, 2002; AZEVEDO, 2004; 

BAPTISTA, 2010; CARVALHO; 2013), quanto dos trabalhos que demonstram sua 

aplicação em sala de aula (CARMO & CARVALHO, 2014; CARMO, 2012) e de 

estudiosos desses autores (BEMFEITO, 2008, WALDHELM, 2014). 

Esses estudos mostram a necessidade de os professores de Ciências mudarem 

seu papel dentro da sala de aula, modificando sua função, que passa a ser de orientador, 

de guia para os alunos e alterando a dinâmica da aula (BAPTISTA, 2010. p.83), para 

que o aluno construa sua aprendizagem a partir de suas experiências e conexões com o 

cotidiano, ou seja, que construa sua alfabetização científica, segundo Almeida & 

Sasseron:  

 

A tendência dos novos currículos (NRC, 1996; Millar e Osborne, 1998; 
Brasil, 2000) desenvolvidos ao redor do mundo é que o ensino de ciências 
abandone suas características tradicionais – de formalismo excessivo, 
acúmulo de informações descontextualizadas e operacionalismo (Capecchi e 
Carvalho, 2006) –, e dê lugar a um ensino que priorize o desenvolvimento de 
habilidades e competências ligadas à cultura científica além, é claro, do 
conteúdo conceitual relacionado às ciências, ou seja, que encaminhe o aluno 
rumo à alfabetização científica (AC). (ALMEIDA & SASSERON, 2013, 
p.1188) 

 

Para Azevedo (2004), os alunos desenvolvem melhor o conhecimento conceitual 

quando participam de investigações científicas, construindo esse conhecimento através 

 

5 Para um estudo aprofundado sobre o processo de integração dos estudos investigativos no currículo escolar a partir 
da Guerra fria, Cf. Carvalho, s/d. 
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da tentativa de resolução de problemas6. Segundo a autora, uma atividade investigativa 

de caracteriza da seguinte forma: 

 

Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de investigação, 
a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou 
observação, ela deve também conter características de um trabalho científico: 
o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as 
características de uma investigação científica. (AZEVEDO, 2004. p.21) 

 

Desta forma, a atividade cumpre o objetivo de levar os alunos a refletir, 

argumentar sobre as possibilidades de resolução dos problemas, interagir com os demais 

colegas, fazer ligações e analogias dos conhecimentos teóricos com as situações do 

cotidiano. O professor, nesse caso, cumpre o importante papel de introduzir as 

situações-problema para a reflexão dos alunos e conduzir o procedimento de 

investigação, contribuindo para que o debate não caminhe para uma visão de ciência 

acabada (BEMFEITO, 2008. p.20), não menosprezar nem o conhecimento prévio dos 

alunos, nem suas emoções, e não lhes tolher o poder de decisão, mas estimular que o 

aluno saia de uma postura passiva sobre o objeto de estudo, construindo sua autonomia, 

e perceba que o processo de construção do conhecimento, com erros e acertos, é tão 

importante quanto o conceito teórico envolvido na aprendizagem (AZEVEDO, 2004. 

p.22); segundo Gil Pérez et alii: 

 

Cria-se assim uma imagem imprecisa e nebulosa da metodologia científica – 
distante da idéia [sic] de algorítimo – em que nada garante que se chegue a 
um bom resultado, mas que representa, sem dúvida, a melhor forma de 
orientar o tratamento de um problema científico (como atestam os 
impressionantes edifícios teóricos construídos). (GIL PÉREZ et alii, 2001, p. 
138). 

 

Podemos perceber, desta forma, que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

norteiam nossos objetivos no que concerne às competências e habilidades7 pretendidas 

aos alunos quanto à compreensão dos fenômenos naturais e tecnológicos, à atitude e 

valores desenvolvidos durante a vida acadêmica, à utilização do conhecimento atingido 

como mais um tipo de ferramenta para sua vida prática. 

 

 

 

6 Para mais informações sobre a questão de “solução de problemas”, Cf. CARVALHO, Ensino de Ciências por 
investigação: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 
7 Podemos entender como “habilidades” técnicas desenvolvidas para a realização em uma determinada situação; e 
“competências” como um conjunto de habilidades aplicáveis em um caráter mais geral. (WALDHELM, 2014b, p.4) 
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2.2 - Apresentação: 

 

Dentre a literatura científica utilizada, autores como Azevedo (2004), Bemfeito 

(2008) e Carmo (2012) demonstram os tipos de atividades investigativas8 que podem 

ser utilizadas em sala de aula dentro dessa perspectiva descrita e que destacaremos 

brevemente para elucidar nossa opção por uma delas: 

As demonstrações investigativas, ou, nas palavras de Carmo (2012. p.4), 

demonstrações experimentais investigativas procuram a construção coletiva do 

conhecimento através do levantamento de hipóteses a partir de perguntas ou de 

fenômenos de uma teoria estudada ou em estudo. Nesse tipo de atividade, além de o 

professor discutir os conceitos envolvidos no(s) fenômeno(s) levantados pelos alunos, 

ele deve abordar elementos históricos e filosóficos envolvidos, bem como chamar 

atenção para aspectos não levantados durante a discussão, ou seja, "construir com os 

alunos essa passagem do saber cotidiano para o saber científico" (AZEVEDO, 2004. 

p.26). 

O laboratório aberto, segundo essas autoras, traz a possibilidade de testar 

experimentalmente um problema ou questão levantada pelo professor, de forma a 

desenvolver habilidades de manipular os instrumentos necessários, estimular o trabalho 

em equipe, o pensamento crítico, a pesquisa científica. Azevedo (2004) e Bemfeito 

(2008) subdividem essa atividade em seis etapas: a proposta do problema, em que o 

professor lança uma questão que possa gerar discussão, cujas respostas se tornarão o 

objetivo do experimento; o levantamento de hipóteses, em que os alunos iniciam a 

pesquisa para a resolução do problema; a elaboração do plano de trabalho, em que os 

alunos discutem a maneira como será realizado o experimento; a montagem do arranjo 

experimental e coleta de dados, em que os alunos começam, propriamente, a manipular 

o material e identificam possíveis imperfeições e coletam os dados; a análise de dados, 

em que os dados coletados na etapa anterior são analisados e sistematizados na forma de 

pesquisa e, por fim, a conclusão, em que se formalizam as respostas encontradas para a 

questão, discutindo sua viabilidade. 

 

8 Carmo (2012) e Azevedo (2004) se diferem, inicialmente, pela quantidade de tipos de atividades investigativas que 
comentam. Azevedo fala sobre as demonstrações investigativas, o laboratório aberto, as questões abertas e os 
problemas abertos, enquanto Carmo acrescenta, a essas, a utilização de textos históricos, a utilização de textos de 
apoio e o uso de recursos tecnológicos. 
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As questões abertas relacionam o cotidiano dos alunos com os conceitos 

discutidos em sala de aula. Essas discussões devem ser “registradas” por escrito, podem 

ser respondidas em pequenos grupos de alunos e auxiliam na produção de texto 

científico, na argumentação dos alunos, além do conhecimento teórico. 

Os problemas abertos se distinguem das questões abertas por não se fixarem 

apenas em conceitos teóricos, mas abordar situações gerais e incluir a matematização 

dos resultados ou as condições para se contornar a questão. 

Além desses quatro tipos de atividades, Carmo (2012) propõe, ainda, a 

utilização de textos históricos, a utilização de textos de apoio e o uso de recursos 

tecnológicos. Na primeira atividade, o professor utiliza textos que ajudam os estudantes 

a situarem e se inserirem no contexto em que o cientista estava imerso quando 

pesquisava sobre determinado problema, levando tanto à construção do conhecimento 

científico, quanto social. Na segunda, o professor leva para os alunos textos que 

auxiliem no embasamento teórico das atividades desenvolvidas em sala de aula. Na 

última, sugere-se que o professor utilize recursos tecnológicos que auxiliem na 

visualização e compreensão prática dos conteúdos ensinados e motivem os alunos para 

as aulas. 

Os trabalhos de Carmo (2012), Carmo & Carvalho (2014), Zia & Scarpa (2012)9 

nos mostram algumas dessas atividades colocadas em prática na sala de aula, assim 

como Borges (2002) e Baptista (2010) nos oferecem modelos que podem ser seguidos 

dentro dessa perspectiva.  

Carmo (2012) utiliza as questões abertas para o ensino de quantidade de 

movimento, na física; Carmo & Carvalho (2014) demonstra as Sequências de Ensino 

Investigativo (SEI's) para o ensino de quantidade de movimento, ou momento linear 

através da argumentação científica e traz um conjunto de cinco atividades que 

complementam a metodologia; Zia & Scarpa nos informa sobre a pesquisa feita com 

alunos iniciais do curso de Biologia sobre a viabilidade do ensino investigativo. 

Borges (2002), por outro lado, além de nos apresentar um extenso estudo sobre o 

ensino investigativo em contraposição ao ensino tradicional, com sua história, pontos 

fortes e precariedades, de modo a preparar o professor para o ensino, nos oferece várias 

alternativas para o ensino de física com o uso do laboratório que fogem do seu uso 

 

9 Nesse caso, ensino investigativo aplicado à Biologia. 
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tradicional; e Baptista (2010) nos oferece vários modelos, utilizados em vários lugares 

do mundo, para a condução de investigações na sala de aula10.  

Dos seguimentos de ensino por investigação propostos por Carmo (2012), nós 

adotamos para nosso trabalho o laboratório aberto. 

 

2.3 - O laboratório aberto: 

 

Nossa proposta de trabalho é a confecção de um manual que auxilie o professor 

a aplicar uma metodologia de ensino investigativo que pode ser adaptado a qualquer 

conteúdo dentro das ciências, sem ficar restrito a um aspecto específico, e nesse ponto 

reside a diferença entre nosso estudo e os demais apresentados nesse trabalho. 

Para a elaboração desse projeto de ensino, como denominamos nosso manual, 

nos pautamos na atividade que trabalha com o laboratório aberto, como descrita por 

Carmo (2012), cuja especificidade consiste na elaboração dirigida de uma atividade 

laboratorial com recursos presentes em nosso cotidiano, ou de fácil acesso aos alunos11, 

que permitam o levantamento de hipóteses e a habilidade cognitiva para a construção do 

conhecimento científico12. 

Para Lewin e Lomascólo (Apud AZEVEDO, 2004. p.21): 

 

A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las, recolher 
dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratório como 
'projetos de investigação', favorece fortemente a motivação dos estudantes, 
fazendo-os adquirir atitudes tais como curiosidade, desejo de experimentar, 
acostumar-se a duvidar de certas afirmações, a confrontar resultados, a 
obterem profundas mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais.  

 

Instigar o aluno a construir seu conhecimento fornece a ele os meios necessários 

para a valorização de sua conduta como pesquisador, como “cientista”, e estreita a 

relação pessoal com as ciências, pois os aproxima ao ambiente científico ao se apoiar 

 

10 Elencamos os trabalhos desses autores com o intuito de facilitar a pesquisa sobre os diferentes tipos de atividades 
investigativas, bem como suas realizações e modelos. Não caberia, nesse trabalho, a abordagem aprofundada de cada 
uma dessas atividades, pois configuraria em pesquisa demasiadamente longa e que fugiria do tema proposto nessa 
dissertação. 

11 Essa acessibilidade consiste em materiais de baixo custo, que podem ser encontrados em papelarias, 
supermercado, ou de uso doméstico, como secador de cabelos, lâmpadas, fios, bolas de gude, etc..  

12 No nosso caso, o conhecimento científico é relacionado à aprendizagem de conceitos da física, mas podem ser 
abordadas questões da matemática, química, biologia, entre outras. 
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não mais na figura do professor, cujo papel se altera para uma espécie de "guia", mas na 

ação do próprio aluno. 

Para Carvalho, é importante ressaltar que os alunos não se comportarão como 

cientistas de fato, visto que carecem de experiência, conhecimento científico e 

ferramentas para isso, mas: 

O que se propõe é muito mais simples – queremos criar um ambiente 
investigativo em salas de aula de Ciências de tal forma que possamos ensinar 
(conduzir/mediar) os alunos no processo (simplificado) do trabalho científico 
para que possam gradativamente ir ampliando sua cultura científica, 
adquirindo, aula a aula, a linguagem científica como mostrada nos parágrafos 
anteriores, se alfabetizando cientificamente (Sasseron e Carvalho 2008). 
(CARVALHO, 2013, p.9) 

 

Galiazzi et alii (2001, p.254) salientam, ainda, a crítica que os professores fazem 

na ênfase em formarem professores a que se baseia um dos objetivos para as atividades 

experimentais, segundo esses autores “Um percentual pequeno dos estudantes segue 

carreiras científicas, portanto não se justifica fazer atividades experimentais para formar 

cientistas”. 

O trabalho com o laboratório aberto deve ser feito cuidadosamente para que não 

caia nos mesmos vícios de um laboratório tradicional, já que a pesquisa é feita pelo 

aluno e este tem como principal material de apoio os livros didáticos, cuja abordagem é, 

ainda hoje, tradicionalista e os sites de busca na internet. Por isso, o professor deve ter a 

preocupação de auxiliar, aconselhar, ou guiar esses alunos para uma pesquisa de 

qualidade, para que a experimentação não vire uma mera constatação predeterminada de 

um conceito abordado. 

Azevedo (2004) descreve uma proposta de atividade, dividida em seis etapas, 

para o laboratório aberto, porém nossa proposta se diferirá das sugestões da autora em 

alguns aspectos, principalmente no que se refere à etapa de elaboração do plano de 

trabalho. Para a autora: 

 

A discussão deve ser feita pelo professor com toda a turma para que se 
observe que nem todas as hipóteses podem ser testadas por meio da 
realização de um único experimento, portanto, há vantagem em se ter vários 
grupos para realizar "o mesmo" experimento, testando as diversas hipóteses 
levantadas, mediante mudanças controladas nos arranjos experimentais. 
Decididas quais serão essas mudanças, cada grupo deve detalhar seu plano de 
trabalho por escrito. (AZEVEDO, 2004. p.28) 

 

Nessa proposta, pedimos para que cada equipe de alunos faça um experimento 

diferente, mesmo que aborde um mesmo conceito. Porém, como trabalhamos com um 
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prazo de seis meses para a construção da investigação científica, o aluno tem a 

possibilidade de escolher um tema que desperte mais sua curiosidade, e como o 

experimento é apresentado às demais equipes, a diversidade temática pode vir a ser mais 

enriquecedora que várias abordagens de um mesmo tema, pois, ao apresentarem cada 

etapa de elaboração para as demais equipes, todos os alunos têm a possibilidade de 

conhecer e interagir com todas as hipóteses levantadas durante a confecção do 

experimento. 

Adicionamos, também, uma etapa que não é contemplada pela autora, que 

consiste na escrita, pelos alunos, de um relatório no qual expõem suas expectativas e 

seu planejamento antes de começar pesquisa e um relato pessoal, ao final do 

experimento, no qual expõem livremente quais contribuições à atividade proporcionou, 

bem como suas considerações positivas ou negativas a respeito do mesmo. 

