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RESUMO 
 

 

O laboratório didático de ensino de física no nível médio continua sendo um 

dos temas mais investigados e multifacetados presentes na literatura. Este trabalho 

visa discutir a relação entre o laboratório didático de ensino de física (LADEF) 

investigativo, os aspectos epistemológicos e metodológicos da atividade 

experimental, as relações entre a concepção freireana da Educação, as 

concepções sobre a Natureza da Ciência e a formação de professores. O objetivo 

da pesquisa consiste em analisar como os licenciandos em Física do IF-UFBA 

estão sendo formados com relação aos conhecimentos do LADEF investigativo. 

Através de um estudo de caso, buscamos entender como os licenciandos em 

Física utilizam os conhecimentos relativos ao LADEF investigativo durante a sua 

prática pedagógica nas aulas de estágio curricular supervisionado. Na primeira fase 

da pesquisa, coletamos os dados a partir de um banco de dados composto por 

vídeo-aulas de estágio. Na segunda fase, realizamos um tratamento quantitativo 

dos dados visando selecionar os possíveis candidatos à análise qualitativa. Na 

terceira, analisamos qualitativamente as aulas de estágio curricular supervisionado 

do licenciando escolhido e encaminhamos uma entrevista com o mesmo, visando 

obter o contexto do estágio curricular, dados complementares e referentes à sua 

prática atual. Os resultados revelam que o professor, recém formado, tem a 

intenção de inovar para melhorar o ensino e a aprendizagem dos educandos, mas 

associada a essa intenção existe uma fragilidade epistemológica e pedagógica, 

herdadas da formação “ambiental” à qual foi submetido, que se constituem em 

verdadeiros obstáculos à renovação do ensino de Física nas escolas e à utilização 

do LADEF investigativo.  



ABSTRACT 

 
 

The didactic laboratory of physics at the secondary level remains one of the 

most investigated and multifaceted themes in the literature. This dissertation aims to 

discuss the relationship between the investigative didactic laboratory of physics 

teaching (LADEF), epistemological and methodological aspects of experimental 

activity, relations between the freireana conception of Education, the conceptions 

about the Nature of Science and teacher training. The purpose of this research is to 

examine how undergraduates in physics IF-UFBA are being formed in relation to 

knowledge of the investigative LADEF. Through a case study, we sought to 

understand how undergraduates in physics has used knowledge concerning the 

investigative LADEF during their teaching practice in classes supervised 

traineeship. In the first phase of the research, we collect data from a database 

consisting of video-training classes. In the second phase, we conducted a 

quantitative treatment of data in order to select possible candidates for qualitative 

analysis. In the third, we analyze qualitatively the classes supervised traineeship 

licensing chosen and we did an interview with the same, to obtain the context of the 

curricular, and additional data concerning their current practice. The results reveal 

that the teacher, recent undergraduate, intends to innovate to improve the teaching 

and learning of students, associated with that intention but there is a weak 

epistemological and pedagogical training inherited from the "environmental" which 

was submitted, which are real obstacles for the renewal of the teaching of physics in 

schools and the use of investigative LADEF. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O Laboratório Didático de Ensino de Física no nível médio continua sendo 

um dos temas mais investigados e multifacetados presentes na literatura. É 

possível encontrar trabalhos que tratam o Laboratório Didático de Ensino de Física 

(LADEF) sob os mais diversos aspectos: construção de experimentos com 

materiais de baixo custo, análise de roteiros de práticas, transposição didática, 

concepções alternativas, aprendizagem significativa, uso de novas tecnologias ou 

simulações, relação com o cotidiano, grau de direcionamento e matematização, 

importância do LADEF para a educação científica, modelos de laboratório didático, 

relação entre o LADEF, a Natureza da Ciência (NdC) e o ensino por investigação, 

aspectos metodológicos e epistemológicos das atividades experimentais, até 

artigos que discutem a formação de professores e o ensino de laboratório. O 

aspecto relacionado à utilização/construção de experimentos didáticos de baixo 

custo ainda é de grande interesse dos pesquisadores, haja vista o grande número 

de artigos relacionados ao tema encontrados na literatura (MOREIRA & PENIDO, 

2009). No que diz respeito à análise de roteiros de práticas, vários autores (COSTA 

& SILVA, 2004; BORGES, 2005) chamam a atenção para o fato de que os 

trabalhos experimentais ainda são fortemente estruturados, dirigidos por roteiros 

fechados e voltados para a verificação de leis físicas ou a manipulação de 

equipamentos e instrumentos, o que produz um impacto negativo sobre a 

aprendizagem dos estudantes. 

Quanto à transposicão didática, a idéia da importância do laboratório de 

pesquisa para “fazer” Física levou à crença de que o laboratório de ensino é 

fundamental, gerando uma transposição didática equivocada, que transformou o 

laboratório didático de ensino de Física em um instrumento para o ensino do 

“método científico” (ALVES FILHO, 2000). Em relação às pesquisas sobre as 

concepções alternativas dos estudantes, o laboratório didático de ensino, durante a 

década de 1980, passou a ser visto como uma ferramenta de mudança conceitual 

fundamental para a aprendizagem de Física, uma vez que através dele os 

estudantes poderiam ser confrontados com suas “concepções alternativas”, mas 
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rapidamente se compreendeu que estas eram resistentes ao ensino (GIL-PÉREZ et 

al, 2002; CARRASCOSA, 2005a, 2005b, 2006). Percebeu-se ainda que não 

somente os estudantes, mas também os professores possuíam concepções 

espontâneas sobre o ensino e a aprendizagem inerentes à sua formação escolar 

(FERNÁNDEZ et al, 2002). Quanto à teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel, alguns pesquisadores já a utilizaram para estudar as diferenças em 

relação à aprendizagem de conteúdo produzidas tanto pelo modelo estruturado de 

LADEF, quanto pelo não estruturado e, sob certas condições em que a pesquisa foi 

conduzida, mostraram que ambos são igualmente eficientes em relação à 

aprendizagem de conteúdo (MOREIRA et al, 1980). 

Com respeito ao uso de novas tecnologias ou simulações, Borges (2002) 

afirma que elas têm a possibilidade de criar situações desafiadoras, simular 

situações impossíveis de reproduzir em laboratório convencional e realizar a coleta 

automática de dados, propiciando mais tempo para que o estudante planeje, 

execute e analise os resultados da situação investigada, mas que não determinam 

o que e nem como o problema deve ser investigado. Ainda sobre esse aspecto, 

encontramos trabalhos que visam discutir a articulação entre os laboratórios 

convencional e virtual (HOHENFELD & PENIDO, 2009). Quanto à relação com o 

cotidiano, a idéia de que a Física estudada no ensino médio deve permitir aos 

estudantes entender o mundo que os cerca leva a situar o debate sobre o LADEF 

em perspectivas curriculares mais amplas (HERNANDEZ & TERRAZZAN, 2002), 

permitindo inclusive que os experimentos trabalhados tenham relação direta com as 

situações vivenciadas pelos educandos em seu cotidiano, o que dá origem a 

discussões relacionadas com temas geradores, equipamento/experimento gerador 

(ANGOTTI et al, 2001). No decorrer desse trabalho, trataremos dos demais 

aspectos relacionados ao LADEF. 

Nosso trabalho discute os aspectos epistemológicos e metodológicos da 

atividade experimental relacionados com as concepções de Educação e da 

Natureza da Ciência, os modelos de LADEF e a Formação de Professores. Ele se 

insere no contexto atual de discussão sobre a formação de professores de ciências, 

em especial de professores de Física, visto que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96) sinaliza para uma profunda mudança no sistema 

de ensino, em todos os níveis educacionais, dada a necessidade de que a escola 

reflita a complexidade da sociedade contemporânea. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM, 1998), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1999) e, mais recentemente, os 

PCNs+ (MEC, 2002) propuseram linhas gerais bastante inovadoras para o ensino, 

que destacam, entre outros aspectos, a formação ética, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico, a compreensão dos processos 

científicos e tecnológicos envolvidos na produção de bens e tecnologias como 

objetivos centrais do Ensino Médio, ainda que, segundo Lopes (2002) tenham como 

finalidade a inserção social do educando no mundo produtivo, limitando a dimensão 

cultural e emancipadora da educação. 

