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RESUMO 

 

As atividades experimentais relacionadas à Física são cada vez mais 

necessárias para os processos de ensino e aprendizagem do aluno. Todavia, não 

são práticas adotadas na maioria das escolas do Brasil, ou por falta de um 

laboratório didático ou por vontade da escola ou do professor. A partir de uma 

prática vivenciada em escolas de Niterói - RJ, principalmente em escolas públicas, 

procuramos expor, de forma criteriosa, as necessidades da formação do aluno na 

área da Física.  Como o objetivo dessa monografia é de demonstrar a viabilidade da 

abordagem experimental como estratégia didática no ensino de Física, por meio da 

apresentação de exemplos de experimentos simples e de baixo custo, iniciamos 

nossa investigação tratando do método científico, sua evolução filosófica e histórica. 

Em seguida, conceituamos o método científico nos balizando em filósofos e 

cientistas históricos e contemporâneos. Com o conceito do método científico bem 

embasado, partimos para o estudo da necessidade do laboratório didático dentro 

das perspectivas pedagógicas para o ensino da Física, seu uso e suas tendências 

atuais. A partir das ideias adquiridas de alguns autores sobre o laboratório didático e 

das nossas experiências de iniciação à docência em diversas escolas, por meio do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), dos estágios 

supervisionados e de atividades de monitoria, propusemos oito artefatos 

experimentais para uso no próprio espaço da sala de aula, com materiais e 

instrumentos de baixos recursos financeiros. Todos os artefatos foram produzidos e 

testados pelo autor desta monografia. Além da descrição para a produção e o 

funcionamento dos artefatos, também se consolidaram como resultados as 

sugestões sobre possibilidades de exploração junto aos alunos nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Esses resultados corroboram a nossa expectativa inicial 

sobre a importância e viabilidade das atividades experimentais no entendimento da 

Física no Ensino Médio da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Física. Ensino-Aprendizagem. Atividades 

Experimentais.   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

                     The experimental activities related to Physics are increasingly needed 

for the student teaching and learning processes. However, these practices are not 

adopted in most schools in Brazil, either for lack of a didactic laboratory or by the will 

of the school or the teacher. From a practical experience in schools of Niterói – RJ, 

mainly public schools, we try to expose, in a judicious way, the needs of student 

training in the field of Physics. Since the objective of this monograph is to 

demonstrate the viability of the experimental approach as a didactic strategy in the 

teaching of Physics, through the presentation of examples of simple and low-cost 

experiments, we began our investigation dealing with the scientific method, its 

philosophical and historical evolution. Then we conceptualized the scientific method 

based on ancient and contemporary philosophers and scientists. With the concept of 

the scientific method well founded, we set out to study the need of the didactic 

laboratory within the pedagogical perspectives for the teaching of Physics, its use 

and current trends. From the ideas acquired from some authors about the didactic 

laboratory and from our experiences of initiation to teaching in several schools, 

through “Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência” (PIBID), 

supervised internships and monitoring activities, we have proposed eight 

experimental artifacts for use in the classroom space, with materials and instruments 

with low financial resources. All artifacts were produced and tested by the author of 

this monograph. Besides the description of the production and operation of the 

artifacts, the suggestions on possibilities of exploration with students in the teaching 

and learning processes were also consolidated as results. These results corroborate 

our initial expectation about the importance and feasibility of experimental activities in 

the understanding of Physics in high school. 

Key words: Basic Education. Physics. Teaching-learning. Experimental activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

São recorrentes as dificuldades no aprendizado da Física, além de que 

essas dificuldades são remotas. Muitos pesquisadores reconhecem essa 

problemática e procuram soluções para tentar minimizar esse hiato entre alunos e o 

conhecimento científico. 

Ao longo dos anos, diversas recomendações têm sido feitas visando à 

melhoria no ensino de Física no nível Médio da Educação Básica, dentre as quais, a 

inserção de atividades experimentais, com a justificativa de que é uma boa 

metodologia para aproximar o aluno da Física, pois essa prática proporciona a 

visualização ou contato prático com a teoria ministrada. 

O estudo em pauta desta monografia foi um amadurecimento da ideia 

surgida durante o período de atuação no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), uma vez que o grande desafio foi trazer para a sala de 

aula experimentos que expusessem, corroborassem e ilustrassem temas teóricos da 

Física ministrados em sala. Percebemos que os experimentos foram de grande valia, 

pois os alunos além de observarem o funcionamento de determinado experimento, 

interagiam das mais diversas formas: questionando, manuseando, investigando e 

até mesmo montando o seu próprio experimento. 

Nesse sentido, em termos de prática docente, tivemos a oportunidade de 

nos conscientizar de que a realização de um experimento como instrumento de 

aprendizagem é uma metodologia de ensino de grande importância, justamente 

porque, além de corroborar com a teoria lecionada, promove uma interação do aluno 

com os fenômenos da Física. Todavia, nos faltava um respaldo teórico sobre as 

tendências atuais para a inserção de atividades experimentais no ensino de Física 

no Nível Médio da Educação Básica. 

Sendo assim, fizemos um estudo teórico no sentido de fundamentar e 

respaldar o objetivo desta monografia: demonstrar a viabilidade da abordagem 

experimental como estratégia didática no ensino de Física, por meio da 

apresentação de oito exemplos de experimentos simples e de baixo custo. 

Para tanto, no Capítulo 2, apresentamos uma retrospectiva histórica dos 

principais argumentos mencionados na bibliografia pertinente, a fim de identificar a 

evolução da abordagem experimental no contexto escolar. 
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Desta forma, o método científico foi a nossa primeira abordagem, pois não 

teria qualquer sentido expor estudos experimentais sem um real entendimento do 

que é o método científico, das primeiras concepções platônicas até os dias de hoje. 

A nosso ver, a abordagem histórica se fez necessária para demonstrar a 

mudança de comportamento dos cientistas e pensadores ao longo da evolução da 

ciência, as concepções, o foco e a maneira de pensar evolutivamente. 

Além de discorrer pela história sobre o método científico, entendemos que 

este precisava ser definido a partir de uma análise de vários cientistas e pensadores, 

que contribuíram com seus estudos e propostas para a sua melhor definição 

científica. 

Por fim, identificamos as tendências atuais no ensino de Física com o 

recurso do laboratório didático, sendo este o objetivo desta monografia. Para isso, 

recorremos a autores de livros didáticos de Física adotados no Ensino Médio, sem 

excluir outros estudiosos que tratam do laboratório didático, dentre os quais, de 

grande importância para o nosso estudo, Antônio Tarciso Borges1. As propostas de 

Borges foram bem analisadas e expostas nesta monografia como uma nova visão 

que se deve ter dos laboratórios didáticos. 

No capítulo 3 são apresentados os principais aspectos metodológicos, em 

que nos balizamos para construir o referencial teórico e alcançar o objetivo proposto.  

No capítulo 4 são apresentados os resultados teóricos a partir da revisão 

bibliográfica e os resultados referentes às experiências que abordam diferentes 

conhecimentos da Física do Ensino Médio e cujo detalhamento compõe o Apêndice 

desta monografia. Torna-se relevante esclarecer que apesar de não integrar 

diretamente os assuntos tratados neste estudo, nossas participações como bolsista 

do PIBID (2016 a 2018) e estágios supervisionados em várias escolas foram de 

suma importância na avaliação dos experimentos no contexto escolar junto aos 

alunos de escolas públicas do município de Niterói - RJ. Essa vivência associada ao 

estudo teórico ampliou nossa visão sobre o emprego das atividades experimentais 

no ensino de Física na Educação Básica, corroborando para a nossa percepção 

sobre sua viabilidade e importância enquanto estratégia didática a ser adotada no 

próprio espaço da sala de aula. 

                                                             
1
 Doutor em Educação em Ciências pela University of Reading (1996). Disponível em: 

<https://www.escavador.com/sobre/1138612/antonio-tarciso-borges>. Acesso em: 14 jul. 2018. 
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No Capítulo 5 são apresentadas nossas considerações finais, seguidas da 

lista de obras citadas e do detalhamento das sugestões de atividades experimentais 

que recorrem a materiais de baixo custo e fácil reprodução.  

 

  



13 
 

2 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

2.1 O MÉTODO CIENTÍFICO: CONCEPÇÃO HISTÓRICA 

A primeira definição de Ciências foi concebida na Grécia antiga. E seu 

objetivo era encontrar verdades às questões sem respostas. Para Platão2, 

independente do que fosse percebido, as questões tinham suas respostas. Segundo 

Platão, como descreve ROQUE (2009), “[...] a experiência sensorial não pode nos 

revelar a real natureza das coisas e o conhecimento verdadeiro só pode ser atingido 

pela razão e reflexão filosófica” (p. 2). Entretanto, Aristóteles3 não comungava deste 

pensamento platônico. Para ele, a maneira de chegar às respostas ou até mesmo ao 

conhecimento é partindo das experiências próprias com materiais e fenômenos 

particulares diários (ROQUE, 2009). 

Se olharmos para trás, podemos perceber que ao longo da história, o 

método dedutivo e o método indutivo foram os padrões usados para as conclusões 

científicas. Estes padrões são usados até os dias atuais. Aristóteles estava mais 

tendente a uma composição de um método indutivo com um método dedutivo para o 

conceito de método científico (ROQUE, 2009). O pensamento de Aristóteles para um 

conceito de método científico pode ser percebido nas palavras de ROQUE (2009). 

 
 
O processo de aquisição de conhecimento começaria com a experiência 
sensorial; as várias repetições das experiências sensoriais gerariam 
memórias; a partir dessas memórias, por um processo de intuição, seria 
possível discernir as propriedades universais das coisas; finalmente, essas 
definições universais seriam usadas como premissas para, através de 
demonstrações dedutivas baseadas na lógica, se chegar ao conhecimento 
sobre o mundo (p. 2). 
 
 

Com todos os embasamentos de Platão e Aristóteles, a retomada efetiva da 

ciência acontece somente na época de Galileu Galilei4 e Francis Bacon5. Muitos 

autores creditam a criação do método científico como conhecemos hoje em dia a 

                                                             
2
  Filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga (427 – 347 a.C.). Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o>. Acesso em: 07 mai. 2018. 
3
  Filósofo grego (384 – 322 a.C.), aluno de Platão. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles>. Acesso em: 07 mai. 2018. 
4
  Físico, matemático, astrônomo e filósofo florentino (1564 – 1642). Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_Galilei>. Acesso em: 07 mai. 2018. 
5
 Político, filósofo e ensaísta inglês (1561 – 1626). Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
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René Descartes6, mas esses mesmos autores concordam que Descartes embasou 

suas formulações em Galileu e nos pensadores Roger Bacon7 e Francis Bacon, 

como pode ser observado na constatação de SILVA (2001): “Ao lado de Galileu e 

Bacon, surge Descarte (1596-1650), que em sua obra Discurso sobre o método, 

afasta-se dos processos indutivos e cria o método dedutivo” (p. 111). 

