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RESUMO 
 
 
 

O principal objetivo desta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Currículo, Didáticas e 
Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática, consistiu em elaborar uma proposta 
alternativa para o ensino de laboratório de Física, ancorada em uma nova possibilidade 
metodológica de trabalho docente.  A perspectiva teórica adotada indicou os fundamentos que 
discutem a necessidade de se inserir métodos inovadores para tornar esse ensino mais 
acessível e menos intimidador. O estudo apoiou-se nos conceitos de professor reflexivo e da 
interdisciplinaridade, utilizados como referência para desenvolver uma atividade de caráter 
investigativo. Visando à construção da consciência crítica do aluno, a proposta foi aplicada a 
um grupo específico de alunos, verificando-se as mudanças de atitudes em decorrência deste 
processo de ensino-aprendizagem. Após a aplicação do material em um Instituto Federal de 
Ensino, no município de Aracaju/SE, os resultados mostram que a proposta desenvolvida 
tende a facilitar a argumentação e o aprendizado discente.  
 

Palavras-chave: Ensino de Física. Interdisciplinaridade. Atividades Investigativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation, linked to Curriculum Research, Teaching and 
Teaching Methods of Natural Sciences and Mathematics, consisted of preparing an alternative 
proposal for teaching physics lab, anchored by a new methodological possibility of teaching. 
The adopted theoretical perspective indicated the fundamentals that discuss the need to insert 
innovative methods to make this education more accessible and less intimidating. The study 
relied on the concepts of reflective teacher and interdisciplinary nature, used as a reference for 
developing an activity of investigative character. In order to build critical awareness of the 
student, the proposal was applied to a specific group of students, checking for changes in 
attitudes as a result of this process of teaching and learning. After application of the material 
in a Federal Institute of Education, the city of Aracaju / SE, the results show that the 
developed  proposal trends to facilitate student learning and reasoning. 
 
Keywords: Physics Teaching. Interdisciplinary. Investigative activities. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Quase três décadas atrás, algumas pressões internas envolvendo a redução de 

orçamentos, do número de alunos e de membros das faculdades, forçaram departamentos e 

instituições de ensino superior, fora do Brasil, a reavaliar as estruturas e os métodos 

tradicionais de ensino. Uma das questões levantadas àquela época, em muitos países, referia-

se à justificativa de que cada departamento deveria ter suas próprias instalações e docentes 

especializados, mesmo que estes recursos estivessem duplicados em outros departamentos 

(FIELD; STAPPER, 1995).  

Pode-se dizer que situação similar a essa é uma realidade, ainda hoje, no meio 

acadêmico brasileiro, no Ensino Superior e, particularmente, em áreas como de Ciências 

Exatas, onde o professor de departamentos destas áreas fica incumbido de ministrar 

determinada disciplina destinada a alunos de departamentos de outras áreas. Por essa razão, 

uma das soluções adotadas em outros países para essa crise de financiamento, que impacta na 

redução de alunos e professores, foi à implantação e o contínuo aumento do número de 

programas capazes de desenvolver formas alternativas de educar, treinar e preparar 

profissionais (KNIGHT et al, 2013).  

O desenvolvimento e a implantação de métodos de ensino de ciências comprometidos 

com o bom preparo de profissionais para o mundo globalizado constituem, atualmente, um 

dos maiores desafios para governos, pesquisadores e professores de diversas áreas, 

particularmente da área de exatas. Alguns desses métodos de ensino vêm recebendo atenção, 

especificamente àqueles que incorporam o conceito da interdisciplinaridade, entendida como 

uma convergência entre o fazer e o pensar entre disciplinas (FAZENDA, 1999).  

Defende-se que a interdisciplinaridade estabelece relações entre a ciência e os 

fenômenos cotidianos, apresentando-se como uma possibilidade de reorganização do saber 

para a produção de um novo conhecimento. Sua prática caracteriza-se como uma ajuda aos 

estudantes no sentido de levá-los a compreender a natureza de um problema, a ganhar 

habilidades de resolução de problemas, a tomar decisões, a criar hipóteses e a desenvolver sua 

criatividade e imaginação (BENCZE; BOWEN, 2009; ESTEVES; CABRAL; COSTA, 2008; 

SCHNEIDER; LUMPE, 1996).  

Essas conclusões, relativamente recentes sobre a interdisciplinaridade, transportam-se 

para o contexto de ensino ministrado por professor de um departamento a alunos de outro(s) 

departamento(s), constituem a motivação e o ponto de partida que justificam o 
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desenvolvimento deste trabalho. Desse modo, embasa-se a discussão na interdisciplinaridade, 

no âmbito de ensino da Física dentro de uma disciplina de laboratório, onde a curiosidade, a 

fixação de conceitos, o desenvolvimento de habilidades no manuseio de instrumentos de 

medição e de aparelhos, bem como a análise e interpretação de dados coletados, costumam 

compor o roteiro de atividades.  

Pressupondo-se que a problematização e a compreensão das multifacetas da realidade 

exigem, para a prática interdisciplinar, o delineamento de um novo profissional docente, com 

habilidades, competências e atitudes diferenciadas a fim de atender essas novas exigências, a 

concepção de professor reflexivo apontou a necessidade de se aprender a aprender, a 

conhecer, a fazer, conviver e ser (ALARCÃO, 1996). Entendeu-se que, na perspectiva da 

interdisciplinaridade e no enfoque reflexivo, torna-se possível garantir um movimento de 

ações pedagógicas voltada à preparação de um aluno capaz de conviver numa sociedade em 

constantes mudanças, constituindo-se construtores de seu conhecimento, sujeitos ativos do 

processo educativo.  

Admite-se, contemporaneamente, que os profissionais realizem experiências no 

processo de sua formação, assumindo a interdisciplinaridade na construção do seu próprio 

conhecimento (FAZENDA, 2002). Assim, fica claro que a formação interdisciplinar é 

empregada com as novas gerações de alunos de modo a prepará-las, adequadamente, para que 

possam trazer contribuições relevantes às sociedades globalizadas. Isso pode ser percebido na 

aproximação de áreas como, por exemplo, a Física e a Biologia, a Matemática e a Biologia, 

entre outras, ocorrendo notoriamente em nível experimental.  

Portanto, a formação interdisciplinar aliada à prática reflexiva permite tornar os 

profissionais mais qualificados e capazes de responder, de maneira eficaz, aos desafios 

futuros. Nesse sentido, Oblinger (2006) realizou estudos sobre a distribuição e adequação dos 

laboratórios, concluindo que, em geral, estes estavam desatualizados e superlotados, enquanto 

os métodos de ensino haviam mudado. O autor enfatiza a necessidade de atividades práticas, a 

pesquisa como método de ensino, a apresentação pública dos resultados de trabalhos 

desenvolvidos e a interdisciplinaridade, com interação entre os diferentes departamentos.  

Nesse cenário, o professor tem, enquanto educador, uma missão bastante ampla, 

norteadora da sua prática pedagógica. A ação do professor, no âmbito de uma sociedade 

heterogênea, deve ultrapassar o caráter técnico no que se refere à mera transmissão do saber 

acumulado, para atingir a condição de construtor de saberes e habilidades indispensáveis ao 

desenvolvimento cognitivo, moral e éticos de seus alunos. 
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Percebe-se que o docente, enquanto partícipe do sistema educacional, tem o papel de 

ensinar valores, condutas e saberes que a sociedade julga imprescindíveis para crianças e 

jovens, mas encontrando-se, nas últimas décadas, a necessidade de se repensar as práticas 

educativas, haja vista que, em relação à escola, muitas delas permanecem impermeáveis às 

mudanças que afetam a sociedade com o passar do tempo, sem perceber a nova visão de 

ciência que emerge neste cenário. 

Em decorrência dessa crença, a presente pesquisa resultou da preocupação e 

experiência do autor como professor ligado ao departamento de Ciências, em cursos do 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia/SE (IFS). Como docente, a questão da 

educação sempre foi muito forte em sua trajetória de vida pessoal e profissional, embasado no 

pensamento de trabalhar como mediador na busca por novos conhecimentos, além de 

acreditar que existe um compromisso sociocultural dos professores diante das necessidades de 

aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem,  em geral. 

Nesse percurso, conviveu-se, especificamente, com o fato de que o ensino de 

laboratório de Física necessita estar em contínua revisão, o que implica em mudanças nos seus 

referenciais teórico-metodológicos, face à diversificação e complexidade da vida 

contemporânea. Procurou-se, incessantemente, desenvolver um trabalho a partir da reflexão 

sobre a forma de associar prática e teoria que vinculasse saberes e realidade a ser vivenciada 

pelos discentes.  

Por conseguinte, dispondo da reflexão e da interdisciplinaridade como elementos 

centrais deste estudo para responder questões do saber-fazer docente, a pesquisa delineada 

partiu da seguinte indagação: pode ser melhorado o ensino de laboratório de Física, com 

vista à construção da capacidade crítica-reflexiva do aluno, a partir de uma proposta 

didática baseada na interdisciplinaridade? 

Girando em torno desse questionamento, o objetivo geral para a pesquisa consistiu 

em elaborar uma proposta alternativa para o ensino de laboratório de Física visando verificar 

mudanças de atitudes de um grupo específico de alunos do Instituto Federal de Sergipe (IFS), 

envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem. Para alcançá-lo, traçaram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

• Avaliar o papel pedagógico das atividades aplicadas no laboratório; 

• Observar o desempenho dos alunos nas experiências diretas de observação e 

manipulação de materiais científicos; 

• Verificar a contribuição da proposta no desenvolvimento de habilidades 

necessárias a estudos de outras disciplinas ou à pesquisa. 
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Com a proposta desenvolvida, pretendeu-se garantir uma transferência mais eficiente 

dos conteúdos trabalhados não apenas dentro da Física, mas em qualquer disciplina das 

ciências naturais que envolva atividades experimentais, através da reflexão nas tomadas de 

decisões, no cotidiano e no conceito interdisciplinar. Essa proposta, como será mostrada ao 

longo do texto da dissertação, foi construída com a preocupação nos objetivos propostos e a 

finalidade de contribuir para a formação do individuo dentro de um mundo globalizado.  

Utilizou-se, para tanto, da pesquisa-ação como uma concepção metodológica, 

definida, por Caldart (2004), como atividade de pesquisa que o educador desenvolve no 

contexto educativo com o intuito de melhorar a sua prática pedagógica, buscando novas 

alternativas para os problemas enfrentados com a aprendizagem dos alunos. De acordo com 

Freire (2002, p. 32): 

 

Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. 

 

Portanto, a estratégia teórico-metodológica desta pesquisa além de incluir a revisão 

bibliográfica alicerçada em livros sobre o assunto, artigos científicos de autores cujas 

temáticas têm ligação com o objeto de estudo, teses acadêmicas versando sobre o tema, 

utilizou-se da abordagem que permitiu aliar os aspectos qualitativos das informações à 

possibilidade de quantificá-los posteriormente.  

Para aumentar o grau de objetividade da análise, tornando-a mais consentânea com a 

realidade, construiu-se um panorama do conhecimento acerca do assunto enfocado pela 

investigação, para atingir o escopo proposto. Na elaboração desta proposta alternativa de 

ensino, com enfoque interdisciplinar, foram adotados os seguintes procedimentos: (i) escolha 

das experiências que seriam trabalhadas na disciplina; (ii) realização de um questionário na 

primeira aula, no propósito de obter uma avaliação diagnóstica do perfil da turma; (iii) 

utilização das duas primeiras semanas de aula para embasar teoricamente e definir como serão 

trabalhadas as experiências e de que maneira será feito a avaliação das mesmas, quanto à (ao): 

� Número de aulas por experiência; 

� Quantidade mínima de medidas realizadas; 

� Modelo de Construção do relatório (sequência); 

� Apresentação dos resultados. 
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Dessa maneira, o relato desta experiência encontra-se detalhado nos capítulos que 

compõem esta dissertação. No Capítulo 1, O Papel do Laboratório de Física no Ensino 

Superior, descrevem-se, sucintamente, os métodos de operação na realização de atividades de 

laboratório de Física de acordo com o ensino tradicional, de modo a conduzir o entendimento 

para destacar sua utilidade e deficiência sob o enfoque da prática experimental.   

O Capítulo 2, A Reflexão como Proposta Metodológica do Professor, dá ênfase ao 

foco pedagógico do ensino interdisciplinar, direcionando o estudo para os conceitos de 

natureza curricular e as relações ensino-aprendizagem, com preocupação pelos aspectos 

epistemológicos através da prática reflexiva do professor quanto a sua formação e aplicação 

de seus métodos. Traz as características da interdisciplinaridade, apresentando o 

direcionamento que um professor pode oferecer à sua turma e a abrangência das condições 

que poderão ser trabalhadas para fazer com que o aluno busque alternativas adequadas às 

atividades propostas em sala de aula.  

O Capítulo 3, Percurso Metodológico, trata da metodologia utilizada para 

desenvolvimento da proposta de ensino, a fim de investigar o modo como o aluno sente-se 

estimulado na execução das atividades que fazem a associação de experiências anteriores com 

o procedimento e a condução de tarefas.  

O Capítulo 4, Análise e Discussão dos Resultados, confronta o fenômeno 

investigativo com a análise dos dados a partir do procedimento exposto, com base no 

acompanhamento da turma nas etapas propostas, mostradas e seguidas de acordo com um 

fluxograma pré-elaborado. Assim, a partir do desenvolvimento de cada grupo e do 

desempenho de cada um dos componentes, acompanhou-se a aprendizagem do tema 

trabalhado, como também as carências e potenciais de cada individuo envolvido no processo. 

Nessa etapa configura-se a participação do professor como agente articulador e responsável 

por mudanças de atitudes dos alunos, pois, durante as intervenções, o professor tem a 

competência de mostrar o domínio de conteúdo e síntese nas definições dos conceitos 

apresentados. Aproveitou-se aqui para refletir sobre as adversidades que possam surgir nas 

interações de alunos com o professor.  

Nas Considerações finais, apresenta-se uma síntese das observações e descobertas 

encontradas com as análises pertinentes a aplicação da proposta de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 



17 
 

1     PAPEL DO LABORATÓRIO DE FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR  

 

 

O laboratório tem sido considerado um importante meio instrucional no ensino de 

ciências, sendo usado para atividades em Química, no segundo grau, já na década de 1880. 

Em 1886, a Universidade de Harvard publicou uma lista de experimentos que deveriam ser 

incluídos em aulas de Física para alunos de segundo grau que pretendessem estudar em 

Harvard (MOYER, 1976). O ensino de laboratório era considerado essencial porque provia 

treinamento em observação, fornecia informações detalhadas e estimulava o interesse dos 

alunos. As mesmas razões são ainda aceitas mais de cem anos depois. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL DE AULAS DE LABORATÓRIO  

 

Desde o século XIX, as aulas práticas experimentais fazem parte do planejamento do 

ensino de Física, adotadas com o objetivo de apresentar aos alunos os fenômenos físicos de 

maneira mais direta (LANETTA apud CARVALHO, 2007). Os termos aulas práticas, aulas 

de laboratórios ou laboratório escolar, têm sido utilizados para designar as atividades nas 

quais os estudantes interagem com materiais para observar e entender os fenômenos naturais. 