Portanto, desdobramos as seis etapas de elaboração que a proposta de Azevedo 

abarca (proposta do problema, levantamento de hipóteses, elaboração do plano de 

trabalho, montagem do arranjo experimental e coleta de dados, análise dos dados e 

conclusão) em oito etapas que veremos mais adiante, contemplando também as 

exposições orais de cada equipe nas etapas durante o processo de elaboração e em sua 

conclusão. 
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3 – Experimentação investigativa em ensino de física para o ensino médio: 

 

    Escolhemos o laboratório aberto para nosso trabalho. Embasados em CARMO, 

AZEVEDO e BEMFEITO, montamos uma proposta metodológica e um planejamento 

para aplicações em sala de aula. No capítulo a seguir, demonstraremos as aplicações e 

as alterações realizadas; optamos por apresentar nossa metodologia revisada no capítulo 

4, que é a metodologia proposta em nosso produto. 

 

 3.1 – Aplicação 1 

 

Como dissemos na introdução, essa proposta de metodologia começou a ser 

implementada de forma experimental, moldando-se na antiga fórmula de uma "tentativa 

de melhoria no ensino médio": erros + acertos = modificações. Dessa forma, no fim do 

segundo semestre de 2013, após as discussões realizadas no MNPEF, começou a 

aplicação de experimentos de baixo custo para os alunos do CIEP 484 Toninho Marques 

e do Colégio de Aplicação UBM. 

No CIEP, foi eleita a turma de terceiro ano pelo receio de trabalhar dessa forma 

com alunos mais jovens, como o 1º ano, por exemplo, visto que o trabalho demandaria 

comprometimento e a classe passaria pela adaptação ao diferente número de aulas e 

disciplinas em relação ao ensino fundamental. 

Inicialmente, a implementação durou um bimestre letivo, com três encontros. No 

primeiro, foi pedido aos alunos que pesquisassem experimentos de física e trouxessem 

para a sala de aula um relatório (ANEXO 1) preenchido, que foi disponibilizado pelo 

professor, mas sem delimitar um tema específico. 

No segundo encontro, os alunos apresentavam e entregaram um relatório com os 

resultados de suas pesquisas, comentavam sobre o experimento que pretendiam realizar, 

quais materiais, os conceitos que seriam abordados e resultados almejados. Por fim, no 

terceiro encontro, faziam a apresentação do experimento com demonstração prática, 

explicando aos demais alunos quais fenômenos estariam envolvidos e quais 

relações/usos poderiam trazer para a vida prática. É importante ressaltar que os 

experimentos foram escolhidos pelos alunos a partir de fontes encontradas por eles, e 

em alguns casos em sítios de internet sugeridos pelo professor, durante todo o processo 

de desenvolvimento e montagem, houve acompanhamento e orientação por parte do 
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professor, mas toda a montagem e solução de problemas foram realizadas pelos alunos. 

Dentre os trabalhos13 apresentados, destacamos os seguintes:  

 

1) Experimento com copo e vela sobre diferença de pressão: 

 

 
Figura 1: Experimento sobre diferença de pressão, no qual os alunos demonstram a diferença de pressão 

externa e interna do copo. 

 

 

• Materiais utilizados: 1 copo, 1 prato fundo, 1 vela e água, como na figura 1. 

• Montagem: a montagem consistia em colocar uma vela no meio do prato, 

colocar água nesse prato e acender a vela, depois colocar o copo virado para 

baixo no prato sobre a vela. 

• Execução: Os alunos verificaram que assim que a vela se apaga, a água sai do 

prato e enche o copo. 

• Comentário/Análise: Trata-se de um experimento muito comum, de fácil 

montagem e com materiais de baixo custo. Entretanto, durante a apresentação, 

os alunos demonstraram ter muitas dificuldades, pois se detiveram na montagem 

do experimento e mesmo assim cometeram erros nessa montagem, colocando 

uma vela maior que o copo, por exemplo - depois que perceberam isso, cortaram 

a vela. Os alunos não refletiram sobre os conceitos físicos envolvidos no 

fenômeno, tampouco falaram sobre a relação do experimento com a vida 

 

13 
 Cada figura é referente a um experimento desenvolvido por uma equipe de alunos. 
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cotidiana. Por exemplo, alegaram que isso ocorre devido ao fato de o ar ter se 

extinguido dentro do copo e a água ter entrado em seu lugar, não falando nada 

sobre a diferença de temperatura do ar, diferença de pressão dentro e fora do 

copo ou sua relação com o cotidiano, como a utilização desse conceito em 

aviões e submarinos pressurizados, por exemplo. 

 

2) Experimento do balão com água sobre calor específico 

 

 
Figura 2: Experimento do balão com água, no qual os alunos mostram a diferença de tempo para estourar, 

se comparado a um balão com ar. 

 

• Materiais utilizados: balões, vela e água (figura 2).  

• Montagem: enche-se um balão de ar e outro de água, acende-se a vela e coloca-

se cada balão sobre a vela. 

• Execução: o balão somente com ar é colocado em contato com a chama da vela 

e estoura quase instantaneamente, já o balão com água, quando é colocado em 

contato com a chama da vela, demora a estourar. 

• Comentário/Análise: Novamente, trata-se de um experimento muito comum e 

fácil. Nesse caso, os alunos fizeram uma boa apresentação, a montagem foi bem-

sucedida, comentaram sobre os conceitos físicos, mas na visão do professor a 

explicação da equipe foi muito incipiente, apenas replicando toda a explicação 

da fonte de suas pesquisas, sem compreensão da física envolvida. Por exemplo 

atribuindo a rápida ruptura do balão à falta de água, sem considerar o papel de 

efeitos físicos, como a variação de temperatura, a transferência de calor, etc. 
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Depois de algum tempo, percebemos, então, que a falta de prática do autor na 

aplicação de atividades que utilizam a experimentação investigativa, fez com que a 

orientação dada aos alunos não fugisse do que já se era praticado nas aulas tradicionais, 

que era o intuito primeiro desse trabalho. Os experimentos funcionavam, então, como 

ilustrações para a compreensão dos princípios envolvidos, como meios de adquirir certa 

familiaridade com a ciência, ou seja, como Baptista (2010, p.81) descreve o laboratório 

tradicional. Foram necessárias reflexão e mudança de abordagem. 

A proposta no Colégio UBM sofreu bastante resistência quanto à implementação 

dessa metodologia. Considerando os objetivos de interesse daquela comunidade escolar, 

focada em índices e resultados entendidos como positivos, como número de aprovações 

em Universidades, notas no ENEM, etc., havia uma defesa da utilização do laboratório 

tradicional, em que o professor executa e demonstra um experimento para os alunos, 

para que vejam, na prática, o que acontece na teoria (BORGES, 2002, p.296), e essa 

recusa foi reafirmada mais de uma vez. Essa é uma realidade que vários outros 

professores podem encontrar. Mudar a forma de trabalho em uma escola implica em 

negociação e conflito. Contudo, após longa conversa com a coordenação, foi permitida 

a atividade em caráter experimental mediante a observação da coordenadora da escola. 

Com a aprovação da coordenação, a metodologia seria implementada nos anos 

seguintes. 

Como o colégio trabalha com o regime trimestral, foi utilizado um trimestre 

mantendo-se o número de três encontros para sua elaboração. No primeiro, era 

explicada a forma como seriam realizados os experimentos, o tema, e instruída a 

pesquisa; no segundo, os alunos apresentavam suas pesquisas da mesma forma como no 

colégio anterior e, no último, apresentavam o experimento. Com essa negociação, foi 

possível continuar com a proposta. E alguns dos trabalhos apresentados foram: 
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3) Experimento com manivela, dínamo e lâmpada sobre gerador elétrico 

 
Figura 3: Experimento de um gerador movido à manivela - ao girar a manivela, o dínamo faz com que 

uma lâmpada acenda, tudo montado em uma caixa de madeira.  

 

• Materiais utilizados: um gerador de eletricidade, um suporte com lâmpada, uma 

caixa, manivela e um dínamo14 (figura 3).  

• Montagem: em uma caixa de madeira, coloca-se o dínamo encostado na 

manivela, ligam-se os fios à lâmpada.  

• Execução: ao girar a manivela acende-se a lâmpada, devido ao movimento do 

dínamo. 

• Comentário/Análise: esse trabalho apresentou um aparato que dispendia de um 

bom tempo para ser montado, a equipe apresentou bem o experimento, porém 

essa explicação foi incipiente, visto que demonstraram pouco conhecimento ou 

domínio sobre o que falavam, apresentaram apenas textos decorados e não o 

conhecimento adquirido. Por exemplo, quando questionados sobre o 

funcionamento do dínamo, não souberam explicar o que haviam acabado de 

dizer – que dentro do dínamo havia ímãs em volta de uma bobina de fio 

enrolado, essa bobina girava para gerar corrente elétrica – ou seja, os alunos 

somente replicaram o que leram, sem refletir sobre o que estavam falando. 

 

 

 

 

14 Dispositivo utilizado para transformar energia mecânica em energia elétrica, através do giro de uma ou mais bobinas 
(fio condutor e enrolado) ao redor de um imã ou ao contrário (o imã girando em torno da bobina).   
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4) Experimento de um pote com água e luz sobre lentes esféricas 

 

 
Figura 4: O experimento é formado por um pote de vidro repleto de água que se transforma em uma lente 

esférica ao receber um feixe de luz projetado por uma lâmpada, através de um orifício no papelão. 

 

• Materiais utilizados: um pote cilíndrico, água, uma caixa de sapato e uma 

lâmpada (figura 4).  

• Montagem: enche o pote de água, faz um furo na caixa, coloca o pote na caixa, 

posiciona a lâmpada na frente do furo. 

• Execução: lente convergente - dentro da caixa era possível observar a 

convergência dos feixes de luz. 

• Comentário/Análise: O experimento foi apresentado com um bom nível de 

elaboração e, por isso, os alunos tiveram problemas na execução, uma vez que 

fizeram poucas explicações sobre a física envolvida, consultando todo o tempo o 

material da fonte que pesquisou e cometendo erros conceituais. Por exemplo, em 

nenhum momento falaram sobre refração e convergência. 

A partir dessas e de outras aplicações, podemos perceber que os alunos 

simplesmente reproduziam o que achavam na internet, demonstrando pouca criatividade 

e pesquisa sobre o experimento. Não havia um bom envolvimento e aprendizagem, sem 

contar que, por não ter sido designado um tema específico, deixando aberto a qualquer 

experimento de física, foram realizados experimentos descontextualizados, muito 

variados e que não envolviam o programa estudado ou que estudariam. 

Percebemos, também, que algumas equipes tiveram problemas entre os 

integrantes, desde alunos que não produziam até alunos que apresentavam problemas de 
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convivência. Para tentar solucionar esse tipo de problema, era necessário sentar com os 

alunos da equipe e conversar com cada integrante tentando intermediar os problemas - 

em alguns casos, foi preciso mudar alguns integrantes da equipe, caso houvesse 

consenso desse integrante, da equipe da qual sairia e da equipe em que seria inserido. 

Em casos que não havia tempo hábil para a participação de um novo integrante, ou a 

equipe relatasse a não participação ou pouca participação desse novo integrante, ele 

seria avaliado proporcionalmente à sua contribuição para o experimento.   

Quanto ao tempo, os projetos que eram executados no tempo de um 

bimestre/trimestre eram, em geral, muito simples e havia pouco aprofundamento dos 

experimentos - claro que havia exceção – mas a questão do tempo era algo a ser 

repensado para uma nova implementação. 

O feedback dos alunos serviu para a análise da viabilidade da metodologia 

levando em consideração o real aprendizado, o tempo utilizado, os pontos negativos 

encontrados, como a falta de interesse, a dificuldade de pesquisa, o cronograma que 

deve ser cumprido, entre outras preocupações, e a continuidade do projeto mostrou-se 

pertinente, com algumas modificações, uma vez que traria possibilidades de aperfeiçoar 

uma metodologia que se mostrava promissora.  

  

3.2 – Aplicação 2 

 

Demos, então, continuidade ao trabalho tanto no CIEP quanto no Colégio UBM, 

em 2014, porém estipulando temas que tivessem conexão com os conteúdos que seriam 

abordados em sala durante aquele período. O professor, a partir desse ponto, buscou 

interferir menos na pesquisa e estimular mais a ação do aluno (BEMFEITO, 2008, p. 

24) no processo de aprendizagem. As equipes passaram de 6 para 4 integrantes, levando 

em consideração a menção a grupos pequenos por Baptista (2010, p. 107); mais um 

encontro para acompanhar o andamento do projeto foi acrescido e um modelo de 

relatório foi elaborado e entregue no primeiro encontro, para que os alunos 

preenchessem e entregassem no segundo encontro, com os dados do experimento que 

pretendiam elaborar, os materiais a serem utilizados, a descrição da montagem, o 

funcionamento, os conceitos físicos envolvidos no experimento e referências que 

pretendiam utilizar para a pesquisa, e o experimento seria desenvolvido durante todo o 

ano letivo. 
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Devido a essa alteração na duração do projeto, houve a necessidade de repensar 

a quantidade de vezes que destinaríamos um tempo para o acompanhamento da 

pesquisa, já que constatamos que quando não havia reuniões periódicas, os alunos 

tendiam a protelar a pesquisa e a confecção do experimento, optamos, então, por dividir 

em 7 etapas para o Instituto Federal e 10 para as demais escolas, e a redação de um 

relato pessoal ao final das apresentações. 

Esse relato se mostrou necessário uma vez que tínhamos a sensação de não 

conseguir uma conclusão para o trabalho e não termos a opinião sobre o impacto dessa 

metodologia nos alunos, era como se nosso trabalho estivesse inacabado. Em conjunto 

com o relato - que seria entregue no último dia - haveria uma discussão sobre os 

experimentos, e uma análise sobre todo o desenvolvimento da atividade. Segundo 

Azevedo (2004, p.27), essa "memória", que é o registro escrito das reflexões, discussões 

e ponderações, funciona como um instrumento do processo de ensino no qual a 

atividade experimental deixa de servir como ilustração; e, para Waldhelm: 

 

Recursos como cartas, diários de bordo e portfólios, são excelentes para 
registro destes processos nos quais o aluno pensa sobre sua própria 
aprendizagem. Para incentivar a metacognição, que amplia a autonomia 
intelectual e o protagonismo, é necessário prever ocasiões nas quais os alunos 
tenham oportunidade de expressar suas ideias em voz alta com seu grupo e 
com a turma. (WALDHELM, 2014a, p. 12) 

 

A partir desse momento – já que dispunham de mais tempo -, cada equipe 

deveria fazer um experimento diferente, mesmo que abordassem o mesmo tema, pois 

experimentos iguais acrescentavam pouco conhecimento para a turma. Caso mais de 

uma equipe apresentasse experimentos iguais, um deles deveria mudar, e se não 

houvesse consenso entre eles, todos mudariam, para que trouxessem mais variabilidade 

de experimentos e conceitos a serem abordados, melhorando, assim, as discussões e o 

aprendizado. 

Nos dez encontros que fizemos no CIEP e no UBM- dois no primeiro bimestre, 

dois no segundo, três no terceiro e três no quarto – decidimos mudar a dinâmica da 

atividade: mantivemos a configuração dos três primeiros encontros - explicação do 

tema, formação de equipes, escolha de experimentos, pesquisa, apresentação do material  

- mas no último encontro do segundo bimestre, os alunos levavam a progressão do 

experimento, através de fotografias, filmagens ou apresentação oral e no primeiro 

encontro do terceiro bimestre os alunos já faziam a apresentação do experimento; no 
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segundo levavam nova pesquisa sobre como aprimorá-lo ou uma melhoria significativa, 

depois a progressão dessa melhoria, assim como no primeiro do quarto; no segundo 

encontro do quarto bimestre faziam, enfim, a apresentação do experimento com as 

devidas melhorias e no último a discussão sobre a atividade. 