O professor, agora, colocado como um agente de mudança, legitimado por 

lei, e não apenas como um executor de programas e currículos impostos, pode, 

apesar das restrições institucionais, alheias à sua vontade, propor novas formas de 

ensino, em sala de aula, mas 

A literatura tem mostrado a força das concepções epistemológicas dos professores 

sobre a natureza da ciência que ensinam, de suas concepções alternativas sobre 

ensino e da forma como os alunos aprendem e a influência dessas representações 

nas decisões sobre o ensino e nas práticas docentes (Anderson; Belt, 1987; 

Hewson; Hewson, 1987; Brickhouse, 1989; Geddis, 1991; Carvalho; Gil, 1993; 

Glasson; Lalik, 1993; Trivelato, 1993). (CARVALHO, 2002, p.59) 

 

Assim, estabelece-se um hiato entre a possibilidade criada e a sua 

efetivação, o que coloca em pauta o tema “Formação de Professores”. Analisando 

essa lacuna no que se refere ao nosso trabalho, que visa discutir a relação entre o 

LADEF investigativo e a Formação de Professores, convém salientar que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (CNE/CP 

1/2002) dispõem, no artigo segundo, que 

 

Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará
1
, além do disposto 

nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de 

orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo 

para: 

I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II - o acolhimento e o trato da diversidade; 

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

IV - o aprimoramento em práticas investigativas
2
; 

V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares; 

                                                           
1
 Grifo do autor 

2
 Idem 1 
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VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores; 

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

(BRASIL, 2002, p.1) 

 

Ressaltamos ainda que a nível internacional a Inter Academy Panel3, em 

2003, recomendou o „Ensino de Ciências Baseado em Investigação‟4 a todos os 

seus membros (HAMBURGER, 2007, p. 101).  

Em virtude do acima exposto, acreditamos que o nosso problema de 

pesquisa é relevante para a área de pesquisa em Ensino de Física, visto que 

analisa indiretamente como estão sendo formados os professores de Física em 

relação à utilização de conhecimentos relacionados ao LADEF investigativo em 

sala de aula. 

Colocando o desafio da formação experimental dos futuros professores de 

Física dentro de concepções mais contemporâneas da Educação e da Natureza da 

Ciência, de modo a que sejam capazes de substituir as formas de ensino, 

baseadas no modelo de recepção/transmissão, arraigadas nas instituições de 

ensino médio (públicas ou privadas).  

O nosso problema de pesquisa consiste em analisar como os licenciandos 

em Física estão sendo formados quanto aos conhecimentos relativos ao LADEF 

investigativo em sala de aula. Em decorrência, a pergunta de pesquisa é a 

seguinte: 

 

Como os licenciandos do curso de Física da UFBA utilizam os 

conhecimentos relacionados ao Laboratório Didático de Ensino de Física 

investigativo durante as aulas de estágio curricular supervisionado? 

 

As perguntas auxiliares, que nortearam as nossas reflexões ao longo da 

dissertação, foram as seguintes: Qual a importância do LADEF para o Ensino de 

Física? Quais são os motivos que levam professores e estudantes a acreditarem 

que as atividades experimentais são importantes para o Ensino de Física? Qual o 

papel do LADEF para a aprendizagem escolar? Qual a influência das visões 

                                                           
3
 Organização que reúne as Academias de Ciências de todo o mundo. 

4
 Segundo o mesmo o autor, um grupo de trabalho, nomeado pela Academy Panel, incluindo representantes 

da Acadêmia Brasileira de Ciências, realizou estudo para definir claramente o que são programas de “Ensino 
de Ciências Baseado em Investigação” e como devem ser avaliados (Inter Academy Panel, 2006) 
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equivocadas da ciência sobre o fracasso da atividade experimental no ensino 

médio? Quais os modelos de LADEF citados na literatura? Quais as suas 

vantagens e desvantagens? Qual o modelo de LADEF mais compatível com uma 

concepção crítica sobre a natureza da ciência? Qual o impacto do LADEF 

tradicional sobre o futuro professor de Física? Qual a relação entre as concepções 

da educação e as concepções sobre a natureza da ciência? Qual a influência da 

concepção emancipadora da educação e da concepção crítica sobre a NdC no 

ensino experimental? Como a concepção emancipadora e problematizadora da 

educação pode contribuir para a manutenção ou a alteração das concepções 

equivocadas da ciência? 

No Capítulo 1, apresentamos os nossos objetivos, o problema de pesquisa e 

as justificativas da sua relevância para a área de Ensino de Física e para o debate 

sobre a formação de professores. 

No Capítulo 2, fazemos uma análise crítica sobre o Laboratório Didático de 

Ensino de Física (LADEF), iniciando com a discussão sobre a importância do 

LADEF para o ensino de ciências e o seu impacto sobre a aprendizagem. 

Procuramos mostrar que o Laboratório Didático de Ensino de Física (LADEF) é 

considerado pelos pesquisadores como um dos aspectos chave no processo de 

ensino e aprendizagem das Ciências e pelos professores como uma ferramenta 

fundamental para o ensino, mas que sua utilização no ambiente escolar ainda se 

encontra dificultada por fatores externos e internos à prática pedagógica. Em 

seguida, buscamos argumentos para defender que um dos principais fatores 

internos que obstaculizam a renovação do ensino de ciências são as visões 

equivocadas sobre a natureza da ciência (NdC) e que, se desejamos melhorar o 

ensino de ciências e em particular as atividades experimentais, devemos primeiro 

modificar a epistemologia5 dos professores (BELL e PEARSON, 1992 apud 

FERNÁNDEZ, 2005, p.30), ainda que essa seja uma condição necessária, mas não 

suficiente para produzir essa mudança. Prosseguimos analisando os modelos de 

LADEF propostos na literatura, à luz de uma concepção crítica sobre a natureza da 

ciência e a relação entre as atividades demonstrativas e os modelos de LADEF.  

                                                           
5 Entendida como as teorias implícitas acerca de como os estudantes aprendem e qual é a 

  natureza do conhecimento científico. 
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Por fim, examinamos as relações entre as concepções sobre a NdC e da Educação 

e suas implicações para o LADEF investigativo. 

No Capítulo 3, apresentamos o desenho metodológico da pesquisa, 

justificando a escolha do estudo de caso como estratégia de investigação, seus 

participantes, os instrumentos utilizados e o tratamento dos dados. 

No Capítulo 4, Resultados e Discussões, analisamos os episódios de ensino 

escolhidos e a entrevista realizada com o professor selecionado. 

À guisa de conclusão, apresentamos no Capítulo 5, nossas considerações 

finais sobre o problema de pesquisa considerado. 
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2. O LABORATÓRIO DIDÁTICO DE ENSINO DE FÍSICA 

 

2.1. UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O LADEF 

 

O Laboratório Didático de Ensino de Física (LADEF) é considerado pelos 

pesquisadores como um dos “aspectos chave no processo de ensino e 

aprendizagem” (GIL-PÉREZ, 2006, p.157, tradução livre) e pelos professores como 

uma ferramenta fundamental para o ensino. “A idéia predominante entre os 

professores de Ciências é que a „atividade experimental‟ é a essência da atividade 

científica” (HODSON, 1994, p.299, tradução livre). Segundo Borges (2002, p.294) 

os professores de ciências, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em 

geral, acreditam que a melhoria do ensino passa pela introdução de atividades 

experimentais no currículo e que estas podem “minimizar as dificuldades de se 

aprender e de se ensinar Física de modo significativo e consistente” (ARAÚJO E 

ABIB, 2003, p.176). Para Alves Filho (2000, p.175), “a aceitação tácita do 

laboratório didático no ensino de Física é quase um dogma”. 