Essas interações podem ser somente visuais ou de forma manipulativa. 

O laboratório de demonstrações ou experiências de cátedra realiza experiências feitas 

pelo professor, onde as interações obtidas pelos estudantes se dão na forma visual. No 

laboratório de demonstrações os alunos são meros espectadores. No entanto, o laboratório 

tradicional ou convencional realiza experiências nas quais a manipulação dos equipamentos e 

dispositivos experimentais são feitos pelos estudantes através de um texto-guia, estruturado e 

organizado para servir de roteiro para o aluno. Desse modo, o laboratório tradicional é o mais 

usado, nas escolas, devido a sua proposta de ensino. 

Embora esses aspectos auxiliem na compreensão dos conceitos e transmitam o 

conhecimento sobre o método científico, Hodson (1994) alerta que práticas dessa natureza 

não são suficientes, por abordarem somente aspectos técnicos e práticos, impedindo que os 

estudantes desenvolvam qualquer aspecto representativo quanto à compreensão dos elementos 

complexos que envolvem a experimentação. Tais práticas cultivam a instrumentalização do 

ensino de ciências, retirando a oportunidade dos alunos de ter contato com uma cultura 

científica que possa capacitá-los a desempenhar efetivamente um papel na sociedade. 
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Pickering (1980) identificou duas concepções, segundo ele, errôneas, sobre o uso do 

laboratório no ensino de ciências na universidade. Uma, diz respeito às atividades de 

laboratório que, de alguma forma, ilustram aulas teóricas. Na opinião do autor, essa função 

não é possível exercer através de simples exercícios feitos em uma tarde, tendo em vista que a 

maioria das teorias científicas está baseada em um grande número de experimentos muito 

sofisticados. Sugere que, se tópicos tratados em aulas teóricas fossem ilustrados, isto deveria 

ser feito através de recursos audiovisuais ou de demonstrações.  

A segunda concepção é a de que laboratórios existem para ensinar habilidades 

manipulativas, conforme Pickering (1980). Nesse caso, o argumento de autor foi o de que a 

maioria dos estudantes, em aula de laboratório, não tem por objetivo tornar-se um cientista 

profissional. Além disso, muitas das habilidades que os alunos aprendem nessas aulas são 

obsoletas em carreiras científicas. Se valer a pena ensinar tais habilidades, deve ser como 

ferramentas a serem dominadas para poder usá-las em pesquisa científica básica e não como 

fins em si mesmas.  

O laboratório tradicional, principalmente no ensino superior, centra-se no ensino do 

método científico, fazendo com que este espaço formativo, ao invés de instrumento de ensino, 

tome a conotação de objeto de ensino, ou seja, caracterize-se como espaço onde há regras a 

serem seguidas, desviando a atenção do que de fato deve ser analisado e discutido em 

laboratório didático de Física (ROSA, 2003). 

Esse espaço, quando apresentado dessa forma pragmática, faz com que os estudantes 

não deem a devida importância à compreensão do processo científico envolvido, conduzindo-

os, assim, ao não entendimento da razão pela qual estão procedendo, frente a uma prática 

experimental. Borges (2002, p. 300) ressalta a importância do laboratório didático no ensino 

de ciências:  

 

Os cientistas utilizam métodos, mas isso não significa que haja um método científico 
que determine exatamente como fazer para produzir conhecimento. O laboratório 
pode proporcionar excelentes oportunidades para que os estudantes testem suas 
próprias hipóteses sobre fenômenos particulares, para que planejem suas ações, e as 
executem, de forma a produzir resultados dignos de confiança. 

 

Sob a égide da teoria tradicional, a ciência comporta-se como uma disciplina 

independente do resto da sociedade, cujo objetivo é compreender e dominar o mundo natural, 

sendo que a imagem do cientista é atrelada a do gênio individual. Nessa ideia, o caráter 

disciplinar do ensino formal poderá dificultar a aprendizagem do aluno por não estimular, em 

alguns casos, o desenvolvimento da inteligência para resolver problemas e estabelecer 
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conexões entre os fatos ou conceitos, evitando que o aluno pense sobre o que está sendo 

estudado: “o parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender o que está 

tecido junto” (MORIN, 2000, p.45).  

A concepção tradicional, tendo pouco a ver com a visão de ciências como um 

instrumento para a reflexão emancipada das ações e dos produtos sociais, proporciona a 

desconexão entre o pensamento e a experiência. Essa imagem denota uma ciência incompleta, 

cujas redes sociais e os interesses intrínsecos, a construção do conhecimento científico ficam 

à margem no ensino de ciência nas práticas laboratoriais.  

Percebendo-se que essa concepção não está de acordo com o momento histórico da 

sociedade, podem-se vislumbrar algumas premissas para uma prática experimental que, sem 

instaurar a instrumentalidade, atente para o caráter da ciência e tecnologia, na busca por 

proporcionar aos estudantes, através das práticas laboratoriais, condições de adquirir uma 

cultura científica capaz de levá-los a emancipação e a uma ativa participação social, assim 

como a instauração no meio educacional de uma cultura cientifica em detrimento da cultura 

escolar que aliena.  

Brodin (1978, apud CARVALHO et al., 2012, p. 10) destaca que o laboratório “é o elo 

que falta entre o mundo abstrato dos pensamentos e ideias e o mundo concreto das realidades 

físicas. O papel do laboratório é, portanto, o de conectar dois mundos, o da teoria e o da 

prática”. Dessa forma, as atividades experimentais nas disciplinas de ciências naturais, 

particularmente nas ciências físicas, têm um papel de caráter motivador, capaz de 

proporcionar ao aluno um momento de comprovação das teorias fundamentadas nos livros.  

Conforme Lazarowitz e Tamir (1994, p. 94), a atividade laboratorial “é a atividade 

desenvolvida num ambiente criado para esse fim, envolvendo-se os alunos em experiências de 

aprendizagem planejadas, interagindo com materiais para observar e compreender 

fenômenos”. Quando o procedimento formal é transferido nas atividades experimentais, o que 

se tem é uma sequência de atividades organizadas e justificadas para atender qualquer área do 

conhecimento transmitindo a ideia de uma prática interdisciplinar. As atividades 

experimentais constituem momentos para estímulo da descoberta do novo em diversas áreas, a 

partir de uma simples definição ou conceito.  

Apesar de destacar essas características, a história do Ensino experimental em 

Ciências no Brasil inclui depoimentos sobre certas dificuldades para a realização de tais 

atividades, na forma de relatos de experiências pedagógicas publicadas, por exemplo, em 

periódicos nacionais da área de Ensino de Física. Essas dificuldades têm sido apontadas por 

professores e pesquisadores na sua prática de uso da experimentação no ensino, com 
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resultados que põem em evidência os principais obstáculos. Entre eles encontram-se: falta ou 

carência de pesquisa sobre o que os alunos realmente aprendem por meio de experimentos; 

despreparo do professor para trabalhar com atividades experimentais; condições de trabalho 

inadequadas. 

Por isso, faz-se necessário utilizar técnicas e procedimentos muito bem elaborados, 

pautados em um referencial teórico que dê suporte a cada ação do processo. Para Alves 

(2000), as atividades experimentais desempenham um importante papel no processo ensino-

aprendizagem em Física, uma vez que representam atividades historicamente construídas 

pelos investigadores para uso exclusivo na construção do conhecimento científico.  

Feynman (1999) afirma que o teste de conhecimento é a experiência que ajuda a 

produzir leis, no sentido de que fornece pistas. Os conhecimentos que cada aluno carrega são 

de grande importância na condução das atividades experimentais, quando estes são instigados 

e direcionados corretamente. O conhecimento científico não tem um fim, ele sempre será 

incompleto e o aprendizado compartilha deste seguimento. 

A experimentação de cunho científico e a experiência construída no senso comum são 

ferramentas utilizadas para estabelecer conhecimentos. Todavia, quer sejam os conhecimentos 

de senso comum ou quer sejam científicos, se o objetivo da ciência é possibilitar que os 

estudantes construam uma imagem sobre sua natureza, é necessário que as atividades 

experimentais estejam presentes no ideário pedagógico do professor.  

Segundo Zwirtes (2001), a experimentação tem papel fundamental no processo de 

construção conceitual, visto que, muitas vezes, é necessário desconstruir conceitos 

desenvolvidos pelo senso comum. Para isso, é imprescindível que o educando visualize a 

situação, observe e analise os resultados, pois assim ele poderá perceber e mudar o seu 

pensamento, não apenas acatar o que o professor diz. Nesse aspecto, é fundamental que o 

estudo de um conceito inicie com atividade experimental, caso contrário, o aluno já saberá 

qual será o resultado do experimento e não se preocupará em realizá-lo com atenção. Nesse 

sentido, o papel do professor é essencial.  

As diversas práticas desenvolvidas para melhor conduzir os alunos a encontrar os 

resultados dentro das definições já estabelecidas, são aparentemente inquestionáveis, porém, 

pode se afirmar que, para fazer ciência, “é possível deslocar o núcleo das atividades dos 

estudantes da exclusiva manipulação de equipamentos, preparação de montagens e realização 

de medidas, para outras atividades que se aproximam mais do fazer ciência” (BORGES, 

2002). Nessa nova realidade, deve-se privilegiar a produção coletiva dos conhecimentos, na 

qual o professor orienta essa construção. 
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1.2 O PROFESSOR NO CONTEXTO DE ENSINO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

 

No mundo contemporâneo, a dinâmica das inovações tecnológicas tem impulsionado a 

procura de novas formas interativas de construção de saberes e de alternativas que conduzam 

o ser humano a refletir e manifestar sua existência, como um ser capaz de pensar e fazer 

pensar. Nessa perspectiva, evidenciam-se ações que resultam no direcionamento de propostas 

alternativas no que diz respeito também ao processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, a educação, caminhando nessa direção, precisa da aplicação de alternativas de 

ensino, de maneira sistemática, com efetividade comprovada no processo de aprendizagem 

dos estudantes, a qual deve se concretizar por meio de uma ação pedagógica reflexiva, de 

caráter investigativo, fundamentada no processo contínuo de ação-reflexão-ação.  

 No entanto, toda reflexão só tem significado se emerge da prática, procura analisá-la, 

fundamentá-la e a ela volta, no sentido de reforçá-la ou reconduzi-la, se necessário (RIOS, 

2006). Essa prática é, literalmente, muito bem entendida quando o universo é uma sala de 

aula-laboratório, a qual pode representar a afirmação dos conhecimentos teóricos do professor 

e suas habilidades no manuseio dos equipamentos na promoção da aprendizagem.  

Desse professor exige-se um planejamento delimitador dos conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades confrontáveis, em um ambiente real de ensino-aprendizagem, 

dentro de um processo contínuo de reflexão e reconstrução da sua prática pedagógica. Dessa 

forma, a prática pedagógica só se afirma a partir da capacidade crítico-reflexivo do docente 

para problematizar a realidade da sala de aula, assumida como objeto de investigação 

permanente. Isso não quer dizer que as atividades laboratoriais somente terão significado 

quando são trabalhados os conhecimentos de uma determinada turma.  

A atuação desse professor poderá dar-se em um processo de ensino e aprendizagem 

por meio de práticas laboratoriais, que contemplem informações sobre as diversas áreas do 

conhecimento. Nessa perspectiva, o professor promoverá a construção de aprendizagens 

significativas nas atividades laboratoriais, tornando-as imprescindíveis à formação do aluno. 

Para isso, faz-se necessário que o professor reflita sobre a prática na condução das suas 

atividades profissionais.  

Conforme esclarece Macedo (2002), praticar a reflexão supõe admitir que, como 

prática, ela se expressa como qualquer outra forma de conhecimento, realizando-se no espaço 

e no tempo, por meio de estratégia ou procedimentos que favorecem sua melhor realização, e 

que pode ser mais bem realizada pela mediação de um formador. Esses procedimentos 

deverão ser organizados e transmitidos aos alunos, de modo que estes percebam a aplicação 
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dos conhecimentos que está sendo estabelecida no momento de realização do experimento, 

seguido da avaliação do objetivo proposto aos alunos para a realização da atividade 

laboratorial. 

Após a promulgação da Lei nº 9.394/96 – Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

nacional (LDB) - que define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição, os laboratórios portáteis de Física, Biologia e Química, 

atingiram seu auge, diminuindo consideravelmente as desconfianças e rejeições quanto a sua 

utilidade.   

Dessa maneira, as aulas trabalhadas nas disciplinas experimentais, particularmente, 

permitem entender que o avanço científico provocado pela diversidade de pesquisas pode 

conduzir a novos resultados, levando em conta, sobretudo, o grande aparato tecnológico 

destinado para este fim. No entanto, como explica Tamir (1991, p. 20), “o professor é 

indubitavelmente o fator chave na realização do potencial do laboratório”. 
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2    FORMAÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO PARA A PRÁTICA  DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 
 

O refletir pode ser considerado uma reação ou um resultado de diversas ações 

divergentes, a partir de um senso comum ou de um questionamento. O professor configura-se 

por um ser que está sempre pronto para reconstruir conhecimentos, armazená-los, organizá-

los e desenvolver aprendizagens para que, a depender da necessidade, possa emiti-los em uma 

mesma direção ou em diversas direções. Esse procedimento pode ser justificado em função da 

experiência docente adquirida através não apenas da quantidade de anos de magistério, mas 

pela reflexão a partir da ação.  

Ainda sobre a concepção de uma prática educativa reflexiva, Pérez-Gómez (1999) 

infere que é conferido ao professor um novo papel a ser desempenhado no processo 

educativo, o qual deve dar ênfase à investigação da própria prática, no processo interativo, no 

diálogo com a situação real. A postura prática-reflexiva caracteriza o papel do professor 

pesquisador da própria prática pedagógica, quando analisa criticamente os procedimentos 

utilizados em sala de aula. 

Para Nóvoa (1992), o conceito de professor pesquisador e de professor reflexivo são 

maneiras diferentes de os teóricos da literatura pedagógica abordar uma mesma realidade. O 

professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua prática, inserindo-se, 

portanto, no paradigma do professor reflexivo. Esses conceitos fazem parte de um mesmo 

movimento de preocupação com um professor que é um indagador, que assume a sua própria 

realidade escolar como um objeto de pesquisa, de reflexão, de análise. Nesse sentido, os 

questionamentos estão diretamente ligados ao cotidiano do professor em seu espaço de 

trabalho, especificamente em sala de aula, o que exige, a cada instante, a reconstrução do seu 

pensamento em virtude do desequilíbrio nas ações solicitadas.  