Esses encontros acrescidos trouxeram uma significativa melhoria à atividade, 

pois os alunos deixaram de preparar o experimento na última hora e começaram a 

conseguir resolver todos os contratempos que aconteciam. 

No CIEP, a turma de 2° ano do ensino médio desenvolveu trabalhos com o tema 

"óptica". Eis alguns experimentos apresentados: 

 

5) Experimento do periscópio sobre reflexão da luz. 

 

 
Figura 5: Experimento do periscópio sobre reflexão da luz, feito de canos de PVC. 

 

• Material utilizado: um cano de PVC, papel Contact e 2 espelhos. 

• Montagem: coloca-se um espelho, com o ângulo de aproximadamente 45°, 

dentro de cada extremidade oposta do cano, que forma 90° cada, com terceiro 

cano reto. Prende-se tudo com o papel Contact (figura 5). 

• Execução: a imagem é refletida pelo espelho e pode ser observada de cada uma 

das extremidades assim formando um periscópio. 

• Comentário/Análise: Um experimento simples, mas que possui bom potencial de 

exploração, visto que a equipe fez uma boa apresentação e explicação da física 

envolvida, mas poderiam ter explorado mais os conceitos físicos. Como, por 

exemplo, a reflexão da luz em espelhos planos. 

No colégio UBM, trabalhamos com o 3° ano do ensino médio, com o tema 

"eletricidade e magnetismo". Abaixo, alguns exemplos dos trabalhos apresentados: 
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6) Experimento de campainha sobre eletroímã e circuito 

 

 

Figura 6: Experimento de campainha feita de materiais de baixo custo. 

 

• Material utilizado: uma placa de madeira, um prego, fio de cobre, placa de 

metal, um fio duplo (figura 6). 

• Montagem: Coloca-se o prego enrolado com o fio de cobre, formando um 

eletroímã, próximo a um pedaço de latão dobrado e também preso a madeira, 

ligados a um circuito com interruptor e tomada, tudo preso a uma estrutura de 

madeira. 

• Execução: monta-se um circuito que se utiliza da corrente elétrica e de um 

eletroímã montado com o prego, o que forma um campo magnético e atrai a 

placa de metal, que, ao tocar o prego, fecha o circuito e desliga o eletroímã, 

soltando a placa. Após a soltura da placa, o eletroímã liga-se novamente, 

repetindo esse processo, reproduzindo o barulho de uma campainha. 

• Comentário/Análise: esse trabalho apresentou boa complexidade, a abordagem 

da equipe sobre o conteúdo de física não foi satisfatória, pois não dominaram o 

conceito físico, cometendo erros conceituais e não mostrando um bom 

entendimento do fenômeno. Os alunos não souberam explicar o funcionamento 

do eletroímã. Por exemplo, os alunos falaram que o campo magnético era 

formado pela eletricidade que passava pelo prego, e não que, na verdade, era a 

corrente elétrica que, ao passar pelo fio em formato de um solenoide, que 

produzia o campo elétrico. 
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Começamos, também, a trabalhar com essa metodologia no Instituto Federal, 

IFRJ, também em 2014, no curso de automação industrial, com o 1° e 2° períodos. 

Foram pedidos trabalhos que abordassem os temas "mecânica e eletromagnetismo", 

respectivamente, porém alteramos a duração para um semestre, pois a instituição 

trabalha com o regime semestral. 

Destacamos, do segundo período, um trabalho sobre a eletricidade e 

magnetismo, no qual fizeram uma demonstração de eletrização: 

 

7) Experimento do pêndulo eletrizado: 

 

 

Figura 10: Experimento com duas latas conectadas e eletrizadas, através de fios, por dois cabos de raquete 

de matar mosquito e um pêndulo metálico entre elas colidindo em uma e outra latas 

 

• Material utilizado: duas latas, uma placa de madeira, circuito de raquete de 

matar mosca, fios de nylon, canudos e bolinhas de alumínio, como na figura 10. 

• Montagem: sobre uma estrutura de madeira, coloca-se os canudos como hastes 

com uma esfera feita com papel alumínio presa pelo nylon as hastes. A esfera 

fica entre duas latas de metal, que são ligadas por fios ao circuito de raquete de 

matar mosca. 

• Execução: ao ligar o circuito, as latas de metal ficarão eletrizadas, a bolinha 

suspensa pelo nylon deve ser empurrada em direção a uma dessas latas para 

começar seu movimento de uma lata para a outra rapidamente. 
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• Comentário/Análise: Esse trabalho foi de alta complexidade e difícil montagem, 

por isso alguns enganos foram cometidos, como o distanciamento das latas, por 

exemplo, a desconexão de fios, mas a equipe demonstrou um grande 

aprofundamento teórico e conseguiu solucionar cada problema que surgiu na 

execução do experimento, souberam falar bem sobre o fenômeno envolvido, que 

uma lata ficava eletrizada com uma carga e a outra lata com carga oposta, 

causada pelas raquetes de matar mosquito, e que quando a bolinha metálica 

colide com uma das latas ocorre eletrização por contato, se afastando por estar 

com carga igual à da lata, colidindo com a outra lata e novamente eletrizando e 

se afastando, repetindo isso continuamente.     

 

A partir dessa experiência com o IFRJ, percebemos que no projeto de um 

semestre havia mais envolvimento e aprofundamento tanto no experimento, quanto no 

conteúdo em relação ao de um bimestre/ trimestre, e que havia menos dispersão em 

relação ao projeto, em andamento, de um ano letivo. Dessa forma, pensamos ser mais 

produtivo trabalhar com o prazo de um semestre também no CIEP e no colégio UBM, a 

partir de 2015 – como as instituições trabalham com regimes diferentes, trabalharíamos 

com dois bimestres no CIEP e um trimestre e meio no UBM – e continuar com um 

semestre no IFRJ. 

Nos sete encontros do IFRJ, a configuração ficou da seguinte forma: 

mantivemos as atividades dos três primeiros encontros, os alunos levavam a progressão 

do experimento no quarto e quinto encontros, faziam a apresentação no sexto e a 

discussão no último. 

Percebemos que nos primeiros encontros do CIEP e UBM, os alunos 

demonstravam entusiasmo com os experimentos, no terceiro bimestre eles apresentavam 

o conteúdo, o que proporcionou um bom conhecimento sobre o tema e melhor 

entendimento sobre cada experimento, mas a partir desse momento a maioria das 

equipes apresentava certo desânimo, não aguentava mais trabalhar com seu projeto, 

trazendo vários problemas, tanto no que concerne ao cumprimento de prazos quanto à 

elaboração de trabalhos bem feitos. Esses resultados ilustram bem a preocupação com a 

duração das atividades investigativas relatadas por Baptista (2010); segundo a autora, 

“Os alunos requerem algum tempo para pensar sobre o problema, no entanto, se houver 

um grande prolongamento, pode-se conduzir a uma perda de motivação" (BAPTISTA, 

2010. p. 106), e foi também um grande desafio para nós. 
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Reiteramos, então, que o projeto tinha sérios problemas em relação ao tempo, 

pois no quarto bimestre foi pedido que as equipes realizassem reparos gerais nos 

experimentos e preparassem uma apresentação do experimento e todo o conteúdo 

pesquisado por eles, fazendo uma apresentação completa, e os problemas ocorridos no 

terceiro bimestre se acentuaram, pois algumas equipes não apresentaram seus trabalhos, 

outros fizeram trabalhos muito fracos, ou somente o conserto de alguns problemas da 

apresentação do bimestre anterior, demonstrando um desinteresse extremo e a saturação 

de seus experimentos e assuntos. Ficou-nos nítido que o tempo de um ano era 

demasiadamente longo para os alunos trabalharem sobre um mesmo experimento e 

assunto, então essa modificação no tempo tornou-se prejudicial. 

Houve, ainda, equipes que não fizeram nenhuma melhoria no experimento, 

levando na primeira e segunda apresentação exatamente o mesmo experimento sem 

nenhum aprofundamento, poucos foram os projetos que deram certo e tiveram uma 

progressão significativa. Um caso no segundo ano do CIEP nos chamou atenção, pois 

no terceiro bimestre quase nenhuma equipe fez as atividades e, no quarto, apenas uma 

equipe as fez. Consideramos, com isso, que nesse ano o projeto aplicado foi um 

fracasso, as ocorrências de problemas de equipes aumentaram consideravelmente e 

houve falha do projeto nos dois colégios. 

Por outro lado, a atividade no IFRJ mostrou-se frutífera com o tempo de um 

semestre, com muito poucos contratempos, por isso merecia aprimoramento. Os alunos 

começavam a demonstrar um pensamento crítico em relação ao processo de pesquisa, 

aperfeiçoavam o tratamento de trabalho em equipe, traziam bons experimentos, com 

aprendizado significativo. É claro que reclamações aconteciam, como falta de tempo ou 

dificuldade com o trabalho, mas durante os encontros tentávamos incentivá-los e 

instigá-los para se superarem. 

 

3.3 – Aplicação 3 

 

Decidimos, então, que a decisão pela duração de um semestre letivo para todas 

as instituições, baseados na experiência com o IFRJ, era a mais acertada, pois, desta 

forma, poderíamos fazer um projeto que não fosse longo demais para os alunos, 

fazendo-os desanimar, e, ao mesmo tempo, sem ser curto demais, não dando tempo o 

bastante para que tivessem uma boa experiência de aprendizado. Acreditamos, com isso, 
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que a aplicação semestral nos proporciona tempo suficiente para fazer um bom 

experimento e aprofundamento de conteúdo. 

Porém, optamos por dividir a atividade em oito encontros, incluindo a fase de 

aprimoramento do experimento, que é a configuração que sugerimos em nosso produto, 

em que o primeiro encontro é destinado à apresentação do tema, divisão das equipes e 

instrução de pesquisa, no segundo a entrega dos relatórios preenchidos pelos alunos e a 

definição do projeto a ser construído, no terceiro a montagem do experimento, no quarto 

a apresentação dos experimentos, no quinto a progressão com a pesquisa de melhorias, 

no sexto o acompanhamento da progressão, no sétimo a apresentação das melhorias e no 

último a discussão. 

Essa última alteração nos mostrou ser de profunda importância, pois, apesar de 

muitas equipes apresentarem dificuldades para fazer o aprimoramento do projeto, afinal 

nesse momento eles não tinham como imitar qualquer experiência já pronta, mas 

modificar a que já haviam feito. Esse é um dos momentos mais importantes para o 

projeto, pois os alunos precisavam entender bem seu experimento para poder melhorá-lo 

e alterá-lo. 

Já com o projeto definido dentro de nossa proposta, ou seja, conforme 

apresentado no “produto”, trabalhamos no segundo semestre de 2014 com o IFRJ e no 

primeiro semestre de 2015 no Instituto Estadual Prof. Manuel Marinho e no Colégio 

UBM, cujos feedbacks foram bastante positivos. 

Demonstraremos a seguir, alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 

IFRJ, seguindo os seguintes temas: 1° período - Mecânica, 3° período - termodinâmica e 

4° período - ondulatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

8) Experimento de rampa, mola e carrinho sobre conservação da energia mecânica 

 

 
Figura 8: Experimento de uma rampa com um carrinho que desce e depois sobe devido a uma 

mola na base do percurso, demonstrando a conservação da energia mecânica. 

 

• O projeto inicial dessa equipe foi um plano inclinado com um 

carrinho, mostrando a energia potencial gravitacional no alto do plano e sua 

transformação em enérgica cinética ao descer. O aprimoramento feito pela 

equipe foi um aparato (figura 8) no qual era formado um plano inclinado, 

composto por um pequeno sistema com uma mola comprimida e um gancho que 

a prende na parte de inferior do plano inclinado. Assim que a mola era liberada, 

empurrava um pequeno carrinho que subia a rampa. Desta forma, a equipe 

mostrou a transformação de energia potencial elástica em energia cinética e 

depois em energia potencial gravitacional, quando o carrinho atinge o ponto 

mais alto da rampa, mostrando o conceito de conservação da energia mecânica, 

através de uma boa explicação sobre os dados adquiridos, os cálculos feitos e 

resultados obtidos. 
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9) Experimento máquina de Eron: 

 

 
Figura 9: Experimento da máquina de Eron, mostrando uma lâmpada girando devido ao vapor de água 

que sai pelos tubos. 

 

• A equipe trouxe, inicialmente, um experimento que demonstrava a relação 

entre temperatura, pressão e volume. Para isso, utilizaram uma garrafa pet e 

água em diferentes temperaturas, colocando água quente dentro da garrafa, 

depois retirando e tampando-a. Colocaram-na dentro de um recipiente com 

água fria, a garrafa começou, então, a se amassar, diminuindo seu volume. A 

equipe explicou bem utilizando como exemplo a fórmula de pressão, volume 

e temperatura. Após as melhorias, demonstrou a simulação de uma máquina 

de Eron (figura 9) – que é uma demonstração da primeira máquina térmica – 

montada com uma lâmpada incandescente, da qual foi retirado o circuito e 

colocada uma tampa com dois caninhos dobrados e tudo bem vedado, só 

deixando como saída a ponta dos tubos (figura 9). Depois, colocaram água 

dentro dessa lâmpada, penduraram-na por um fio, quando a água, em contato 

com o fogo, se aquece, tornando-se vapor, sai pelos tubos curvos e gira a 

lâmpada, exibindo a transformação de energia térmica em energia mecânica. 

A equipe soube explicar bem todo esse mecanismo e fazer relação com o 
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cotidiano, trazendo um esquema de motor a explosão como sendo uma 

evolução dessa máquina.  

 

10) Experimento máquina de ondas estacionárias: 

 

 

 
Figura 10: Experimento de motores que criam ondas estacionárias com uma estrutura para sustentar o 

aparato e um anteparo escuro ao fundo para facilitar a observação  

 

• Inicialmente, essa equipe demonstrou um simples experimento com uma 

corda para verificar a formação de ondas. Ao segurar uma das pontas da 

corda com a mão e prender a outra no quadro com fita adesiva, fazia 

movimentos verticais com a mão, formando ondas e explicando cada 

propriedade das ondas formadas, crista, vale, comprimento de ondas e 

frequência. No aprimoramento, a equipe fez uma máquina que produzia 

ondas estacionárias (figura 10), formado nitidamente nós e ventres. Dessa 

forma, assim a equipe trouxe dados, como comprimento de ondas e 

frequência, a qual é baseada em dados de rotação do motor, calcularam a 

velocidade e o período, conseguiram fazer boas explicações sobre seu 

experimento e sobre os conceitos de ondas estacionárias. 

 

Em geral, ao final do processo, a maioria dos projetos trouxe boas melhorias nas 

apresentações finais e ótimo envolvimento dos alunos com o seu experimento, com o 

conteúdo educacional envolvido e entre si. Por isso julgamos que, embora a 
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metodologia possa, ainda, ser aprimorada através de novas experiências educacionais, 

apresenta significantes melhorias para a educação das ciências em geral - com as 

devidas adequações dependendo da disciplina –, e representa uma alternativa de 

qualidade ao uso do laboratório tradicional. 
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4 – Proposta Metodológica Revisada: 

 

Detalharemos, agora, a nossa metodologia revisada, após várias aplicações e 

alterações, como descritas no capítulo anterior, essa será a metodologia proposta em 

nosso produto. 