Francis Bacon, por sua vez, vem ser conhecido como o fundador da ciência 

moderna, ou como alerta Vieira (2003), “[...] é normalmente considerado o precursor 

do método científico moderno” (p. 13). Com essa certeza da importância de Francis 

Bacon, GRUBBA (2012) afirma que na perspectiva de Bacon:  

 
 
[...] todo o conhecimento deve fundar-se sobre a experimentação dos 
fenômenos da natureza. Bacon entende que o homem torna-se intérprete 
da natureza e só conhece por meio da interpretação dos fatos (dos 
fenômenos) e pelo trabalho da mente, conjuntamente (p. 6098). 
 
 

Devemos salientar que as percepções de Galileu, Francis Bacon, Roger 

Bacon e Descartes foram fundamentais para as formulações que futuramente Isaac 

Newton8 viria fazer em suas obras. Tomando por base a interpretação de MARCONI 

e LAKATOS9 (2003), Silva e Oliveira (2017) afirmam que: 

 
 
[...] o método científico se concretiza no pensamento de Descartes, que foi 
posteriormente desenvolvido, empiricamente, pelo físico inglês Isaac 
Newton. Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática 
e da decomposição do problema em pequenas partes, características estas 
que definiram a base da pesquisa científica (p.2). 
 
 

Seguindo essa afirmativa da influência de mestres nos estudos de Newton, 

SILVA (2001) reforça:  

 
 
[...] Isaac Newton (1642-1727) utilizou em sua obra Principia, a indução 
proposta por Galileu e Kepler e chega à lei da gravitação universal. Foi, sem 
dúvida, um marco significativo para a ciência, pois através da utilização de 
um método proposto, um cientista obtém respostas em outro objeto de 
estudo. (p.111). 

                                                             
6
 Filósofo, físico e matemático francês (1596 – 1650). Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes>. Acesso em: 28 mai. 2018.  
7
 Padre e filósofo inglês (1214 – 1292). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon>. 

Acesso em: 28 mai. 2018. 
8
 Físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês (1643 – 1727). 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton>. Acesso em: 28 mai. 2018. 
9
 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia Científica. São 

Paulo: Editora Atlas, 2003. 
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Percebemos que muitos pensadores, filósofos e físicos contribuíram para o 

melhor entendimento do conceito de método científico. Na Grécia de Platão e 

Aristóteles, na importância de Roger Bacon no século XIII, nos importantes trabalhos 

de Copérnico10, Galileu, Francis Bacon e Descartes no período renascentista, 

chegando a Newton, nos possibilita afirmar que o empirismo usado por Newton 

mudou a nossa forma de ver o mundo para sempre. Seus estudos e as descrições 

das leis fundamentais da Física foram possíveis porque Newton não estava 

envolvido em experiências lúdicas, mas com a mente impregnada das ideias de 

seus antecessores, tal como ele mesmo afirma em sua famosa frase: “Se enxerguei 

mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes” 11. 

 

2.2 O QUE DEFINE O MÉTODO CIENTÍFICO 

 

No subtítulo anterior foram abordados alguns fatos históricos para o método 

científico. Um destaque para a mudança de paradigma na concepção do método 

científico foi o pensamento de Descartes. No seu Discurso sobre o método, 

Descartes (2013) explica: 

 
 
[...] Por este motivo, considerei ser necessário buscar algum outro método 
que, contendo as vantagens desses três, estivesse desembaraçado de seus 
defeitos. E, como a grande quantidade de leis fornece com frequência 
justificativas aos vícios, de forma que um Estado é mais bem dirigido 
quando, apesar de possuir muito poucas delas, são estritamente cumpridas; 
portanto, em lugar desse grande número de preceitos de que se compõe a 
lógica, achei que me seriam suficientes os quatro seguintes, uma vez que 
tornasse a firme e inalterável resolução de não deixar uma só vez de 
observá-los. 
O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não 
conhecesse claramente como tal; ou seja, de evitar cuidadosamente a 
pressa e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se 
apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse 
motivo algum de duvidar dele. 
O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em 
tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor 
solucioná-las. 
O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos 
objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me, pouco a 
pouco, como galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e 

                                                             
10

 Nicolau Copérnico – Astrônomo e matemático polonês (1473 – 1543). Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_Cop%C3%A9rnico>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
11

 Letter from Isaac Newton to Robert Hooke, 5 February 1676, as transcribed in Jean-Pierre Maury 
(1992) Newton: Understanding the Cosmos, New Horizons. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton>. Acesso em: 05 jun. 2018. 
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presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se precedem 
naturalmente uns aos outros. 
E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e 
revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir. (p. 13). 
 
 

Essas considerações de Descartes abrem uma grande janela para o 

aprimoramento ou reestruturação das ideias a respeito do método científico. Sem 

receios, podemos dizer que existe uma maneira metodológica que um cientista usa 

na criação de um conceito ou na busca de um determinado conhecimento. As regras 

que esse cientista aplica a essa nova criação ou correção de criações anteriores é 

comumente denominada método científico. 

Uma definição bem plausível sobre o método científico é a que faz 

GALLIANO (1979):  

 
 
[...] método científico é um instrumento utilizado pela Ciência na sondagem 
da realidade, mas um instrumento formado por um conjunto de 
procedimentos, mediante os quais os problemas científicos são formulados 
e as hipóteses científicas são examinadas (p. 32). 
 
 

Sobre o método científico, MOREIRA e OSTERMANN (1993) também o 

consideram como “[...] uma maneira segura de se chegar a resultados, a 

descobertas” (p. 108). Em artigo que abordam esse tema, esses autores ressaltam a 

interpretação de que o método científico é: “[...] um procedimento definido, testado, 

confiável, para se chegar ao conhecimento cientifico” (p.108). 

Alguns autores têm posicionamentos parecidos no que tange significar o que 

seja o método científico. Um deles é Gil12 (2011, apud OLIVEIRA, 2011), que o 

descreve como: 

 
 
[...] um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para 
atingir o conhecimento. Para que seja considerado conhecimento científico, 
é necessária a identificação dos passos para a sua verificação, ou seja, 
determinar o método que possibilitou chegar ao conhecimento (p. 8). 
 
 

Richardson13 (2011, apud OLIVEIRA, 2011) por sua vez concebe que: 

 
 
O método científico é a forma encontrada pela sociedade para legitimar um 
conhecimento adquirido empiricamente, isto é, quando um conhecimento é 
obtido pelo método científico, qualquer pesquisador que repita a 

                                                             
12

 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
13

 RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas,1999. 
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investigação, nas mesmas circunstâncias, poderá obter um resultado 
semelhante (p.8). 
 
 

Uma explanação que devemos levar em consideração sobre o método 

científico é a que faz ALMEIDA (2009) ao relacioná-lo com a Física. 

 
 
A Física é uma ciência basicamente experimental. O método científico 
usado pelos físicos talvez possa ser descrito de maneira simples. O 
cientista olha para a natureza e observa o fenômeno. Fica curioso em 
compreendê-lo, tenta isolar algumas características daquela observação. 
Faz algumas hipóteses, isto é, toma como ponto de partida algumas ideias, 
baseado em seu conhecimento prévio do assunto. Com base nessas 
hipóteses, monta experimentos, faz análises, medidas, cálculos (p.12). 
 
 

Na visão de Kazuito, Fuke e Shigekiyo14 (1989, apud MOREIRA e 

OSTERMANN, 1993), os procedimentos dos cientistas em relação ao método 

científico são dispostos da seguinte forma: 

 
 
Os cientistas, cada qual com os métodos de pesquisa da época e do lugar, 
observam sistematicamente os fenômenos da natureza, tomam dados sobre 
as grandezas físicas envolvidas e induzem as leis ou os princípios. Eles 
procuram estabelecer regras gerais para a explicação dos acontecimentos 
naturais (p.10). 
 
 

Os autores de livros didáticos têm visões parecidas em relação ao princípio 

do método científico, alguns bem sucintos e outros mais abrangentes. Para Ramalho 

Júnior, Ferraro e Soares15 (1989, apud MOREIRA e OSTERMANN, 1993):  

 
 
A Física estuda determinados fenômenos que ocorrem no Universo. O 
método que utiliza para conhecer esses fenômenos é simplificadamente o 
seguinte: observar repetidas vezes o fenômeno destacando fatos notáveis. 
Utilizando aparelhos de medida, desde o relógio para medir o tempo e a fita 
métrica para medir comprimentos, até instrumentos mais sofisticados, 
determina a medida das principais grandezas presentes no fenômeno. [...] o 
método da apreensão do conhecimento da Física é o seguinte: a) 
observação dos fenômenos, b) medida de suas grandezas, c) Indução ou 
conclusão de leis ou princípios que regem os fenômenos. Esse método de 
conhecimento é denominado ‘método experimental’ (p.3). 
 
 

Vale ressaltar a afirmação de Moreira e Ostermann (1993) sobre o método 

científico não começar na observação, já que ela vem sempre precedida por teorias. 

                                                             
14

 KAZUITO, Yamamoto; FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Os alicerces da Física. v.1 
2 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1989.  
15

 RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Toledo. Os 
fundamentos da Física. v. 1, 5 ed. São Paulo: Ed. Moderna, 1989.  
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Na percepção desses autores “[...] nem o mais puro, ou o mais ingênuo cientista, 

observa algo sem ter a cabeça cheia de conceitos, princípios, teorias, os quais 

direcionam a observação” (p.113). 

Devemos, também, ficar atentos à afirmação feita por Bartelmebs (2012), 

após seu estudo na obra de Thomas Kuhn16 – A estrutura das revoluções científicas 

–, na qual há a definição sobre o que seria a ciência normal. Nas palavras de 

Bartelmebs (2012), 

 
 
A ciência normal é o estado de uma ciência na qual suas pesquisas e seus 
resultados são previsíveis, isto é, ela acontece adequando a realidade às 
teorias e esquemas conceituais que os cientistas aprendem na sua 
formação profissional. Diante disso, podemos dizer que a comunidade 
científica sabe como é o mundo, e as pesquisas servem para comprovar ou 
aperfeiçoar esses saberes (p. 354). 
 