Considerando-se que o tempo é relativo, as reações a essas solicitações serão, a cada 

momento, diferentes, devido às experiências vividas anteriormente, tornando a relação ensino-

aprendizagem mais próxima da realidade do cotidiano. A autoanálise do professor requer um 

imenso preparo docente e um senso crítico capaz de discernir suas práticas pedagógicas, tendo 

a maturidade de refletir sobre as ações que poderão ter significado naquele momento, 

reavaliando aquelas realizadas na tentativa de corrigir os erros e preencher as lacunas que, por 

conveniência ou por despreparo, comprometeram a efetividade da prática educativa. 
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2.1 O PROFESSOR PESQUISADOR E O ESTÍMULO À PESQUISA 

 
 

A prática profissional do professor permite que ele faça do seu hábito, um processo 

contínuo de pesquisa que exceda além da sala de aula e da sua área de estudo, permitindo-lhe 

imaginar ações capazes de unir todas as áreas do conhecimento, acumulando-o para que possa 

ser transmitido em sala de aula.  

Segundo Schön (1995), os professores deve pensar sobre o que fazem, refletir na/e 

sobre a ação. Esse é um processo pelo qual é possível tornar-se professor pesquisador, ensinar 

problematizando e pesquisando a própria prática de sala de aula. Nesse sentido, é possível 

entender que a prática pedagógica, aplicada em sala de aula pelo professor, conduz a 

constantes reflexões dos procedimentos utilizados nas aulas anteriores.  

Em se tratando de disciplinas em cursos de graduação, onde as turmas são compostas, 

geralmente, por estudantes de cursos diferentes, a prática reflexiva trabalhada, facilita a 

prática interdisciplinar, devido o forma de fazer entender o conteúdo trabalhado. Nesse 

contexto, o ato de pensar, elaborar e realizar uma aula faz do professor um indivíduo 

pesquisador de suas ações e de seus conhecimentos, que se renovam em todo momento 

mediante a interação de suas pesquisas e durante suas exposições nas aulas. Nesse momento, 

o diálogo com a turma poderá representar, para o professor, uma oportunidade de refletir 

sobre sua prática e experimentar novas ações. 

Segundo Morin (1986, p. 304), as ações do pesquisador devem ser permeadas por um 

discurso acessível, “sem aparelhagem científica complexa”, ou seja, um discurso espontâneo, 

enriquecido pelas experiências vividas por meio do diálogo que, acima de tudo, deve ser 

aberto às transformações como da pesquisa-ação, enquanto um procedimento propenso a 

revisões e reestruturações constantes. Esse discurso deve ter um caráter eminentemente 

exploratório, fundamentado na pesquisa-ação que, neste caso, pode ser definida como uma 

pesquisa que não se sustenta na epistemologia positivista, mas pode representar a integração 

dialética entre o sujeito e sua existência, ou seja, entre pesquisador e pesquisado. 

 

2.2 FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA REFLEXIVA E 

INTERDISCIPLINAR 

 

Admitindo-se que o professor aceite o conceito reflexivo e transforme suas próprias 

indagações em propostas investigativas para a sua prática, estas fomentarão argumentos que 
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darão lugar às ideias capazes de tornar efetivos os procedimentos utilizados nesta prática. 

Segundo Pérez-Gómez (1999), no processo formativo, os professores incorporam o 

conhecimento elaborado não como norma ou prescrição externa, mas como ferramenta para 

compreensão do real.  

Nas atividades institucionais, adotam uma postura dialética com o real, com os outros, 

a experiência, a teoria e produzem conhecimentos, sempre provisórios, sobre o ensinar, suas 

finalidades, seus modos, seus resultados, cujos critérios de validação são sociais, públicos. 

Por isso, os professores necessitam de formação, tanto no que se refere aos conhecimentos do 

seu campo específico quanto no campo da Pedagogia, para que consigam refletir sobre suas 

ações. 

 

2.2.1 Prática Pedagógica Reflexiva 

 

Na década de 80, autores, como Schön (2000) e Alarcão (1995), desenvolveram 

propostas de formação docente utilizando o paradigma do professor reflexivo (epistemologia 

da prática), em oposição ao modelo de formação de professores baseado na racionalidade 

técnica. Diante de uma realidade social em constante mudança, com características 

complexas, a tecnologia educacional apoiada em “esquemas preestabelecidos do tipo 

taxonômico e processual”, já não dava conta dos fenômenos práticos existentes na sala de aula 

(SCHÖN, 2000). 

Nesse sentido, torna-se claro que a formação do professor não obedece a um 

parâmetro quantitativo ou mensurável, a ponto de se conceber uma média aritmética ao seu 

conhecimento ou, até mesmo, de se fazer comparações com outros profissionais. No entanto, 

é possível estimular, em conjunto, esses profissionais em prol de um só conceito: o ensinar. 

Acerca disso, Nóvoa (1992) afirma que na formação do professor não pode separar o eu 

pessoal do eu profissional, uma vez que essa profissão é impregnada de ideias, afetividade e 

valores, tendo em vista sua natureza, que é humana.  

O autor considera três processos na formação desse profissional: produzir a vida do 

professor (desenvolvimento pessoal); produzir a profissão docente (desenvolvimento 

profissional); produzir a escola (desenvolvimento organizacional). 

 No que se refere a produzir a vida do professor ou desenvolvimento pessoal, implica 

dizer em valorizar, como conteúdo de sua formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as 

práticas que realiza e sobre as suas experiências compartilhadas. Nóvoa (1992) entende que a 

teoria fornece as pistas e as chaves de leitura, sem ficar no nível do saber individual. A 
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formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes de uma prática reflexiva, 

de uma teoria especializada, de uma militância pedagógica, isto é, do domínio de determinada 

área do conhecimento, da área pedagógica e do exercício da dimensão política. 

Produzir a profissão docente, ou desenvolvimento profissional, significa instituí-la de 

saberes específicos, que não são únicos, no sentido de que não compõem um corpo acabado 

de conhecimentos, pois os problemas da prática profissional docente não são meramente 

instrumentais, mas comportam situações problemáticas que requerem decisões num âmbito de 

grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores.  

No processo de produzir a escola ou desenvolvimento organizacional, encontra-se a 

concepção de que as instituições de educação devem ser entendidas como espaço de trabalho 

e formação. Atualmente, nenhuma inovação passa ao lado de uma mudança em nível das 

organizações escolares e do seu funcionamento, dependendo dos professores e da sua 

formação, como também da transformação das práticas pedagógicas na sala de aula. Por isso, 

falar de formação de professores é falar de um investimento educativo dos projetos de escola. 

Em sintonia com a proposta supramencionada, outros teóricos, como Schön (1997) e 

Zeichner (1993), sugerem, no processo na formação do professor, a inserção de um triplo 

movimento para a prática pedagógica como constituinte do professor, ou seja, de um processo 

por meio do qual os professores se desenvolvam e adquiram conhecimento, que se traduz em: 

reflexão-na-ação, reflexão-sobre-a-ação e sobre- a- reflexão- na- ação. 

A experiência profissional e a prática pedagógica, em geral, poderão justificar o 

conceito do professor reflexivo, contudo, para que esta reflexão interna aconteça, é necessário 

que o docente aceite a necessidade de fazer análise de sua própria prática e procure 

alternativas perante as dificuldades que possam surgir. A prática educativa reflexiva tem 

buscado representar o novo papel que o professor deve desempenhar na educação, com ênfase 

na investigação da própria prática, no processo interativo, no diálogo com a situação real, 

enfim, o professor como prático-reflexivo (PÉREZ-GÓMEZ, 1999). Essa ação reflexiva 

conduz a uma prática interdisciplinar, visto que o conhecimento e a prática profissional são 

valorizados. 

 

2.2.2 Prática Interdisciplinar 

 
 Apesar da intensificação da fragmentação e do isolamento disciplinar que ocorreram 

no século anterior, é no decorrer do século XX que (res) surge o termo interdisciplinaridade, 

caracterizando a ideia de unificação disciplinar mais aceita atualmente. Segundo Domingues 
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(2001), o adjetivo interdisciplinar foi registrado no dicionário francês Robert, em 1959, e o 

substantivo interdisciplinaridade, registrado em 1968. Entretanto, a interdisciplinaridade não 

tem uma origem meramente léxica. Na verdade, os termos ou palavras se incorporam ao 

vocabulário após já terem sido apropriados a cultura humana.  

Fazenda (1994) relata que a interdisciplinaridade surge, na Europa, principalmente na 

França e na Itália, em meados da década de 1960, época dos movimentos estudantis, de 

reivindicação de um novo estatuto para a universidade e a escola, como um movimento, uma 

tendência em resposta a um contexto sociopolítico. Um dos pressupostos da 

interdisciplinaridade é que ela não é apenas uma integração entre disciplinas, mas entre 

sujeitos que dialogam, se encontram e estabelecem parcerias. 

O termo interdisciplinaridade não configura com um significado único, sendo o 

resultado da tentativa de unir as disciplinas em prol de um só objetivo, que é a necessidade de 

fazer entender e aprender.  No entanto, é comum haver confusão sobre esta definição, até 

mesmo para aqueles que estão acostumados a trabalhar com disciplinas de diversas maneiras. 

Japiassú (1976) descreve que os termos multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade, podem ter significados que dependem da área de 

conhecimento do pesquisador.  

Lenoir (2005) aponta que a interdisciplinaridade, no Brasil, demonstra características 

consideradas próprias da transdisciplinaridade, na medida em que trabalha com a dimensão do 

ser, corporificado no interior das salas de aula e nas práticas dos professores. Após outra 

pesquisa realizada, a autora verificou que os estudos da interdisciplinaridade apontam para 

uma concepção de que esta realiza o movimento de transformação no currículo, na didática e 

na sala de aula. Isso ocorre porque se considera que a escola precisa trabalhar com um 

conhecimento vivo, o qual tenha sentido para os que nela habitem: professores e alunos.  

A interdisciplinaridade tem sido inserida, de forma geral, como integração entre 

disciplinas, ainda que, apenas atualmente venha recebendo destaque em reflexões teórico-

práticas que ocorrem em várias esferas educacionais, encabeçando, inclusive, determinações e 

propostas de órgãos governamentais, tais como as DCNEMs (Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Médio) e os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais).  

A discussão sobre o tema, desde os anos de1970, tem ocorrido tanto do ponto de vista 

da produção do conhecimento científico quanto do seu ensino. Fazendo um balanço das 

pesquisas sobre o assunto, Fazenda (1994) destaca três momentos da pesquisa em 

interdisciplinaridade: (i) definição do problema e conceptualização; (ii) explicitação de um 

método, na década de 1980; (iii) construção de uma teoria da interdisciplinaridade, iniciado na 
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década de 1990. Apesar dos três momentos terem se ocupado, prioritariamente, de diferentes 

questões e apresentado resultados bastante diversificados, pode-se dizer que uma marca 

comum entre essas três décadas de pesquisa é a perplexidade diante do problema da 

fragmentação do conhecimento e suas implicações para o ensino.  

Nos PCNs, de 1999, encontra-se o seguinte trecho que descreve a 

interdisciplinaridade:  

 

Interdisciplinaridade e contextualização são recursos complementares para ampliar 
as inúmeras possibilidades de interação entre as disciplinas e entre as áreas nas quais 
disciplinas venham a ser agrupadas. Juntas, elas se comparam a um traçado cujos 
fios estão dados, mas cujos resultados finais podem ter infinitos padrões de 
entrelaçamento e muitas alternativas para combinar cores e texturas (PCN, 1999, p. 
97).  
 
 
 

A ideia de contextualização surgiu com a reforma do Ensino Médio a partir da LDB, 

que orienta a compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Originou-se nas diretrizes 

definidas nos PCNs, os quais almejam um ensino direcionado à pesquisa científica, mas 

centrada no contexto social. Assim, contextualizar não está meramente direcionado a ação, a 

um simples processo de exemplificação de um tema proposto, ou de ligação entre um 

fenômeno e sua aplicação. É uma proposta que pode ser baseada em uma problemática do 

cotidiano, na procura por soluções através de conhecimento adquiridos em sala de aula.  

Essas mudanças de atitude, fundamentadas nas ações pedagógicas precisam chegar até 

as disciplinas para que os professores encontrem maneiras de organizar suas aulas e sentir-se 

estimulados a praticar técnicas e métodos que, às vezes, não vivenciaram quando estudantes. 

Hoje, percebe-se o conceito de interdisciplinaridade como polissêmico, pois a atitude 

interdisciplinar depende da história vivida, das concepções apropriadas e das possibilidades 

de olhar, por diferentes perspectivas, uma mesma questão. É nessa percepção que as formas 

de ensino tentam calçar-se e alcançar os objetivos pretendidos no trabalho em questão. 

Na verdade, o que se espera ao trabalhar com disciplinas de diversas maneiras é 

alcançar uma aprendizagem eficiente e condizente às necessidades da atualidade, de modo 

que o fazer aprender possa caracterizar uma mudança em cada indivíduo. De forma geral, a 

interdisciplinaridade pode ser explicada como o resultado da união de várias tentativas de uma 

atividade milenar que é o fazer aprender. Independente da questão cultural, a 

interdisciplinaridade baseia-se em um diálogo com finalidade pautada em uma estrutura 

caracterizada por um modelo curricular. Constitui-se, portanto, como um movimento de 
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interação daqueles que percebem precisar do outro e de outros, sentindo-se partes de um 

movimento em busca da totalidade.  

Dessa forma, a interdisciplinaridade pode representar um comportamento do 

professor, consistindo em preparo, qualificação e objetivo na condução das aulas.  A mudança 

de postura diante da sala de aula, de atitude perante o processo educativo acaba por ditar a 

qualidade do ensino, uma vez que o professor não fica prisioneiro de métodos mirabolantes ou 

de receitas infalíveis. Esse posicionamento utilizado pelo professor poderá representar 

resultados significativos, deixando de lado algumas características do conceito formal de 

ensinar (FAZENDA, 2002). 

Essa postura permitirá ao mesmo realizar a junção dos conhecimentos adquiridos, os 

quais poderão ser organizados e transmitidos em uma sala de aula, com total domínio e 

segurança, de forma clara e direcionada, com o objetivo de produzir uma boa aprendizagem. 

Atitudes como essa poderão mudar o comportamento do individuo que está do outro lado, o 

aprendiz, sempre pronto para adquirir conhecimentos e alcançar seus sonhos.  

Segundo Fazenda (1994), ao propor um saber mais integrado, a interdisciplinaridade 

conduz a uma metamorfose que pode alterar completamente o curso dos fatos em Educação, 

transformando o sombrio em brilhante e alegre, o tímido em audaz e arrogante, e a esperança 

em possibilidade. Nessa abordagem, em uma aula interdisciplinar a integração poderá 

proporcionar ao aluno a possibilidade de ter informações para vivenciar. Duas décadas atrás, a 

autora concluiu que, no projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, 

exerce-se. O que se espera, entre outras coisas, de uma aula interdisciplinar, é que os objetivos 

sejam alcançados e cada indivíduo participante deste processo consiga guardar informações 

que possam ser utilizadas, por ele, em situações futuras. 