Mas, quais os motivos que levam professores a considerarem o LADEF 

como uma ferramenta fundamental para o ensino de Física? Para Bybee e Deboer 

(1996), esta importância está relacionada às idéias progressistas ou 

desenvolvimentalistas no pensamento educacional, que descendem de Rousseau, 

Pestalozzi, Spencer, Huxley, Dewey, entre outros. Essas idéias visam romper com 

a passividade do estudante, afirmando que quaisquer que sejam os métodos, o 

estudante aprende mais quando colocado em situações das quais participem de 

maneira ativa. Segundo Kirschner (1992), os professores acreditam que o LADEF é 

essencial para a educação científica, pois consideram que se no contexto de 

produção do saber científico o Laboratório de Física é fundamental, então deve sê-

lo também no contexto de ensino do saber científico. Para Alves Filho (2000), é a 

transposição didática realizada entre esses dois contextos que coloca o LADEF 

como uma ferramenta fundamental ao ensino de Física. Já Barberá e Valdéz (1996) 

apontam para a divulgação maciça do uso de atividades experimentais, na década 

de 1970, promovida pelos projetos estadunidenses de aprendizagem por 

„descobrimento autônomo‟, como Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), 
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Chemical Education Material Study (CHEM Study) e o Physical Science Study 

Cornmittee (PSSC), assim como dos cursos Nuffield de física, química e biologia, 

na Inglaterra, que tinham como pressuposto que o trabalho experimental poderia 

levar os estudantes a „descobrir‟ os conceitos científicos. Desde então os 

professores tem considerado o uso de recursos experimentais como uma 

ferramenta capaz de revolucionar o ensino. 

Apesar da importância atribuída ao LADEF pelos professores, o que se 

verifica na prática é que o ensino experimental é considerado por alunos e 

professores como uma „revolução pendente‟ (GIL-PÉREZ et al., 1991, apud GIL-

PÉREZ et al., 2006, p.160, ROTH, 1994, apud HOFSTEIN & LUNETTA, 2004, p.2). 

O caráter de revolução pendente é freqüentemente atribuído pelos 

professores a „fatores externos‟, tais como a inexistência ou falta de 

operacionalidade dos laboratórios didáticos de ensino para que seja possível uma 

abordagem experimental da Física e ao número elevado de alunos por turma. 

 

Muitos professores até se dispõem a enfrentar isso, improvisando aulas práticas e 

demonstrações com materiais caseiros, mas acabam se cansando dessa tarefa 

inglória, especialmente em vista dos parcos resultados que alcançam. (BORGES, 

2002, p.194) 

 

Para os pesquisadores, além destes, ainda existem alguns importantes 

„fatores internos‟ que contribuem para inviabilizar a „revolução‟, entre os quais se 

encontram o reduzido impacto das atividades experimentais sobre a aprendizagem 

dos estudantes e a reprodução de uma imagem equivocada sobre a natureza da 

ciência. Nossa análise prosseguirá tendo como foco os „fatores internos‟. 

Quando perguntamos aos professores quais as razões para fazer com que 

os estudantes participem de atividades experimentais, entre os motivos apontados 

encontram-se: “despertar a curiosidade” ou o “interesse pelo estudo”, “facilitar a 

compreensão do conteúdo” (ARRUDA, 1998, p.61) e “intensificar a aprendizagem 

dos conhecimentos científicos” (HODSON, 1994, p.299). Mas até que ponto o 

LADEF ajuda os estudantes a se motivarem e a obterem uma melhor compreensão 

dos conceitos científicos? 

As pesquisas realizadas parecem não concordar com as razões apontadas 

acima pelos professores. Nem todos os estudantes desfrutam igualmente do 

trabalho experimental e mesmo aqueles que gostam das atividades encontram 
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alguns aspectos insatisfatórios, (GARDNER e GAULD, 1990 apud HODSON, 1994, 

p.300). Alguns desenvolvem atitudes positivas em relação à ciência, ao passo que 

existe uma importante minoria6 que expressa aversão pelo trabalho prático 

(KEYS, 1987 e HEAD, 1982 apud HODSON, 1994, p.300). 

Em um estudo relacionado ao trabalho experimental em Bioquímica, 

somente 50% dos estudantes pesquisados mostraram algum grau de entusiasmo 

pelas atividades experimentais, mas expressaram descontentamento em relação ao 

baixo nível de retorno intelectual que obtiveram, frente às horas que permaneceram 

sentados realizando o experimento (TREMLETT, 1972 apud BARBERÁ e VALDÉS, 

1996, p.369). 

Em uma investigação etnográfica realizada com 15 professores e suas 

classes, em duas escolas da Austrália Ocidental, 35% dos estudantes 

consideraram que o laboratório era a atividade de ciências de que eles mais 

gostavam; apenas 17% deles declararam que haviam aprendido mais sobre as 

ciências graças às atividades práticas; 23% dos estudantes mostraram confiança 

de que o currículo de ciências melhoraria se o tempo dedicado ao laboratório 

aumentasse (TOBIN, 1986 apud BARBERÁ e VALDÉS 1996, p.369). 

Outros estudos mostram que a motivação e o interesse pelo trabalho 

experimental diminuem significativamente com a idade (LYNCH e NDYETABURA, 

1984 apud HODSON, 1994, p.300). 

No que diz respeito ao impacto do LADEF sobre a aprendizagem de Física, a 

literatura aponta que, apesar de o LADEF ser considerado pelos professores uma 

ferramenta fundamental para o ensino de Física, o que as pesquisas têm verificado 

é que a aprendizagem dos estudantes tem melhorado pouco devido ao seu uso 

durante o processo de ensino (CLAKSON Y RIGHT,1992, apud VALDÉZ, 1996, 

p.366), o que não nos permite afirmar que o trabalho experimental seja superior a 

outros métodos de ensino (HODSON, 1994). 

Segundo Hofstein & Lunetta (2004), 

 

os pesquisadores não têm uma análise abrangente dos efeitos da instrução de 

laboratório na aprendizagem e no crescimento dos alunos, em contraste com outros 

modos de ensino, e não há dados suficientes para confirmar ou rejeitar de forma 

convincente muitas das afirmações que têm sido feitas sobre a importância e os 

efeitos do laboratório de ensino. A pesquisa não conseguiu demonstrar a existência 

de relações simplistas entre as experiências em laboratório e aprendizado dos 

alunos. (HOFSTEIN & LUNETTA, 2004, p.29, tradução livre) 

                                                           
6
 Destaque dado pelo autor 
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Laburú (2003), citando Hodson (1990), aponta para uma variedade de 

barreiras que dificultam a aprendizagem dos estudantes durante as atividades de 

laboratório, tais como a compreensão da natureza do problema, o procedimento 

experimental, a adoção da perspectiva teórica relevante relacionada com o tema 

em estudo, o acompanhamento da leitura e a assimilação das instruções do 

experimento, a compreensão, ou pelo menos, o manejo correto dos aparatos em 

questão. 

Já não se compartilha mais daquele entusiasmo, decorrente dos grandes 

projetos de ensino da década de 1970, nos quais se acreditava que, através do uso 

de recursos experimentais, todos os objetivos de aprendizagem de Física seriam 

atingidos. 