 

Ainda nesse estudo sobre a ideologia de Kuhn, Bartelmebs (2012) informa 

que a ciência normal seria um típico quebra-cabeça. Em suas palavras, 

 
[...] a realidade seria uma porção de peças que, ao serem corretamente 
unidas, nos daria uma visão real de como a natureza ou os fenômenos 
estudados funcionam. Além disso, quando montamos um quebra-cabeça, 
em geral já sabemos aonde vamos chegar, isto é, já sabemos qual o 
produto final que o encaixe das peças vai nos proporcionar ver (p. 355). 
 
 

Se aceitarmos essas definições como verdadeiras, perceberemos, então, 

que na ciência normal não há possibilidade de ter novos dados ou conclusões 

diferentes das que já são esperadas para um determinado experimento. Se 

porventura isto venha acontecer, será indício de que algo foi feito erradamente e, 

sendo assim, todo procedimento deve ser refeito ou corrigido para que se chegue ao 

resultado esperado. Na conclusão de Kuhn17 (1997, apud BARTELMEBS, 2012), “O 

resultado já é sabido de antemão, o fascínio está em como se vai chegar até ele” (p. 

355). 

Em outra visão, Galliano (1979) expressa a sua percepção sobre qual deve 

ser o propósito da Ciência: “[...] desvendar a realidade. Para atingi-lo, atém-se aos 

fatos. O cientista, seja qual for o objeto do seu estudo, sempre começa por 

                                                             
16

 Físico estadunidense (1922 – 1996). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn>. 
Acesso em: 14 mai. 2018. 
17

 KUHN, Thomas Samuel A estrutura das revoluções científicas. 5 ed. São Paulo: Editora 
Perspectiva S.A, 1997. 
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estabelecer os fatos” (p. 25). E, de acordo com esse autor, justamente sobre esses 

fatos, estabelecem-se determinadas leis.  

 
 
A Ciência trata de explicar os fatos reais em termos de leis, e as leis da 
realidade em termos de princípios. 
Os cientistas não se limitam a descrever detalhadamente os fatos, tratam de 
encontrar suas causas, suas relações internas e suas relações com outros 
fatos. Seu objetivo é oferecer resposta às indagações, aos por quês (IBID, 
p. 29). 
 
 

E contrário à premissa de Kuhn, onde ele cria um “engessamento” da 

Ciência, Galliano considera que o conhecimento científico é aberto. Em suas 

palavras:  

 
 
Como a investigação científica depende das circunstâncias de sua época, 
dos conhecimentos acumulados e dos instrumentos de investigação 
disponíveis, seus resultados não são definitivos ou imutáveis. A observação 
pode aprofundar-se com a aplicação de novos instrumentos e técnicas; o 
meio natural ou social pode sofrer modificações significativas, já que a ação 
da natureza e do homem permanece em constante movimento. [...] Os 
sistemas de conhecimento científico são como organismos vivos em 
permanente crescimento: enquanto estão vivos se modificam. E isso 
assegura o progresso da Ciência (IBID, p. 30). 
 
 

  Currículos de Ciências de diversos países têm buscado demonstrar a 

importância de uma aproximação entre o ensino de Ciências e a História, Filosofia e 

Sociologia (HFS). Sobre essa questão Matthews (1995) ressalta a orientação 

descrita na introdução do Conselho Britânico de Currículo Nacional, na qual:  

 
[...] os estudantes devem desenvolver seu conhecimento e entendimento 
sobre como o pensamento científico mudou através do tempo e como a 
natureza desse pensamento e sua utilização são afetados pelos contextos 
sociais, morais, espirituais e culturais em cujo seio se desenvolvem (NCC

18
, 

1988 apud MATTHEWS, 1995). 
 
 

Vale ressaltar, conforme nos aponta Chibeni (2006), que para a construção 

do conhecimento científico, não há um método científico único, como se o método 

científico precisasse de uma receita universal para se fazer ciência. Na percepção 

desse autor, o escopo da ciência “[...] é tão amplo e diversificado que, mesmo sem 

muita pesquisa filosófica, já é de se desconfiar que seja quimérica a ideia de 

                                                             
18 NATIONAL CURRICULUM COUNCIL. Science in the National Curriculum, NCC, York, 1988. 
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procedimento único, aplicável a todas as áreas” (IBID, p. 2). Percebemos então que 

a investigação científica não é feita por moldes de regras. 

Importante, também, saber que o conhecimento científico adquirido não é 

finito, uma vez que ele está sempre em construção e, sendo assim, Moreira e 

Ostermann (1993) alertam ser “[...] um erro ensinar ciência como se os produtos dela 

resultassem de uma metodologia rígida, fossem indubitavelmente verdadeiros e 

consequentemente definitivos” (p. 115). Todavia, o método científico vale-se de 

alguns elementos que não podemos nos furtar; de um procedimento racional e 

experimental, técnicas de observação e raciocínio, análise e, por fim, a síntese 

(GALLIANO, 1979). O procedimento experimental é considerado um método 

científico que surge das observações feitas em determinada atividade experimental, 

ou seja, de uma observação dos fatos. Como o processo experimental é ligado à 

realidade e, portanto, deve se ater, principalmente, às respostas que são 

observadas. A partir desse procedimento, essas respostas são analisadas com o 

intuito do estabelecimento de uma lei geral (IBID, p. 35). 

Partindo dessas premissas, o laboratório experimental de Física é fonte 

importantíssima para a construção do conhecimento científico e, para tanto, é 

necessário seu uso constante. Segundo FEIX, SARAIVA e KIPPER (2012):  

 
 
A prática em laboratório é uma ferramenta fundamental no processo de 
ensino-aprendizagem, já que, além de cumprir o conteúdo previsto, forma 
indivíduos capazes de construir sua marca na sociedade como seres 
humanos desenvolvidos, críticos e sensíveis, tornando-os cidadãos ativos e 
participantes, efetivamente agentes de transformação. Portanto, as aulas 
experimentais no ensino de Física são de fundamental importância e têm 
sido enfatizadas por muitos autores (p.3). 
 
 

No contexto da relação entre a teoria e a prática, vale destacar o que diz 

Pinho Alves19 (2000 apud ROSA, 2003), já que para esse autor, “a Física se vincula 

às experiências e que, portanto, se para fazer Física é preciso laboratório, então, 

para aprender Física, ele também é necessário”.  

Chizzotti (1991) corrobora para essa ideia, fazendo a seguinte colocação:  

 
 
O método de comprovar conhecimentos pela experimentação provocada é 
uma etapa comum em ciências físicas e naturais. Consiste na observação, 
manipulação e controle do efeito produzido em uma dada situação, 

                                                             
19

 PINHO ALVES, José. Regras da transposição didática aplicadas ao laboratório didático. Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 17, n. 2, p. 174-188, ag. 2000. 
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introduzindo uma modificação voluntária de uma variável independente 
sobre outra variável dependente (p.28). 
 
 

Para a experimentação é necessário se ter uma metodologia coerente à 

pesquisa sistêmica e com isso poder associar variáveis que corroborem ou não com 

uma determinada hipótese (CHIZZOTTI, 1991). 

Na linha de raciocínio sobre a observação e manipulação, Chizzotti (1991) 

elucida quanto ao método experimental; “[...] os dados estão inscritos na natureza, 

[...] e a lei básica do conhecimento é a subordinação da imaginação à observação 

(p. 30)”. Um método importante forjado a partir dos fundamentos descritos por 

Chizzoti é o método da experimentação, no qual:  

 
 
Os fenômenos deverão ser submetidos à experimentação para se 
demonstrar as relações que os regem e, deste modo, eliminar radicalmente 
as afirmações opinativas e chegar aos conhecimentos comprovados 
cientificamente. (p. 31). 
 
 

Como afirma Ferreira20 (1978 apud GRANDINI; GRANDINI, 2008), é 

fundamental para o aluno e o futuro professor, a vivência no laboratório, pois quando 

realiza um experimento, esse aluno está observando, manuseando e vendo com 

seus próprios olhos a ocorrência de determinado fenômeno. 

Em complementação a essa percepção do laboratório para professores e 

alunos, Grandini e Grandini, (2008) consideram que: 

 
 

[...] o Laboratório Didático propicia ao aluno a vivência e o manuseio de 
instrumentais, que como consequência levará ao conhecimento de diversos 
tipos de atividades, que poderão lhe estimular a curiosidade e a vontade em 
aprender e a vivenciar a Ciência, tal como ela é (p. 3). 
 
 

Grandini e Grandini, (2008) alertam ainda que não utilizar atividades práticas 

em sala de aula levará o aluno a uma formação simplesmente transmissora de 

conteúdos. 

Brodin21 (1978 apud ROSA, 2003), por sua vez, destaca que o laboratório 

“[...] é o elo que falta entre o mundo abstrato dos pensamentos e ideias e o mundo 
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concreto das realidades físicas. O papel do laboratório é, portanto, o de conectar 

dois mundos, o da teoria e o da prática” (p.10), contudo, duas concepções errôneas, 

identificadas por Pickering22 (1980 apud BLOSSER, 1988) devem ser evitadas: a 

redução de sua utilização à ilustração de aulas teóricas e o ensino de habilidades 

manipulativas. 

A partir destas informações, percebemos que o uso de experimentos no 

campo da ciência, particularmente na Física, é de suma importância para a 

compreensão do universo de conhecimento que esta Ciência nos proporciona. A 

relação entre o aprendiz e os objetos manipulados deve se dar de uma forma quase 

intimista para que este aprendiz possa despertar maiores interesses pela Física, 

abrir seus horizontes para novos saberes e compreender os fenômenos que regem 

a Natureza. Nesse sentido, para que haja êxito neste procedimento de aprendizado, 

a utilização de um laboratório didático é prevista como fundamental. 

 
 

2.3 O LABORATÓRIO DIDÁTICO NO ENSINO DE FÍSICA: TENDÊNCIAS ATUAIS 

 

O Homem faz experiências desde os tempos mais remotos da humanidade, 

experiências que foram feitas por uma ideia ou por uma necessidade. A evolução da 

nossa espécie remonta da época Pré-Histórica até os dias atuais e prosseguirá 

alinhavada com o futuro até o fim dos dias. E o procedimento que se encarregou de 

elevar o conhecimento do Homem foi o experimento. Cruz (2009) corrobora com 

essa premissa expondo que:  

 
 
A ideia de experimentação está presente na história da humanidade. Desde 
os primeiros homens até os nossos dias, tudo começa de um pensamento, 
de uma necessidade. Depois vêm as tentativas, os erros e os acertos até 
acontecer o fato concreto. A ciência tem evoluído a tal ponto que traz 
inúmeras facilidades à vida diária, tendo em vista que, em quase todos os 
campos da atividade humana, existe a participação efetiva da comunidade 
científica (p. 10). 
 