É importante não esquecer que a aquisição de conhecimento não ocorre com um 

simples toque, pois precisa que o receptor deste esteja estimulado para que, gradualmente, 

absorva o saber de forma eficiente, uma vez que, na realidade do dia a dia, o ser humano é 

movido por motivações, oriundas dos desejos naturais das necessidades provocadas pelo meio 

(HENGEMÜHLE, 2008).  

No Ensino Superior, a distância de comunicação entre o professor e aluno parece 

alcançar proporções maiores a cada ano, possivelmente em decorrência da preocupação dos 

docentes em fazer os alunos aprenderem uma maior quantidade de especificidades em uma 

determinada disciplina, esquecendo-se das ligações existentes entre as diversas áreas do 

conhecimento. Como consequência disso, há um aumento das dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem, razão pela qual é importante lembrar que as práticas realizadas, em sala 
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de aula, pelos professores, precisam atender as necessidades vigentes do cotidiano dos alunos, 

que poderão ser futuros professores e, principalmente, no que se refere ao avanço tecnológico 

emergente em todas as áreas. 

Deve-se ter consciência de que, por mais que os currículos, nas universidades, 

permitam o trabalho interdisciplinar, em muitos casos as reformulações necessárias em suas 

ementas não ocorrem por diversos motivos, que vão desde a falta de interesse real pela 

reformulação até a falta de pessoal capacitado para fazê-la acontecer. O apoio às iniciativas de 

reformulação não apenas de ementas, mas também do ensino de diversas disciplinas, é uma 

tendência atual da educação no ensino superior. Fora do Brasil parece haver maior 

consciência sobre a afirmação de Fazenda (1994, p.76), quando disse que “atitudes de apoio 

ao ensino possibilitam eliminar a distância existente entre a formação escolar e atividade 

profissional”. 

  A prática interdisciplinar efetiva é um desafio constante para os educadores que 

acreditam ser vital à educação, a construção de um espírito investigativo nos educandos, 

baseado no hábito do debate e da pesquisa científica, em concordância com a visão de 

Fazenda (2002).  Diversas são as discussões sobre interdisciplinaridade que, de modo geral, 

busca a integração entre as disciplinas e suas interações, mesmo que em alguns casos pareça 

quase impossível de realizar esta junção.  

Torna-se mais fácil e confortável para o professor fazer com que esse procedimento 

seja espontâneo e as relações ocorram de forma aleatória quando, por exemplo, estiver 

explicando o comportamento dos gases para uma determinada turma, abordá-lo dentro do 

referencial teórico da Física Estatística ou dentro do referencial teórico da Química de um 

Digestor Anaeróbio (QUEIROGA REIS et al., 2009).  

Observa-se que o professor precisa ter um conhecimento integrado de seu meio de 

trabalho, dos detalhes da sua área de atuação e de outras áreas, levando-se em conta que os 

acontecimentos hoje são praticamente transmitidos ao mundo em tempo real, através de 

diversos referenciais. Essas possibilidades fazem com que os alunos estejam buscando 

respostas em todo momento para seus questionamentos. 

É preciso salientar que a preparação de uma aula interdisciplinar implica diversas 

etapas e subetapas, assim como tarefas, tanto para o aluno como para o professor, visando um 

objetivo central, que consiste na aprendizagem. O inicio de uma aula experimental, dentro de 

um modelo interdisciplinar, envolve o desenvolvimento de etapas, tais como estas listadas a 

seguir: 
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• Prestar atenção e guardar registro das perguntas dos estudantes, que surgem enquanto 

eles estão aprendendo determinado assunto, principalmente àquelas que estão além da 

sua área temática, devendo ser marcados os tópicos que também interessam ao 

professor;  

• Criar algumas conexões claras entre essas perguntas e a área temática;  

• Fazer pesquisa independente dos tópicos que usam recursos disponíveis para o 

professor;  

• Entrar em contato com pessoas competentes na área temática em que o professor quer 

aprender mais; 

• Apresentar perguntas e obter respostas;  

• Planejar o trabalho em classe, ajustando as explicações ao nível dos estudantes e 

acentuando a conexão entre o seu sujeito e a nova área temática;  

• Fazer uma lista de palavras-chave que os estudantes têm de saber para que eles sejam 

capazes de entender as explicações do professor.  

• Realizar um pré-trabalho com os estudantes, o qual inclua a aprendizagem de alguns 

conceitos necessários e de palavras-chave que o professor escolheu.  

 

Todas essas etapas têm de ser feitas muito antes. Além disso, como partes integrantes 

e complementares do processo do ensino em Ciências, nas atividades em laboratório devem 

estar incluídas, da mesma forma como em qualquer processo educativo, tarefas que 

organizem e direcione a atividade experimental proposta. Tais tarefas organizadas deverão: 

 

• Assegurar de que os estudantes sabem e lembram todas as palavras-chave e conceitos;  

• Recordar aos estudantes sobre a pergunta que os interessou e que o professor quer 

tentar responder. Deve e pode ser acentuado que o professor é novo na área, 

igualmente como os alunos o são, e que gostaria de aprender mais, em conjunto com 

eles;  

• Apresentar um problema relacionado ou uma pergunta que tem uma resposta 

aparentemente óbvia e permitir aos estudantes exprimir a sua opinião. Não deve se 

dizer aos alunos que eles têm razão ou estão incorretos; 

• Prosseguir com uma história ou um experimento prático ou ambos. Supõe-se que isso 

forneça uma luz para a resposta à(s) pergunta(s);  
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• Fazer algumas paradas interativas, nas quais o professor pode perguntar algo ou os 

estudantes podem perguntar;  

• Permitir aos estudantes responder novamente a questão inicial e verificar se eles têm 

entendido os seus erros prévios.  

 
Para que seja efetivamente realizado, o trabalho educacional requer que os professores 

sejam capazes de elaborar atividades interdisciplinares. Porém, a formação de professores 

com essa capacitação encontra um grande obstáculo no caráter eminentemente disciplinar 

com o qual a formação inicial é realizada: a forma como os cursos de graduação são 

organizados na atualidade (PIERSON et al., 2008; PIETROCOLA; ALVES FILHO; 

PINHEIRO, 2003). 

Com o objetivo de superar esse obstáculo, algumas experiências objetivando propiciar 

uma formação inicial de professores de Ciências Naturais, com base na interdisciplinaridade e 

na superação da natureza eminentemente disciplinar dos cursos de formação inicial, têm sido 

realizadas e analisadas por alguns autores como, por exemplo, Freitas, Villani e Pierson 

(2001), Pierson et al. (2008), Pietrocola, Alves Filho e Pinheiro (2003), Villani, Franzoni e 

Valadares (2008). De acordo esses autores, em sala de aula, a interdisciplinaridade deve ser 

exposta naturalmente, pois, atualmente, observa-se que o professor já não possui mais o papel 

de detentor de todas as possibilidades e nuances do saber. O conhecimento não é considerado 

como estático, mas em constante transformação. 

O que se espera como resultado de uma atividade interdisciplinar, nas aulas 

experimentais, especificamente, é fazer com que o individuo possa ter a maturidade de 

visualizar, a partir de situações múltiplas e alternativas do conhecimento. Com isso, o 

indivíduo fica apto para tomar decisões que possam estar ligados aos fenômenos da natureza, 

sociais e culturais. Esse posicionamento utilizado pelo professor poderá representar resultados 

significativos, deixando de lado algumas características do conceito formal de ensinar.  

Fazenda (1994) defende que a compreensão de um processo de trabalho 

interdisciplinar precisa levar em conta uma mudança profunda na forma de como capacitar o 

professor. É preciso priorizar a possibilidade de troca e reciprocidade, considerar o próprio 

processo de formação do professor, suas concepções de aprender e ensinar, numa constante 

redefinição da própria práxis em contato com seus pares. Essa formação não pode ser uma 

ação isolada, ou um procedimento capaz de resolver todos os problemas. Isso deve ser um 

processo que deve ser manifestado nos currículos. 
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Segundo a autora, a interdisciplinaridade é um processo que precisa ser vivido, de 

reclamar atitude interdisciplinar e de exigir a elaboração de um projeto inicial que seja claro e 

coerente para que as pessoas sintam o desejo de fazer parte dele. Ainda, pode ser aprendida e 

ensinada, o que pressupõe o fato de perceber-se interdisciplinar. 

De forma complementar, a interdisciplinaridade pode ser entendida como qualquer 

maneira de combinação entre duas ou mais disciplinas, objetivando-se a compreensão de um 

objeto a partir da confluência de pontos de vista diferentes, cuja finalidade seria a elaboração 

de síntese relativa ao objeto comum. Nesse sentido, implica alguma reorganização do 

processo ensino-aprendizagem e supõe trabalho contínuo de cooperação entre os professores 

envolvidos (POMBO, 2004).  

A atual dinâmica na evolução do homem faz com que a sociedade procure alternativas 

para adequar-se as necessidades. Essas mudanças refletem-se no processo de ensino e estão 

presentes na educação, associadas às próprias faces da sociedade que encontram métodos para 

responder aos questionamentos, podendo ser mais bem trabalhada com a abordagem da 

interdisciplinaridade, de modo a garantir a aprendizagem científica. 

Define-se como tendência à interdisciplinaridade quando é observado o modo 

interdisciplinar em relação à educação, no qual o professor se apropria e utiliza-se de 

diferentes recursos e áreas com a finalidade de realmente ensinar. É uma visão diferente da 

que pode ser vista no ciclo educacional disciplinar, no qual os educandos são meros 

discípulos receptores de um mestre, este sendo, na maioria das vezes, instrutor de 

conhecimentos. 

Segundo Tardif (2002), com a utilização da interdisciplinaridade o docente sai da 

posição de transmissor de matéria, centrado em suas aulas rotineiras, para a fusão de seus 

saberes experienciais, obtidos a partir das aulas cotidianas e dos conhecimentos construídos 

coletivamente com seus saberes disciplinares, que foram desenvolvidos individualmente ou 

coletivamente durante seu período de formação. 

No que se refere ao ensino superior, a interdisciplinaridade, atualmente, vem sendo 

colocada em questão devido os constantes avanços na área tecnológica e a necessidade 

humana de procurar melhorar a qualidade de vida. Ferreira (2000) considera que, na 

educação, a parceria é aspecto indispensável para que ocorra a interdisciplinaridade.  

Entende-se que a interdisciplinaridade não pode ser vista como um método ou uma 

técnica pedagógica, mas sim como uma metodologia pessoal e criativa de transmitir os 

conhecimentos em sala de aula. Entretanto, é utilizada apenas em aparência, no discurso, sem 
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que os professores saibam realmente o que fazer com ela, por estarem acostumados a 

currículos organizados pelas disciplinas tradicionais (AUGUSTO et al., 2004).  

Assim sendo, estudos aprofundados sobre esse tema indicam a necessidade de 

decodificação na forma de conceber a interdisciplinaridade. Fourez (2001) faz observações 

quanto a duas ordens distintas, porém complementares, de se compreender a formação 

interdisciplinar de professores, uma ordenação cientifica e uma ordenação social. 

A científica conduz à construção do que se denominam saberes interdisciplinares, cuja 

organização teria como alicerce o cerne do conhecimento científico do ato de formar 

professores. A estruturação hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a 

interação dos artefatos que as compõem, sua mobilidade conceitual, a comunicação dos 

saberes nas sequências a serem organizadas, conduziriam à busca da cientificidade disciplinar 

e, com ela, o surgimento de novas motivações epistemológicas, de novas fronteiras 

existenciais.  

Em outros termos significa que cada disciplina precisa ser analisada não apenas no 

lugar que ocupa ou ocuparia na grade, mas nos saberes que contemplam, nos conceitos 

enunciados e no movimento que esses saberes engendram, próprios de seu lócus de 

cientificidade. Essa cientificidade, então originada das disciplinas ganha status de 

interdisciplinar no momento em que obriga o professor a rever suas práticas e a redescobrir 

seus talentos, quando ao movimento da disciplina seu próprio movimento for incorporado. 

A segunda, denominada ordenação social, busca o desdobramento dos saberes 

científicos interdisciplinares às exigências sociais, políticas e econômicas. Tal concepção 

coloca em questão toda a separação entre a construção das ciências e a solicitação das 

sociedades. Essa ordenação tenta captar toda complexidade que constitui o real e a 

necessidade de levar em conta as interações que dele são constitutivas. Estuda métodos de 

análise do mundo, em função das finalidades sociais, enfatiza os impasses vividos pelas 

disciplinas cientificas em suas impossibilidades de sozinhas enfrentarem problemáticas 

complexas. 

Lenoir e Fazenda (2001 apud FAZENDA, 2012), sem abdicar das duas ordenações 

anteriores, apontam o surgimento de uma terceira cultura legitimada como a do saber ser, 

enquanto uma forma brasileira de formar professores. Para os autores, as três ordenações 

possuem um denominador comum: a busca de um saber ser interdisciplinar. Essa busca 

explicita-se na inclusão da experiência docente em seu sentido, intencionalidade e 

funcionalidade, diferenciando o contexto científico do profissional e do prático. 
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Compreender a questão da experiência docente na tríplice dimensão sentido, 

intencionalidade e funcionalidade, requer cuidados de diferentes ordens: nas pré-suposições 

teóricas investigando os saberes que referenciaram a formação de determinado professor; ao 

relacionar esses saberes ao espaço e tempo vivido pelo professor; no investigar os conceitos 

por ele apreendidos que direcionaram suas ações; e, finalmente, em verificar se existe uma 

coerência entre o que diz e o que faz (FAZENDA, 2002). 

Abstraindo-se implicações de natureza mítica do conceito de interdisciplinaridade, 

enfatiza-se a posição de Morin (1996) ao vincular o uso da palavra interdisciplinaridade à 

expansão da pesquisa científica. Nessa direção, os professores devem ser os protagonistas na 

implantação de práticas interdisciplinares na escola, tal como o trabalho interdisciplinar na 

experimentação, que deve representar o momento em que o aluno poderá ter a oportunidade 

de analisar as diversas barreiras entre o mundo da ciência e as leis e teorias estabelecidas.  

Assim, o debate inicia-se no ensino superior com a necessidade de inclusão inexorável 

do ser humano na organização dos estudos, diante da exigência do cotidiano das atividades 

profissionais que se deslocam para situações complexas para as quais as disciplinas 

convencionais não se encontram adequadamente preparadas. 
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3  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

A adoção da pesquisa-ação como concepção metodológica, constituiu-se um 

instrumento para se compreender a prática docente, avaliá-la e questioná-la, diante da 

exigência de formas de ação e tomada consciente de decisões no que diz respeito ao ensino de 

laboratório de Física. Segundo Thiollent (2002, p. 36), a pesquisa-ação pressupõe uma 

concepção de ação, que “requer, no mínimo, a definição de vários elementos: um agente (ou 

ator), um objeto sobre o qual se aplica a ação, um evento ou ato, um objetivo, um ou vários 

meios, um campo ou domínio delimitado”.  