Com o surgimento das propostas construtivistas de mudança conceitual, o 

LADEF novamente passou a ser visto como ferramenta fundamental para a 

aprendizagem de Física, uma vez que, através dele, os estudantes poderiam ser 

confrontados com suas “concepções alternativas”, mas rapidamente se 

compreendeu que certas “concepções alternativas” eram resistentes ao ensino, 

mesmo quando este era explicitamente orientado para produzir mudança conceitual 

(FREDETTE e LOCHHEAD, 1981, ENGEL e DRIVER, 1986, SHUELL, 1987, 

HEWSON e THORLEY, 1989, apud GIL-PÉREZ ET AL, 2002). 

 
Agora existe menos confiança entre os pesquisadores que o uso do laboratório e do 

trabalho de campo ajude realmente os alunos a melhorarem a aquisição de 

conceitos científicos (BUCHAN y JENKINS, 1992; THIJS y BOSCH, 1995, apud 

VÁLDEZ, 1996, p.366, tradução livre) 

 
Outro „fator interno‟ apontado pela literatura que contribui para inviabilizar a 

„revolução‟ no ensino experimental, é a concepção sobre a natureza da ciência 

(NdC) que alicerça a práxis dos professores durante as atividades de laboratório. 

Nossa análise prosseguirá investigando quais as influências das concepções 

acerca da NdC sobre o fracasso da atividade experimental no ensino médio. 
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2.2  AS CONCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CIÊNCIA  

 

2.2.1 Sobre a importância da NdC no ensino de 

Ciências  

 

É possível encontrar na literatura publicações que defendem o ensino da 

NdC, com o intuito de melhorar a compreensão dos estudantes sobre a ciência, 

desde o inicio do século XX (DEWEY, 1916; JAFE, 1938), e que prosseguem 

atravessando o século (SCHWAB 1945; KLOPFER, 1969; RUTHERFORD, 1972), 

até os anos mais recentes (DUSCHL, 1985; HODSON, 1988; LEDERMAN, 1986, 

1992; SOLOMON, 1989, 1991; PRAIA et al, 1994; HARRES, 1999; EL-HANI et al, 

2004; MATTHEWS, 1992, 1994, 1998, 2009). Apesar desse longo período de 

debate, ainda hoje, o currículo e os professores de ciências parecem rigidamente 

ligados à tradição de narrar a ciência como um conjunto de fatos isolados ou 

produtos acabados, que são passados aos estudantes como verdades 

permanentes, enquanto geralmente negligenciam como esse conhecimento foi 

construído (McComas, 1998). 

Após quase cinquenta anos de interesse relativo à NdC, pequenas 

mudanças ocorreram no currículo de ciências. Bentley e Garrison (1991), citados 

por McComas (1998), chegam a afirmar que, para a maioria dos estudantes de 

ciências, uma descrição da NdC está limitada a poucos parágrafos no começo dos 

livros-texto, rapidamente encoberta por fatos e conceitos, que enchem o resto do 

livro, e sobre os quais o curso se desenrola. Afirmam, também, que as idéias 

externadas nos livros texto e na ciência escolar a respeito da NdC são quase 

sempre equivocadas, simplistas, ou incompletas. 

Recentemente o ensino sobre a natureza da ciência se tornou presente em 

grande parte das propostas curriculares e parâmetros internacionais, tais como no 

currículo nacional britânico, no projeto 2061 da AAAS, no currículo canadense, 

dinamarquês, espanhol e nos parâmetros norte-americanos para o ensino de 

ciências (MATTHEWS, 1998), bem como no documento “¿Cómo promover el 

interes por la cultura científica?”, elaborado, em 2005, por Gil-Pérez et al, como 

contribuição para as iniciativas da Década da Educação para o Desenvolvimento 
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Sustentável (2005-2014), promovido pela Organização das Nações Unidas, sob a 

liderança da UNESCO. 

Além da inserção do ensino sobre a NdC nos currículos, poucos educadores 

discordam de que as atividades de ensino de ciências na escola devem conceder 

uma atenção significativa para o “modo de trabalho” da ciência, incluindo como o 

conhecimento é criado e validado, de modo a incentivar a compreensão dos 

estudantes sobre a NdC, suas pressuposições, valores, objetivos e limitações. 

(McCOMAS, 1998, p.9). 

Apesar desses avanços, vários estudos mostram que a escola transmite 

visões sobre a NdC, que, somadas a outros fatores externos, como, por exemplo, a 

concepção de ciência veiculada pelos meios de comunicação, deturpam a natureza 

do trabalho científico (McCOMAS, 1998; FERNÁNDEZ et al, 2002). Essa postura 

da escola e dos meios de comunicação contribui para a formação, no público em 

geral, de uma imagem que retrata a ciência como algo incompreensível e estranho 

e colabora para a diminuição do interesse dos jovens pelas carreiras científicas 

(MATTHEWS, 1991, p.146; SOLBES e VILCHES, 1997, p.3). Nos E.U.A, uma 

pesquisa realizada pelo National Science Board, em 1996, concluiu que os Norte- 

Americanos demonstram um elevado grau de interesse pela ciência e tecnologia, 

embora mais de sessenta por cento desconheçam como elas funcionam 

(McCOMAS, 1998, p.3). Este elevado grau de interesse não significa que a ciência 

goze atualmente de um elevado grau aprovação; hoje, as questões referentes à 

ciência se tornaram um campo de intenso debate, onde a unanimidade filosófica e 

cultural acerca da sua natureza e finalidade já não existe mais (MATTHEWS, 1998, 

p.162). Segundo Aikenhead (1997), a NdC que emerge dos estudos 

contemporâneos, revelam uma imagem da ciência 

 

mecanicista, materialista e reducionista, empírica, racional, descontextualizada, 

matematicamente idealizada, comunal, ideológica, masculina, elitista, competitiva, 

exploradora, impessoal, e violenta. (AIKENHEAD, 1997, p. 220 apud 

MATTHEWS, 1998, p.163) 

 

Esta imagem difere muito da visão que se tinha sobre a ciência, há algum 

tempo atrás.  

Todos esses fatores nos levam a questionar como está sendo feita a 

educação científica nas escolas e qual o papel dos professores nessa tarefa. Será 
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que eles estão conscientes do seu papel, diante do panorama atual? Sabemos que 

existem diversos fatores, externos à práxis pedagógica, que restringem as ações 

desenvolvidas pelos professores em sala de aula e limitam o seu alcance, mas aqui 

procuraremos delimitar o nosso estudo somente aos fatores ligados à NdC que os 

professores têm e transmitem.  

Vários estudos realizados (MILLER, 1963; SCHIMIDTH, 1967; CAWTRON 

AND ROWELL, 1978; BRUSH, 1989; DeBOER, 1991; MELADO, 1997, apud 

McCOMAS, 1998, p.10; FERNÁNDEZ, 2002) relatam que os professores possuem 

visões sobre a NdC pouco diferenciadas das imagens ingênuas adquiridas por 

impregnação social, que estão mais interessados nos fatos, ao invés do processo 

de construção social e cultural do conhecimento científico, que assumem uma 

posição realista ingênua e estão de acordo com a concepção empírico-indutivista 

da ciência. 

Vários professores não inserem em seus cursos temas relacionados à NdC 

por falta de conhecimentos sobre a epistemologia da ciência. Esta é uma situação 

bastante delicada, já que,  

 

Para saber cientificamente requer-se um certo senso de NdC - O que pode contar 

como evidência na investigação? A evidência pode ser obtida independentemente 

da teoria ou hipótese a ser testada? O que constitui uma experiência adequada? 

Como resultados experimentais se relacionam com a veracidade ou não de 

hipóteses e teorias? Como é que se decide entre hipóteses ou teorias concorrentes? 