Utilizando-se da experimentação investigativa (AZEVEDO, 2004), esse trabalho 

se identifica como uma proposta em que o professor delimita tema e prazos, acompanha 

o desenvolvimento e orienta o aluno durante o processo de pesquisa, montagem e, 

consequente aprendizagem, buscando trazer, assim, um aprimoramento de conteúdo e 

criatividade ao aluno, bem como competências e habilidades que ultrapassem o espaço 

acadêmico (BRASIL, PCN+, 2002). 

É interessante ressaltar que nossa proposta não é que o professor abandone 

totalmente suas aulas tradicionais e se foque somente na experimentação investigativa, 

visto que não foi isso o que fizemos. A maioria de nossas aulas continua sendo realizada 

de acordo com a abordagem tradicional, porém não todas as aulas. Separamos um 

número específico de aulas para que fosse inserida a abordagem investigativa na qual o 

aluno pudesse deixar a postura passiva e começasse a agir sobre seu objeto de estudo 

(AZEVEDO, 2004, p.22).  

Para sua realização, os alunos desenvolveram experimentos de forma 

investigativa, trabalhando, inclusive, a parte operacional, matematizando-a, buscando 

entender melhor seu funcionamento e, posteriormente, apresentaram o conteúdo físico 

teórico para outros alunos, de modo que pudessem aprimorar o conhecimento teórico 

adquirido durante sua realização, conforme a utilização do laboratório aberto 

(AZEVEDO, 2004, p.27). 

Esse método foi aplicado, então, de maneira paralela às aulas tradicionais. 

Segundo Waldhelm, (2014b, p.9), “para trabalhar com projetos é preciso reorganizar 

tempos e espaços escolares, por vezes cristalizados pelas grades curriculares”, por isso a 

necessidade de um período para orientação e verificação sobre o andamento do 

experimento. Inicialmente, trabalhamos com um bimestre letivo, depois passamos para 

todo o ano letivo - em caso de regime seriado, ou um semestre para regime semestral -, 

porém, durante as aplicações, verificamos que um ano letivo era tempo demasiadamente 

longo para a realização, tornando-se, muitas vezes, enfadonho para os alunos. 

Decidimos, então, que um semestre letivo – ou dois bimestres - se adequaria melhor ao 

tempo de aula e seria suficiente para a pesquisa e aplicação. 
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Esse projeto tem como objetivo trabalhar com os alunos durante um semestre, 

despertando sua curiosidade, capacidade de trabalhar em equipe, habilidade de pesquisa, 

habilidade de buscar soluções para os problemas, desenvolver seu conhecimento 

científico, adquirir maior envolvimento com a ciência, pensamento reflexivo, fazendo 

com que o discente entenda a relação direta entre a ciência laboratorial, a ciência 

ensinada em sala de aula e seu cotidiano (AZEVEDO, 2004, p.26). Com o intuito de 

trazer ao aluno não só o desenvolvimento do seu conhecimento científico, mas o 

desenvolvimento pessoal e social, mostrando a ele novas possibilidades e visões da 

ciência numa perspectiva interdisciplinar (PCNEM/2000 p. 12-13) tornando-o um 

indivíduo e cidadão melhor, com pensamentos críticos e ativo à resolução das 

adversidades.  

 

4.1 - Proposta de metodologia: 

4.1.1- Fase de preparação: 

 

Antes, propriamente, do desenvolvimento da metodologia, o professor deve 

destinar um tempo para a preparação da atividade. Inicialmente, deve delimitar os temas 

a serem escolhidos e desenvolvidos pelos alunos através de experimentos – propomos, 

nesse caso, que sejam os temas que serão apresentados aos alunos durante o semestre de 

atividade, por exemplo, sugerir temas como, cinemática / leis de Newton para o 

primeiro semestre do 1° ano do ensino médio, ou sugerir eletricidade / magnetismo para 

o primeiro semestre do 3° ano, sendo isso adaptado à cada realidade.  

Em seguida, deve preparar o material que será usado para auxílio dos alunos - 

nesse ponto, é interessante ressaltar que, além de oferecer um material inicial de 

pesquisa, ou seja, um ponto de partida para a pesquisa, o professor pede ao aluno para 

preencher um relatório sobre o experimento, (cujo modelo encontra-se no ANEXO I) , 

com o objetivo de descrever o experimento que pretende montar e os conceitos 

científicos envolvidos – e para a avaliação do professor - os materiais avaliativos 

(ANEXO II e III)  têm como objetivo avaliar vários tópicos de todo o desenvolvimento 

do projeto dos alunos, visto que importa, para o projeto, todo o processo de 

desenvolvimento e não, apenas, os resultados. Segundo o protótipo da UNESCO (Apud 

WALDHELM, 2014a, p.4), em 2013: 
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Só conseguiremos avaliar se as capacidades previstas nos objetivos foram 
realmente desenvolvidas, ao enfrentarmos os problemas e desafios nos quais 
elas são exigidas. (...). Constata-se, igualmente, que a melhor forma de 
avaliar se os objetivos foram alcançados é a observação – centrada no 
desempenho do estudante, ao enfrentar os problemas e desafios apresentados. 
Assim, a avaliação da aprendizagem torna-se contínua e inerente ao processo 
educacional. Juntos, avaliação e acompanhamento individual constituem-se 
em processos integrados. 
 

Além disso, é necessária uma consulta ao calendário acadêmico para a previsão 

do número de aulas, respeitando os feriados e recessos, delimitar as datas de cada etapa 

para desenvolvimento do projeto no período de um semestre (a proposta é dar uma ou 

duas semanas entre uma etapa e outra, durante um período de um semestre)15, e é 

recomendado que o professor respeite as seguintes etapas, que serão aprofundadas logo 

a seguir: 

 

• APRESENTAÇÃO: Apresentação do projeto para os alunos. 

• RELATÓRIO: Entrega e apresentação dos relatórios (ANEXO 1) com as 

especificações dos projetos dos experimentos que as equipes pretendem 

trabalhar .  

• MONTAGEM: Acompanhamento de montagem. 

• PROJETO: Apresentação da primeira etapa do projeto. 

• PROGRESSÃO: Discussão sobre os projetos e delimitação da evolução. 

• ACOMPANHAMENTO: Acompanhamento da evolução. 

• SEMINÁRIO: Apresentação final do projeto. 

• RELATOS: Discussão sobre os experimentos, os conceitos envolvidos, 

aprendizagem alcançada, as apresentações e as experiências que os alunos 

tiveram.  

 

4.1.2 - Fase de desenvolvimento: 

 

Apresentamos, aqui, uma proposta detalhada de cada uma das oito etapas de 

desenvolvimento dessa metodologia16: 

 
 

15 Esse trabalho vai dispor de algumas aulas para as etapas do projeto, o restante das aulas será ministrado 
normalmente, como o professor já as fazia. 

16  O professor deve ter ciência de que, apesar de ter 8 etapas bem definidas, durante todo o processo ele deve 
separar de 5 a 10 minutos do início de suas aulas para tirar dúvidas e auxiliar sobre o projeto. 
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1° Etapa: APRESENTAÇÃO 

 Sugere-se que o professor apresente e esclareça todo o projeto para os alunos, os 

temas a serem abordados, assim como suas datas e temas a serem trabalhados, a fim de 

que o aluno possa compreender todo o desenvolvimento do projeto e suas 

responsabilidades nesse desenvolvimento. Essa apresentação deve ser bem clara aos 

alunos, respeitando seu início, meio e fim, para trazer uma visão geral do projeto, sua 

linha de tempo, assim como seu objetivo final, o que é denominado por Azevedo (2004, 

p. 28) como Proposta do Problema. É de fundamental importância que o tema do 

projeto seja instigante, estimulante aos alunos, pois isso garantirá seu envolvimento no 

levantamento de hipóteses de trabalho, bem como nas tentativas de solução (Idem, 

p.28). 

Sugere-se que o professor oriente as pesquisas, de onde ou como eles devem 

fazê-las, procurando em livros e/ou internet (BAPTISTA, 2010, p.92), por um 

experimento que atenda a algum dos temas propostos. Espera-se que o tema a ser 

trabalhado seja sobre o conteúdo que o professor vai abordar em sala de aula, no 

período da aplicação do projeto, podendo ser, até mesmo, baseado em questões do 

ENEM17. Deve ser alertado aos alunos para levarem em consideração alguns critérios 

para a busca de um experimento:  

 

• Que não seja muito simples. 

• Que haja possibilidades de coleta de dados. 

• Que possa ser feita uma futura evolução18.  

 

Esse tema pode abranger vários conteúdos, como por exemplo, cinemática e leis 

de Newton, óptica e hidrostática ou eletricidade e magnetismo. Uma equipe de alunos 

pode escolher um subtema dentro desses temas e mais equipes podem abordar o mesmo 

assunto, mas com experimentos diferentes. 

Após a apresentação dessa proposta, o professor disponibiliza o relatório 

(ANEXO 1) a ser preenchimento pelos alunos, explicando-lhes cada etapa. Na aula 

seguinte, os alunos deverão ter se organizado em equipes. Essa organização deve ser de 
 

17 O tema ENEM foi abordado devido  à demanda dos alunos do 3° ano do ensino médio, preocupados com o mesmo, 
queriam que o projeto englobasse diretamente assuntos do ENEM. 
18 A progressão é alguma alteração significativa no experimento, através da criatividade dos alunos e que traga ao 
experimento novos tipos de testes e/ou novas formas de coletas de dados. 
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responsabilidade dos próprios alunos, como um primeiro passo de sua autonomia no 

trabalho, e devem apresentar o relatório preenchido com as informações sobre seu 

projeto19. 

O tempo estimado para essa etapa é de 30 minutos de uma aula, podendo-se 

estender um pouco mais devido às dúvidas dos alunos. 

 

2° Etapa: RELATÓRIO 

 

Sugere-se que o professor organize as apresentações dos relatórios com as 

hipóteses levantadas, orientar as equipes sobre possíveis rumos e problemas dos 

experimentos e resolver trocas por conta de duplicidade de experimentos, para que o 

aluno possa apresentar para a turma como pretende montar seu experimento e como 

deve ser seu funcionamento, bem como explicar qual serão os conceitos físicos nele 

envolvidos. 

Nessa apresentação, além da entrega do relatório, cada equipe deve ser 

convidada a ir à frente da sala e apresentar seu projeto para toda a turma, seguindo os 

seguintes quesitos de apresentação:  

 

• Apresentar o nome do experimento e o material a ser utilizado. 

• Fazer uma descrição geral de montagem e funcionamento. 

• Mostrar os conceitos físicos envolvidos. 

• Apresentar as fontes utilizadas para o experimento20. 

 

Pode acontecer de dois ou mais equipes optarem por um mesmo experimento. 

Neste caso, é necessário que o professor ajude na negociação entre as equipes, tentando 

levá-los a entrar em acordo, para que uma das equipes pesquise um novo experimento, 

até restar apenas um tipo de cada experimento na sala. Caso as equipes não entrem em 

consenso, será necessária a intervenção do professor, orientando todas as equipes 

envolvidas a pesquisar um novo experimento. Para que possa trazer maior variedade de 

 

19 Salientar aos alunos a importância de ter cuidado em onde pesquisa seus experimentos, por haver muitos sites com 
informações incorretas, o professor pode propor alguns sites aos alunos ou pode orientá-los a, após encontrarem um 
experimento que lhes interessem, buscarem em mais dois ou três sites diferentes sobre seu experimento, para fazer 
uma comparação e verificar os que apresentam informações coerentes e completas, evitando, assim, problemas com o 
experimento e informações erradas. 

20  Nesse momento, o professor deve verificar a confiabilidade das informações coletadas. 
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experimentos e diferentes abordagens sobre o mesmo assunto. Quando isso acontecer, é 

necessário que o professor dê um novo prazo para as equipes que realizarão a 

modificação do experimento, apresentem um novo projeto em uma semana. 

Nesse ponto, principalmente, nossa proposta se difere das especificações de 

Azevedo (2004) na Elaboração do plano de trabalho, na qual o autor destaca a 

relevância de haver experimentos semelhantes: 

  

A discussão deve ser feita pelo professor com toda a turma para que se 
observe que nem todas as hipóteses podem ser testadas por meio da 
realização de um único experimento, portanto, há vantagem sem se ter vários 
grupos para realizar "o mesmo" experimento, testando as diversas hipóteses 
levantadas, mediante mudanças, cada grupo deve detalhar seu plano de 
trabalho por escrito. (AZEVEDO, 2004, p.28) 

 

A opção por não "repetir" um experimento foi tomada por entendermos que as 

variações em um mesmo experimento podem ser pequenas demais para acarretarem em 

aprendizado significativo. Nossa escolha, então, se baseou no fato de pesquisarem o 

mesmo tema, ou seja, o mesmo problema - seguindo a designação de Azevedo (2004) -, 

mas que procurassem hipóteses diferentes para a solução, o que traria uma pluralidade 

de visões sobre o mesmo objeto. 

É sugerido que o professor fique atento às apresentações, avaliar se a equipe fez 

uma boa pesquisa, se colocou as informações necessárias sobre o trabalho no relatório e 

se o preencheram corretamente, bem como se os alunos cumpriram o prazo 

estabelecido. 

Além disso, deve avisar aos alunos que a próxima etapa é de montagem, para 

isso as equipes devem levar para o próximo encontro todos os materiais que serão 

utilizados ou o experimento já pronto. 

O tempo estimado para essa etapa é de 30 minutos de uma aula, possivelmente 

menos. 

 

3° Etapa: MONTAGEM 

 

O professor auxilia e orienta as equipes sobre a montagem dos experimentos, 

incentivar a todos os integrantes de cada equipe a participar de sua montagem para que 

possam compreendê-la e, perceber possíveis problemas e suas soluções (AZEVEDO, 

2004 p.29). 
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As equipes devem levar os materiais ou o experimento pronto, para que possam 

discutir e trabalhar na montagem, assim como fazer um primeiro teste em seu 

experimento. O trabalho do professor, nesse momento, é verificar como está a 

progressão desses trabalhos, a interação das equipes, mas a função mais importante 

nesse momento é orientar as equipes com seus experimentos, trazendo ideias e soluções 

de problemas para os experimentos, apresentando aos alunos algumas propostas de 

melhorias para evitar o mau funcionamento. 

Sugere-se ao professor, durante esse processo, verificar o compromisso das 

equipes, se trouxeram todos os materiais ou não, observando o trabalho em equipe e a 

dedicação de todos. Deve, também, lembrar aos alunos que a próxima etapa é de 

apresentação do experimento, na qual eles deverão trazer o experimento pronto e 

funcionando, devem dividir as tarefas de apresentação coerentemente entre todos os 

integrantes da equipe, explicando todo o experimento, salientando os conceitos físicos 

envolvidos e qual sua relação com o cotidiano. 

Tempo estimado para essa etapa é de 90 minutos, duas aulas. 

 

4º Etapa: PROJETO 

 

O professor, nesse momento organiza as apresentações dos experimentos, 

estipular a ordem de apresentação da maneira que achar mais adequada - cada equipe 

deverá fazer uma apresentação de, no máximo, 10 (dez) minutos, por conta da escassez 

de tempo21- avaliar as apresentações das equipes e questionar os alunos com relação aos 

erros conceituais cometidos e o possível mau funcionamento do experimento, levando-

os a pensar em correções. 

As equipes devem iniciar suas apresentações com o nome do seu projeto e dos 

integrantes, e explicar quais conceitos estão envolvidos, compreender possíveis erros e 

suas correções. 