Entre os elementos constituintes desse processo, destacam-se como agentes ou 

atores, no caso, o professor pesquisador que conduziu a proposta metodológica em sala de 

aula, desde a sua concepção aos encaminhamentos finais, bem como os alunos que 

desenvolveram as atividades em diferentes contextos de trabalho. 

 

3.1 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

 

É de amplo conhecimento, no meio acadêmico, que o uso de material didático nas 

aulas de laboratório é considerado indispensável no que se refere à organização e sequência 

da maioria de disciplinas experimentais, particularmente da Física. Na maioria dos casos, os 

conjuntos de equipamentos laboratoriais, utilizados nas instituições de ensino superior, são 

adquiridos de empresas que elaboram guias experimentais com instruções rígidas ou pouco 

flexíveis para tornar os trabalhos aptos, práticos e dentro dos padrões estabelecidos, 

atendendo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Tais 

equipamentos tendem a ser condicionados em espaços laboratoriais que, também, necessitam 

obedecer às normas.  

Após a realização da análise em diversos guias laboratoriais, percebeu-se que, em sua 

grande parte, estes apresentavam uma mesma estrutura básica, incluindo os itens listados e 

descritos a seguir: 

• Uma situação-problema e questão central - os guias iniciam os comentários com uma 

questão central sobre uma situação-problema, cujo significado espera-se que o aluno 

seja capaz de compreender, com pouca ou nenhuma introdução ao assunto.  
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• Perguntas preparatórias - em alguns casos, é feito questionamentos para, 

gradualmente, enriquecer os modelos conceituais dos alunos. Ou seja, às vezes são 

apresentadas perguntas preparatórias mais simples do que a questão central, que 

devem ser respondidas, por escrito, individualmente, com base nos conhecimentos 

pré-existentes. 

• Perguntas preparatórias de relatórios- estas são utilizadas para os alunos trabalharem 

em pequenos grupos, confrontando suas respostas individuais e, assim, chegar a uma 

ideia mais apropriada. As respostas coletivas, sob a orientação do professor, devem ser 

discutidas no grande grupo. Nesta etapa dos trabalhos, os grupos podem chegar a 

respostas corretas às perguntas preparatórias, mas isto não é imprescindível, pois as 

atividades experimentais reais ou virtuais ajudarão.  

 

Seja qual for a situação, os alunos devem aprimorar seus modelos conceituais, às 

vezes insuficientes para mostrar que existe uma ligação daquela experiência com o seu 

cotidiano, o qual se apresenta em constantes mudanças. Relativamente às disciplinas 

experimentais no curso superior, é pertinente inserir, neste contexto, como variável 

experimental, os kits laboratoriais, que fazem parte da estrutura curricular em grande parte das 

instituições de ensino superior, no Brasil e no mundo, pelo fato de que auxiliam na melhoria 

do ensino e contribuem na comprovação de leis fundamentadas. 

A partir dessa análise, tendo-se como premissa que o ensino de laboratório em Física, 

nas escolas, abarca métodos e teorias das ciências de tal forma que as ações pertencem 

somente ao trabalho teórico, sem passar pelo questionamento de suas funções, esta proposta 

de ensino começou a ser pensada no sentido de se ter um modelo a ser implementado no 

trabalho docente.  

Assim, a proposta metodológica que aqui se apresenta como alternativa para o ensino 

de laboratório de Física é fruto de um trabalho de discussão e de pesquisa, resultante das 

experiências em sala de aula, das ações pedagógicas em escola de ensino profissionalizante, 

técnico e superior, da discussão do processo de ensino-aprendizagem com professores de 

diferentes disciplinas.  

 

3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
Através do decreto 5.224/2004, de 1° de outubro de 2004, Art. 1o, os Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFET) foram criados mediante transformação das Escolas 
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Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais. Em 29 de dezembro de 2008, o então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.892/08 para a criação de 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), proporcionando assim uma 

grande expansão do ensino superior nos cursos técnicos integrados e subsequentes.  

Em Sergipe, essas mudanças resultaram na criação dos cursos de licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Química e, mais recentemente, Engenharia Civil. Nesses cursos, 

as matrizes curriculares trazem as disciplinas de Física Experimental. A partir desse 

momento, houve uma mobilização para aquisição de materiais que possibilitassem trabalhar 

disciplinas experimentais estruturadas e organizadas capazes de contribuir com melhor 

qualidade na formação do estudante do ensino superior.  

É pertinente ressaltar que o acesso inicial aos cursos da graduação dá-se através de 

programas estabelecidos pelo Governo Federal, como o SISU (Sistema de Seleção Unificada), 

e o Processo Seletivo. Tornar-se pertinente também informar que o autor desta pesquisa faz 

parte do corpo docente do curso de licenciatura de Física do IFS/SE, desde 2006, ministrando 

aulas de Física.  

Por estar próximo, acompanhando e vivenciando essas mudanças, surgiu a motivação 

e a opção da escolha IFS/SE, como instituição onde seria desenvolvida a presente pesquisa, 

assumindo, portanto, o papel de pesquisador e professor de uma disciplina de laboratório de 

Física.  

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Considerando-se que, no período de 2012-2, uma das turmas assumidas na instituição 

foi o quinto período do curso de Engenharia Civil, ministrando a disciplina de Física 

Experimental III, optou-se por aplicar o projeto junto aos alunos da referida turma. Tal grupo 

de alunos apresentava as seguintes características: faixa etária situada entre 19 e 21 anos, 

formação anterior adquirida em escolas de ensino médio de instituições públicas e particulares 

de Sergipe e estados adjacentes, principalmente, a Bahia, caracterizando-se, assim, pela 

diversidade de conhecimentos.  

Avalia-se oportuno esclarecer que as formas de acesso dos alunos na Instituição 

estabelecem percentuais nas classes sociais, proporcionando que a turma seja bastante 

heterogênea. Isso ocorre porque grande parte dos alunos matriculados chega com certa 

deficiência de saberes com relação à fundamentação teórica das disciplinas, quando se 
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compara, por exemplo, o aluno que ingressa na instituição via SISU com aquele do Processo 

Seletivo aberto ao público.  

Com o acesso prévio de algumas informações sobre as características da turma, 

constantes no sistema acadêmico do IFS, tornou-se possível organizar a ementa da disciplina, 

composta de uma carga horária de 36 horas distribuídas em 18 semanas, sendo duas (02) aulas 

semanais, denominadas de sessões. As atividades laboratoriais de Física no IFS/Campus 

Aracaju sempre foram voltadas para o complemento, a verificação e comprovação das teorias 

apresentadas, em sala de aula, pelo professor, com base nos livros didáticos, de forma casual e 

sem compromisso.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DA PROPOSTA 

 
A metodologia trabalhada para o desenvolvimento da pesquisa procurou, inicialmente, 

conhecer como eram conduzidas as disciplinas de Física Experimental no ensino superior. 

Para tanto, tornou-se necessário um estudo sobre a condução dessas aulas através de leitura de 

trabalhos científicos e de revistas na área da educação, dentro e fora do Brasil.  

Foi relevante, também, o acompanhamento presencial de algumas turmas da 

graduação em instituições de Ensino da rede Pública e Privada no estado de Sergipe. Esse 

acompanhamento permitiu que algumas das inquietações e dúvidas com relação à 

aprendizagem dos alunos nas atividades experimentais pudessem ser respondidas.  Assim, a 

proposta de ensino foi organizada e conduzida de forma que o tema investigado seja 

trabalhado em diferentes etapas.  

Através da observação de aulas de física experimental no primeiro semestre de 2011 

nas Instituições de Ensino Superior, obtiveram-se informações que motivaram a pensar em 

possíveis maneiras de melhorar na relação ensino-aprendizagem, na condução das aulas 

laboratoriais, visando torná-las mais prazerosas e mais atrativas para os alunos. Assim, o 

ensino deveria ser direcionado de acordo com essas observações e a formação profissional do 

autor, pelo próprio, com atenção aos seguintes aspectos: 

 

• As experiências vivenciadas como aluno da graduação de um curso de Licenciatura 

em Física e de um curso Técnico em Eletrotécnica, além daquelas na atuação como 

técnico no setor das telecomunicações; 

• Uma visão epistemológica empirista; 
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• O método da descoberta, pois este induz uma visão distorcida do que é investigação 

científica; 

• Os roteiros estruturados tipo receita de bolo, reproduzido na maioria das instituições 

de ensino, que induz à ideia da existência de um método científico. 

• Possíveis visões incoerentes e distorcidas sobre a natureza da investigação científica, 

usualmente apresentada pelos alunos; 

• Dificuldades dos alunos no manuseio dos equipamentos laboratoriais e na elaboração 

dos roteiros apresentados nos guias. 

 

Comparativamente ao modelo de ensino tradicional, pretende-se criar momentos de 

interação, dentro de um modelo inovador em diversos aspectos, assumindo, na execução do 

projeto pedagógico, funções diferenciadas no aprendizado do aluno. Mesmo tendo cada um 

deles um papel específico no processo de ensino-aprendizagem, esses momentos se 

constituem em espaços de interação interdependentes e interligados, o que dá forma e unidade 

à proposta.  

Com o acompanhamento das disciplinas de Física experimental em outras instituições 

de ensino de graduação e o estudo sobre os guias laboratoriais foi possível elaborar um roteiro 

em etapas do desenvolvimento das atividades na nossa proposta alternativa de ensino. Os 

momentos da proposta serão, a seguir, comentados e detalhados, na forma como serão 

operacionalizado em sala de aula. 

3.4.1 Cronograma das experiências de laboratório 

 
 

O cronograma montado para a realização das atividades (Quadro 1), apresenta  a 

previsão cronológicas da atividades que se deseja alcançar, assim como as alterações 

ocorridas em decorrência da prorrogação das datas para a conclusão do período.  
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Quadro 1- Cronograma das atividades propostas 

Sequência  
de aulas 

Data Atividade 

1 29/11/2012 Mostra de experimentos e distribuição de guias e grupos 
2 06/12/2012 Elaboração de experimento 
3 13/12/2012 Recesso 
4 20/12/2012 Recesso 
5 03/01/2013 Recesso 
6 10/01/2013 Elaboração de experimento 
7 17/01/2013 Elaboração de experimento 
8 24/01/2013 Apresentação 01 
9 31/01/2013 Elaboração de experimento 
10 07/02/2013 Apresentação 02 
Recesso 11-13/02/2013 Carnaval 
11 14/02/2013 Elaboração de experimento 
12 21/02/2013 Elaboração de experimento 
13 28/02/2013 Apresentação 03 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para um número total de sessões entre 10 e 15, considera-se adequado que até dois 

terços delas (10 sessões, neste caso) sejam ocupadas com aulas de elaboração e execução dos 

experimentos. Até um quinto do total das sessões, ou seja, 3 sessões, sejam destinadas às 

apresentações de resultados das atividades realizadas pelos grupos de alunos. Nesse formato, 

busca-se tornar o cronograma dinâmico e aberto à participação ativa dos alunos, bem como 

entre eles e o professor, em contraposição ao padrão tradicional de desenvolvimento de 

disciplinas similares onde, usualmente, há espaço para essas múltiplas interações. 

 

3.4.2 Escolha e elaboração da lista de experimentos 

 
 

Na busca por experimentos disponíveis para o desenvolvimento das aulas, vale a pena 

reunir um número significativo deles que, no presente caso, foram 24 experimentos. Dentre 

eles, os que apresentam referenciais conceptuais similares, possíveis de serem agrupados, 

rotulados com uma letra e um número, e, finalmente, destinados aos grupos de trabalho. Nos 

rótulos de identificação das experiências, a letra representa a identificação do grupo, enquanto 

o número representa a ordem na sequência de experimentos.  

A escolha de experimentos faz-se com base na ementa convencional da disciplina, no 

estudo sobre o curso a ser trabalhado, incluindo-se, também, temas próximos ao cotidiano, de 

forma interdisciplinar, iniciativa esta incomum em aulas tradicionais de ensino das disciplinas 

experimentais. Exemplos desses temas são: o laser, abordado na experiência de nº 19; o CD 
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(disco compacto) abordado na experiência nº. 16, explicitados junto com as experiências 

constantes do Quadro 2. 

Quadro 2- Lista de experimentos trabalhados na disciplina 

No Referência do Experimento / Páginas Assunto Grupo 

1 1062.002k / 62 e 63  Defeitos da visão A1 

2 1062.004A / 67 e 68 Limitações da ótica geométrica A1 

3 1062.004B / 69 Elipse / umbra / penumbra A1 

4 1062.004C / 70 e 71 Reflexão num espelho plano B1 

5 1062.004D / 72 e 73  Características da imagem B1 

6 1062.004E / 74 e 75 Número de imagens formadas C1 

7 1062.004F / 76 e 77 Reflexão entre espelhos C1 

8 1062.004G / 78 a 80 Elementos de um espelho côncavo D1 

9 1062.004H / 82 a 86 Refração e reflexão total A2 

10 1062.004I / 87 a 89 Dispersão de luz, usando prismas B2 

11 1062.004J / 90 a 95 Lentes Esféricas B2 

12 1062.004J0 / 96 a 98 Referencial Gaussiano C2 

13 1062.004L / 101 e 102 Relação: objeto/imagem C2 

14 1062.004p / 103 a 109  Construção de objetos ópticos C2 

15 1062.005A / 110 Decomposição da luz D2 

16 1062.004 IA / 111 Difração da luz: uso de lâmpada / CD D2 

17 1062.004 M /112 a 114 Medida de comprimento de onda A3 

18 1062.005C / 115 a 117 Comprimentos de onda das cores A3 

19 1062.003M / 118 a 120  Medida de comprimento de onda do laser A3 

20 1062.003P / 128 e 129 
Influência do campo magnético B sobre o plano de 
polarização 

B3 

21 1062.050 A / 130 a 132 Composição da luz B3 

22 1072.004B / 143 a 146 
Movimento Harmônico Simples --- Movimento 
Circular Uniforme 

C3 

23 1072.008-A / 147 a 149 
Movimento Harmônico Simples --- Sistema massa 
e mola helicoidal 

D3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
3.4.3 Anotações de acompanhamento das atividades dos alunos 

 
 

O registro do acompanhamento das atividades dos alunos, durante a realização dos 

experimentos, será feito pelo professor na forma de anotações com orientações e 

justificativas, um procedimento pouco ou não usado em disciplinas experimentais, onde se 

segue o método tradicional. Essas anotações serão, posteriormente, utilizadas como uma 
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forma de realimentar a transferência de conhecimento. As anotações devem ser colocadas 

dentro de uma ficha elaborada para este fim, conforme se apresenta no Quadro 3.  