 

Desde os primeiros passos do Homem na Terra, as experiências por ele 

feitas passaram a se multiplicar sem qualquer freio, sejam elas para o seu conforto 

ou sua defesa. Foram criadas ferramentas que proveram comidas, transportes, 
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abrigos, roupas, armas entre tantas outras descobertas que facilitaram o seu dia a 

dia (CRUZ, 2009). Dissertando ainda sobre esse assunto, essa autora expõe que:  

 
 
Cada vez mais o homem se diferenciava dos outros animais. A descoberta 
do fogo mudou não apenas o modo de vida dos nossos antepassados, mas 
também sua forma de pensar. Ele precisava criar, imaginar, ir em busca de 
soluções para os afazeres diários; necessitava, e continua necessitando, de 
oportunidade e tempo para se desenvolver integralmente. É notório, 
portanto, que as conquistas realizadas contribuíram para a evolução do 
conhecimento humano e se estendem até a atualidade, ampliando as 
possibilidades de conquistas futuras. (IBID, p.10-11). 
 
 

Uma vez na Pré-História o laboratório de experimento era o campo, a 

caverna, as matas, os rios entre outros lugares. Atualmente, esses espaços não 

foram abandonados, mas muitos experimentos que eram realizados a céu aberto, 

foram transpostos para lugares fechados como galpões, laboratórios ou até mesmo 

salas de aula. 

O ensino balizado pelo uso do laboratório didático tem uma importância 

fundamental para os alunos, já que, dentre outros aspectos, a manipulação de 

instrumentos e materiais traz a curiosidade e a expectativa. Olhando por este viés, 

McKeachie23 (1963 apud BLOSSER, 1988) considera que:  

 
 
O ensino de laboratório supõe que experiências diretas de observação e 
manipulação de materiais científicos sejam superiores a outros métodos de 
desenvolver a compreensão e o gosto pela ciência. 
O laboratório é também frequentemente usado para desenvolver 
habilidades necessárias a estudos mais avançados ou à pesquisa (p.3). 
 
 

Na descrição do Instituto de Física de São Carlos – (IFSC)24 (2013) sobre a 

importância do laboratório, é possível observar o papel auxiliar que lhe é atribuído na 

consolidação dos conceitos físicos.  

 
 
Os Laboratórios de Física têm uma missão diferente das disciplinas 
teóricas. Em primeiro lugar, oferecem a oportunidade de revisar e consolidar 
conceitos fundamentais de Física, fazendo a transposição a situações 
práticas concretas. Em segundo lugar, procuram desenvolver a capacidade 
de planejar e executar medições, processar os dados quantitativamente e 
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apresentar os resultados de acordo com os padrões da comunidade técnica 
e científica (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013, p.17). 
 
 

Entretanto, esse mesmo documento do IFSC informa qual a verdadeira 

importância que se deve ter nos resultados alcançados com a prática nos 

laboratórios de Física; “[...] a missão mais importante consiste em desenvolver a 

capacidade de análise crítica desses resultados para discutir o seu significado, sua 

validade e extrair conclusões logicamente fundamentadas” (IBID). 

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos observar na análise de Cruz 

(2009) que o laboratório didático não é apenas um lugar para a experimentação e 

comprovação de resultados pré-estabelecidos. Na perspectiva dessa autora,  

 
 
O laboratório didático ajuda na interdisciplinaridade e na 
transdisciplinaridade, já que permite desenvolver vários campos, testar e 
comprovar diversos conceitos, favorecendo a capacidade de abstração do 
aluno. Além disso, auxilia na resolução de situações-problema do cotidiano, 
permite a construção de conhecimentos e a reflexão sobre diversos 
aspectos, levando-o a fazer inter-relações (p.22). 
 
 

Sendo assim, Cruz (2009) alerta que deve ser evitado o equívoco sobre o 

papel do laboratório didático nas escolas, levando-se em conta que o seu uso não 

visa à profissionalização do ensino, nem pressupõe que a teoria vai se tornar algo 

fútil, pelo contrário, espera-se que haja uma ancoragem da teoria na prática.   

Os experimentos podem estar associados à aplicação dos conhecimentos 

teóricos informados em sala de aula, justamente para um melhor entendimento e 

consequente aproveitamento daquilo que for informado. Logo, é imprescindível ter 

noção da proximidade dos resultados que se queira chegar. Para isso, é importante 

ter uma metodologia de uso dos experimentos que são manipulados, senão, 

podemos cometer sucessivos erros. E neste caso, o laboratório didático que deveria 

ser um recurso para o melhor entendimento de uma determinada teoria da Física, 

passa a ser mais um entrave no aprendizado. 

A prática de experiências no decorrer do ensino da Física é de suma 

importância, mas para que tal prática tenha êxito é preciso ter ciência da validade 

das experiências a serem executadas. Muitas das vezes, uma experiência procura 

ilustrar um determinado fenômeno exposto em sala de aula, em outro momento 

aponta para as dificuldades de compreensão de uma determinada teoria. É 

importante perceber, também, que a prática de experiências requer um engajamento 
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de muitos: professores, alunos, coordenadores e escola, pois, com tal 

comprometimento, estarão proporcionando um crescimento intelectual de todos os 

envolvidos. 

O laboratório de Física vem ultimamente se destacando pelo interesse de 

vários pesquisadores, até porque, no estudo da Física há uma gama interminável de 

situações didáticas a serem exploradas. Grandini e Grandini (2008) alertam a 

respeito das contradições de alguns docentes em relação ao uso do laboratório 

didático:  

 
 
[...] ainda existem profissionais que continuam resistindo quanto à utilização 
das atividades práticas em suas aulas. [...] se percebe um comportamento 
contraditório por parte de alguns docentes das universidades, bem como no 
ensino Fundamental e Médio. Apesar de terem acesso facilmente a essa 
literatura e terem consciência da importância em se utilizar o Ensino de 
Laboratório em suas aulas, tais docentes (principalmente nas 
universidades) ainda priorizam a teoria (p.2). 
 
 

Inegavelmente, a utilização do laboratório didático é uma ferramenta 

importante, tanto para ilustrar a teoria quanto para estimular os avanços dos alunos, 

permitindo-lhes colocar em prática a curiosidade, desenvolver a criatividade e 

embasando cada vez mais o senso crítico (GRANDINI; GRANDINI, 2008). 

A importância das atividades experimentais tem deixado de ser prerrogativa 

das recomendações advindas da academia. Atualmente, tanto em documentos 

oriundos do Ministério da Educação (MEC), quanto de Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, há recomendações sobre esse tipo de abordagem 

metodológica de ensino, como bem mencionam Laburú, Salvadego e Barros (2009) 

ao citar as diretrizes curriculares da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(SEED): 

 
 
[...] é necessário perceber que o experimento faz parte do contexto de sala 
de aula e que não se deve separar a teoria da prática. Isso porque faz parte 
do processo pedagógico que os alunos se relacionem com os fenômenos 
sobre os quais se referem os conceitos a serem formados e significados 
(SEED

25
, 2006, p. 20 apud LABURÚ; SALVADEGO; BARROS, 2009). 

 
 

Pensando assim, se faz necessário no ensino da Física ter experimentos 

que venham corroborar no entendimento dos fenômenos apresentados e/ou 
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investigados em sala de aula. Logo, o professor é a figura principal para cumprir a 

tarefa de instruir os alunos nos procedimentos experimentais para que se faça as 

inter-relações entre teoria e prática (LABURÚ; SALVADEGO; BARROS, 2009). 

Em relação ao objetivo das atividades experimentais, Maldaner26 (2003, 

apud LABURÚ; SALVADEGO; BARROS, 2009) ressalta o seu papel em: 

 
 
[...] aproximar os objetos concretos das descrições teóricas criadas, 
produzindo idealizações e, com isso, originando sempre mais conhecimento 
sobre esses objetos e, dialeticamente, produzindo melhor matéria-prima, 
melhores meios de produção teórica, novas relações produtivas e novos 
contextos sociais e legais da atividade produtiva intelectual. 
 
 

Diversos autores, dentre os quais Borges (2002) e Grandini e Grandini 

(2008), alertam para o erro de se acreditar que uma escola bem aparelhada, com 

um ótimo laboratório didático, bem equipado, é o suficiente para o bom 

desenvolvimento do aluno em assuntos relativos à Física. A eficiência do laboratório 

didático está atrelada ao fazer docente e à forma como o seu uso está previsto no 

planejamento de ensino; forma esta que depende das habilidades do professor na 

manipulação dos instrumentos e na proposição de estratégias para a exploração do 

conhecimento científico com os alunos. Ilustrando essa visão, Grandini e Grandini 

(2008) colocam que:  

 
 
[...] pesquisadores vêm afirmando que no Brasil a formação de professores 
também é apenas uma transmissão de conhecimentos, mostrando no 
decorrer do processo ensino-aprendizagem que é insuficiente, tanto na 
preparação do aluno, como na preparação do futuro professor, o que lhe 
acarretará certa insegurança ao iniciar sua prática docente (p.3). 
 
 

 Alguns autores, dentre os quais Borges (2002), Gleiser (2000) e Andrade, 

Lopes e Carvalho (2009) e Alves Filho (2000), têm apontado para a importância do 

laboratório didático de Física para o processo de aprendizagem dos alunos. 

Borges (2002) disserta sobre os novos rumos que o laboratório deve seguir 

no aprendizado de ciências nas escolas, apontando a maneira como ele é usado, 

seus equívocos e resultados. Em contrapartida, ele salienta algumas alternativas 

que podem surtir mais efeitos na evolução pedagógica do aluno. 
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Seu estudo faz uma crítica à metodologia tradicional de como a prática das 

experiências científicas é conduzida pelos professores. Uma forma de uso com 

roteiros engessados e que vão levar a resultados previamente conhecidos, restando 

ao aluno seguir como um cão guia um itinerário de arestas aparadas. Nas palavras 

de Tamir27 (1991 apud BORGES, 2002) o laboratório tradicional equivale ao aluno 

realizar “[...] atividades práticas, envolvendo observações e medidas, acerca de 

fenômenos previamente determinados pelo professor”.  