 Ao final de cada apresentação, o professor pode ressaltar os pontos fortes e os 

pontos fracos, fazendo correções dos conceitos apresentados de forma inadequada, deve 

orientar os alunos a fazerem melhorias no experimento, que poderão ser desde simples 

alterações a modificações consideráveis no projeto, como acrescentar testes que não 

 

21  Esse é o tempo necessário para que todas as equipes possam apresentar em um único dia e o professor possa 
comentar cada apresentação. 
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foram feitos, ou retirar testes que não produziram resultado e alertar as equipes sobre 

coleta e análise de dados no projeto. 

Sugere-se ao professor salientar que, para o próximo encontro, os alunos devem 

pensar, pesquisar sobre melhorias para o projeto e trazer algo escrito sobre ele, para que 

haja uma progressão do experimento, ou seja, alguma alteração significativa no 

experimento que traga novos tipos de testes e/ou novas formas de coletas de dados. 

A avaliação, nessa etapa, deve basear-se em quesitos pré-estipulados (ANEXO 

II)  que levam em conta:  

 

• Se todos os membros da equipe participaram efetivamente da 

apresentação. 

• Se foram abordados os principais conceitos envolvidos pelo experimento 

e a forma como foram abordados. 

• Se houve a devida preparação para a apresentação. 

• Se o experimento funciona ou não (caso não funcione, averiguar se a 

equipe sabe o porquê do não funcionamento e se já buscaram alternativas 

para que se resolva o problema).  

• Se houve complexidade no aparato montado, observando se é um projeto 

de simples ou complexa montagem. 

Obs.: A montagem do experimento pode não ser feita completamente pelo aluno, 

uma vez que há a possibilidade de ele não ter, ainda, habilidades necessárias para alguns 

tipos de montagens, mas deve haver uma participação contínua desse aluno durante a 

montagem do experimento e um profundo conhecimento sobre o mesmo. 

O tempo estimado para essa etapa é de 90 minutos (duas aulas), podendo variar 

pra menos ou mais devido ao número de apresentações e ao tempo gasto por cada 

equipe. 

 

5º Etapa: PROGRESSÃO 

 

É sugerido que o professor organize as apresentações das progressões dos 

experimentos, de forma que cada equipe apresente as melhorias que fizeram, a forma 

como foi feita a coleta de dados e a análise, esclarecendo os rumos a serem tomados de 

forma a perceber possíveis problemas e dificuldades. Essa discussão deve ser feita de 
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forma aberta para a turma, para que todos os alunos participem e ajudem uns aos outros 

com o intermédio do professor, que deve orientar as equipes e discutir sobre os rumos 

escolhidos e a forma como se dará a sua evolução, e o conteúdo que será abordado mais 

profundamente. 

Sugere-se ao professor que avalie se as equipes tiveram o compromisso de 

pesquisar sobre a progressão do projeto e avisar aos alunos que no próximo encontro 

cada equipe deve trazer os experimentos com as devidas alterações ou o material para 

realizá-las, e preparados com a coleta de dados de seus experimentos. 

Essa etapa será finalizada quando todas as equipes tiverem esclarecidos quanto: 

 

• A evolução a ser feita. 

• O conteúdo a ser aprofundado e apresentado. 

• Como coletar os dados. 

• Como manipular e analisar esses dados. 

 

O tempo estimado para essa etapa é de 30 minutos de uma aula, possivelmente 

menos. 

 

6º Etapa: ACOMPANHAMENTO 

 

Os alunos, nessa etapa, já fizeram algumas alterações e novos testes, por isso é 

sugerido ao professor orientá-los a se organizarem em equipes com seus experimentos 

para discutir e para interagir com os experimentos de forma que se aprofundem mais 

nos fenômenos envolvidos e consigam fazer uma relação melhor entre os fenômenos e o 

conteúdo didático. O papel do professor nesse momento, portanto, é de orientá-los e 

auxiliá-los, tanto nas melhorias quanto na coleta de dados, avaliando o compromisso de 

equipes, verificando se houve alguma progressão ou se trouxeram os materiais para 

isso, e acompanhar as propostas e andamento de coleta de dados. 

Nesse momento, o professor pode lembrar aos alunos que a próxima etapa será 

do seminário, em que as equipes deverão trazer o projeto com sua evolução, coleta de 

dados e análise do mesmo, assim como meios para a apresentação que expliquem cada 

parte do processo de elaboração e execução do experimento, os conceitos físicos 

envolvidos e o experimento pronto, e um relatório de equipe contendo as informações 
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sobre seu projeto como um todo, as etapas de elaboração, as modificações, em suma, 

um trabalho escrito sobre seu seminário, desde a elaboração do relatório inicial até sua 

apresentação. 

O tempo estimado para essa etapa é de 90 minutos (duas aulas). 

 

7° Etapa: SEMINÁRIO 

 

A apresentação do seminário já não tem, aqui, o mesmo foco que as 

apresentações dos experimentos na etapa do PROJETO que os alunos fizeram 

anteriormente: antes, o foco estava no experimento e não nas teorias que nele 

implicavam, agora, o foco está na teoria propriamente dita, e o experimento funciona 

como uma exemplificação da aplicação dessa teoria na vida prática. 

Por isso, as equipes devem apresentar um seminário sobre os temas escolhidos 

como se dessem uma aula de 10 a 15 minutos22. A ordem das apresentações pode ser 

estipulada como o professor achar pertinente, mas as equipes, antes de começarem a 

apresentação, devem entregar o relatório de equipe do projeto, e, ao abrir suas 

apresentações, devem começar com nome do seu projeto e dos integrantes. 

A avaliação deve ser baseada em determinados quesitos (ANEXO III)  que 

levam em conta: 

 

• Se entregaram o relatório corretamente. 

• Se houve a devida preparação para a apresentação. 

• Se houve complexidade no aparato montado, observando se é um projeto 

de simples ou complexa montagem. 

• Se a evolução foi significativa, se a coleta de dados e análise dos mesmos 

foram bem trabalhadas. 

• Se o experimento funcionou como o esperado. 

• Se os conceitos envolvidos foram abordados de maneira clara e bem 

apresentados. 

• Se houve domínio da equipe em relação ao experimento e ao conteúdo. 

 

22 Para que haja tempo suficiente para todas as equipes apresentarem, para dar maior ênfase e aproveitar melhor o 
tempo das apresentações, evitando maiores nervosismos, tanto dos alunos que apresentam, quanto dos que ainda 
apresentarão, o professor não deve fazer nenhum comentário durante as apresentações, deixando para o final suas 
observações. 
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• Se houve aprofundamento sobre o conteúdo abordado. 

• Se todos os membros da equipe participaram significativamente da 

apresentação. 

• Se respeitaram o tempo da apresentação. 

 

Ao final das apresentações, sugere-se que o professor peça que cada aluno 

escreva um relato pessoal com a impressão geral de sua experiência com trabalho 

desenvolvido e a impressão da apresentação das outras equipes, com o tamanho de uma 

lauda. 

O tempo estimado para essa etapa é de 90 a 180 minutos, (duas a quatro aulas).  

Essa variação deve ser calculada pelo professor, levando em conta o número de equipes 

e o tempo máximo e mínimo de cada apresentação. 

 

8° Etapa: RELATOS 

 

Sugere-se que o professor organize uma apresentação dos relatos de cada um, de 

preferência em forma de círculo para que se desfaça o conceito de aula tradicional e 

promova um ambiente adequado ao diálogo, incitando a discussão dos experimentos e 

conceitos apresentados e trazendo esclarecimentos dos possíveis erros conceituais, de 

modo que os alunos possam perceber suas descobertas e aprendizagens, compreender os 

conceitos físicos abordados por todos os experimentos e discutir esses conceitos, 

experimentos e descobertas com amplo conhecimento. 

O objetivo desse relato é fazer o aluno refletir sobre o seu experimento e sua 

apresentação, bem como a apresentação que as outras equipes fizeram, facilitando, 

assim, uma colaboração aberta sobre cada um dos trabalhos apresentados. Por isso, o 

professor, como mediador, pede para cada aluno de uma equipe comentar sobre sua 

experiência com o projeto, dando liberdade total a eles. 

Ao final dos relatos isolados de todos integrantes da equipe 23, o restante da 

turma faz os comentários sobre o experimento da equipe, ocorrendo, assim, uma 

discussão com perguntas gerais e analogias do cotidiano com os conteúdos didáticos. 

Esse é o momento que o professor pode esclarecer e lapidar melhor os conceitos que 

 

23  É interessante ressaltar que o professor deve ter atenção em não deixar que o tempo de cada equipe se exceda de 
10 a 15 minutos, pois se ultrapassar essa marca, será necessário mais um dia de discussão. 
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ficaram pouco discutidos ou equivocados, e assim se repete com todos as equipes, além 

de avaliar o compromisso de cada aluno em trazer e fazer relatos de maneira séria e 

comprometida. 

Por fim, o professor recolhe o relato de cada integrante da equipe, pois é uma 

ferramenta que pode auxiliar na reflexão sobre os reais resultados do trabalho 

desenvolvido com a turma, auxiliando, junto com a discussão que fecha o projeto e 

apresenta o feedback dos alunos, a autoavaliação de seu trabalho. 

O tempo estimado para essa etapa é de 90 a 180 minutos (duas a quatro aulas), 

levando em conta o número de alunos e o quanto e como o professor pretende se 

aprofundar nas discussões dos trabalhos e conteúdos. 

Quanto às avaliações, propõe-se que o professor realize em 4 etapas para cada 

bimestre, fechando a 1° avaliação no 1° bimestre com a 4° etapa - projeto, e a 2° 

avaliação no 2° bimestre com a 7° etapa - seminário, deixando a 8° etapa para discussão 

e refinamento de conteúdo para próxima avaliação, também é proposto ao professor que 

a 4° etapa e a 8° etapa terminem antes das avaliações finais, para auxiliar os alunos em 

seus estudos.   
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5 - Discussão da Aplicação de Ensino Investigativo por Experimentação 
 

Como podemos perceber, desde o início do trabalho utilizando a metodologia de 

ensino investigativo, foi necessário que as atividades fossem adequadas às necessidades 

dos alunos, respeitando sempre os resultados obtidos em termos de conteúdo, de 

interatividade dos alunos, e, principalmente, respeitando a demanda e a opinião dos 

alunos envolvidos nas atividades. Por isso, a metodologia proposta foi moldada ao 

longo dos últimos anos, desde sua idealização até o presente momento, encontrando 

vários percalços pelo caminho, mas sempre na busca de aprimoramentos. 

A resposta dos alunos para as atividades propostas era avaliada, inicialmente, 

através dos resultados observados em sala de aula a partir do comportamento e dos 

experimentos ao longo das atividades, mas julgamos ser necessária uma abertura maior 

para que expusessem seus posicionamentos e pensamentos em relação a esse tipo de 

experiência escolar e analisar a relação dos alunos com a metodologia.  

No início, a queixa dos alunos era baseada na falta de tempo para estudar e 

preparar os experimentos, que resultava em trabalhos com pouco aprofundamento 

teórico e que caíam nos problemas de repetição e falta de análise crítica do laboratório 

convencional, segundo Borges (2002, p. 295). 

Esse tipo de reclamação motivou diretamente as modificações sofridas pelo 

projeto ao longo dos anos, pois buscamos adequar um cronograma que atendesse à 

demanda de investigação necessária para sua realização satisfatória e que não exaurisse 

os alunos, provocando cansaço e desânimo, para trazer a eles a oportunidade de se 

envolverem com o experimento e sentirem a experiência de fazer ciências (AZEVEDO, 

2013, p.105-106). 

Outro ponto importante era quanto às equipes muito grandes, que interferiam na 

possibilidade de encontros fora do horário de aula, culminando na má divisão de 

trabalho e envolvimento dos alunos com as atividades e geravam conflitos entre eles. 

Diante disso, nossa primeira ação foi diminuir o número de participantes, que favorecia 

para melhorar o ambiente de trabalho dos integrantes, mas não solucionava totalmente o 

relacionamento entre eles. 

Acreditamos que o conflito entre pensamentos diferentes dentro de uma mesma 

equipe seja algo positivo, visto que nosso intuito não é somente a formação acadêmica 

desse aluno, mas também a formação social do indivíduo, pois durante toda sua vida 

deve aprender a conviver com pensamentos conflitantes e, mesmo assim, fazer um bom 
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trabalho, respeitando e debatendo com os colegas. Por isso, sempre que há conflitos 

entre os participantes da equipe, todos são chamados a conversar e buscar uma solução 

que atenda às necessidades daquele momento com a mediação do professor, que precisa 

buscar maneiras de fazer com que a equipe funcione bem, uma das habilidades e 

competências primordiais segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's). Esses 

conflitos favoreciam, inclusive, a capacidade de interpretar, discutir, argumentar, 

negociar, a partilhar ideias, processos fundamentais no desenvolvimento de atividades 

investigativas (BAPTISTA, 2010. p. 88). 

Essas reclamações surgiram desde o início, não pararam em momento algum, 

sempre há uma querela ou outra, e acreditamos que não pararão, pois trabalhamos com 

adolescentes que são preparados para questionar, para debater, para argumentar, mas 

que devem ser orientados a, apesar de ter sua individualidade, saber e se adequar à vida 

comunitária, à vida em sociedade, confirme afirma Waldhelm: 

 

Neste tipo de trabalho não cabe um papel discente passivo, como “tábula 
rasa” ou “esponja”, que deve simplesmente absorver conteúdos prontos. Ao 
“aprender a aprender”, o conhecimento disciplinar- geral ou específico- para 
o aluno torna-se meio, e não fim, instrumentalizando-o para analisar, 
problematizar e provocar intervenções na realidade, favorecendo o exercício 
da cidadania e sua prática profissional futura. (WALDHELM, 2014b,p.12) 

 

Em 2014 começamos a pedir aos alunos que fizessem um relato pessoal ao final 

das atividades. Nele, os alunos exporiam suas impressões sobre o trabalho realizado, os 

pontos positivos, os pontos negativos, queixas, sugestões, ou quaisquer coisas que 

julgassem pertinentes à melhoria da metodologia. Deixamos bem claro que nada 

relatado nessa impressão interferiria na nota que receberiam, mas que era um tipo de 

avaliação para que o professor pudesse adequar a atividade para melhor atender às 

expectativas dos alunos e explorar melhor as possibilidades de ensino. Talvez a seguinte 

ponderação de Baptista estivesse em nossos subconscientes sem que tivéssemos nos 

dado conta: 

 

Os professores não toleram a perda de controle na sua sala de aula, tendo a tendência 
de retomar ao que lhes é mais familiar e às estratégias em que se sentem mais 
seguros. O grau de abertura das actividades de investigação constitui outro receio e 
outra dificuldade dos professores. Efectivamente, os professores têm tendência a 
fechar as actividades, deixando pouco espaço para os alunos decidirem e 
promoverem a sua autonomia. [sic] (BAPTISTA, 2010. p.109) 
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Não que quiséssemos uma forma de controlar as atividades dos alunos, mas 

esperávamos um retorno que não fosse limitado pela expectativa de notas ou algo do 

gênero e, dentro dessa perspectiva, essa modificação trouxe resultados, pois 

conseguimos identificar o alcance do projeto. 

Como recebemos centenas de relatos, fizemos uma seleção de alguns mais 

pertinentes e que nos auxiliaram bastante na busca da melhor adequação à realidade dos 

alunos e estão disponíveis nos anexos dessa dissertação24. Adiante, comentaremos 

alguns que julgamos relevantes para analisar situações encontradas durante as 

aplicações. 