 

Quadro 3- Exemplos das anotações de acompanhamento das atividades pelo professor  

Grupo Justificativas / Avaliação 

A Iniciar a apresentação com base no tema, ou seja, com o objetivo do experimento; 
.... 

B O desenvolvimento teórico deve apresentar os principais pontos do experimento; 
.... 

C Participação do grupo tem que ser mais homogênea; 
... 

D A introdução tem que ser o carro mestre da apresentação, nela deverá ser informado qual a proposta 
do grupo diante do objetivo. 
... 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nessa ficha de acompanhamento, procura-se registrar as anotações com orientações 

sobre: descrição de conceitos; elaboração das conclusões após a realização das experiências; 

elaboração de desenvolvimento teórico; forma de iniciar a apresentação de resultados; 

montagem experimental; participação em grupo; potenciais aplicações do conteúdo da 

experiência na área de graduação do aluno; seguimento da sequência lógica na observação dos 

fenômenos. 

 
 
3.4.4 Forma de avaliação do trabalho no laboratório 

 
 
 Para colocar em número ou conceito o trabalho realizado pelo aluno, dentro e fora da 

sala de aula, é preciso que se estabeleçam critérios de avaliação, os quais devem ser 

comunicados à turma. Estes critérios serão reunidos no formato de uma planilha (Quadro 4), 

preenchida durante e após a apresentação de resultados das experiências.   
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Quadro 4- Modelo da avaliação do trabalho da turma 

 Critério de avaliação Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

1 Introdução     

2 Sequência     

3 Desenvolvimento     

4 Objetividade     

5 Fidelidade na proposta     

                       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com essa ação, pretende-se dar transparência à atribuição de valores às atividades, por 

etapas realizadas pelos grupos. Os critérios estabelecidos visam direcionar os grupos na 

condução da atividade experimental, estando relacionados aos critérios padronizados neste 

tipo de disciplina, tais como, a qualidade da introdução ao tema, a organização da sequência 

de ideias, a lógica do desenvolvimento, a objetividade na apresentação, a fidelidade na 

proposta, a descrição da montagem e do conjunto experimental, e a validade das conclusões 

defendidas.  

Inclui-se, ainda, como critério de avaliação, o comportamento participativo de cada 

grupo, como equipe, o que nem sempre é avaliado no método convencional de ensino desta 

disciplina, bem como a apresentação de aplicações e inovações na área profissional do aluno.    

 

3.5 DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE LABORATÓRIO 

 

Segundo Moreira (2000), o processo de ensino-aprendizagem é composto de quatro 

elementos: o professor, os alunos, o conteúdo e as variáveis ambientais (características da 

escola), cada um exercendo maior ou menor influência no processo, dependendo da forma 

pela qual se relacionam no contexto.  

Com base nessa afirmação, o desenvolvimento de aulas na disciplina de laboratório 

segue um roteiro que, na presente proposta alternativa, encontra-se esquematizado no formato 

de um fluxograma constituído de algumas etapas, cada uma delas podendo conter uma ou 

mais subetapas. Descreve-se, a seguir, como ocorre o desenvolvimento das aulas, fazendo 

referência a este fluxograma (Figura 1). 
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Figura 1- Fluxograma de desenvolvimento das aulas de laboratório 

ETAPA 01

ETAPA 02

ETAPA 03

ETAPA 04

ETAPA 05

Conhecimento prévio da turma e divisão por grupos

Reunião dos grupos e discussão para elaboração do experimento

2.1 Se o tempo for insuficiente - agenda novo horário

2.2 Com acompanhamento do professor, discute novas ações

Após as montagens do relatório escrito e do experimento  

3.1 Grupo solicita a vistoria do professor

3.2 Caso haja necessidade, o grupo volta para a ETAPA 02

Apresentação do Relatório

4.1 Com intervenção parcial

4.3 Com intervenção total – volta para ETAPA 03

Professor discute com o grupo prós e contra da apresentação
 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

Em síntese, as etapas envolvem o conhecimento prévio da turma e divisão dos grupos; 

a reunião dos grupos e discussão para elaboração do experimento; a análise do professor na 

construção do material; a apresentação; as discussões do material produzido. 

Com a aplicação do roteiro do fluxograma, pretende-se orientar os alunos na condução 

das atividades laboratoriais, seguindo os procedimentos estabelecidos pelos guias 
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laboratoriais, quando houver, e orientando-os desde o momento da definição do experimento 

a ser trabalhado até a validação dos objetivos propostos. 

 O roteiro apresenta dois caminhos de desenvolvimento das atividades, especificados 

pelas setas na vertical, um com mais paradas e retornos do que o outro. Esta é uma 

característica importante da proposta alternativa, tornando-a flexível ao incluir a 

realimentação em certas subetapas. 

 

3.5.1 Conhecimento prévio da turma e divisão dos grupos 

 
Na primeira aula da disciplina, representada no fluxograma como ETAPA 01, deseja-

se avaliar o nível de conhecimento prévio dos alunos matriculados e realizar a divisão dos 

grupos de trabalho. Os conhecimentos avaliados devem fazer parte de referencias teóricos das 

disciplinas pré-requisitos, neste caso, Física Experimental I e Física Experimental II, e da 

própria disciplina que será estudada (Física Experimental III). Portanto, tais disciplinas devem 

estar presentes nas matrizes curriculares dos cursos dos alunos das turmas de Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Química e Engenharia Civil, do IFS/Campus Aracaju.  

Enquanto primeira aula, esse momento é oportuno para se conhecer a turma através da 

aplicação de um questionário investigativo com perguntas de diagnóstico relacionadas a saber 

se os alunos cursaram alguma disciplina experimental antes, no Ensino Médio ou na 

Graduação, quais os conhecimentos prévios básicos da teoria ou fenômeno que será estudado 

na disciplina e as expectativas de aprendizagem na disciplina experimental que cursariam.  

Com base nas respostas dadas a esse questionário, o professor trabalha o material 

previamente planejado na exposição da proposta alternativa, priorizando os objetivos que se 

deseja alcançar. Em seguida, apresentam-se à turma os conteúdos, a lista dos experimentos e 

os respectivos guias de instrução dos kits laboratoriais. Ainda, a possível sequência de 

experimentos, a forma de realização e data de primeira avaliação, sempre negociando com os 

alunos, mesmo seguindo as informações estabelecidas na proposta inicial e deixando aberta a 

possibilidade de alterações.  

Após essas apresentações, o professor sugere alternativas que dinamizem a formação 

dos grupos em função do número de alunos matriculados. Nesse ponto, é importante deixar 

bem claro algumas considerações quanto à quantidade máxima de participantes por grupo; 

distribuição dos grupos deve ser uniforme, feitas pelos próprios alunos, ou através da 

sequência alfabética na lista de classe; permanência dos participantes nos grupos, ou seja, não 
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será permitida permuta entre os grupos. No Quadro 5, mostra-se um exemplo de distribuição 

de alunos em grupos rotulados. 

 
Quadro 5- Exemplo de formação de alunos por grupo 

 
Grupo Componentes 
A Leonidas / Eduardo /Marcos 
B ... 
C ... 
D ... 

                                                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao final da formação dos grupos, deve ser feita, entre eles, a distribuição dos 

experimentos que serão trabalhados na aula seguinte. Terminada essa etapa, antes da 

realização da primeira experiência, os alunos deverão ser informados sobre os compromissos 

dos procedimentos, a fim de se evitar possíveis desculpas no desenvolvimento das atividades, 

sob pena de serem prejudicados nos critérios de avaliação. 

A ETAPA 1 torna possível se observar a necessidade dos subsídios básicos na 

formação escolar, principalmente no que se relaciona à deficiência na interpretação dos 

fenômenos e dos conceitos algébricos necessários para a execução de boa parte das tarefas. 

 

3.5.2 Execução dos experimentos e procedimentos técnicos 

 

Os procedimentos metodológicos trabalhados nas aulas experimentais são distribuídos 

em etapas, tal como mostrado no fluxograma (Figura 1), sendo estas subdivididas em tarefas 

ou ações suscetíveis de sofrer intervenções do professor durante o desenvolvimento de cada 

experimento, tomando-se como base a seguinte sequência: 

 

1) Separação dos tópicos dos fenômenos físicos que serão abordados na disciplina; 

2) Seleção dos experimentos que serão trabalhados na disciplina experimental Física 

III, do curso de graduação da turma de Engenharia Civil; 

3) Conceber e selecionar os experimentos a serem realizados por grupos; 

4) Separação do material didático a ser trabalhado em cada aula, tomando-se como 

base o roteiro do livro de experiências para elaboração e construção dos 

experimentos; 

5) Elaboração de roteiros dos experimentos a serem realizados; 
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6) Acompanhamento na realização dos experimentos, da escolha do tópico e 

realização da apresentação. 

 

Dessa forma, a partir do conhecimento do professor sobre a disciplina que trabalha, 

deve ser possível desenvolver antecipadamente as atividades com a utilização do fluxograma, 

o cronograma de atividades e a lista de experimentos, descritos previamente.  

Na etapa da Reunião dos grupos e discussão para elaboração do experimento, os 

participantes utilizam as informações e o material produzidos na semana anterior para iniciar 

a montagem do experimento e a construção do relatório, obedecendo aos critérios 

estabelecidos pelo professor. Nessa fase, é importante salientar que o professor precisa 

disponibilizar aos grupos os materiais necessários para montagem de cada experimento, assim 

como negociar com eles a possibilidade de agendar um novo horário (subitem 2.1).  

A finalidade deste horário extra é dar continuidade ao experimento da sessão anterior e 

discutir novas ações para o trabalho (subitem 2.2). Caso não haja essa necessidade, os grupos 

seguirão para próxima etapa. Nesse momento, o professor deverá mostrar domínio de 

conteúdo e dos conceitos básicos para construção do experimento proposto, habilidade em sua 

montagem, de modo que não desmotive o grupo. 

Na etapa da análise do professor para a construção do material, fazem-se as cobranças 

com relação às solicitações apresentadas na aula inicial, visto que, sem o material produzido e 

organizado durante a semana anterior, a montagem e as conclusões das atividades presentes 

no experimento ficam comprometidas.  O domínio na análise dos resultados pelo professor, 

assim como das conclusões encontradas durante a execução dos procedimentos, é importante 

na condução do grupo para que seja feito o direcionamento correto dos objetivos pretendidos 

no experimento.  

Encontrando-se deficiências que comprometam a construção do material, o professor 

poderá intervir para mostrar o caminho certo, senão o grupo terá que retornar à etapa inicial a 

partir das suas observações e sugestões. É válido ressaltar que a intervenção deverá estar 

acompanhada das justificativas e procedimentos, auxiliando o grupo na elaboração de um 

novo material, com o compromisso dos participantes no agendamento de outro horário, 

anterior à semana da apresentação.  

Em caso do grupo não conseguir concluir as atividades no prazo estabelecido, 

receberão punições no que se refere à nota desse trabalho, tendo que apresentá-lo em uma 

data que anteceda a distribuição dos próximos experimentos. 
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Na etapa da Apresentação, o grupo deverá utilizar um intervalo de tempo negociado de 

até 25 minutos, para mostrar os resultados pretendidos na experiência, obedecendo aos 

critérios de avaliação especificados no Quadro 4 (Modelo de avaliação das apresentações e 

experimentos). Essa apresentação deverá ser feita a partir dos resultados obtidos em cada 

etapa seguindo o fluxograma. 

Na etapa das Discussões do material produzido, acompanhando-se o fluxograma, 

será possível analisar a apresentação e o desenvolvimento do relatório, juntamente com o 

registro das etapas anteriores, caso haja. Evitam-se, assim, possíveis erros de procedimento na 

elaboração e construção do próximo experimento, com base no Quadro 3 (Acompanhamento 

e intervenções na construção dos relatórios). O professor deve informar ao grupo a avaliação 

da apresentação, registro das divergências e informar a nota do grupo, tomando como base o 

Quadro 4. 

Com os grupos e os seus componentes definidos na primeira aula, os objetivos da 

disciplina devem ser traçados. Em conformidade com a proposta, a seguir, na ETAPA 02 deve 

ser dado início às reuniões de trabalho das equipes, com todos os alunos presentes para 

discutir a elaboração dos experimentos.  

Nas subetapas 2.1 (Se o tempo for insuficiente, agenda-se novo horário) e 2.2 (com 

acompanhamento do professor, discute novas ações) o professor é adequado ao professor 

solicitar sugestões para procedimentos e ações na construção da proposta da disciplina. A 

diversidade de opiniões, em uma sala de aula, deve ser bem conduzida pelo docente, que deve 

passar a ideia de conhecimento contínuo e, principalmente, interdisciplinar.  

Ainda, dentro dessas subetapas, os alunos recebem o material de acordo com os 

experimentos e temas que deverão ser trabalhados, com o cuidado em seguir uma sequência 

no conhecimento técnico dos tópicos abordados, ou seja, obedecendo todo o pré-requisito 

necessário à condução das atividades. Novamente, ao professor é requerido total domínio do 

experimento para saber, de acordo com a experiência anterior, qual o melhor procedimento a 

ser realizado, de modo que não seja necessária a sua intervenção precoce, evitando-se, assim, 

a supressão das iniciativas dos grupos. 

Na ETAPA 03, o experimento já deve estar montado, muito embora, o professor deva 

ser procurado, provavelmente, pelos alunos, com o objetivo de fazer uma triagem (subetapa 

3.1), ou seja, vistoriar ligações e posicionamentos adequados às solicitações exigidas no 

material didático (guia). Considera-se, no entanto, que precisa deixar o grupo livre para tomar 

as suas decisões. Havendo irregularidades que possam levar a turma a outros resultados que 

não aqueles solicitados no objetivo do experimento, a intervenção do professor deve ser 
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significativa no sentido de fazer com que o grupo volte para a ETAPA 02. Em contrário, o 

grupo deve ser liberado para a construção do relatório e seguir para a etapa seguinte, 

correspondente à fase da apresentação. 

Na ETAPA 04, os grupos tiveram que trazer material adequado para realizar a 

apresentação em uma data prevista no cronograma, e principalmente, tomar as decisões de 

grupo com relação ao procedimento da apresentação:  

 

• Quem irá fazer a introdução;  

• Quem ficará responsável por realizar o procedimento experimental;  

• Quais as intervenções que poderão ser feitas pelos próprios componentes do 

grupo.  

 

Nessa etapa, a intervenção do professor ocorre quando não há preparação adequada 

para o dia do experimento, devendo, em consequência, ser marcada uma nova data, o que 

implica em penalidade na avaliação. Dessa maneira, ocorrem as discussões junto ao grupo 

com relação a todo o procedimento tomado desde o início do experimento e, mesmo tendo 

sido feitas algumas das intervenções em etapas anteriores a esta etapa, o professor terá a 

decisão de solicitar mudanças ou até mesmo algum novo procedimento inicial. 