Pode haver experimentos cruciais? E assim por diante. Todas estas questões são 

cruciais para a investigação científica genuína, e todos eles estão relacionados com 

NdC. (MATTHEWS, 2009, p.5) 

 

A nosso ver, as concepções equivocadas de professores e estudantes já 

justificariam a necessidade do ensino sobre a NdC durante os cursos de ciência e 

na formação de professores, entretanto, outros argumentos podem ser encontrados 

na literatura (McCOMAS, 1998, p.11-14). 

 

2.2.2  A concepção tradicional sobre a NdC 

 

Várias análises sobre o ensino de ciências (PRAIA, J. et al, 2007, Fernández 

et al, 2002, 2005; Gil Pérez et al, 2001; McCOMAS, 1998) afirmam que visões 

equivocadas sobre a NdC, veiculadas pelo ensino de ciências, são responsáveis, 

em grande parte, pelo fracasso dos estudantes e pelo crescente desinteresse em 



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

28 

relação à ciência que vem acometendo a população mais jovem. Guilbert e 

Meloche (1993) chegam a afirmar que a melhoria da educação cientifica exige, 

como requisito inquestionável, modificar a imagem da NdC que os professores têm 

e transmitem. Essas visões equivocadas da ciência se afastam do modo como a 

ciência é construída e de como os conhecimentos científicos evoluem, e se 

convertem em um obstáculo para a aprendizagem e até mesmo são a causa do 

abandono de muitos estudantes (GIL-PÉREZ et al, 2007, p.147). 

Gil-Pérez et al (1999, p.507) associam essas visões equivocadas da 

atividade científica, presentes na educação cientifica - inclusive na universitária – 

ao que Freire (1970), chama de concepção “bancária” da educação, presente entre 

boa parte dos professores. Essa concepção da educação reduz o ensino de 

ciências à mera apresentação de conhecimentos já elaborados, impedindo que os 

estudantes tomem contato com as atividades características do ambiente científico 

que os construiu. Assim, 

 

Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a 

conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não 

realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser 

posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não 

mediatizador da reflexão crítica de ambos. (FREIRE, 1970, p.69) 

 

Desta maneira, a imagem popular da ciência, associada a um MÉTODO 

CIENTÍFICO algorítmico e infalível, que os estudantes carregam – incluindo os 

licenciandos em Física – não se altera ao longo da sua formação (FERNÁNDEZ et 

al., 2002, p.479; GIL-PÉREZ et al., 2000, p. 126).  

É importante destacar o papel dos meios de comunicação na formação de 

uma imagem popular da ciência, através da veiculação de idéias equivocadas da 

atividade científica, como, por exemplo, aquela que atribui a essência da atividade 

cientifíca à experimentação (LAKIN e WELLINGTON, 1994 apud FERNÁNDEZ et 

al, 2002, p.478). Essa imagem socialmente aceita da ciência difere pouco da 

imagem empirista-indutivista encontrada entre os educadores (CAMPANARIO, 

MOYA e OTERO, 2001 apud FERNÁNDEZ, 2002, p.478) e daquela difundida pelos 

livros didáticos (SELLEY, 1989; STINNER, 1992, apud FERNÁNDEZ et al 2002, 

p.478) e se perpetua entre educadores e educandos, em função de uma 

abordagem acrítica do trabalho experimental durante o ensino médio e o 

universitário. 
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A seguir, citaremos as principais visões equivocadas da NdC encontradas na 

literatura da área de pesquisa em ensino de ciências, salientando que a 

apresentação individual de cada uma delas não pressupõe a sua inconexão 

(FERNÁNDEZ et al, 2002, p. 479). 

A visão empírico-indutivista e ateórica supõe que o conhecimento científico se 

origina da observação (ou experimentação) neutra7 e sistemática da natureza e até 

mesmo de puro azar, desprezando o papel das hipóteses e das teorias disponíveis 

como orientadoras das pesquisas, durante todo o processo de investigação. 

Contudo, segundo Popper (1972) “uma observação é sempre uma observação à 

luz de teorias”. 

Apesar de esta visão equivocada sobre a NdC ser a mais estudada e 

criticada na literatura, desde a década de setenta, com mais de sessenta trabalhos 

publicados, a seu respeito, entre  1984 e 2001, e de ser atualmente considerada 

ultrapassada pelos pesquisadores da área de ensino de ciências, contínua sendo a 

que mais está presente entre os estudantes e, infelizmente, entre muitos 

professores de ciências (DÉSAU-TELS et al, 1993; GIL, 1993; MEICHSTRY, 1993; 

PRAIA e CACHAPUZ, 1994; SMOLICZ e NUNAN, 1975, apud BARBERÀ e 

VALDÉS, 1996, p.368; FERNÁNDEZ, 2000). 

Essa visão da ciência e do trabalho científico tem um grande peso nos 

professores de ciência (Gil-PÉREZ, 2006, p.162, tradução livre) e norteia o ensino 

de ciências nas escolas (ARRUDA e LABURÚ, 2009; LABURÚ, 2003, p.234), não 

sendo exclusiva do laboratório, haja vista que vários dos livros textos de Física e de 

ciências mais populares no país sofrem da mesma deficiência (MOREIRA e 

OSTERMANN, 1993).  

Segundo Arruda (1998, p.61), os professores, quando questionados sobre a 

função e a importância do uso de recursos experimentais no ensino de ciências, 

assumem que a experimentação serve para “comprovar a teoria”, revelando uma 

fundamentação epistemológica equivocada (HODSON, 1988; MILLAR, 1991 apud 

BORGES, 2002). Para Borges (2002, p.297), essa visão da ciência acaba por 

conferir um peso excessivo à observação, em detrimento das idéias prévias e 

imaginação dos estudantes. 

                                                           
7
 Não contaminada por idéias apriorísticas 
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Já a visão rígida da atividade científica associa à atividade científica uma 

imagem algorítmica, exata e infalível, orientada por um “Método Científico” que 

determina o conjunto de etapas a serem seguidas mecanicamente, e que se apóia 

na quantificação, de modo a eliminar quaisquer traços de intuição, criatividade, 

ambigüidade, dúvidas, incertezas... Segundo Fernández (2000), trata-se de uma 

imagem amplamente estudada pelos pesquisadores e difundida entre os 

professores de ciência. 

Partindo da afirmação de Bachelard (1938, p.18) de que “todo conhecimento 

é resposta a uma pergunta”, podemos notar a importância da problematização, 

tanto para a pesquisa, quanto para o ensino de ciências. A visão aproblemática e 

ahistórica da ciência consiste em apresentar os conhecimentos científicos ou 

conteúdos escolares dissociados da situação-problema e do contexto histórico que 

lhes deram origem. A transmissão do conhecimento “já elaborado” oculta quais os 

problemas que geraram sua construção, sua evolução, as dificuldades, assim como 

suas limitações históricas. 

Outra visão está relacionada ao tratamento exclusivamente analítico dos 

conhecimentos científicos, desprezando-se os processos de interconexão e 

unificação pelos quais historicamente esses conhecimentos passaram. A título de 

exemplo, podemos citar a síntese newtoniana entre as mecânicas terrestre e 

celeste. Segundo Fernández (2000), a maioria dos livros didáticos e dos 

professores de ciências comete, por omissão, essa deformação.  

A visão meramente acumulativa do desenvolvimento científico transmite 

idéia de que o desenvolvimento científico acontece como fruto de um crescimento 

linear, puramente cumulativo (IZQUIERDO, SANMARTÍ e ESPINET, 1999), 

ignorando as crises e as revoluções científicas (GIERE, 1998; ESTANY, 1990, apud 

FERNÁDEZ, 2000). O ensino de ciências ajuda na manutenção dessa distorção, na 

medida em que apresenta os conhecimentos isolados do processo que lhes deu 

origem, das disputas entre teorias rivais ou dos complexos processos de mudança. 