Borges propõe uma mudança de atitude nas práticas do trabalho em 

laboratório, que venha proporcionar ao aluno uma reflexão dos resultados 

encontrados, sejam eles “certos” ou “errados”. Que ele consiga refletir sobre todo o 

processo de manipulação e discernir entre o que ele obteve como resposta e o que 

a ciência espera que seja encontrado. Na perspectiva desse autor, ao término da 

“[...] atividade prática, recomenda-se a discussão dos resultados obtidos, bem como 

as limitações da atividade” (BORGES, 2002, p. 29). 

A ineficácia do ensino tradicional de ciências do Ensino Fundamental ao 

Superior tem sido pauta de discussão no universo acadêmico, tanto pela visão dos 

educadores quanto pelos educandos, além disso, há certo interesse por parte da 

sociedade, principalmente no que tange a qualidade do ensino. Para essa 

sociedade, a escola não vem cumprindo com o seu papel de formar bons alunos 

para o ingresso em uma universidade, no meio profissional ou mesmo para atuar 

conscientemente na sociedade. 

Muitas são as causas que afetam de forma negativa o sistema escolar. O 

fato é que, uma vez atingindo a educação como um todo, afeta o aprendizado de 

ciências. Algumas mudanças já estão em prática, como o aumento da carga horária, 

a inclusão de outras disciplinas, a avaliação de livros didáticos, mas, infelizmente, 

elas acontecem de forma muito lenta. Concomitantemente, vai sendo protelada a 

valorização dos espaços educacionais, da profissão de professor e de programas 

para o aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos docentes (BORGES, 

2002). 

Na visão desse autor sobre a forma de como o laboratório de ciências deve 

ser utilizado, vale ressaltar que ele aponta para uma libertação do conceito 
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tradicional de como aprender ciência. Além disso, os alunos precisam ter 

conhecimento de importantes produtos científicos, compreender como os cientistas 

desenvolveram métodos para novas descobertas e, principalmente, saber que a 

ciência é uma das maiores forças transformadoras da humanidade. 

É importante saber que os professores de ciências acreditam que havendo 

mais aulas práticas, consequentemente haveria uma melhora no ensino. Quanto 

mais o aluno estiver em contato com o que ele possa manusear e visualizar as 

experiências científicas, maior será o seu aprendizado. Infelizmente, a grande 

maioria das escolas quase não dispõe de equipamentos ou laboratórios para esses 

fins e aquelas que porventura têm, não fazem uso. 

Sobre essa questão, Gleiser (2000) alerta que: 

 
 
Não existe nada mais fascinante no aprendizado da ciência do que vê-la em 
ação. E, contrariamente ao que se possa pensar, não são necessárias 
grandes verbas para montar uma série de demonstrações efetivas e 
estimulantes, tanto para o professor como para seus alunos (p.4). 
 
 

Nos processos de ensino e de aprendizagem, são diversas as finalidades 

didático pedagógicas para o uso do laboratório didático, dentre as quais, Wesendonk 

e Terrazzan (2016), destacam: 

 
 
1. Problematizar essa situação física, questionar sobre alguns de seus 
aspectos principais e sobre o que os alunos sabem sobre ela; 2. Identificar 
e/ou controlar variáveis relevantes dessa situação e estabelecer relações 
entre essas variáveis; 3. Estudar essa situação, ou aprofundar-se no 
conhecimento sistematizado sobre essa situação, ou ainda, construir e 
compartilhar conhecimentos sobre essa situação, tomando-a como objeto 
mediador entre teorias/modelos/leis/conceitos científicos e a realidade 
natural; 4. Resolver problemas específicos associados a essa situação 
física (p. 782). 
 
 

Todavia, em relação a essas finalidades, Alves Filho (2000) alerta que para 

o laboratório didático ser de fato um elemento do processo de ensino e de 

aprendizagem há a necessidade de que ele seja “[...] alvo de uma transposição 

didática diferente daquela que o introduziu no processo de ensino com o objetivo de 

ensinar o método experimental [...]” (p. 56). 
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3 METODOLOGIA 
 

A revisão bibliográfica apresentada no Capítulo anterior sobre as atividades 

experimentais no ensino de Física aliada ao nosso conhecimento empírico sobre o 

cotidiano escolar oportunizado pela nossa atuação no PIBID e nas disciplinas 

obrigatórias Pesquisa e Práticas de Ensino do Curso de Licenciatura, ratificaram a 

importância que delegamos à abordagem experimental no ensino de Física da 

Educação Básica. 

Os aspectos teóricos decorrentes da bibliografia analisada demonstraram 

que a inserção das atividades experimentais não é suficiente para a melhoria dos 

processos de ensino e de aprendizagem, já que a sua validade está condicionada à 

intencionalidade do professor em propô-las no seu planejamento didático, além da 

falta de uma alfabetização científica da maioria dos alunos que chegam ao Ensino 

Médio, processo que deveria ser iniciado desde as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da “[...] capacidade 

do indivíduo ler, compreender e expressar opinião sobre assuntos que envolvam a 

Ciência [...]” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.47). 

Sendo assim, o referencial teórico nos deu clareza sobre as diversas 

funções que as atividades experimentais podem propiciar à formação dos alunos. 

Nossa vivência no cotidiano escolar ratificou que o uso das atividades 

experimentais está condicionado à ação docente, não apenas no que se refere à 

intencionalidade do professor no processo de ensino, mas também na sua 

disposição em vencer a falta de estrutura das escolas, principalmente as públicas. 

Com o intuito de alcançarmos o objetivo proposto nesta monografia – 

demonstrar a viabilidade da abordagem experimental como estratégia didática no 

ensino de Física, por meio da apresentação de oito exemplos de experimentos 

simples e de baixo custo –, procuramos apresentar exemplos de experimentos 

condizentes com os pressupostos teóricos e com a realidade das escolas. Em outras 

palavras, elaboramos oito sugestões de experimentos para diferentes finalidades 

didático-pedagógicas, baseadas no uso de recursos de baixo custo, fácil obtenção e 

de simples produção. 
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4 RESULTADOS 
 

Como já mencionado, a maioria das escolas brasileiras, tanto da rede 

pública quanto da privada, não possuem espaço físico e a infraestrutura necessária 

à exploração da abordagem experimental no ensino de Física, fato que muitas vezes 

é utilizado para justificar a sua ausência nos planejamentos de ensino. Todavia, 

procuramos demonstrar, por meio da revisão bibliográfica, a pertinência de seu uso 

enquanto prática educacional em prol de uma melhor formação dos estudantes 

relativa à Ciência e sem a necessidade incondicional de aparatos científicos 

comercializados, cujo custo financeiro, geralmente, é inacessível para as escolas 

públicas. 

Nesse sentido, nossos resultados referem-se à apresentação de oito 

exemplos de recursos experimentais que ilustram a viabilidade de sua produção com 

materiais simples, custos financeiros baixos, ferramentas e instrumentos de fácil 

manuseio. Além disso, na nossa proposição, o uso desses recursos experimentais 

não fica restrito aos espaços físicos escolares denominados laboratório didático; a 

sala de aula, a nosso ver, pode ser mais bem aproveitada na implementação das 

atividades experimentais em aulas de Física do Ensino Médio. 

Os experimentos sugeridos nesta monografia servem para elucidar, 

problematizar ou ilustrar conceitos teóricos físicos previamente debatidos ou não 

pelo professor. Todavia, ressaltamos que a tônica principal subjacente ao uso dos 

experimentos é aguçar o interesse do aluno, suas conjecturas e a sua postura diante 

da dúvida. Enfim, fazer com que o aluno dê um passo pela curiosidade e pela sede 

do saber. 

Dessa forma, nos exemplos de experimentos (Apêndice 7), procuramos 

diversificar, tanto em termos de conteúdo científico, quanto nas proposições de 

finalidades didático pedagógicas, adotando aquelas citadas por Wesendonk  e 

Terrazzan (2016), já explicitadas na página 28 desta monografia. 

No Quadro 1 apresentamos uma síntese com as principais características 

dos experimentos sugeridos. 
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Quadro 1: Síntese das características dos experimentos sugeridos. 

 

Experimento Momento Pedagógico Finalidade Apêndice 

1ª Lei de Newton Introdução Problematização e contextualização 7.1 

1ª e 3ª Leis de Newton Após sistematização Aprofundar o conhecimento 7.2 

Força centrípeta 

2ª lei de Newton 

Após o estudo teórico Aprofundar o conhecimento 

Identificar variáveis relevantes 

7.3 

Impulso 

2ª lei de Newton 

Investigação introdutória Aguçar a sagacidade do aluno 7.4 

Acústica 

propagação do som 

Investigação introdutória Entendimento físico 

Aparato lúdico 

7.5 

Eletrostática 

eletrização por atrito 

Concomitante à 

abordagem teórica 

Ilustrar conteúdo teórico 

Expor que materiais possuem 

cargas elétricas 

7.6 

Eletrostática 

eletrização por contato 

Concomitante à 

abordagem teórica 

Ilustrar conteúdo teórico 

Expor que materiais podem 

conduzir cargas elétricas 

7.7 

Eletrodinâmica 

circuito elétrico misto 

Concomitante à 

abordagem teórica 

Construir conhecimentos sobre uma 

situação física para utilizá-la 

tomando-a como objeto mediador 

entre teoria e vivência experiencial. 

Problematização e contextualização 

7.8 

 

Fonte: Autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É importante ressaltar que só a prática dos experimentos de Física não é o 

suficiente para que melhoremos o processo de ensino e aprendizagem nas escolas. 

Escola, professores, alunos, pais, sociedade e Estado têm que estar imbuídos das 

necessidades que elevam o conhecimento do aprendiz. Em outras palavras, para 

um resultado satisfatório no aprendizado do aluno é de suma importância que haja a 

participação de todos os segmentos de uma nação. 

O aprendizado na área das ciências desde as primeiras séries escolares 

contribui para a alfabetização científica do aluno, isto ajuda na construção do seu 

conhecimento físico. Logo, este aluno, nas séries mais avançadas de sua 

escolarização, poderá ter uma postura diferenciada e um conceito mais elaborado 

frente aos fenômenos físicos a ele apresentados. 

Pelo que foi exposto no subcapítulo 2.3, o laboratório didático representa 

uma ferramenta necessária para o aprendizado do aluno, pois possibilita não 

somente a visualização dos fenômenos físicos, como também, e principalmente, o 

manuseio de materiais para o desenvolvimento do conhecimento científico, 

minimizando os efeitos da exigência de pura abstração. Isto faz com que o aluno 

sinta-se mais intimista com a Física, favorecendo a sua busca por respostas e o 

desenvolvimento de sua criatividade. 