Na ETAPA 05, o professor disponibilizará um tempo de discussão após as 

apresentações dos grupos para chamar a atenção sobre detalhes específicos da apresentação de 

cada grupo, de acordo com os parâmetros definidos e solicitados para construção do 

experimento. Com o auxílio dos registros pontuados no Quadro 3 (Acompanhamento e 

Intervenções na Construção dos Relatórios), as representações e objetivos que não foram 

alcançados são relacionados e agendada uma data para entrega desse material corrigido, caso 

não haja necessidade de uma nova apresentação.  
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4      ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Na realização de uma pesquisa científica pressupõe-se que ali sejam apresentados 

resultados que tenham caráter de finalidade e de definições claras acerca dos objetivos 

delineados pelo pesquisador. Assim sendo, destacam-se como importantes, além dos 

resultados expostos com teor de finalização, as sugestões e encaminhamentos que o 

pesquisador possa deixar relacionados ao tema de seus estudos. Nesse sentido, no presente 

capítulo faz-se uma discussão voltada para os elementos que emergiram a partir da coleta de 

dados, sugerindo-se, no percurso, caminhos que se entendem poderão contribuir para a 

melhoria do ensino/aprendizagem da disciplina laboratório de Física. 

 

4.1 OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA 

  

Seguindo o roteiro do fluxograma (Figura 1), após o conhecimento prévio da turma e a 

sua divisão em grupos, deu-se início à realização das aulas laboratoriais. Inicialmente, o 

conteúdo programático (experiências) foi exposto à turma de maneira cronológica, sequencial 

e conteudista, tomando-se o cuidado de cumprir o pré-requisito da disciplina. Salienta-se que 

as decisões tomadas e a objetividade das explicações do professor fizeram a diferença para o 

sucesso na realização das atividades experimentais (Figura 2).  

 

Figura 2- Exposição das experiências pelo professor 

 
       Fonte: Fotografia do acervo pessoal do professor  



52 
 

Considerando-se que toda abordagem didática precisa de uma introdução aos temas 

principais da disciplina, mesmo que o aluno seja o principal modelador e executor da 

atividade, esta foi apresentada de acordo com a nova proposta. Nessa condução, mostrou-se 

aos alunos o material laboratorial do fabricante CIDEPE-SE para a montagem de 

experimentos, explicando-lhes que houve o cuidado de se realizar, previamente, as 

experiências visando comprovar a viabilidade de sua realização e aproveitamento.  

Desde a primeira aula, deixou-se claro que os experimentos estavam interligados, 

ordenados cronologicamente, de modo que os alunos percebessem a existência de uma 

linearidade no objetivo pretendido, enfatizando-se a importância da consciência de suas ações 

desde a escolha do experimento até sua execução. Por outro lado, o bom uso da competência 

cognitiva e dos conhecimentos prévios do professor marcou o nível de desenvolvimento dos 

alunos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  

Por exemplo, quando foram trabalhados os conceitos da óptica geométrica para 

explicar as leis da reflexão da luz sob o princípio de propagação dos raios luminosos 

incidentes e refletidos dentro de um mesmo plano normal à superfície de incidência, dúvidas 

foram manifestadas por alguns estudantes. Isso permitiu uma intervenção para explicar a 

geometria euclidiana envolvendo os conceitos dos segmentos de reta, paralelas e 

perpendiculares. Nessa etapa, a interdisciplinaridade trabalhada permitiu associar ideias do 

cotidiano com argumentos matemáticos direcionados para o fenômeno físico em questão.  

Mediante a intervenção do professor foi possível proporcionar um melhor 

entendimento e andamento das próximas etapas da experiência (Figura 3). 

 

Figura 3- Discussão do professor com o grupo 

 
   Fonte: Fotografia feita pelo autor. 
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4.2 ANÁLISE DOS GRUPOS  

 
4.2.1 Grupo A 

 
No grupo A, os componentes, inicialmente, tiveram dificuldades em entender a 

proposta no que se refere à apresentação do experimento que representava um dos 

instrumentos de avaliação. Nesse ponto, é oportuno esclarecer que, embora a disciplina 

fizesse parte do quinto período da matriz curricular do curso de Engenharia Civil, os 

integrantes da equipe eram estudantes oriundos de outra instituição através do processo de 

transferência externa oferecida pelo IFS, ou seja, tratava-se de um grupo de alunos novos que 

apresentaram resistência à metodologia a ser trabalhada, diferente dos participantes dos outros 

grupos da turma.  

Esse grupo configura-se como típico daqueles que reclamam sobre “ter de fazer tudo”, 

ou seja, tudo o que está previsto, a saber: ter conhecimento teórico do fenômeno estudado; 

conhecer cada material a ser utilizado na experiência e sua funcionalidade; montar o material 

seguindo as instruções do guia pertencente ao kit do laboratório; realizar os objetivos 

propostos; fazer apresentação; e, discussão trabalho.  

Aos componentes coube a responsabilidade de trabalhar no primeiro conjunto de 

experimentos, em um total de três (03) daqueles constantes do Quadro 2. O grupo manifestou 

motivação e compromisso quanto aos experimentos selecionados, os quais tratam de defeitos 

da visão e os fenômenos da propagação geométrica da luz. Contudo, na aula 02, na semana 

posterior, houve bastantes dificuldades no início do processo de montagem, assim como na 

associação entre o experimento e a teoria do conteúdo, os alunos demonstrando estar distantes 

daquela realidade. Assim, o professor fez sua primeira intervenção, após análise do material 

produzido até aquele momento. Solicitou-se à equipe que retomasse as tarefas e começasse os 

procedimentos a partir do zero.  

Houve certa resistência do grupo em aceitar a orientação, mas as explicações e a 

condição de que as ações seriam acompanhadas pelo professor, fez com que a equipe 

percebesse a necessidade de seguir o indicado. Assim, a coleta dos dados foi realizada com 

uma quantidade suficiente para ter-se um resultado médio dentro da expectativa do grupo.  

Na aula 03, de acordo com o Quadro 2 (experimentos trabalhados), os experimentos 

1062.004A, e 1062.004B foram montados e trabalhados, realizando-se uma coleta aceitável 

dos dados para a construção do relatório, sob o acompanhamento e supervisão do professor.  
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Na aula seguinte, a aula 04, na apresentação dos participantes houve bastante 

insegurança na condução das atividades e na divisão das tarefas atribuídas a cada um. Após o 

término da apresentação, diante de toda turma, expôs-se o entendimento das dificuldades 

encontradas pelo grupo, dentro da proposta estabelecida. Posteriormente, foi transmitida aos 

integrantes a análise final e a composição da nota para esta atividade, fazendo-se uma 

apreciação geral e a avaliação individual, diante da proposta da disciplina.  

 

4.2.2 Grupo B 

 
No grupo B, que teve como proposta trabalhar os fenômenos da reflexão da luz e o 

fenômeno da construção de imagens (1062.004C; 1062.004D: Quadro 2), a rotina de trabalho 

foi melhor do que no grupo A. No entanto, na montagem dos experimentos na aula 02, houve 

muita dificuldade no posicionamento correto dos elementos para iniciar a realização das 

medidas, já que nesse experimento era indispensável ter atenção com relação à conversão de 

unidades utilizadas nos instrumentos, o que requereu a intervenção do professor.  

Em seguida, na aula 03, as atividades que relacionavam o comportamento dos raios de 

luz e a formação de imagens não estavam sendo construídas de acordo com o objetivo 

proposto no material base, que definia: ao término desta atividade o aluno deverá ter 

competência para: conceituar uma imagem virtual e reconhecer que um espelho plano forma 

uma imagem virtual (não pode ser capturada num anteparo). Nesse caso, a dúvida estava em 

discutir e provar o posicionamento de uma imagem virtual.  

Na aula 04, a apresentação da equipe para a turma foi bastante informativa quanto ao 

seu conteúdo e sequência, embora alguns itens do Quadro 3 deixassem de ser comentados. No 

entanto, o item 9 (Aplicação e Inovações na Eng. Civil e em outras áreas ), do Quadro 4, 

apresentou um resultado bastante satisfatório, no momento da apresentação, quanto ao uso de 

espelhos planos em pequenos ambientes. O grupo mostrou a utilização dos espelhos com a 

finalidade de harmonizar o ambiente e facilitar a iluminação adequada à geometria e à 

arquitetura moderna. Percebeu-se, nessa abordagem, uma ação interdisciplinar, na qual a 

Matemática, a Física, a Biologia, foram trabalhadas relacionando um mesmo tema, 

direcionado à preocupação com a economia de energia e a preservação do meio ambiente. 

Após as apresentações, os participantes se reuniram com o professor para analisar a 

apresentação e receberam a nota do grupo relativa à apresentação, assim como as devidas 

observações sobre o que precisariam melhorar na próxima atividade.  
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4.2.3 Grupo C 

 
Para o Grupo C, a proposta foi trabalhar as experiências 1062.004E e 1062.004F 

(Quadro 02), que definiam a formação de imagens e o processo de reflexão da luz. Nessa 

equipe, os componentes já haviam trabalhado a Física Experimental II utilizando a mesma 

metodologia. Não obstante, solicitaram intervenção do professor na aula 02, a fim de entender 

o que realmente o material guia estava solicitando com relação a uma aproximação entre 

espelhos.  

Na aula 03, os procedimentos foram realizados conforme solicitado. Mas, na 

apresentação do material para a turma não ficou claro o objetivo do experimento, bem como 

no quesito aplicação do tema na área da Engenharia Civil. Depois do término da aula, o 

professor analisou a apresentação e definiu as notas por equipe e por componente, 

identificando as falhas que precisavam ser aprimoradas no próximo experimento.  

 

4.2.4 Grupo D 

 

No grupo D, o tema a ser trabalhado no primeiro experimento foi o 1062.004G 

(Quadro 2), isto é, Elementos dos espelhos côncavos e convexos, conceitos estes que 

necessitaram de base teórica aos componentes, visto que o conhecimento dos elementos que 

compõem um espelho esférico precisa estar muito bem definido.  

Na aula 02, foi montada a apresentação do relatório e analisado o material que seria 

utilizado na montagem do experimento. Para tanto, os conhecimentos prévios foram de 

grande utilidade para o grupo. Isso pelo fato dos alunos saberem diferenciar as superfícies 

côncavas das convexas e suas associações. Tal situação deixou a equipe mais confiante e 

motivada na realização das atividades.  

Na aula da apresentação do relatório, a aula 03, por falta de organização, o grupo não 

foi bem, pois a condução do experimento confundiu os colegas de turma, havendo 

necessidade da intervenção por parte do professor que, utilizando o material exposto pelo 

grupo, explanou sobre as definições e conceitos para os espelhos esféricos. Ao término da 

aula, o docente se reuniu com o grupo para analisar o rendimento, aplicando a nota geral à 

apresentação e informando-a. Com base no que foi analisado, decidiu, ainda, por requerer, da 

equipe, a apresentação para o início da aula seguinte.  

Nesse aspecto, é importante salientar que, após as apresentações dos grupos, os dados 

e experimentos que seriam trabalhados pela turma na Experiência 02 foram repassados, sendo 
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a data de apresentação desse material programada para uma aula posterior à montagem e 

coleta dos dados. Dessa forma, criou-se uma rotina em que a as apresentações seguiriam um 

intervalo entre duas aulas, programando-se uma quantidade de seis (06) apresentações a serem 

distribuídas entre quatorze aulas restantes.  

 O conjunto de observações realizadas em cada grupo durante o acompanhamento das 

atividades, encontra-se reunido no Quadro 6, onde se percebe que não existem grupos menos 

experientes e mais experientes quanto à desenvoltura e habilidades experimentais dos seus 

integrantes.  

 

Quadro 6- Anotações resultantes do acompanhamento das atividades laboratoriais da turma 

Grupo Justificativas / Avaliação 

A Iniciar a apresentação com base no tema, ou seja, com o objetivo do experimento; 
Ser fiel a sequência lógica do fenômeno, como isso não ocorreu, houve um comprometimento do 
conjunto; 
O grupo tem que conhecer todas as etapas da apresentação; 
A aplicação na área deve mostrar também o impacto para com a sociedade; 
O arranjo experimental deve ser bem descrito no momento da apresentação; 
Conclusão tem que resgatar os principais pontos da apresentação e a opinião do grupo. 

B O desenvolvimento teórico deve apresentar os principais pontos do experimento; 
Aplicação na área deve mostrar também o impacto na sociedade; 
Os fatos e resultados dos experimentos deverão ser transmitidos na apresentação com a utilização do 
material presente, e não fotos. 
Conclusão tem que resgatar os principais pontos da apresentação e a opinião do grupo. 

C Participação do grupo tem que ser mais homogênea; 
Aplicação na área deve ser mais específica, e também qual o impacto para com a sociedade; 
As intervenções dos participantes dos grupos deverão ser ativas e procedentes; 
Durante a apresentação, qualquer conteúdo abordado deve ser explicado (ex., o que significa 
polarização). 

D A introdução tem que ser o carro mestre da apresentação, nela deverá ser informado qual a proposta 
do grupo diante do objetivo. 
O arranjo experimental deve obedecer à proposta do experimento sequencialmente; 
A aplicação na área tem que avaliar os resultados, ou seja, a relação custo/beneficio é valida.  
Conclusão tem que resgatar os principais pontos da apresentação e a opinião do grupo. 
Aplicação na área deve mostrar também o impacto para com a sociedade 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 

O Quadro acima evidencia a desorientação dos alunos na condução das atividades, o 

que não é, necessariamente, resultado da aplicação da nova proposta de ensino, visto que esta 

também é observada no método tradicional de ensino. 
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4.4 INTERVENÇÃO DO PROFESSOR 

 

O registro das intervenções feitas pelo professor durante o desenvolvimento da 

disciplina está informado na Tabela 1. Os rótulos que especificam os experimentos são os 

mesmos utilizados no Quadro 2 (experimentos que foram trabalhados na disciplina). 

 

Tabela 1- Resumo das intervenções do professor em cada grupo 

 Grupo A  

Experimento N° de Aulas Intervenções 
A1 4 8 
A2 3 5 
A3 3 3 
A4 2 2 

Grupo B 
Experimento N° de Aulas Intervenções 

B1 3 6 
B2 3 4 
B3 2 3 
B4 2 2 

 Grupo C  
Experimento N° de Aulas Intervenções 

C1 3 5 
C2 2 3 
C3 2 2 
C4 2 1 

 Grupo D  
Experimento N° de Aulas Intervenções 

D1 3 5 
D2 2 4 
D3 2 3 
D4 2 2 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 
 

A partir dos dados coletados, registrados na Tabela 1, foi possível se construir um 

gráfico em duas dimensões, como mostrado na Figura 4, com a finalidade de se analisar os 

resultados quanto ao número de intervenções do professor junto aos grupos. 
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Figura 4- Representação gráfica dos números de intervenções docente 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 
 
 
 

A elaboração dos gráficos que compõem a Figura 4 permitiu a identificação dos 

grupos de trabalho quanto ao seu desempenho no decorrer das aulas. Percebe-se, na análise da 

Figura 4, uma tendência geral de diminuição do número de intervenções de professor no 

decorrer das aulas. Esse resultado é positivo porque confirma um desempenho adequado do 

professor e uma elevada receptividade dos alunos às orientações recebidas, mas ressaltando o 

desempenho diferenciado de cada grupo de trabalho. Os grupos A e B, por exemplo, 

precisaram de mais intervenções do que o grupo C e D, assim como de mais aulas.  