Bastante citada na literatura, a visão individualista e elitista da ciência 

associa o desenvolvimento da ciência a indivíduos isolados, normalmente 

caracterizados como gênios, em detrimento ao trabalho de equipe.  Muito difundida 

pela mídia, pelos educadores e livros didáticos, essa visão transmite aos 

educandos uma imagem elitista da ciência, ao reforçar que a ciência é para poucos 
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superdotados, convertendo-se em um forte mecanismo ideológico de discriminação 

social. 

A visão descontextualizada, acrítica e socialmente neutra da atividade 

científica consiste em apresentar a ciência de maneira descontextualizada, tratando 

superficialmente ou ignorando as complexas relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente (CTSA). No caso dos livros didáticos, por exemplo, o que se 

encontra normalmente são algumas aplicações do conhecimento científico, que 

geralmente, são apresentadas em termos de sua contribuição para o progresso da 

humanidade. Já a discussão das conseqüências desses desenvolvimentos 

científicos, seus impactos sócio-ambientais e culturais, que poderiam contribuir 

para a formação da consciência crítica dos educandos, raramente se encontram 

presentes nos livros didáticos e no debate em sala de aula. 

Questões amplamente divulgadas pela mídia, referentes às conseqüências 

de certos desenvolvimentos científicos, não submetidos ao princípio da precaução8, 

ainda não são tratadas pela grande maioria dos professores. Este princípio propõe 

uma conduta ética para o fazer científico, haja vista que as aplicações do 

conhecimento científico têm efeitos-colaterais não pretendidos e frequentemente 

não antecipados, cujas conseqüências podem ser profundas.  

Por fim, apresentamos a visão totalitária do conhecimento científico, que 

consiste em considerar a ciência como o único conhecimento válido, que é 

apresentado nas salas de aula pelos educadores aos educandos como uma 

verdade absoluta, comprovada pela experimentação.  

A mensagem passada aos educandos é que o conhecimento científico é 

verdadeiro e superior a quaisquer outras formas de produção de conhecimento. 

Frequentemente algumas visões de mundo são descaracterizadas pelo educador 

                                                           
8
 Segundo a Comissão Mundial sobre Ética da Ciência e da Tecnologia da Unesco (Comest), o princípio de 

precaução pode ser definido como: Quando atividades podem conduzir a dano moralmente inaceitável, que 
seja cientificamente plausível, ainda que incerto, devem ser empreendidas ações para evitar ou diminuir 
aquele dano. “Dano moralmente inaceitável” refere-se a dano para os seres humanos ou para o ambiente, 
que seja uma ameaça à vida ou à saúde humanas, ou que seja sério e efetivamente irreversível, ou injusto 
com as gerações presentes e futuras, ou imposto sem a adequada consideração dos direitos humanos 
daqueles afetados. O juízo de plausibilidade deve estar fundado em análise científica. As análises devem ser 
contínuas, de modo que as ações escolhidas sejam submetidas a revisão. “Incerteza” pode aplicar-se, mas não 
necessita limitar- se, à causalidade ou aos limites do dano possível. “Ações” são intervenções empreendidas 
antes que o dano ocorra que buscam evitar ou diminuir esse dano. Deve-se escolher ações que sejam 
proporcionais à seriedade do dano potencial, com consideração de suas conseqüências positivas e negativas, 
e com uma avaliação tanto da ação como da inação. A escolha da ação deve ser o resultado de um processo 
participativo (COMEST, 2005, p. 14, apud LACEY, 2006, p.374). 
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através do discurso “científico”. Podemos citar como exemplo a descaracterização 

da mística Astrologia frente à científica Astronomia. 

Essa visão totalitária do conhecimento foi criticada por Feyerabend, em seu 

livro “Contra o Método”. Nele Feyerabend pergunta: “Quais são as razões que 

poderiam nos compelir a preferir as ciências a outras formas de vida e a outros 

modos de reunir conhecimento?” E conclui que a popularidade, a idéia da certeza 

de êxito ou a idéia de verdade não são garantias da superioridade do conhecimento 

científico e que, 

 
Visões de mundo também respondem questões acerca de origens e 

propósitos que, mais cedo ou mais tarde, surgem em quase todo ser 

humano. Respostas a tais questões estavam à disposição de Kepler e de 

Newton, e foram por eles usadas em sua pesquisa; atualmente, elas não 

estão mais à disposição, pelo menos não nas ciências. São parte de visões de 

mundo não-científicas, as quais, portanto, têm muito a oferecer. Até mesmo 

aos cientistas. (FEYERABEND, 2007, p.331) 

 
Convém ressaltar que essas visões equivocadas da NdC formam um 

esquema conceitual relativamente integrado (FERNÁNDEZ, 2005, p.41,42). Assim, 

uma visão individualista e elitista da ciência, por exemplo, apoia implicitamente a 

idéia empirista de “descobrimento” autônomo e contribuí, além disso, para uma 

leitura descontextualizada, socialmente neutra, da atividade cientifica (realizada por 

“gênios solitários”). Do mesmo modo, uma visão rígida, algorítmica, exata, da 

ciência reforça uma interpretação cumulativa, linear, do desenvolvimento científico, 

ignorando as crises e as revoluções científicas.  

Pode-se argumentar que essas visões equivocadas da ciência não são 

relevantes, dado que não têm impedido que o conhecimento físico seja 

“transmitido” às futuras gerações; entretanto, vários autores (GABEL, 1994; 

FRASER e TOBIN, 1998; PERALES e CAÑAL, 2000 apud FERNÁNDEZ, 2005, 

p.30) têm chamado atenção para as limitações do processo de ensino e 

aprendizagem de ciências baseado na transmissão de conhecimentos e apontam 

as visões científicas de “senso comum” como um dos principais obstáculos para a 

renovação do ensino de ciências. Assim, se desejamos melhorar o ensino de 

ciências, devemos primeiro modificar a epistemologia dos professores (BELL e 

PEARSON, 1992), ainda que essa seja uma condição necessária, mas não 

suficiente (HODSON, 1993; LEDERMAN, 1992 apud ABD-EL-KHALICK & 
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LEDERMAN, 2000, p.6) para retirar o ensino experimental da categoria de 

“revolução pendente”. 

Segundo Dutra (2009, p.69), essas visões epistemológicas de “senso” 

comum sobre a natureza do conhecimento científico tem origem na imagem que as 

pessoas, em geral, têm sobre a ciência. Elas acreditam, entre outras coisas, que a 

ciência evolui através do acúmulo de conhecimentos em direção à verdade e que 

suas conquistas beneficiam toda a humanidade. A essa idéia de ciência está 

associada uma idéia de mundo, que, para o senso comum, é aquele descrito pela 

ciência. Este retrato fiel do mundo construído pela ciência pressupõe que o mundo 

seja uma entidade estável, cognoscível e que pode ser descrito em todos os seus 

pormenores. Percebemos, então, que a epistemologia popular está alicerçada em 

uma cosmologia ingênua. Ambas, apesar de populares, ingênuas e de senso 

comum, podem também ser encontradas entre cientistas e filósofos (DUTRA, 

2009), que, se dando conta de que possuem tais idéias, tentam justificá-las, 

argumentando criticamente a seu favor. Portanto, o conjunto dessas visões 

equivocadas da ciência não pode ser considerado somente como visões de senso 

comum, mas sim como uma concepção tradicional da ciência. 

 

2.2.3 A concepção crítica sobre a NdC 

 

A literatura e as organizações ligadas ao ensino de ciências afirmam que 

ensinar sobre a NdC é o principal, senão o maior, objetivo da educação científica 

(ALTERS, 1997; MATTHEWS, 1998). Partindo da conjectura de que concordamos 

quanto ao ensino sobre a Natureza da Ciência, nas aulas de ciência e durante os 

cursos de formação de professores, devemos perguntar: Qual a natureza da ciência 

que devemos ensinar?  