Abordamos, também, que um espaço físico escolar destinado ao laboratório 

didático não é condicionante para a inserção das atividades experimentais nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, procuramos demonstrar 

que a sala de aula pode e deve ser um lugar de realizações experimentais. Muitas 

escolas não têm um espaço definido para o Laboratório Didático de Física, sendo 

assim, o professor pode usar a sala de aula para este fim. 

Com o objetivo de demonstrar que a sala de aula das escolas da Educação 

Básica é um espaço viável para a realização de atividades experimentais 

produzimos e apresentamos oito aparatos experimentais de fácil reprodução para 

que o professor possa, juntamente com seus alunos, investigar, ilustrar, questionar e 

conceituar fenômenos físicos recomendados para serem abordados como conteúdo 

da Física no Ensino Médio. 

Nesse sentido, procuramos também ilustrar com a apresentação dos 

aparatos, que o tempo didático e as finalidades para a inserção das atividades 
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experimentais nas aulas de Física são diversos e, sendo assim, os resultados que 

poderão advir nos processos de aprendizagem dependem da intencionalidade do 

professor. 

Por fim, vale mencionar as contribuições do PIBID na escolha do tema desta 

monografia, pois possibilitou o confronto e/ou confirmações de perspectivas teóricas 

com a prática no contexto escolar, ratificando mais uma vez o pensamento de 

Gleiser (2000): 

 
 
Não existe nada mais fascinante no aprendizado da ciência do que vê-la em 
ação. E, contrariamente ao que se possa pensar, não são necessárias 
grandes verbas para montar uma série de demonstrações efetivas e 
estimulantes, tanto para o professor como para seus alunos (p. 4). 
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7 APÊNDICE: EXPERIMENTOS SUGERIDOS PELO AUTOR 

7.1 EXPERIMENTO 1: PRIMEIRA LEI DE NEWTON  

 Momento pedagógico: Introdução ao conteúdo científico. 

 Finalidades: 

- Problematizar a situação física, instigando os alunos a elaborarem previsão 

e construção de respostas após as observações; 

- Auxiliar os alunos no reconhecimento do conhecimento científico em 

situações cotidianas, levando-os a refletir sobre a necessidade de itens de 

segurança nos meios de transportes. 

 Recurso experimental – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 1 carrinho ou um caminhão de brinquedo; 

 1 boneco de aproximadamente 5 cm de altura; 

 1 uma mesa de aproximadamente 1m; 

 1 obstáculo com dimensões menores que o carrinho, por exemplo, um 

pedaço de barra de sabão, um controle remoto de TV, um bloco de 

madeira; 

 Fita adesiva. 

 

Figura 1: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 
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- Procedimentos para a montagem do experimento: 

 Coloque o boneco dentro do carrinho de brinquedo (Figura 2) e posicione 

o conjunto em uma das extremidades da mesa; 

 Fixe, com a fita adesiva, o obstáculo (barra de sabão) na extremidade 

oposta da mesa (Figura 3). 

 

Figura 2: Posicionamento do boneco no caminhão. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3: Fixação da barra de sabão na mesa. 

 

Fonte: Autor 

 

- Funcionamento: 

 

 Com uma das mãos eleve a extremidade da mesa onde se encontra o 

carrinho com o boneco em aproximadamente 10 cm do chão. Segure 

com a outra mão o carrinho para que ele não deslize sobre a mesa 

(Figura 4); 



40 
 

Figura 4: Ilustração do momento inicial do funcionamento. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 5: Ilustrações relativas ao momento final. 

 

 Libere o carrinho na direção do anteparo. 

 Com a realização do experimento, é possível observar que o boneco é 

arremessado da sua posição original quando o carrinho se choca com o 

anteparo (Figuras 5a e 5b). 

 

Figura 5a: Colisão com o obstáculo. 

 

Figura 5b: Arremesso do boneco. 

 

Fonte: Autor 

              

 Sugestão para uso nos processos de ensino e de aprendizagem 

- Com a montagem pronta, o professor deve instigar os alunos a fazerem previsões 

sobre o que irá acontecer quando caminhão for abandonado e, em seguida, colidir 

com o obstáculo. 
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- Após a colisão do caminhão, os alunos devem comparar suas previsões com a 

observação da situação, explicitando argumentos sobre as mesmas. 

- Caberá ao professor organizar as previsões e argumentações dos alunos de 

forma a sistematizar a explicação científica para a situação observada, no sentido 

de apresentar o conceito de inércia – “[...] tendência dos corpos em conservar sua 

velocidade vetorial” (DOCA; BISCUOLA; VILLAS BÔAS, 2013 p. 98) e a 

explicação newtoniana, ou seja, o enunciado da 1ª Lei de Newton – “Qualquer 

corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, 

a menos que seja obrigado a modificar tal estado por forças aplicadas a ele” 

(RESNICK; HALLIDAY,1983, p. 79). 

- É oportuno que o professo leve o aluno perceber que se na trajetória do caminhão 

não houvesse o obstáculo, a resistência do ar, nem a aceleração da gravidade 

atuando no conjunto caminhão-boneco, a velocidade se manteria constante 

indefinidamente. 

- O professor deve instigar os alunos a buscarem fatos cotidianos correlacionados 

à situação experimental apresentada e à explicação científica, induzindo-os a 

refletirem, por exemplo, sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança e o uso do 

capacete. 
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7.2 EXPERIMENTO 2: PRIMEIRA E TERCEIRA LEIS DE NEWTON 

 Momento pedagógico: Após a sistematização do conhecimento científico 

 Finalidade: Aprofundar o conhecimento sistematizado relativo à situação 

física, com a construção e o compartilhamento de conhecimentos sobre a 

situação, de modo a tomá-la como objeto mediador entre 

teorias/modelos/leis/conceitos científicos. 

 Recurso experimental – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 1 CD não mais utilizável; 

 1 bexiga de festa; 

 1 tampa redonda de frasco de xampu, detergente ou de bebida 

industrializada, preferencialmente com válvula de escape; 

 1 tubo de cola instantânea universal; 

 1 trena. 

 

Figura 6: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 

- Procedimentos para a montagem do experimento: 

 

 No CD, fixar com a cola 

instantânea, a tampa, de 

maneira que seu orifício fique no 

centro do furo do CD, conforme 

ilustrado na Figura 7 ao lado. 

Figura 7: Ilustração da tampa fixada no CD. 

 

Fonte: Autor 
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 Com as duas mãos, estique a “boca” da bexiga para alargá-la, 

possibilitando a introdução da tampa (Figuras 8a e 8b). 

 

Figura 8: Ilustrações relativas aos procedimentos para a colocação da bexiga na tampa. 

Figura 8a: Alargamento da “boca” da bexiga.   

 

Figura 8b: Bexiga colocada na tampa.

 

Fonte: Autor 

  

- Funcionamento: 

 Com a bexiga ainda vazia, apoie o aparato sobre a mesa ou chão e 

empurre-o pelo CD. Meça seu descolamento. 

 Encha a bexiga (Figura 9) e faça o mesmo procedimento sem liberar a 

válvula. Meça seu deslocamento. 

 

Figura 9: Ilustração do aparato experimental. 

 

Fonte: Autor 

 

 Faça o mesmo procedimento anterior liberando a válvula. Meça o seu 

deslocamento. 

 Tanto faz a bexiga vazia ou cheia, desde que não haja liberação da válvula, 

o disco não terá um deslocamento longo. Ao repetir o procedimento com a 
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válvula aberta (ar sendo liberado), o deslocamento do aparato será 

considerável. 

 

 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

 Consideramos pertinente discutir com os alunos que fenômenos físicos 

estão envolvidos no movimento do aparato com a válvula fechada e 

aberta, levantando questões do tipo: Por que o aparato nos dois primeiros 

procedimentos não teve um deslocamento tão grande quanto no terceiro? 

O que fez com que o aparato no terceiro experimento tivesse um 

deslocamento muito maior que nos dois procedimentos anteriores? Quais 

as leis de Newton envolvidas neste experimento? No terceiro 

procedimento, se no meio do trajeto feito pelo aparato uma força externa 

fosse exercida no aparato, o que aconteceria? Sobre qual lei de Newton 

estaríamos abordando neste último caso? 

 Ao professor como mediador, cabe a organização das respostas dos 

alunos, visando à aproximação entre a prática e a teoria relativa às 1ª e 3ª 

Leis de Newton. Além disso, com esse experimento é possível buscar 

junto aos alunos um melhor entendimento da consequência da força de 

atrito e, também, das forças de ação e reação. 

 Uma pequena mudança no aparato experimental com a colagem de CDs 

sobrepostos (aumento da massa) possibilitará novas investigações e, 

consequentemente, a abordagem da 2ª Lei de Newton, já que uma vez 

aumentando a massa e mantendo as mesmas forças para o 

deslocamento, a aceleração, necessariamente, será menor. 
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7.3 EXPERIMENTO 3: FORÇA CENTRÍPETA E 2ª LEI DE NEWTON 

 Momento pedagógico: Após o estudo teórico do conhecimento científico 

relativo ao movimento circular e à força centrípeta. 

 Finalidades: 

- Aprofundar o conhecimento sistematizado sobre força centrípeta; 

- Identificar variáveis relevantes relativas à situação experimental e 

estabelecer relações entre essas variáveis. 

 Recurso experimental28 – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 1 metro de barbante bem resistente; 

 1 cano de 15 cm (PVC, ferro ou aço); 

 1 uma porca de aproximadamente 50g; 

 1 cadeado médio; 

 2 luvas (ferro ou aço). 

 

Figura 10: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 
 

 

Fonte: Autor 

                                                             
28

 Sugestão baseada na proposta apresentada por Doca, Biscuola e Villas Bôas (2013, p. 151-152). 
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- Procedimentos para a montagem do experimento: 

 Passe o barbante pelo cano (Figura 11a); 

 Em uma das extremidades prenda a porca (Figura 11b); 

 Passe a outra extremidade do barbante pelas luvas e prenda o cadeado 

(Figura 11c). 

 
Figura 11: Ilustração das etapas para a montagem do experimento. 

Figura 11a 

 

Figura 11b 

 

Figura 11c 

 

Fonte: Autor 

 

- Funcionamento: 

 Segure o cano com uma das mãos, 

deixando pelo menos 10 cm de barbante 

relativo à extremidade em que a porca 

está presa para fora do cano (Figura 12). 