Nem sempre há uma tendência de diminuição do número de intervenções do professor 

a cada aula que passa. Um professor bem preparado, com uma turma de nível de formação 

deficiente, ou vice-versa, provavelmente levaria a um comportamento oscilatório nestes 



59 
 

gráficos. Portanto, a tendência observada demonstra alta efetividade da proposta alternativa 

apresentada. 

 
4.6 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DE DIAGNÓSTICO 

 
Foi aplicado o questionário de diagnóstico (Anexo II) ao final das atividades da 

disciplina, com a intenção de saber a opinião dos alunos com relação à contribuição da 

utilização da metodologia trabalhada na execução dos experimentos e melhoria nas aulas. 

Todos os alunos pertencentes aos quatro grupos responderam a esse questionário. 

Com referência ao aluno haver estudado outras disciplinas de Física Experimental 

durante a graduação, 92% responderam afirmativamente, já que a disciplina trabalhada possui 

pré-requisitos de outras disciplinas experimentais; 8% confirmaram que não haver estudado a 

disciplina. Esse último percentual foi representado por um aluno oriundo do curso de 

Engenharia de Produção de uma Faculdade particular em Porto Alegre. Os resultados 

encontram-se apresentados na Figura 5, a seguir.  

 

Figura 5- Percentual de respostas sobre o estudo prévio de disciplinas de Física 
Experimental 

92%

8%

Sim tinha feito

Não tinha 

feito

 
            Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.  

  
 

 

Em complementação à resposta, 64% mencionaram que a metodologia trabalhada com 

esta proposta era diferente ou totalmente diferente daquela aplicada em outras disciplinas da 

Física Experimental, enquanto que 18% concluíram ter achado a metodologia aplicada 

parcialmente semelhante à que conheciam. O restante (18%) entendeu a proposta como 

semelhante à outra trabalhada anteriormente em outra disciplina. O resultado está 

demonstrado na Figura 6.  
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Figura 6- Percepção dos alunos sobre semelhanças entre a proposta alternativa e o ensino 
tradicional da disciplina 
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               Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.  

 

 

Visando extrair impressões adicionais sobre o método alternativo quanto à aquisição 

de conhecimentos em outras áreas, avaliação ou nota para este método, importância das 

intervenções do professor, eficiência do material guia utilizado, aplicação dos conteúdos no 

cotidiano, abordagem das falhas cometidas nas atividades, foram incluídas questões 

pertinentes a essa discussão. Sobre esse conjunto de perguntas, os resultados encontram-se 

sintetizados na Tabela 2, conforme abaixo se apresenta.  

 

 

Tabela 2- Resumo de respostas dadas às questões de 3 a 8 do questionário de diagnóstico 
 

Questões Afirmativas (%)  Indecisas (%) Negativas (%) 

O método possibilitou a aquisição de 
conhecimentos em outras áreas (q. 3) 

67 25 8 

Avaliação do método (q.4) 66 17 17 

Avaliação das intervenções do professor 
(q.5) 

83 17 0 

Material utilizado é suficiente para a 
realização dos experimentos (q. 6) 

67 25 8 

A abordagem do tema na apresentação da 
proposta está de acordo com sua área de 
graduação (q. 7) 

 
67 

 
33 

 
0 

As informações fornecidas pelo professor 
após as apresentações mostraram os erros 
servindo para minimizar falhas nas 
apresentações posteriores (q.8) 

 
67 

 
33 

 
0 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.  
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Figura 7- Número de intervenções ocorridas a cada aula 
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                           Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

 

A Tabela 2 e a Figura 7 expõem o nível de aprovação do método alternativo, a partir 

das respostas dadas pelos alunos às perguntas formuladas, o que permite dizer que, 

praticamente dois terços (2/3) da turma se mostrou favorável ao método alternativo de ensino 

utilizado. Esse resultado mostra que os alunos estão abertos às novas propostas de ensino que 

preencham suas expectativas de aprendizagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta de ensino alternativa, com base na reflexão e interdisciplinaridade, aqui 

apresentada, tem a finalidade de atingir professores, quer sejam graduados, quer sejam 

mestres ou doutores, que realizam atividades experimentais em sala de aula dentro das suas 

disciplinas, a fim de que obtenham sucesso maior do que o percebido, atualmente, em relação 

ao processo ensino-aprendizagem das mesmas. 

Toda a motivação para a realização dessa proposta partiu de uma inquietação durante a 

vida acadêmica, como estudante e professor, ao sentir a dificuldade de aprender e de ensinar 

por conta da formação profissional. Hoje, podem ser facilmente observadas tais carências 

devido a currículos inadequados, enraizados em dezenas de faculdades distribuídas pelo país, 

as quais formam profissionais aptos apenas para reproduzir situações sistematizadas. Nesse 

contexto, o questionamento parece não fazer parte da formação do indivíduo, ou 

simplesmente, é deixado de lado.  

Ao realizar esta pesquisa, constatou-se que a prática reflexiva do professor associada a 

uma metodologia de ensino, onde ocorram intervenções por parte dele, poderá levar a 

resultados satisfatórios quando são seguidas algumas recomendações básicas e mínimas, 

sugeridas em diversos trabalhos.  

Idealmente, os departamentos acadêmicos dos professores e dos alunos deveriam ser 

capazes de criar uma mesa de negociações para determinar a estrutura e o conteúdo da 

disciplina. Aqui, fez-se algo próximo a isso, utilizando-se do diálogo entre o professor da 

disciplina de um departamento e os alunos de outros departamentos. Tópicos foram discutidos 

com a inclusão de objetivos, temas, competências exigidas e atividades, método de avaliação, 

nível e método de instrução, assim como agendamento de atividades normais e atividades 

extras.  

Durante todo o processo, estruturas e métodos tradicionais da educação tiveram de ser 

reavaliados. A primeira dessas tradições a ser revista, foi o papel do professor. 

Tradicionalmente, em instituições de ensino superior, o instrutor tem um leque amplo para 

selecionar o conteúdo do seu curso, determinando o melhor método ou métodos de ensino, 

nível de instrução e atribuição de notas.  

Na perspectiva proposta, para garantir que o ensino seja bem sucedido, o professor 

deve desistir da independência tradicional e estar disposto a mudar de papel para se 

transformar em conselheiro ou orientador durante o desenvolvimento das aulas. Na maioria 
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das situações, a disciplina deve dar aos alunos o direito de opinar e até votar sobre algumas 

decisões finais voltadas ao desenvolvimento do curso. Para ser bem sucedido nesse ambiente, 

o professor deve ser flexível e permitir a entrada de outros participantes, os alunos, a fim de 

orientar o processo de tomada de decisões.  

Outro fator de sucesso, que não deve ser negligenciado em esta proposta de ensino, é a 

relação professor-aluno. Por definição, o ensino interdisciplinar descreve uma situação em 

que o professor e os alunos são de disciplinas diferentes, razão pela qual, em muitos casos, 

haverá muito poucas experiências prévias em comum entre eles. Para esta relação ser bem 

sucedida, o professor deve entender que estudantes de diferentes disciplinas apresentam tipos 

de personalidades diferentes e estilos diversos de preferenciais de aprendizagem.  

Além disso, não é seguro assumir que os alunos, que não são da disciplina, terão 

sequer formação similar e vão ser capazes de iniciar um tópico no mesmo nível de outros 

alunos que sejam da área do professor. Esse último terá de enfrentar, também, a construção da 

sua credibilidade com os estudantes que não estão familiarizados com a sua área de assunto, 

nem com o seu nível de especialização. Se um professor não consegue adquirir um 

entendimento da capacidade e dos estilos preferidos de aprendizagem dos estudantes, nem 

consegue estabelecer credibilidade frente aos alunos, a turma exposta ao ensino 

interdisciplinar estará destinada ao fracasso.  

No âmbito da interdisciplinaridade, pode-se afirmar que a proposta trabalhada dentro 

da disciplina de Física Experimental III, do curso de Engenharia Civil, foi naturalmente 

incorporada pelos alunos da turma, pois estes conseguiram obter resultados satisfatórios. 

Acredita-se que um dos principais elementos do sucesso da metodologia utilizada, encontra-se 

no professor. Isso possibilitou aos componentes dos grupos terem maturidade para visualizar, 

a partir de múltiplas situações e alternativas do conhecimento, a possibilidade de tomar 

decisões que pudessem estar ligadas aos fenômenos da natureza. 

Pode-se afirmar, igualmente, que o acompanhamento dos procedimentos 

metodológicos, com base no fluxograma criado para a realização das atividades, foi possível e 

eficiente. Ele possibilitou o conhecimento de cada etapa seguida pelos grupos, permitindo que 

fossem feitas intervenções capazes não só de mostrar possíveis caminhos divergentes da 

proposta estabelecida, mas também de moldar cada indivíduo dentro de seu convívio social, 

principalmente diante da dinâmica do avanço tecnológico em que se encontra o mundo. 

Fazendo-se uma análise dos resultados obtidos desde a ETAPA 01, correspondente à 

formação dos grupos, até a ETAPA 05, a discussão dos resultados permitiu se verificar que a 

relação professor-aluno produziu resultados significativos para ambas as partes. Por mais que 
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algumas das intervenções parecessem muito taxativas para o aluno, por exemplo, quando o 

professor solicitou ao grupo A que refizesse todo o trabalho, fazendo-o regressar à ETAPA 

01, o resultado na aprendizagem desse grupo foi significativo perante a apresentação realizada 

em outra data pré-estabelecida.  

Outro ponto a destacar, atribuído à metodologia, é que a intervenção do professor não 

somente altera o resultado daquele momento isolado, pois vai além da deficiência que 

encontrou, mas possibilita o estímulo para a aquisição de um conhecimento que estava inerte 

nas ações. Ou seja, às vezes os alunos não percebem que a solução de problema consiste em 

algo óbvio, característica esta evidenciada quando foram perguntados sobre os conceitos de 

perpendicular e paralelo, na montagem do experimento que relacionava os espelhos esféricos. 

Finalmente, é necessário enfatizar que a iniciativa de ensino interdisciplinar, aqui 

apresentada, foi, além de ousada, fora dos padrões cada vez mais tradicionais de execução. 

Primeiro, a turma participante de alunos não escolheu a disciplina realizada como uma opção 

de curso interdisciplinar, uma vez que eles ficaram a par das características do ensino somente 

depois de efetuada a matrícula. O desejável, no que se relaciona às ofertas de cursos com 

ensino interdisciplinar, é que o departamento, que faz abordagens deste tipo de ensino, faça-o 

através de duas perguntas simples para o departamento que irá recebê-los: “o que você quer?” 

e “como devemos fornecer isso a você?”.  

Quando isso é feito, um diálogo frutífero pode começar e cursos de muito sucesso 

podem ser desenvolvidos. Em departamentos acadêmicos tradicionais, essa é uma postura 

difícil e, em muitos casos, uma impossível de se assumir. Outro obstáculo potencial para o 

desenvolvimento de um curso interdisciplinar é a atitude do departamento e da administração 

das faculdades que ofertam e recebem a disciplina. Se uma atividade disciplinar envolver 

alunos e professores de universidades diferentes, é imperativo que os administradores 

trabalhem um com o outro.  

A colaboração pode ser um simples um memorando de entendimento dos 

administradores, dando apoio ao ensino interdisciplinar. No entanto, em alguns casos essa 

colaboração torna-se árdua por causa das negociações que serão necessárias para determinar 

quem conta as horas de crédito estudantil e quem fornece os recursos financeiros para o curso. 

O quesito financiamento tem maior potencial bloqueador, se a turma que receberá o ensino 

demandar uma transferência de fundos. Felizmente, no decorrer deste trabalho não foi 

necessário estar submetido a nenhum destes entraves citados, mas partes deles, certamente, 

existiriam se o trabalho tivesse sido conduzido de outra maneira. 
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ANEXO A- MATERIAL PRODUZIDO NAS APRESENTAÇÕES  

Os materiais relacionados nas Figuras mostram experimentos montados e estudados pelos 

grupos na construção dos relatórios, referenciados no Quadro 2.  

 

Experimento 1- O objetivo geral do experimento é demonstrar que um MHS pode ser obtido 

através da projeção de um movimento circular uniforme. 

 

 
 
 
Experimento 2- O objetivo do experimento foi mostra o fenômeno da Difração que ocorre 

quando uma onda é deformada por um obstáculo que tem dimensões comparáveis ao 

comprimento de onda da mesma.  

Experimento 3- O objetivo do experimento foi mostrar o espectro visível utilizando uma dede 

de difração, e experimento de Young.  

 

Máxima central e decomposição da luz 

 

Montagem experimento (1072.004B) 
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Essa experiência evidencia o estudo sobre os defeitos da visão. 

 

Experimento de número 1062.004J 

 

 

 

Esse experimento utiliza do uso de lentes convergentes na comprovação do conceito 

teórico e amostragem no referencial gaussiano. 
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Experimento 1062.004 I  

 

 

Esse experimento mostra relação ente objeto e imagens do material no estudo das 

lentes. 
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ANEXO B - MATERIAL APRESENTADO PELOS GRUPOS  

 
 

 A FOTOELASTICIDADE é uma técnica experimental para análise de tensões e/ou 

deformações particularmente úteis para estudos em partes com formas complicadas, 

distribuições complexas de cargas ou ambas. Para estes casos, métodos analíticos tornam-se 

inviáveis ou impossíveis de serem aplicados, fazendo dos métodos experimentais uma solução 

realística. Mesmo sendo uma técnica descoberta em 1912, pelo pesquisador David Brewster, 

tem sido utilizada na Engenharia e Biomecânica.  
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ENERGIA SOLAR NO DESERTO DO SAARA representa um dos maiores desafios 

para o uso da energia solar como fonte para os Europeus é que esta não é constante. Mas, 

aparentemente, cientistas reunidos em um fórum que aconteceu em Barcelona encontraram 

uma solução. Os pesquisadores que participaram do Euroscience Open Forum sugeriram que 

a criação de usinas de energia solar no deserto do Saara poderia suprir toda a energia elétrica 

que a Europa precisa. As usinas poderiam utilizar tanto a tecnologia de células fotovoltaicas 

quanto a utilização dos raios solares para aquecer uma grande quantidade de água e produzir 

vapor. 

 

 

 

FORNO SOLAR - sistema que exige uma grande quantidade de energia armazena 

sendo utilizado para derreter o alumínio. 
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APÊNDICE I - MODELO DE QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO 

  
 
 