Muitos alunos não compreenderam que era uma avaliação pessoal sobre o 

processo de aprendizagem e fizeram um relatório sobre o processo de pesquisa, 

montagem e apresentação, ressaltando os pontos positivos e negativos do experimento, 

não da experiência educacional, ou viram no relato a oportunidade de enfatizar quais 

integrantes da equipe participaram efetivamente do trabalho, justificando suas escolhas 

e participações. Esses relatos não estarão inseridos nessa dissertação por considerarmos 

que fugiram ao tema proposto. 

Percebemos, porém, algumas características bem marcantes nos relatórios 

dependendo da escola em que o projeto era trabalhado e acreditamos ser importante 

relatá-las: em algumas turmas, os alunos elogiaram muito o projeto, disseram que nunca 

haviam trabalhado dessa forma, que aprenderam muitas coisas, que auxiliou no trabalho 

em equipe, e reclamaram sobre os custos trazidos pelos materiais, pela locomoção para 

a reunião da equipe e a falta de comprometimento de alguns participantes. 

Em outras turmas, os alunos produziram relatos mais completos, demonstrando, 

muitas vezes, o conhecimento adquirido, elogiaram o método por ser diferente do uso 

que estavam habituados do laboratório e do tipo de pesquisa que faziam e as 

reclamações giravam em torno da preferência pela avaliação individual, da dificuldade 

na obtenção do material necessário para o experimento ou seu custo e, principalmente, 

da dificuldade na relação interpessoal do trabalho em equipe. 

Há, também, turmas em que os alunos elogiaram a seriedade do projeto, 

reconheceram ser uma oportunidade de aprimorar o conhecimento, lidar com os erros – 

uma vez que esses “erros” possuem uma grande importância na construção de novos 

 

24 Optamos por escanear os relatos no anexo IV, omitindo o nome dos alunos, em vez de transcrevê-los, para não 
haver qualquer tipo de deformação nas palavras dos alunos em decorrência dos problemas de coesão, coerência, 
pontuação, entre outros.  
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conhecimentos, visto que exigem reflexão, novas tentativas, e, quando superados pelos 

próprios alunos, se configuram como real aprendizado (CARVALHO, 2013, p.3) –

superar os problemas encontrados e a dificuldade de trabalho em equipe, mas o número 

de posicionamentos negativos nessa escola quase se equipara ao número de 

posicionamentos positivos, principalmente nas turmas do terceiro ano do ensino médio, 

que estão muito preocupados com o ENEM, por exemplo: 

 

O meu projeto "O projetor de celular com som", foi um trabalho complicado 

de desenvolver, e seu melhoramento também. Desconheço a opinião das 

outras colegas minhas do grupo, mas acho que nossa opinião é a mesma em 

relação ao trabalho, não conseguimos aprender a matéria com o nosso 

projeto, como era o objetivo. com isso perdemos muitas aulas, onde poderiam 

ser aproveitadas com exercícios e um tempo a mais de explicação. 

Estamos em época de Enem e vestibulares, com pouco tempo para estudar 

para um conteúdo extenso que temos. Sempre tive muita dificuldade em 

matérias como Matemática e física, por isso acho desnecessário o desperdício 

de tantas aulas assim com esse projeto. Portanto essa é a minha opinião sobre 

o projeto25. 

 

Podemos notar uma diferença marcante entre esse tipo de reclamação, muito 

voltado à preocupação com a diversificação “matéria ensinada” por conta do ingresso 

no ensino superior, como salienta Waldhelm quando trata da “crise de identidade” no 

ensino Médio, “(...) historicamente, para cumprir os programas dos vestibulares 

tradicionais. Professores e alunos tornavam-se reféns de um currículo de Ensino Médio 

esvaziado de sentido, enciclopédico e de caráter propedêutico” (WALDHELM, 2014a, 

p.1), em relação às reclamações das escolas anteriores voltadas à questão de duração, 

custo, entre outros: 

 

Particularmente eu não gostei, pois é um trabalho no qual você irá trabalhar o 

ano inteiro, fazendo assim enjoar um pouco. 

Como é um trabalho um pouco detalhado pude aprender bem mais, como 

opções diversas de como gerar energia, seja por força da água ou pela luz 

solar. 

 

25  Optamos por fazer uma transcrição mantendo a escrita dos alunos em todos os relatos, sem modificar a pontuação 
(ou falta dela) e as irregularidades na ortografia, na concordância verbal e nominal, bem como no uso dos 
coloquialismos. 
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Um dos pontos positivo é que é um trabalho em grupo, podendo assim dividir 

as tarefas; Mas as vezes tem gente que não colabora e acaba atrapalhando. 

Como já disse acima, esse é um projeto que iremos trabalhar o ano inteiro, e 

assim se tornando enjoativo. 

Não sei se tem algo a melhorar. 

___________ 

 

Pessoalmente eu não gostei desse projeto, parte é por ser muita coisa para só 

2 pontos e outra coisa é por ele te saído meio caro. 

Mas uma coisa que aprendi é que tem bastante coisa para explorar sobre o 

assunto.  

 

___________ 

No meu trabalho, eu achei muito desagradável fazer, pelo fato de termos que 

vir à escola para fazer o projeto, o slide, os relatórios, sem contar que isso 

passou por 2 bimestres. Uma verdadeira bosta. 

Já a questão do aprendizado, foi muito grande, pois nós mudamos de projeto 

3 vezes, o que nos fez estudar três temas. A questão dos testes nos projetos, 

dos cálculos em si, foi bem interessante também. 

mas na minha opinião o que mais me transferiu conhecimento é a parte do 

seminário, pois aprendi sobre o meu tema e também posso aprender sobre os 

outros temas.  

 

Nos três últimos relatos, apesar de fazerem uma crítica à metodologia - o 

primeiro ao tempo demasiado, que faz o projeto ficar cansativo, o segundo pouco ser 

pouco avaliado na média final, e o último por pela quantidade de encontros na escola -, 

os alunos reconhecem o aprendizado, que é um dos objetivos principais do projeto e os 

problemas relatados, dentro do possível, foram adequados ao longo do tempo. Em um 

dos relatos, foi constatado que fica clara a sensação do aluno de não aprender com o 

projeto, talvez pela preocupação em conseguir adquirir um grande número de 

conhecimento no menor tempo possível, em função dos processos seletivos para 

ingresso no curso superior, mas a relação dos alunos dessa turma é diferente que 

daquelas, como percebemos a seguir: 

 

Pedro não gostei do trabalho, foi uma perda de tempo. Achei muito chato e 

complicado, gostaria que você não passasse este tipo de trabalho novamente. 
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Tive de acordar cedo para decorar a minha fala de última hora. Foi um 

inferno, detesto qualquer matéria relacionada a calculo. Mas, estou me 

dedicando para aprender e conseguir passar de série. 

OBS: Você pediu sinceridade e eu fui super sincera, desculpe qualquer coisa. 

e 

Professor não gostei do trabalho, achei muito chato espero que ano que vem 

você não passe coisas desse tipo física já é muito complicada, você ainda 

manda fazer esse trabalho e para piorar ainda pede progressão, não aprendi 

quase nada sobre o tema somente o básico. 

 

Podemos dizer, então, que em geral as reclamações se basearam na falta de 

tempo para conciliar o estudo de todas as outras matérias à pesquisa e confecção dos 

trabalhos, nos custos que a montagem dos experimentos acarretara, na quantidade de 

pesquisa necessária para a realização do trabalho, na complexidade dos trabalhos e das 

melhorias pedidas e na dificuldade de trabalho em equipe. 

As considerações positivas, por outro lado, nos mostraram que, apesar de estar 

muito longe da perfeição, o projeto está conseguindo alcançar ótimos resultados: 

 

Este trabalho gerou muita coisa, muitos sentimentos. Gostei porque mesmo 

quando dava tudo errado eu conseguia saber onde estavam os problemas para 

corrigi-los. O ruim foi não ter a colaboração de todos em meu grupo. 

Enquanto eu e mais dois faziamos outros brincavam com o celular. 

Aprendi que é possivel acender um led com vapor, apesar de ser dificil pra 

caramba. no fim o trabalho não deu certo, mas valeu a experiencia. Para 

melhorar, eu deveria ter escolhido meu grupo direito... fora isso tudo esteve 

ótimo. 

 

Como esse, muitos relatos e discussões mostraram um envolvimento emocional 

dos alunos com seus experimentos, o que possibilitou uma significativa aprendizagem e 

um bom domínio sobre o assunto que foi abordado. 

O fato de a metodologia propor uma maneira de trabalhar desconhecida para a 

maioria dos alunos também foi relatado de forma positiva e bem assimilado por eles: 

 

O trabalho foi uma nova experiência para nós do grupo, tivemos muitos 

problemas, muitas desavenças mas até nessa etapa tudo se resolveu. 

Eu nunca tinha tido essa oportunidade, essa proposta de fazer um trabalho 

como esse, foi uma ótima oportunidade de conhecer vários tipos de usinas, vê 
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como a "natureza" nos proporciona diversos meios de produzir energia e ter 

tido uma responsabilidade maior igual eu tive que ter com esse trabalho. Mas, 

teve também inúmeros pontos negativos que teremos que lidar até o final 

desse projeto, como a distância entre os integrantes do grupo, eu e a XXX 

temos saído muito prejudicadas pois somos as que moramos mais longe, 

também tivemos problemas com os materiais para fazer o trabalho e com esse 

estresse dos integrantes que ocasionou algumas discussões. 

Apesar de tudo, vamos encarar isso como um desafio e espero que 

conseguimos fazer um bom trabalho, não para competir e sim para que nosso 

esforço seja recompensado. 

 

____________ 

 

O trabalho foi muito interessante e criativo. Nunca fui apresentada a 

trabalhos semelhantes a esse, O que é ótimo, pois é sempre bom inovar em 

relação ao que se é dado em sala de aula. Por isso gostei bastante do que foi 

passado. 

Aprendi que em trabalhos como esse, é necessário haver dedicação, esforço 

e, principalmente organização, pois e ela que cumpre a função de torná-lo 

apresentável. 

 

Tornando o aprendizado de física mais fácil e reconhecível para os alunos, que é 

um dos pontos primordiais do projeto, e, segundo os relatórios, esse objetivo tem sido 

alcançado: 

 

Realizando este projeto percebi que quando aplicamos a física na prática fica 

mais fácil de compreendê-la. 

Como a matéria que envolve este projeto não foi dada em sala de aula, foi um 

desafio tentar entendê-la, aliás, todo esse trabalho foi um desafio. 

Um dos pontos mais interessantes foi o de ter que colocar a criatividade em 

prática, a relação com os integrantes do grupo. Embora dificuldades, 

desentendimentos do grupo e vontade de desistir, nossos objetivos foram 

alcançados, tanto como grupo, tanto se referindo ao projeto que conseguimos 

concluir e modifica-lo. 

Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, e que, em minha humilde 

opinião, concluímos o que era desejado pelo grupo e fizemos um bom projeto. 
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Assim como o incentivo à continuidade da investigação científica aos alunos, 

para que possam efetivamente vivenciar essa relação com as ciências e desmistificar a 

posição do cientista na sociedade, como um ser altamente inteligente e antissocial: 

 

O trabalho de Marémotriz foi um dos melhores trabalhos realizados em 

minha vida, pois não sabiàmos como fazer funcionar, contando que não tem 

na internet. estudamos todas as hipoteses e o grupo concluiu como fazer. 

Aprendemos muito com ele, apesar de o custo ser um pouco maior que outros 

trabalhos convencionais gostei muito do trabalho e espero que outros sejam 

como este. 

 

 

E estimular o pensamento crítico, o comprometimento à pesquisa acadêmica, e a 

socialização em trabalho conjunto, conforme o seguinte relato: 

 

Minha experiência com o projeto foi bem interessante, achei ótima a 

iniciativa de montar um projeto que abordasse conceitos físicos, além de ser 

dinâmico, ter uma proposta que aguça a nossa criatividade e estimula o 

trabalho em equipe, tem a capacidade de colocar em prática a matéria que foi 

ensinada na teoria, em sala de aula. 

E mesmo com algumas dificuldades que nos desanimou bastante, algumas 

discussões, testes que resultaram em problemas e em possíveis problemas, 

nós conseguimos manter certa disciplina e focar em corrigir o problema em 

questão e seguir com nossos objetivos. 

Em minha opinião tivemos uma boa relação quanto à montagem e estudo do 

nosso projeto.  

 

Dessa forma, acreditamos que o projeto cumpriu o propósito almejado, pois não 

se fixou na mera transmissão de um conhecimento científico, ou na ilustração de uma 

teoria (BORGES, 2002, p. 295), mas na apreensão de fundamentos sociais, como o 

trabalho em equipe, a capacidade de emitir juízos de valor, a capacidade de análise 

cognitiva e acadêmica, como a capacidade de investigação, análise e reconhecimento de 

instrumentos e estratégias, de argumentação e compreensão das ciências, entre outros. É 

interessante salientar que durante as discussões ao final das apresentações, diversos 

alunos disseram que o projeto proporcionou maior entrosamento e aproximação entre 

eles, e também mostraram um despertar de seu interesse em ciências.      
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Para finalizar, gostaríamos de transcrever um excerto de relatório cuja íntegra 

pode ser consultada no anexo IV, página 69, e faz com que o esforço de qualquer 

professor valha a pena:  

 

(...) Resumindo, foi muito bom poder aprender dessa forma. É ótimo quando 

alguém nos ensina a pesquisar, e nos motiva a continuar. Parabéns por isso 

Cibrão. Mesmo que você tenha me mandado pra ------26 [coordenação], é bom 

saber que você se importa com seus alunos. Precisamos de mais professores 

assim. Obrigada por tudo, Tio Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Omitimos dados que podem identificar a instituição a qual pertence o aluno. 
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6 - Considerações finais: 

 

O ensino investigativo ainda é muito pouco utilizado nas escolas brasileiras, 

principalmente nas escolas públicas (BEMFEITO, 2008, p.20-22), por isso insistimos 

na importância do desenvolvimento de metodologias que venham a contribuir para um 

ensino de qualidade e acreditamos na viabilidade do projeto aqui apresentado, apoiados 

nos significativos resultados obtidos desde o início das aplicações, tanto no aprendizado 

dos alunos quanto na relação interpessoal.  

As modificações que essa metodologia sofreu durante o percurso possibilitaram 

solucionar a maior parte dos problemas que surgiu e resultaram em um melhor 

aproveitamento da disciplina e do conteúdo programático, o que pode ser comprovado 

através da evolução dos experimentos apresentados pelos alunos.  

Inicialmente, tínhamos experimentos utilizando velas, copos, pratos, bexigas, 

pregos e outros materiais que não necessitavam de incentivo e procura para conseguir. 

Os alunos buscaram experimentos simples facilmente encontrados na internet e os 

reproduziram como se seguissem uma receita de bolo, sem que os alunos refletissem 

sobre os fenômenos envolvidos, ou seja, não diferiam muito do uso do laboratório 

tradicional, cuja manipulação fora sempre predeterminada, com resultados 

preestabelecidos e com a simples função de exemplificar uma teoria explicitada em sala 

de aula, que, muitas vezes, não fazia nenhuma conexão ou sentido com a vida prática. 

Com o tempo, a metodologia e a modificação adotadas na aplicação do projeto, 

esses experimentos começaram a demonstrar certa complexidade, maior envolvimento e 

dedicação dos alunos. Começaram a buscar materiais que não estavam ao alcance das 

mãos e entender o motivo pelo qual a montagem não resultava nos fenômenos que 

esperavam alcançar. Por fim, encontramos experimentos bastante complexos e criativos, 

cuja montagem e manipulação não são facilmente encontrados, somente em livros e 

revistas mais especializados, mostrando a real dedicação desses alunos à pesquisa e à 

prática laboratorial27. 