As respostas a essas questões, longe de serem triviais, vem, ao longo do 

tempo se constituindo em um rico campo de investigação, tanto para pesquisadores 

em ensino de ciências, quanto para filósofos da ciência. 

Os filósofos da ciência expressam discordâncias significativas ao tentar 

caracterizar qual a natureza da ciência (ALTERS, 1997). Por isso, falar sobre a 

NdC, sem controvérsias, é, no mínimo, ignorar o debate e as divergências entre 
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esses epistemológos (POPPER, 1962; KUHN, 1971; BUNGE, 1976; TOULMIN, 

1977; LAKATOS, 1982; LAUDAN, 1984; FEYERABEND, 1989; ...). 

Entre os pesquisadores, apesar dos avanços feitos em direção a uma teoria 

sobre a natureza da ciência, muitas controvérsias ainda persistem (HERRON, 

1996; GINEV, 1990; WELCH,1984; LEDERMAN,1992; DUSCHL, 1994 apud 

McCOMAS, 1998). 

A impossibilidade de consenso sobre a natureza da ciência nos deixa poucas 

alternativas. Será que devemos estimular o debate, apresentando aos estudantes o 

pluralismo de pontos de vista? Ou levar à sala de aula um consenso modesto sobre 

a NdC ? Concordamos com Matthews (1998), ao afirmar que 

 

É irrealista esperar que os alunos ou futuros professores tornem-se competentes 

historiadores, sociólogos ou filósofos da ciência. Devemos ter objetivos limitados 

na introdução das questões epistemológicas e sobre a natureza da ciência na sala de 

aula: uma compreensão mais complexa da ciência, não uma compreensão total ou 

mesmo muito complexa. (MATTHEWS, 1998, p.168) 

 

Concordamos também com McComas (1998, p.6) quando argumenta que os 

professores precisam “promover uma descrição precisa da função, processos e 

limites da ciência ao invés de envolver os estudantes em argumentos complexos 

que dizem mais respeito aos filósofos da ciência”; portanto, optamos por um 

consenso modesto, o qual acreditamos ser mais adequado aos estudantes do 

ensino básico, apesar de sabermos que há certas questões relativas à NdC, como 

por exemplo “Quando uma teoria é confirmada ou verificada?”, para as quais temos 

que estimular o debate, apresentando aos estudantes o pluralismo de idéias a 

respeito do tema.  

Vários pesquisadores (ROBINSON, 1968; MARTIN, 1972; ENNIS, 1979; 

GIDDINGS, 1982; LEDERMAN, 1983; DUSCHL, 1998; MATTHEWS, 1994 apud 

McCOMAS, 1998; GIL-PÉREZ et al, 2001, FERNÁNDEZ et al, 2005 e PRAIA et al, 

2007) têm dado sugestões explícitas ou implícitas sobre quais características da 

ciência devem ser incluídas para formar esse consenso modesto. Concordamos 

com Gil-Pérez et al (2001), ao afirmarem que existem aspectos essenciais sobre a 

NdC, acerca dos quais existe amplo consenso, que devem ser destacados, 

relativizando as divergências e variações de abordagem, para que possamos 
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desenvolver junto aos estudantes uma concepção crítica sobre a NdC. Podemos 

resumir assim os pontos de consenso: 

 

 Recusar a idéia do “Método Científico”. Não existe um método 

científico, como um conjunto de regras perfeitamente definidas que 

devem ser aplicadas mecanicamente e independentes do domínio 

investigado, e sim um pluralismo metodológico. Tal como diz Bunge 

(1980): “A expressão (método científico) engana, pois pode induzir a 

crença de que o método consiste num conjunto de receitas exaustivas 

e infalíveis...”.  

 Recusar o empirismo que concebe o conhecimento como 

resultado da inferência indutiva a partir de “dados puros”. 

Somente à luz de um sistema teórico os dados podem ser coletados, 

interpretados e passam a ter sentido. 

 Evidenciar o papel do pensamento divergente na investigação. 

Os cientistas não raciocinam em termos de certezas, mais ou menos 

baseadas em evidências, mas em termos de hipóteses, que estão 

alicerçadas em conhecimentos adquiridos, mas que são concebidas 

como simples tentativas de resposta, que deverão ser postas à prova 

o mais rigorosamente possível. São, então, as hipóteses que orientam 

a busca de dados.  

 Buscar a coerência global (CHALMERS, 2004). Os resultados 

obtidos devem ser coerentes com todo o processo seguido para obtê-

los, o que conduz a revisões contínuas, a tentar obter esses 

resultados por caminhos diversos e, particularmente, a mostrar a sua 

coerência com os resultados obtidos noutras situações. 

 Compreender o caráter social do desenvolvimento científico. A 

comunidade científica é um grupo social, não fazendo praticamente 

sentido a idéia de investigação completamente autônoma, e não 

influenciada pelos problemas e circunstâncias do momento histórico, 

da mesma forma que a sua ação tem uma clara influência sobre o 

meio físico e social em que se insere.  
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ATIVIDADES DEMONSTRATIVAS 

Figura 1 

 

2.3  ANÁLISE DOS MODELOS DE LADEF 

 

Entre as diversas concepções de laboratórios didáticos citadas na literatura 

por Alves Filho (2004) e Hamburger (2007), optamos por investigar o LADEF não 

quanto às suas características organizacionais (Experiências de cátedra ou 

laboratório de demonstrações, Laboratório tradicional ou convencional, Laboratório 

divergente, Laboratório de projetos, Laboratório biblioteca...), que, na maioria das 

vezes, não explicitam os seus fundamentos epistemológicos, mas sim quanto às 

concepções de ciência que alicerçam a sua organização. Sendo assim, dividimos o 

LADEF segundo dois modelos: O tradicional e o Investigativo.  

A figura 1 mostra os modelos de LADEF e as respectivas atividades 

experimentais decorrentes, que serão alvo da nossa discussão nos parágrafos 

subsequentes desse tópico. 

 

 

 

2.3.1 O LADEF tradicional 

 

Este modelo de LADEF é baseado na concepção empírico-indutivista da 

ciência e, portanto, enfatiza a papel da observação neutra no teste das hipóteses 

derivadas a partir da teoria. Consiste basicamente de um conjunto de atividades 

práticas, previamente estabelecidas unilateralmente pelo professor (TAMIR, 1991 

As atividades demonstrativas 
podem ser realizadas segundo os 

dois modelos de LADEF
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apud BORGES, 2002), sendo ao educando reservado somente o papel da coleta e 

análise dos dados. 

Seus objetivos geralmente são testar empiricamente uma lei científica ou 

hipóteses derivadas de uma teoria, aprender a utilizar um determinado instrumento 

ou técnica (BORGES, 2002). 

Segundo Hodson (2004), nesse modelo de LADEF, frequentemente é pedido 

aos estudantes que,  

 

compreendam a natureza do problema e o procedimento experimental (nenhum dos 

quais lhes são consultados), que adotem a perspectiva teórica relacionada com o 

objeto de estudo (com o mínimo de ajuda do professor), que leiam, assimilem e 

sigam as instruções do experimento, que manuseiem o dispositivo em questão, que 

coletem os dados, que reconheçam as diferenças entre os dados coletados e os 

resultados que “deveriam obter", que interpretem estes resultados e escrevam um 

relatório do experimento (muitas vezes usando uma linguagem impessoal e 

curiosamente obscura), e além disso, se pede que em todos os momentos se 

comportem razoavelmente bem com outros parceiros. (HODSON, 2004, p.304). 

 
Os estudantes, normalmente, trabalham em pequenos grupos seguindo de 

perto um roteiro fortemente estruturado, tipo “cook-book” (ALVES FILHO, 2000), 

que inibe qualquer possibilidade de modificação do arranjo experimental, definição 

dos dados a serem coletados e da forma de tratá-los. 