 Faça a porca girar sobre a cabeça em um 

movimento circular uniforme (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Configuração inicial 
dos objetos que compõem o 

recurso experimental. 
 

 

Fonte: Autor 

Figura 13: Ilustração do movimento a 
ser realizado. 

Fonte: DOCA; BISCUOLA; VILLAS BÔAS 

(2013, p.152). 
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 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

 

 A partir do giro da porca (Figura 13), orientar os alunos para as seguintes 

observações e/ou indagações: 

1ª)  Mantendo constante a velocidade de giro da porca, perceber o que 

ocorre na outra extremidade do barbante. O conjunto porcas-cadeado 

desce, sobe ou se mantém no mesmo lugar? 

2ª) O que ocorrerá com o conjunto porcas-cadeado se a velocidade de 

giro for aumentada? Aumentar a velocidade e solicitar que os alunos 

confrontem suas hipóteses iniciais com as observações e indagá-los 

sobre as possíveis explicações para a situação observada. 

3ª) Repetir os questionamentos anteriores, para a situação em que a 

velocidade de giro vai diminuindo gradativamente. 

 Instigar os alunos na identificação das variáveis envolvidas na situação 

experimental, a fim de estabelecer relação entre as observações dos 

eventos e a teoria estudada previamente. Por exemplo, o professor pode 

indagá-los sobre: Que grandeza física foi modificada para que houvesse 

mudanças nos resultados experimentais? O que acarretou a mudança de 

velocidade da porca presa à extremidade do fio? 

 Construir com os alunos a comprovação experimental da relação     

   

 
, onde     é a força centrípeta,   é a massa,   é a velocidade e   o 

raio. 

 Além disso, esse experimento permite ao professor propor uma 

investigação junto aos alunos, para que eles percebam a atuação da força 

centrípeta atrelada ao contexto da 2ª Lei de Newton. 
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7.4 EXPERIMENTO 4: IMPULSO E 2ª LEI DE NEWTON 

 Momento pedagógico: Investigação introdutória à sistematização do 

conhecimento científico. 

 Finalidade: Aguçar a sagacidade do aluno para que, antes do conteúdo 

teórico, ele possa deduzir a explicação para o fato observável de uma mesma 

força de impulso provocar efeitos diferentes, em termos de distâncias 

percorridas, em bolinhas com massas diferentes. 

 Recurso experimental – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 1 régua acrílica de 30 cm; 

 1 bloco de madeira de aproximadamente 3 cm de lado; 

 1 recipiente plástico pequeno (Ex: copinho medidor de xarope); 

 3 bolas de dimensões aproximadas e materiais diferentes, de modo que a 

m1<m2<m3; 

 1 fita adesiva colorida; 

  1 cola instantânea universal. 

 

Figura 14: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 

 

- Procedimentos para a montagem do experimento: 
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Proceda de acordo com as orientações a seguir para obter o aparato 

experimental ilustrado na Figura 15. 

 

 Com a fita adesiva, fixe o bloco de madeira à régua a 15 cm; 

 Use a cola instantânea para fixar o recipiente na régua a 2,5 cm; 

 Faça uma seta com a fita adesiva colorida e cole-a a 23 cm na régua. 

 

Figura 15: Montagem do experimento. 

 

Fonte: Autor 

- Funcionamento: 

 Apoiar o aparato sobre uma mesa ou chão (Figura 16); 

Figura 16: Ilustração do momento inicial para uso do aparato experimental. 

 

Fonte: Autor 

 Coloque uma das bolas dentro do recipiente (Figura 17a) e com uma das 

mãos, incline a extremidade da régua indicada pela seta até esta tocar na 

mesa ou no chão (Figura 17b); 

Figura 17: Preparação para o lançamento da bolinha de massa m1. 

Figura 17a    Figura 17b 

 

Fonte: Autor 
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 Com a outra mão, encurvar a extremidade livre da régua, forçando-a para 

baixo até encostá-la na mesa ou no chão (Figura 18)e, em seguida, soltá-la. 

 

Figura 18: Lançamento da bolinha de massa m1. 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Repetir os procedimentos para as outras duas bolas (Figuras 19a e 19b). 

Figura 19: Ilustração dos lançamentos das bolinhas de massas m2 e m3. 

 

                         Figura 19a                                                                Figura 19b 

 

Fonte: Autor 

 

 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

- A Física nos diz que o Impulso é o produto da força pelo intervalo de 

tempo, supondo que este intervalo de tempo e a força exercida em cada 

bola sejam as mesmas, por que elas atingem distâncias diferentes? 

- Por que as bolas com menor massa atingem distâncias maiores? 

- Todas as bolas saem com a mesma velocidade do recipiente? 

- Quais fenômenos físicos estão relacionados nesse experimento? 
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 Sugestão para a aplicação do conhecimento científico. 

 

A tira de humor ilustra o lançamento de três personagens da Turma da 

Mônica29, criada por Maurício Araújo de Sousa30, primeiro o Cebolinha, depois a 

Magali e, por fim, o Cascão. 

 

 

Fonte: MARTINI et al (2013, p. 288).  

 

Analise a tira de humor, reflita sobre a atividade experimental realizada e 

responda: 

A) O que causou o lançamento das três personagens? 

B) Percebe-se pelas ilustrações da tira que o destino final das personagens 

foi diferente, ou seja, as distâncias que caíram em relação à gangorra 

foram diferentes. Quais as possíveis explicações para esse fato? 

                                                             
29

 Turma da Mônica é uma série de histórias em quadrinhos criada pelo cartunista e empresário 

Mauricio de Sousa. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Turma_da_M%C3%B4nica>. Acesso 
em: 28 jun. 2018. 
30

 Mauricio Araújo de Sousa é um cartunista e empresário brasileiro. Criador da Turma da Mônica. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauricio_de_Sousa>. Acesso em: 28 jun. 2018. 



52 
 

7.5 EXPERIMENTO 5: ACÚSTICA - PROPAGAÇÃO DO SOM  

 Momento pedagógico: Investigação introdutória à sistematização do 

conhecimento científico. 

  Finalidade: 

- Instigar o aluno na explicitação de sua concepção sobre o fenômeno físico; 

- Fomentar a curiosidade do aluno; 

- Explorar a ludicidade. 

 Recurso experimental – orientações para a produção. 

- Material necessário: 

 2 copos plásticos rígidos (tipo embalagem de requeijão); 

 4 metros de fio encerado; 

 2 pregos menores que o diâmetro do fundo do copo; 

 1 caixa de fósforo ou isqueiro; 

 1 alicate; 

 1 fita adesiva. 

 
 

Figura 20: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 
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- Procedimentos para a montagem do experimento: 

 Segure a cabeça de um dos pregos com o alicate; 

 Esquente a ponta do prego e fure o fundo dos copos (Figura 21a); 

 Passe cada uma das pontas do fio pelos orifícios dos copos (Figura 21b); 

 Amarre cada uma das pontas do fio nos pregos (Figura 21c); 

 Corte dois pedaços da fita adesiva e cole nos pregos (Figura 21d); 

 Puxe o fio de modo que os pregos fiquem encostados nos fundos dos 

copos, fixando-os, em seguida, com a fita adesiva colada aos pregos 

(Figura 21e). 

 
Figura 21: Ilustrações dos procedimentos para a montagem do aparato experimental. 

Figura 21a 

 

Figura 21b 

 

Figura 21c 

 

Figura 21d 

 

Figura 21e 

 

Fonte: Autor 
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- Funcionamento:  

 Duas pessoas devem segurar os copos e esticar o fio; 

 Uma das pessoas, com baixa intensidade sonora, fala em um dos copos, 

enquanto a outra aproxima o segundo copo do ouvido, conforme ilustra a 

Figura 22; 

 Propor a inversão  nos papéis das pessoas – a que era ouvinte emite o som 

para a outra escutá-lo.  

 

Figura 22: Ilustração do funcionamento do aparato experimental. 

 

Fonte: Blog Física Moderna (2012)
31

 

 

 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

- Por que é necessário que se estique o barbante para que se possa ouvir? 

- Como a voz transmitida em uma das extremidades pode ser ouvida na 

outra? 

- O que pode acontecer se dobrarmos o tamanho do barbante? 

- Ao invés de falar, as duas pessoas aproximam os copos de seus ouvidos e 

pedem que uma terceira pessoa deslize os dedos no fio. O efeito da ação 

será percebido pelas três pessoas? Procure justificar sua hipótese e, em 

seguida, procure comprová-la.  

- Quais fenômenos físicos estão envolvidos nesse experimento? 

  

                                                             
31

 Disponível em: <http://fisica-mooderna.blogspot.com/2012/10/relatorio-telefone-de-latinha.html>. 
Acesso em: 13 jul. 2018. 
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7.6 EXPERIMENTO 6: ELETROSTÁTICA – ELETRIZAÇÃO POR ATRITO 

 Momento pedagógico: Concomitante à abordagem teórica. 

  Finalidade: 

- Ilustrar para o aluno que um corpo eletricamente neutro passa a ficar 

eletrizado a partir do atrito com outro corpo de material diferente; 

- Expor ao aluno que os materiais possuem cargas elétricas, mesmo que 

estes não sejam condutores ideais. 

 Recurso experimental – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 1 bexiga de aniversário; 

 Papéis picados; 

 1 recipiente. 

 
Figura 23: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 

 

- Funcionamento: 

 Encher a bexiga e aproximá-la do recipiente com os papéis picados, de 

maneira que ele fique tampado (Figuras 24a e 24b), em seguida, levantar a 

bexiga e observar (Figura 24c); 

Figura 24: Procedimentos e primeira observação. 

 

                    Figura 24a                                 Figura 24b                              Figura24c 

Fonte: Autor 
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 Pegar a bexiga e friccioná-la várias vezes em um tecido de algodão, por 

exemplo, na camisa, na calça ou no cabelo (Figura 25a) e repetir os 

procedimentos anteriores (Figuras 25b e 25c). 

 

Figura 25: Procedimentos e observação após a bola ter sido friccionada. 

 

Figura 25a 

 

Figura 25b 

 

Figura 25c 

 

Fonte: Autor 

 

 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

- Discutir com os alunos por que no primeiro momento os papéis não ficaram 

grudados na bexiga; 

- Indagar os alunos sobre que processo acontece quando há a fricção da 

bexiga em outra superfície (camisa, calça ou cabelo); 

- Por que a partir do procedimento de fricção os papéis ficaram grudados na 

bexiga? 