É claro que nem todos os experimentos funcionaram perfeitamente, mas o que 

procuramos através desse trabalho não é fazer com que os alunos produzam um 

experimento perfeito, mas que aprendam durante todo o processo, que inclui tentativas, 

 

27  Disponibilizamos imagens de alguns experimentos no anexo V para a ilustração dessa evolução na complexidade 
dos experimentos. 
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reflexões, parcerias, erros, acertos, mas que consigam compreender o todo e tirar lições 

desses erros. O processo, para nós, é mais importante que o resultado em si, pois é 

através dele que nasce o conhecimento; nas palavras de Azevedo: 

 

Podemos dizer que nesse tipo de trabalho há um envolvimento emocional por 
parte do aluno, pois ele passa a usar suas estruturas mentais de forma crítica, 
suas habilidades e também suas emoções. Mais uma vez, o processo de 
aprendizagem mostra-se importante, pois se o objetivo é o ensino de 
procedimentos científicos, o método é conteúdo. (AZEVEDO, 2004, p. 23) 

 

Enfim, o trabalho com o projeto na atual configuração foi o que mais se 

aproximou das expectativas criadas no início da idealização desse projeto: 

 

1 – Atender aos Parâmetros Curriculares Nacionais no tocante às habilidades e 

competências: os alunos adquirem a capacidade de descrever fenômenos que 

envolvam conhecimentos físicos, de elaborar relatórios analíticos ou de 

pesquisa; adquirem estratégias de enfrentamento de situações-problema; 

desenvolvem suas habilidades comunicativas, como utilizar tecnologias, 

produção de textos com linguagem científica, comunicação oral; desenvolvem 

suas capacidades de investigação e compreensão; entre outros. 

 

2 - Alcançar o mais alto nível possível de atividade investigativa: de acordo com 

as formulações de Tamir (Apud BORGES, 2002, p. 305-306), a nossa proposta 

ultrapassa o nível 2 por não delimitar o problema a ser trabalhado e deixar a 

cargo do aluno todo o processo de investigação até que chegue à resolução do 

processo; porém, segundo nossa interpretação dessas formulações, não 

chegamos a alcançar o nível 3 por delimitar um tema a ser pesquisado. Em 

outras palavras, apesar de não limitarmos o problema em si – ou seja, o aluno X 

fará um experimento Y -, delimitamos a área de atuação desse aluno - ou seja, os 

alunos devem pesquisar algum experimento sobre Cinemática ou as Leis de 

Newton, por exemplo - almejando, sempre, o menor grau de interferência do 

professor.  

 

3 - Estimular a construção do conhecimento de Física através da atividade de 

investigação, levando o aluno a refletir, explicar, discutir e analisar as situações-
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problema, de modo que a aprendizagem dos procedimentos seja tão importante 

quanto à do conteúdo.  

 

Em suma, para a realização desse projeto, nos foi exigido transpor inúmeros 

obstáculos, desde a recusa das escolas a uma metodologia alternativa à do laboratório 

tradicional, a resistência dos alunos à introdução de um método experimental 

(BAPTISTA, 2010. p. 104-117), dispendioso de tempo, dinheiro e dedicação, e que 

cometeu inúmeros erros durante as tentativas em acertar. 

Esperamos, por fim, que outros professores das ciências possam fazer uso dessa 

humilde contribuição, que são os primeiros frutos de anos de pesquisa, dedicação e 

amor à atividade docente. 
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ANEXO I 

CABEÇALHO DA INSTITUIÇÃO 

 

ASSUNTO:  ANO: 

PROFESSOR:  TURMA:  

 

INTEGRANTES DA EQUIPE (Máximo 4 integrantes) 

NOMES N° 

  

  

  

  

 
 

____________________________________________________________ 
TÍTULO DO EXPERIMENTO 

MATERIAL (Tudo que será usado no experimento) 

   

   

   

   

 
DESCRIÇÃO (MONTAGEM E FUNCIONAMENTO) 
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CONCEITOS CIENTÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERENCIAS (NOME DO LIVRO COM AUTOR/NOME DA REVISTA COM AUTOR DO TEXTO/SITE COM ENDEREÇO ELETRÔNICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMENTARIOS GERAIS (Comentários como foi e desenvolvimento do experimento) 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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RESUMO: 

 

Esse roteiro de aplicação de experimentação investigativa é fruto da pesquisa de 

mestrado profissional em ensino de física, e se pauta no desenvolvimento de um método 

investigativo de ensino de física, com o objetivo de estimular o aprimoramento de 

habilidades e competências fundamentadas na autonomia intelectual do aluno, na 

reflexão, no desenvolvimento cognitivo e social e na construção do saber. Baseado em 

atividades investigativas, esse roteiro apresenta uma possibilidade ao professor para o 

uso do laboratório aberto no trabalho de ensino/aprendizado de física/ciências para o 

ensino médio. 

 

 

Palavras-chave: laboratório aberto; experimentação investigativa; construtivismo. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Para muitos jovens a escola é algo interessante por conferir-lhes a oportunidade 

de uma interação social e descoberta de coisas que vão muito além das possibilidades 

que suas casas proporcionam. Hoje, com um mundo repleto de tecnologias e atrativos 

cada vez maiores fora do ambiente acadêmico, o ensino passou a ter necessidades 

diferentes para despertar o interesse nos alunos. 

O ensino de ciências é visto, muitas vezes, como algo que foge da realidade dos 

alunos e, consequentemente, como algo sem importância, inserido nas grades 

curriculares apenas pela força da tradição e para integrar a carga horária exigida 

anualmente pelo Ministério da Educação.  

Como afirma Borges, 2002, esse tratamento, possivelmente, é fruto de métodos 

de ensino ultrapassados, que mostram os estudos das ciências como algo que se 

distancia em muito do cotidiano, reduzidos, muitas vezes, à matematização das ciências 

e à memorização de fórmulas, sem inserir algo do interesse dos alunos, como a 

utilização de materiais midiáticos, por exemplo, como a pesquisa restrita a manuais, 

como a utilização apenas de aulas expositivas, que tornam-se maçantes ao longo do ano, 

ou, até mesmo, com uma linguagem que não os alcance. 

Partindo desse pressuposto, esse trabalho, fruto de uma dissertação de mestrado em 

ensino de física realizada por Cibrão, 2015, visa propor um método de ensino de 

ciências, que, mesmo longe de figurar como uma revolução no ensino, tem por objetivo 

aproximar essa ciência ao cotidiano geral e ao cotidiano do aluno atual, estimulando a 

pesquisa e o pensamento crítico a fim de desenvolver o interesse acadêmico, assim 

como formulado por Azevedo, 2004. Propomos aqui uma sequência de atividades, 

baseado em Carmo, 2012, e em Bemfeito, 2008, que usa práticas de experimentação 

investigativa, buscando um laboratório mais aberto que os laboratórios tradicionais, 

oferecendo ao aluno um protagonismo juvenil, Waldhelm, 2014, tirando-o da posição 

de observador e o tornando-o um agente de sua aprendizagem,  
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2 – OBJETIVOS 

 

Esse projeto tem como objetivo trabalhar com os alunos durante um semestre, 

despertando sua curiosidade, estimulando o desenvolvimento de habilidades e 

competências, como, trabalho em equipe, aumento da capacidade de pesquisa, 

aprimoramento de solução de problemas, possibilitar maior conhecimento científico e 

envolvimento com a ciência, fazendo com que ele entenda a relação direta entre a 

ciência laboratorial, a ciência ensinada em sala de aula e o cotidiano. 

Proporcionar ao aluno não só o desenvolvimento do seu conhecimento 

científico, mas também desenvolvimento pessoal e social, mostrando a ele novas 

possibilidades e visão da ciência, tornando-o um indivíduo e cidadão melhor, com 

pensamentos críticos e ativo a resolução das adversidades. 
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3 - PREPARAÇÃO 

 

Deve-se preparar o material que será usado para auxílio dos alunos e para a 

avaliação do professor, assim como delimitar os temas possíveis para o projeto e as 

datas de cada etapa. 

 

• Delimitar as datas de cada etapa para desenvolvimento do projeto no período de um 

semestre. (A proposta é dar uma ou duas semanas entre uma etapa e outra durante o 

período de um semestre) 

 

• APRESENTAÇÃO: Apresentação do projeto para os alunos. 

• RELATÓRIO: Entrega dos relatórios dos experimentos.  

• MONTAGEM: Acompanhamento de montagem. 

• PROJETO: Apresentação da primeira etapa do projeto. 

• PROGRESSÃO: Discussão sobre os projetos e delimitação da evolução. 

• ACOMPANHAMENTO: Acompanhamento da evolução. 

• SEMINÁRIO: Apresentação final do projeto. 

• RELATOS: Discussão sobre os experimentos, as apresentações e as 

experiências que os alunos tiveram.  

 

• Delimitação dos temas a serem escolhidos e desenvolvidos pelos alunos através de 

experimentos, proponha-se que sejam os temas que serão apresentados aos alunos 

durante esse semestre. 

 

• O aluno deve preencher um relatório sobre o experimento (cujo modelo encontra-se no 

ANEXO I ), tendo como objetivo descrever o experimento que pretende montar e os 

conceitos científicos envolvidos. 

 

• Os materiais avaliativos (ANEXO II e III) têm como objetivo avaliar vários tópicos de 

todo o desenvolvimento do projeto dos alunos. 
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• É sugerido ao professor que utilize algum método de anotação, para que possa registrar 

suas observações relevantes para melhor avaliação dos alunos, para a autoavaliação do 

trabalho e para possíveis adaptações desse produto. 

 

• Há uma proposta de cronograma de aplicações, tempo estimado, períodos e avaliações 

(ANEXO IV), também incluímos algumas propostas de sites com experimentos de 

física (ANEXO V). 

 

Obs.:  1 - Esse trabalho vai dispor de algumas aulas para as etapas do projeto, o 

restante das aulas será ministrado normalmente, como o professor já as fazia. 

 2 – O professor deve ter total atenção quanto à segurança, tomando muito 

cuidado com experimentos que possam apresentar perigo, como o envolvimento de 

fogo, material cortante, eletricidade, etc. Em todo o momento possível, o professor deve 

alertar para que os alunos tomem cuidados e utilizem dispositivos de segurança, em 

alguns casos a mudança de experimento será necessária.      
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4 - DESENVOLVIMENTO 

 

Esse projeto será desenvolvido em 8 etapas: 

 

1° Etapa: APRESENTAÇÃO 

 

Objetivo do professor: Apresentar e esclarecer todo o projeto para os alunos, 

assim como os temas a serem abordados. 

Objetivo do aluno: Compreender todo o desenvolvimento do projeto e suas 

responsabilidades no desenvolvimento. 

Tempo estimado: 30 minutos de uma aula. 

 

Nessa etapa, sugere-se que o professor apresente o projeto aos alunos, assim 

como suas datas e temas a serem trabalhados. 

 

A apresentação do projeto deve ser bem clara aos alunos, sobre seu início, meio 

e fim, para trazer-lhes uma visão geral do projeto e sua linha de tempo, assim como seu 

objetivo final. 

 

É sugerido ao professor que apresente os temas aos alunos e orientá-los a 

pesquisar, procurando em livros e/ou internet, por um experimento que atenda a algum 

dos temas propostos, mas eles devem ter atenção para procurar um experimento:  

 

• Que não seja muito simples. 

• Que haja possibilidades de coleta de dados. 

• Que possa ser feita uma futura evolução.  

 

Aconselhamos que o tema a ser trabalhado seja sobre o conteúdo que o professor 

trabalhará em sala de aula durante o período da aplicação do projeto, ou que seja 

baseado em questões do ENEM, outras avaliações de interesse do professor ou da 

instituição. Esse tema pode abranger vários conteúdos, como, por exemplo, Cinemática 

e leis de Newton, óptica e hidrostática ou eletricidade e magnetismo; uma equipe de 
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alunos deve escolher um subtema dentro desses temas, mais de uma equipe poderá 

abordar o mesmo assunto, desde que experimentos sejam diferentes. 

 

(Trata-se de alguma alteração significativa no experimento, através da 

criatividade dos alunos e que traga ao experimento novos tipos de testes e/ou novas 

formas de coletas de dados). 

 

Com isso, o professor apresenta o relatório a ser preenchimento pelos alunos, 

explicando-lhes cada etapa. 
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Material: Aqui deve ser 

preenchido com todos os 

materiais que serão 

usados, desde os 

materiais do experimento 

até materiais extras como 

fita, cola, parafusos, etc.  

Cabeçalho do colégio: O 

professor deve 

acrescentar 

Ano: Ano letivo 

Turma: Turma a trabalhar 

Integrantes: Explicar aos 

alunos que o mínimo é de 

2 integrantes e o máximo 

de 4 integrantes. 

Título do experimento: A 

equipe deve criar um 

título para o experimento 

Professor: O nome do 

professor pode ser 

preenchido pelo mesmo 

antecipadamente 

Assunto: A equipe deve 

colocar o assunto 

específico do tema. 

Exemplo: Tema: 

Cinemática; Assunto: 

MUV. 

 

Descrição: Nessa parte, a 

equipe deve colocar como 

será a montagem do 

experimento e como 

deverá ser o seu 

funcionamento. 

Referencia: O professor 

deve alertar os alunos 

para o preenchimento 

correto dessa parte, 

podendo facilitar a 

consulta de terceiros 

sobre o experimento que 

apresentarão.  

Conceito científico: Os 

alunos devem colocar aqui 

quais são os conceitos 

científicos que envolvem o 

seu experimento e como 

isso ocorre. Esse processo 

facilita para uma visão 

geral sobre 

experimentação e o 

conteúdo didático. Considerações 

relevantes: Nesse espaço 

ficarão mais informações 

que os alunos julgarem 

relevantes sobre o 

experimento, continuação 

de alguma parte que não 

coube no espaço 

determinado, figuras 

ilustrativas sobre o 

experimento, etc. 
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PRÓXIMO ENCONTRO: No próximo encontro, os alunos apresentarão o 

relatório sobre seus projetos de experimento. 

 

Obs.: 1 - Salientar aos alunos a importância de ter cuidado onde pesquisa seus 

experimentos, por haver muitos sites com informações incorretas, o professor pode 

propor alguns sites aos alunos ou pode orientá-los a após encontrarem um experimento 

que lhes interessem, buscarem em mais dois ou três sites diferentes sobre seu 

experimento, para fazer uma comparação e verificar os que apresentam informações 

coerentes e completas, evitando, assim, problemas com o experimento e informações 

erradas.   

 

2 - O professor deve ter ciência de que, apesar de ter 8 etapas bem definidas, 

durante todo o processo ele deve separar de 5 a 10 minutos do início de suas aulas para 

tirar dúvidas e auxiliar sobre o projeto.   

 

3 – Propõe-se ao professor, caso queira sugerir sites de pesquisa aos alunos, 

sugira sites de Universidades, Museus ou qualquer site sério e comprometido que o 

professor achar necessário, sugerimos como sities: 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/ 

http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s06.html 
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2° Etapa: RELATÓRIO 

 

Objetivo do professor: Organizar as apresentações dos relatórios, orientar as 

equipes sobre possíveis rumos e problemas dos experimentos e resolver trocas de 

duplicidade de experimentos. 

Objetivo do aluno: Apresentar para a turma como pretende montar seu 

experimento e como ele deve funcionar, explicar quais serão os conceitos físicos que 

envolvem seu experimento. 

Tempo estimado: 30 minutos de uma aula. 

  

Nessa etapa, as equipes devem apresentar o experimento que pretendem fazer e 

devem entregar o relatório, cada equipe deve ser convidada a ir à frente da sala e 

apresentar seu projeto para toda a sala, seguindo os quesitos de apresentação:  

 

• Nome do experimento. 

• Material a ser usado. 

• Descrição geral de montagem e funcionamento. 

• Conceitos físicos envolvidos. 

• Fontes utilizadas para o experimento (Nesse momento, é bom que o 

professor verifique a confiabilidade das informações coletadas). 

 

Pode acontecer de dois ou mais equipes optarem por um mesmo experimento. 

Neste caso, é necessário que o professor faça o intermédio entre as equipes, tentando 

levá-los a entrar em acordo, para que uma das equipes pesquise um novo experimento, 

até restar apenas um tipo de cada experimento na sala (caso não entrem em consenso, 

será necessária a intervenção do professor, orientando a todas as equipes envolvidas que 

deverão pesquisar um novo experimento). Quando isso acontecer, é necessário que o 

professor dê um novo prazo para as equipes que realizarão a modificação do 

experimento, apresentem um novo projeto em uma semana. 

 

Será bom que o professor fique atento às apresentações, avaliar se a equipe fez 

uma boa pesquisa e se colocou as informações necessárias sobre o trabalho no relatório.  
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AVALIAÇÃO:  Aqui, deve-se avaliar se os alunos cumpriram o prazo e se 

preencheram corretamente todo o relatório. 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: Sugere-se que o professor avise aos alunos que a 

próxima etapa é a montagem, para isso as equipes devem levar para o próximo encontro 

todos os materiais que serão utilizados ou o experimento já pronto. 
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3° Etapa: MONTAGEM 

 

Objetivo do professor: Auxiliar e orientar as equipes sobre a montagem dos 

experimentos, incentivar a todos os integrantes de cada equipe a participar da montagem 

do experimento. 

Objetivo do aluno: Compreender como montar seu experimento, perceber 

possíveis problemas e soluções. 

Tempo estimado: 90 minutos, duas aulas. 

 

As equipes devem, agora, trazer os materiais ou o experimento pronto. Nesse 

momento, as equipes discutirão e trabalharão na montagem, assim como testarão seu 

experimento. O trabalho do professor, nesse momento, é verificar como está a 

progressão dos trabalhos, a interação das equipes, mas a função mais importante nesse 

momento é orientar as equipes com seus experimentos, trazendo ideias e soluções de 

problemas para os experimentos, apresentando aos alunos algumas propostas de 

melhorias para evitar o mau funcionamento. 

Obs.: A montagem do experimento pode não ser feita completamente pelo aluno, 

uma vez que há a possibilidade de ele não ter, ainda, habilidades necessárias para alguns 

tipos de montagens, mas deve haver uma participação contínua desse aluno durante a 

montagem do experimento e um profundo conhecimento sobre o mesmo. 

 

 

AVALIAÇÃO:  Deve ser feita verificando o compromisso das equipes, se 

trouxeram todos os materiais ou não, observando o trabalho em equipe e a dedicação de 

todos. 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: Lembrar aos alunos que a próxima etapa é a 

apresentação do experimento, na qual eles deverão trazer o experimento pronto e 

funcionando, devem dividir as tarefas de apresentação coerentemente entre todos os 

integrantes da equipe, explicando todo o experimento, salientando os conceitos físicos 

envolvidos e qual sua relação com o cotidiano. 
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4º Etapa: PROJETO 

 

Objetivo do professor: Organizar as apresentações dos experimentos, avaliar as 

apresentações das equipes e questionar os alunos com relação aos erros conceituais 

cometidos e mau funcionamento do experimento, levando-os a pensar em correções. 

Objetivo do aluno: Apresentar seus experimentos, explicar quais conceitos que 

estão envolvidos, compreender possíveis erros e suas correções. 

Tempo estimado: 90 minutos, duas aulas. 

  

O professor estipula a ordem de apresentação da maneira que achar mais 

adequada, cada equipe deverá fazer uma apresentação de, no máximo, 10 (dez) minutos. 

Esse é o tempo necessário para que todas as equipes possam apresentar em um único dia 

e o professor possa comentar cada apresentação. 

 

As equipes devem abrir suas apresentações com nome do seu projeto e dos 

integrantes. 

 Ao final de cada apresentação, é bom o professor ressaltar os pontos 

fortes e os pontos fracos, fazendo correções dos conceitos apresentados de forma 

inadequada, deve-se orientar os alunos a fazerem melhorias no experimento, que 

poderão ser desde simples alterações a modificações consideráveis no projeto, como 

acrescentar testes que não foram feitos, ou retirar testes que não produziram resultado, 

alertar as equipes sobre coleta e análise de dados no projeto. 

 

AVALIAÇÃO:  A avaliação deve basear-se em quesitos pré-estipulados 

(ANEXO II): 

• Se todos os membros da equipe participaram efetivamente da 

apresentação. 

• Se foram abordados os principais conceitos envolvidos pelo experimento 

e a forma como foram abordados. 

• Se houve a devida preparação para a apresentação. 

• Se o experimento funciona ou não (caso não funcione, averiguar se a 

equipe sabe o porquê do não funcionamento e se já buscaram alternativas 

para que se resolva o problema, se a equipe tem boas hipóteses sobre o 
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problema e possíveis soluções, o experimento pode ser avaliado como se 

tivesse funcionado).  

• Se houve complexidade no aparato montado, observando se é um projeto 

de simples ou complexa montagem. 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: Os alunos devem pensar, pesquisar sobre melhorias 

para o projeto e trazer algo escrito sobre ele, para que haja uma progressão do 

experimento, ou seja, alguma alteração significativa no experimento que traga novos 

tipos de testes e/ou novas formas de coletas de dados. 
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5º Etapa: PROGRESSÃO 

 

Objetivo do professor: Organizar as apresentações das progressões dos 

experimentos, orientar as equipes sobre os rumos escolhidos de sua evolução. 

Objetivo do aluno: Apresentar para a turma sua proposta de evolução do 

experimento, perceber possíveis problemas e dificuldades, esclarecendo os rumos a 

serem tomados. 

Tempo estimado: 30 minutos de uma aula. 

 

Nessa etapa, o professor pode sentar com as equipes e discutir sobre como será a 

evolução de cada experimento e o conteúdo que será abordado mais profundamente. Os 

alunos devem mostrar a forma como foi feita a coleta de dados e a análise. Essa 

discussão deve ser feita de forma aberta de modo que todos os alunos participem e 

ajudem uns aos outros. Essa etapa deve ser finalizada quando todas as equipes tiverem 

em mente: 

 

• A evolução a ser feita. 

• O conteúdo a ser aprofundado e apresentado. 

• Como coletar dados. 

• Como manipular e analisar esses dados. 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação dessa etapa é feita através da observação se as 

equipes tiveram o compromisso de pesquisar sobre a progressão do projeto. 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: O professor de avisar aos alunos que no próximo 

encontro cada equipe deve trazer os experimentos com as devidas alterações ou o 

material para realizá-las, e preparados com a coleta de dados de seus experimentos. 
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6º Etapa: ACOMPANHAMENTO 

 

Objetivo do professor: Orientar as equipes com relação aos problemas e 

sucessos das progressões e questionando a eles sobre suas pretensões. 

Objetivo do aluno: Compreender a fundo seu experimento, perceber as 

possibilidades de seu experimento e os conteúdos envolvidos. 

Tempo estimado: 90 minutos, duas aulas. 

 

Agora, os alunos já deverão ter feito novos testes e alterações, o professor os 

deixa, então, se organizarem em equipes com seus experimentos, deixando-os discutir e 

interagir mais com os experimentos, de forma que se aprofundem mais nos fenômenos 

envolvidos e consigam fazer uma relação melhor entre os fenômenos e o conteúdo 

didático, o papel do professor nesse momento é orientá-los e auxiliá-los, tanto nas 

melhorias quanto na coleta de dados. 

 

AVALIAÇÃO:  Deve ser feita através do compromisso das equipes, verificando 

se houve alguma progressão ou se trouxeram os materiais para isso, acompanhar as 

propostas e andamento de coleta de dados, bem como observar o trabalho em equipe e 

dedicação de todos. 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: Nesse momento, o professor pode lembrar os 

alunos que a próxima etapa será o seminário, em que as equipes terão que trazer o 

projeto com sua evolução, coleta de dados e análise do mesmo, assim como slides para 

a apresentação e um relatório de equipe escrito sobre todo o projeto. 
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7° Etapa: SEMINÁRIO 

 

Objetivo do professor: Avaliar as apresentações em todos os seus aspectos. 

Objetivo do aluno: Apresentar seus experimentos com as evoluções, mostrar 

conhecimento sobre o conceito físico abordado. 

Tempo estimado: 90 a 180 minutos (duas a quatro aulas). 

 

A apresentação do seminário já não tem, aqui, o mesmo foco que as 

apresentações dos experimentos na etapa do PROJETO que os alunos fizeram 

anteriormente: antes, o foco estava no experimento e não nas teorias que implicavam 

nele, agora, o foco está na teoria propriamente dita e o experimento funciona como uma 

exemplificação da aplicação dessa teoria na vida prática. 

 

Por isso, as equipes devem apresentar um seminário sobre os temas escolhidos 

como se dessem uma aula de 10 a 15 minutos. A ordem das apresentações pode ser 

estipulada como o professor achar pertinente, mas as equipes, antes de começar a 

apresentação, devem entregar o relatório de equipe do projeto, e, ao abrir suas 

apresentações, devem começar com nome do seu projeto e dos integrantes. 

 

AVALIAÇÃO:  A avaliação deve se basear em determinados quesitos (ANEXO 

III):  

• Se entregaram o relatório corretamente. 

• Se houve a devida preparação para a apresentação. 

• Se houve complexidade no aparato montado, observando se é um projeto 

de simples ou complexa montagem. 

• Se a evolução foi significativa, a coleta de dados e análise dos mesmos 

foi bem trabalhada. 

• Se o experimento funcionou como o esperado. 

• Se os conceitos envolvidos foram abordados de maneira clara e bem 

apresentados. 

• Se houve domínio da equipe em relação ao experimento e ao conteúdo. 

• Se houve aprofundamento sobre o conteúdo abordado. 
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• Se todos os membros da equipe participaram efetivamente da 

apresentação,  

• Se respeitaram o tempo da apresentação. 

 

Obs.: Para que haja tempo suficiente para todas as equipes apresentarem, para 

dar maior ênfase e aproveitar melhor o tempo das apresentações, evitando maiores 

nervosismos, tanto dos alunos que apresentam, quanto dos que apresentarão, o professor 

não deve fazer nenhum comentário durante as apresentações, deixando para o final suas 

observações. 

 

PRÓXIMO ENCONTRO: Deve-se pedir que cada aluno escreva um relato 

pessoal com a impressão geral de sua experiência com trabalho desenvolvido, desde a 

elaboração do relatório inicial até a apresentação do seminário, o que conseguiram 

aprender, em que o projeto ajudou, e a impressão da apresentação das outras equipes, 

com o tamanho de uma lauda. 
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8° Etapa: RELATOS 

 

Objetivo do professor: Organizar um debate sobre os relatos de cada um, 

incitando a discussão dos experimentos e conceitos apresentados, trazendo 

esclarecimentos dos possíveis erros conceituais e salientando as descobertas feitas por 

cada um. 

Objetivo do aluno: Perceber suas descobertas e aprendizagens, compreender os 

conceitos físicos abordados por todos os experimentos, discutir os conceitos, 

experimentos e descobertas com amplo conhecimento podendo corrigir erros 

conceituais cometidos. 

Tempo estimado: 90 a 180 minutos (duas a quatro aulas). 

 

É interessante que, no início dessa aula, o professor organizasse um grande 

círculo com os alunos, com o intuito de promover um ambiente adequado ao diálogo. 

 O objetivo desse relato é fazer o aluno refletir sobre o seu experimento e sua 

apresentação, bem como a apresentação que as outras equipes fizeram, facilitando, 

assim, uma discussão aberta sobre cada um dos trabalhos apresentados. Por isso, o 

professor, como mediador, pede para cada aluno de cada equipe comentar sobre sua 

experiência com o projeto, dando liberdade total a eles. 

Ao final dos relatos isolados de todos integrantes da equipe, o restante da turma 

faz os comentários sobre o experimento da equipe, ocorrendo, assim, uma discussão 

com perguntas gerais e analogias do cotidiano com os conteúdos didáticos. Nesse 

percurso o professor vai esclarecendo e lapidando melhor os conceitos que ficaram 

pouco discutidos ou equivocados, e assim se repete com todas as equipes. 

Por fim, é sugerido ao professor recolher de cada integrante da equipe as laudas, 

pedidas no encontro anterior. É interessante ressaltar que o professor deve ter atenção 

em não deixar que o tempo de cada equipe se exceda de 10 a 15 minutos, pois se 

ultrapassar essa marca, será necessário mais um dia de discussão. 

 

Essa discussão fecha o projeto e, a partir do feedback dos alunos, será bom que o 

professor faça uma auto avaliação de seu trabalho. 
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AVALIAÇÃO:  A avaliação deve se basear no compromisso de cada aluno em 

trazer e fazer relatos de maneira séria e comprometida.  
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6 – ANEXOS 

ANEXO I 

CABEÇALHO DA INSTITUIÇÃO 

ASSUNTO:  ANO: 

PROFESSOR:  TURMA:  

 

INTEGRANTES DA EQUIPE (Máximo 4 integrantes) 

NOMES N° 

  

  

  

  

 

____________________________________________________________ 

TÍTULO DO EXPERIMENTO 

MATERIAL (Tudo que será usado no experimento) 
   

   

   

   

 

DESCRIÇÃO (MONTAGEM E FUNCIONAMENTO) 
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CONCEITOS CIENTÍFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS (NOME DO LIVRO COM AUTOR/NOME DA REVISTA COM AUTOR DO TEXTO/SITE 

COM ENDEREÇO ELETRÔNICO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS GERAIS (Comentários como foi e desenvolvimento do experimento) 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

TABELA DE CONTROLE DE ETAPAS 

ETAPA TEMPO DE AULA APLICAÇÃO  AVALIAÇÃO* 

1ª - APRESENTAÇÃO 30 min 1° bimestre           
(3° bimestre) 

---- 

2ª - RELATÓRIO 30 min 1° bimestre           
(3° bimestre) 

Se a tarefa foi cumprida 

3ª - MONTAGEM 90 min 1° bimestre           
(3° bimestre) 

Se a tarefa foi cumprida 

4ª - PROJETO 90 min 1° bimestre           
(3° bimestre) 

Formulário + avaliação etapas 2ª e 3ª 

5ª - PROGRESSÃO 30 min 2° bimestre           
(4° bimestre) 

Se a tarefa foi cumprida 

6ª - ACOMPANHAMENTO 90 min 2° bimestre           
(4° bimestre) 

Se a tarefa foi cumprida 

7ª - SEMINÁRIO 90 a 180 min 2° bimestre           
(4° bimestre) 

Formulário + avaliação etapas 5ª e 6ª 

8ª - RELATOS 90 a 180 min 2° bimestre           
(4° bimestre) 

---- 

*A avaliação fica a cargo do professor, como será considerado tarefa cumprida, peso e valores 

de cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