- O professor deve se encarregar de organizar as respostas dos alunos para 

que eles possam relacionar a prática com a teoria, a fim de sistematizar o 

conhecimento na perspectiva da explicação científica: “Quando atritamos 

dois corpos distintos, eletricamente neutros e que possuam uma facilidade 

mínima de ganhar ou perder elétrons, eles serão eletrizados” (KAZUHITO; 

FUKE, 2010, p.19). 
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7.7 EXPERIMENTO 7: ELETROSTÁTICA – ELETRIZAÇÃO POR CONTATO 

 Momento pedagógico: Concomitante à abordagem teórica. 

  Finalidade: 

- Ilustrar para o aluno que um corpo eletrizado pode eletrizar um corpo neutro 

por contato. 

- Expor ao aluno que os materiais possuem cargas elétricas e que esses 

corpos podem ser condutores. 

 Recurso experimental – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 1 moeda; 

 1 fita adesiva; 

 3 canudos de plástico; 

 1 espeto de churrasquinho; 

 1 apoiador pesado (Ex: um pedaço de madeira furada, um pote de 

manteiga cheio de areia, uma garrafa de água com a tampa furada). 

 
Figura 26: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 

- Procedimentos para a montagem do experimento: 

 Com a fita adesiva, fixe o espeto no apoiador (Figura 27a); 

 Dobre o canudo plástico ao meio e faça um pequeno orifício na parte interna 

para fixá-lo na ponta do espeto (Figura 27b). 
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 Com a fita adesiva, prenda a moeda na extremidade de um dos canudos 

(Figura 27 c). 

 

Figura 27: Ilustrações dos procedimentos para a montagem do aparato experimental. 

 

Figura 27a 

 

Figura 27b 

 

Figura 27c 

 

Fonte: Autor 

 

- Funcionamento: 

 Com uma toalha de papel, friccione seguidas vezes uma das extremidades do 

canudo que está no espeto (Figura 28a) e recoloque-o; 

 Pegue o canudo que ainda não foi usado e aproxime do canudo no espeto e 

observe (Figura28b); 

  Friccione seguidas vezes uma das suas extremidades deste último canudo 

(Figura28c); 

 

Figura 28: Ilustração dos procedimentos iniciais. 

Figura 28a 

 

Figura 28b 

 

Figura 28c 

 

Fonte: Autor 

 

 Aproxime este último canudo com a extremidade friccionada da extremidade 

friccionada do canudo que está no espeto e observe (Figura 29a); 
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 Com a extremidade que foi friccionada do canudo, friccione seguidas vezes a 

moeda presa na extremidade do outro canudo (Figura 29b); 

 Aproxime a moeda da extremidade friccionada do canudo que está no espeto 

e observe (Figura 29c). 

 
Figura 29: Procedimentos para novas observações. 

Figura 29a 

                 

Figura 29b 

                           

Figura 29c 

 

Fonte: Autor 

 

 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

- Discutir com os alunos por que no primeiro momento não há qualquer 

manifestação do canudo com a proximidade da bexiga; 

- Discutir sobre qual processo acontece quando há a fricção do canudo em 

outra superfície; 

- Provocar os alunos com a seguinte questão: Por que a partir do 

procedimento de fricção, o contato com o canudo, o afastamento e uma 

nova aproximação o canudo se movimenta? 

- O que acontece quando o canudo é friccionado à moeda? 

- Provocar os alunos com a seguinte questão: Por que a moeda fez o 

canudo que está no espeto se movimentar? 

- O professor deve se encarregar de organizar as respostas dos alunos para 

que eles possam relacionar à prática, a fim de sistematizar o 

conhecimento na perspectiva da explicação científica. 
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7.8 EXPERIMENTO 8: ELETRODINÂMICA – CIRCUITO ELÉTRICO MISTO 

 Momento pedagógico: Concomitante à abordagem teórica. 

  Finalidade: 

- Apresentar para o aluno duas maneiras de como montar um circuito elétrico, 

- Investigar os prós e contras em associações elétricas em série e paralelo; 

- Iniciar o aluno no procedimento relacionado à instalação predial elétrica. 

 Recurso experimental – orientações para a produção e funcionamento 

- Material necessário: 

 4 lâmpadas halógenas de 100 w; 

 4 soquetes para lâmpadas; 

 2 interruptores simples; 

 1 tomada macho; 

 3 metros de fio, seção 2,5 mm; 

 1 compensado leve de 30 cm x 40 cm, por 1,5 cm de espessura; 

 2 ripas de 30 cm x 3 cm, por 1,5 cm de espessura; 

 12 parafusos soberbos para compensado tamanho 3,5cm; 

 8 parafusos soberbos para compensado tamanho 2cm; 

 1  rolo de fita isolante; 

 1 furadeira; 

 1 chave de teste; 

 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 

 
Figura 30: Ilustração dos materiais necessários para a produção do recurso experimental. 

 

Fonte: Autor 
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- Procedimentos para a montagem do experimento: 

 

1ª Parte: 

 Apoie os soquetes e os interruptores sobre a placa (Figura 31a); 

  Marque as posições que eles vão ficar para fazer a furação (Figura 31b); 

 Utilize os parafusos para fixar parcialmente os soquetes e interruptores 

(Figura 31c). 

 
Figura 31: Ilustrações dos procedimentos para a montagem do aparato experimental – 1ª Parte. 

 

Figura 31a 

 

Figura 31b 

 

Figura 31c 

 

 

Fonte: Autor 

 

2ª Parte: 

 
 Corte um pedaço do fio, com comprimento que permita a ligação entre o 

interruptor e o soquete (Figura 32d); 

 Retire a capa plástica protetora de uma das extremidades do fio (Figura 

32e) e prenda a extremidade desencapada do fio no soquete (Figura 32f); 

 Repita a primeira parte do procedimento anterior e, em seguida, conecte a 

extremidade do fio ao interruptor (Figura 32g); 

 Corte outro pedaço do fio com comprimento que permita a ligação dos dois 

soquetes (Figura 32h) e prenda as extremidades dos fios aos terminais dos 

soquetes (Figura 32i). 
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Figura 32: Ilustrações dos procedimentos para a montagem do aparato experimental – 2ª Parte. 

Figura 32a 

 

Figura 32b 

 

Figura 32c 

 

Figura 32d 

 

Figura 32e 

 

Figura 32f 

 

Figura 32g 

 

Figura 32h 

 

Figura 32i 

 

Fonte: Autor 

 
3ª Parte: 

 Repita os procedimentos ilustrados nas Figuras 32d a 32h para o segundo 

conjunto interruptor/soquetes (Figura 33a); 

  Corte 2 pedaços de fio de 50cm, desencape suas extremidades e prenda-

as  em um dos terminais de cada soquete, sem eliminar a sobra de fio 

(Figuras 33b e 33c); 

 Junte os dois fios e passe uma fita isolante (Figura 33d); 

 Corte dois pedaços de 30 cm de fio e conecte-os aos terminais de cada 

interruptor (Figura 33e); 

 Junte as duas pontas desencapadas dos fios que saem do soquete (Figura 

33f), repetindo o procedimento com as outras duas pontas dos 

interruptores (Figura 33g); 

 Faça dois furos na placa para passar os fios (Figura 33h); 
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Figura 33: Ilustrações dos procedimentos para a montagem do aparato experimental – 3ª Parte. 

Figura 33a 

 

Figura 33b 

 

Figura 33c 

 

Figura 33d 

 

Figura 33e 

 

Figura 33f 

 

Figura 33g 

 

Figura 33h 

 

Fonte: Autor 
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4ª Parte: 

 

 Fixe, com parafusos, as duas ripas embaixo da placa para que sirvam 

como suportes (Figura 34a e Figura 34b); 

  Pegue o restante do fio e prenda uma das pontas na sobra do fio dos 

soquetes e a outra na ponta dos fios dos interruptores (Figura 34c); 

 Pegue a outra extremidade do fio e faça a ligação da tomada macho 

(Figuras 34d e 34e). 

 

Figura 34: Ilustrações dos procedimentos para a montagem do aparato experimental - 3ª Parte. 

 

Figura 34a 

 

Figura 34b 

 

Figura 34c 

 

Figura 34d 

 

Figura 34e 

 

Fonte: Autor 

- Funcionamento: 

 Insira a tomada macho em uma tomada de acesso à rede elétrica; 

 Caso as lâmpadas acendam, desligue os interruptores; 

 Com as lâmpadas apagadas, insira a chave de teste no ponto medial do 

interruptor e coloque seu dedo na outra extremidade da chave, se acender, é 

porque ali se encontra o fio fase, caso contrário, inverta a tomada macho na 

tomada de acesso à rede elétrica (Figuras 35a); 
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 Ligue o interruptor da esquerda e observe (Figura 35b); 

 Desligue o interruptor da esquerda e ligue o da direita e observe (Figura 35c); 

 Ligue os dois interruptores e observe (Figura 35d). 

 

Figura 35: Ilustrações dos procedimentos para o funcionamento do aparato experimental. 

Figura 35a 

 

Figura 35b 

 

Figura 35c 

 

Figura 35d 

 

Fonte: Autor 

 

 Sugestões para uso nos processos de ensino e de aprendizagem: 

 

- Discutir com os alunos a necessidade do reconhecimento do fio fase na 

instalação. 

- Indagar os alunos sobre a função ou necessidade dos interruptores. 

- Instigar os alunos a apresentarem explicações sobre a diferença no brilho 

das lâmpadas quando o circuito está em funcionamento pleno. 

- Solicitar aos alunos que façam previsões sobre o que irá acontecer se em 

cada ramo do circuito for retirada uma lâmpada. Após a explicitação das 

previsões, fazer o teste prático para confirmá-las ou refutá-las. 

- Permitir que os alunos façam novas observações, com os dois interruptores 

ligados, com um de cada vez ligado e, questioná-los sobre se há diferença 

nas formas de ligações da lâmpada. Fomentar o debate de modo que os 
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alunos se motivem à apresentação de esquemas para as ligações das 

lâmpadas e interruptores no circuito. 

- Na mediação do processo de investigação do circuito elétrico, o professor 

deve descrever como os dispositivos (interruptores e lâmpadas) estão 

associados.  

- Contextualizar o conteúdo, correlacionando à atividade experimental ao dia 

a dia, questionando os alunos sobre qual tipo de associação seria mais 

adequada nas instalações elétricas residenciais. 

- O professor, neste caso, deve se encarregar de organizar as respostas dos 

alunos para que eles possam confrontar diferentes argumentos que possam 

aparecer. Devendo abordar os prós e contras de cada um dos circuitos. 

 