No LADEF tradicional, a maior parte do tempo do educando é gasta na 

montagem do experimento, coleta de dados e cálculos (BORGES, 2002), o que 

reduz drasticamente o tempo de reflexão e tomada de decisão a respeito da 

atividade que está realizando (ALVES FILHO, 2000).  

A conclusão de horas de esforço para seguir uma “receita de bolo”, nem 

sempre clara, culmina com a elaboração de um relatório no qual os dados 

coletados são tratados e, via de regra, se chega a conclusões previamente 

conhecidas, mas nem sempre ao significado da atividade experimental realizada. 

Segundo Borges (2002), citando Tamir (1989), “em geral os estudantes percebem 

as atividades práticas como eventos isolados, onde o objetivo é chegar à resposta 

certa”.  

Além da concepção empírico-indutivista e ateórica da ciência, esse modelo 

de LADEF estimula outras concepções equivocadas. Reforça a concepção 

aproblemática e ahistórica da ciência, visto que tanto o problema como o 

procedimento para resolvê-lo são conhecidos por antecipação; portanto, partindo 

da afirmação “Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma 
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pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico” 

(BACHELARD, 1938), não pode haver conhecimento. 

O LADEF tradicional também intensifica a concepção rígida da atividade 

cientifíca, por estar orientado por um roteiro algorítmico, que, guardadas as devidas 

proporções, transmite a idéia de um “método científico” infalível. Além disso, reforça 

a visão descontextualizada, acrítica e socialmente neutra da atividade científica. 

Assim, segundo Borges (2002), não é inesperado 

 

que o laboratório seja pouco efetivo em provocar  mudanças nas concepções e 

modelos prévios dos estudantes, em proporcionar uma apreciação sobre a natureza 

da ciência e da investigação científica e em facilitar o desenvolvimento de 

habilidades estratégicas (BORGES, 2002, p.296).  

 
As críticas ao modelo tradicional de LADEF são abundantes na literatura 

(BARBERÁ, VALDÉS, 1996; BORGES, 2002; GIL-PÉREZ et al, 1991; GIL-PÉREZ, 

NAVARRO, GONZÁLEZ, 1993; HODSON, 1994) e mostram que ele se fundamenta 

em uma concepção pedagógica e epistemológica equivocadas (HODSON, 1988; 

MILLAR, 1991 apud BORGES, 2002). 

Parece que existe entre os pesquisadores da área de ensino de ciências um 

consenso em desaprovar a utilização do LADEF tradicional, devido ao impacto 

negativo sobre a aprendizagem dos estudantes (BORGES, 2002, p.295). 

 

2.3.2 O LADEF investigativo 

 

“O que os estudantes de todas as idades parecem valorizar é o desafio cognitivo 

(embora a tarefa não tenha que ser tão difícil, que não possa ser compreendida e 

deva ser relativamente fácil de realizar): Fazer uma experiência „adequada‟ (que 

tenha um objetivo claro e „funcione‟) e ter uma medida de controle e 

independência suficientes.” (HODSON, 1994, p.300). 

 

Devido às limitações do LADEF tradicional, apontadas na seção anterior, 

vários pesquisadores (GIL-PÉREZ et al, 1991, 2005, 2006; GONZÁLEZ, 1992; 

HODSON, 1992, 1993; GRAU, 1994; LILLO, 1994; WATSON, 1994; TAMIR, GARCÍA, 

1992; VALDÉS, 1996), têm apontado para a organização do Laboratório Didático de 

Ensino de Física como investigação. 

O LADEF investigativo permite que a experimentação possua um caráter 

mais aberto, sendo possível enfatizar as concepções espontâneas, o teste de 

hipóteses, a mudança conceitual, a capacidade de observação e descrição de 
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fenômenos e até mesmo de reelaboração de explicações causais nos educandos 

(ABIB, 1988; VILLANI, 1994; GONÇALVES e CARVALHO, 1995; CRUZ, 1997; 

BARBOSA et al, 1999; GIRCOREANO, 2001). 

A metodologia empregada pelo LADEF investigativo possibilita aos 

educandos buscarem por si mesmos as respostas e soluções para os problemas 

apresentados, sem o “auxílio” de um roteiro experimental, fortemente estruturado, 

ou de instruções verbais rígidas do professor. 

Além de desenvolver aspectos que contribuem para o progresso intelectual 

dos estudantes (autonomia, argumentação, pensamento crítico, capacidade de 

reflexão, abstração, generalização, síntese...), visa uma transformação mais 

profunda, tanto nos conhecimentos físicos, quanto nos aspectos atitudinais dos 

estudantes diante de situações problemáticas abertas (LABURÚ, 1995; COELHO et 

al, 2000; ARAÚJO e ABIB, 2003). 

Para Borges (2002, p.303), “um problema, diferentemente de um exercício 

experimental, é uma situação para a qual não há solução imediata obtida pela 

aplicação de fórmulas ou de um algoritmo”. Segundo Gil e Torregrosa, (1986) 

citados por Azevedo (2004), o conceito de problema está associado a 

“investigações que suponham a ocasião de aplicar a metodologia científica”. Para 

Garret (1988), citado por Borges (2002) um problema consiste em uma provocação 

feita aos estudantes, podendo ser elaborado em vários níveis. 

Tamir (1991) apud Borges (2002) propõe uma classificação para os 

problemas que varia do nível 0 (problema totalmente „fechado‟, que segundo a 

definição de Borges, equivaleria a um exercício experimental) até o nível 3 

(problema totalmente „aberto‟). 

 

Nível de Investigação Problemas Procedimentos Conclusões 

Nível 0 Dados Dados Dados 

Nível 1 Dados Dados Em aberto 

Nível 2 Dados Em aberto Em aberto 

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto 

 

Tabela 1 – Níveis de Investigação 
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Organizar o LADEF como investigação não significa transformar os 

educandos em cientistas. Hoje, sabemos que os educandos não podem por si só 

redescobrir todos os conhecimentos científicos (GIL-PÉREZ e CARRASCOSA, 

1994).  

O que se propõe é que os estudantes atuem como investigadores neófitos, 

orientados por um educador experiente que atua como mediador entre o grupo e a 

tarefa (Borges, 2002, p.307), o que concorda com as idéias sobre o papel dos 

adultos na educação (CACHAPUZ et al, 2005). Neste sentido, o LADEF 

investigativo é muito mais um Laboratório Didático de Ensino de Física como 

Investigação Orientada, que permite aos estudantes uma participação ativa no 

processo de produção do conhecimento. 

Segundo Hodson (1992), 

 

 

Os estudantes desenvolvem melhor compreensão conceitual e aprendem mais 

sobre a natureza da ciência quando participam de investigações científicas, desde 

que haja oportunidades suficientes e apoio para a reflexão. (Hodson, 1992, apud 

GIL-PÉREZ et al, 2005, p.26). 

 

Posição semelhante é defendida por Gil-Pérez et al (2006, p.163), ao afirmar 

que as práticas de laboratório investigativas devem deixar de ser meramente 

“experimentais” e incorporar outras características9 fundamentais da atividade 

científica, tais como: 

 Propor aos estudantes situações problemáticas abertas; 

 Discutir o interesse e a relevância das situações propostas; 

 Proceder à análise qualitativa, à luz da literatura, das situações, 

                      visando definir e delimitar os problemas a serem investigados; 

 Favorecer a invenção de conceitos e a emissão de hipóteses; 

 Elaborar estratégias experimentais para testar as hipóteses à luz da 

                     teoria; 

 Implementar as estratégias e fazer a análise dos resultados, 

                        comparando os resultados com os obtidos por outros educandos e 

                     com os presentes na literatura; 

                                                           
9 As características listadas não devem ser tomadas como um algoritmo, e sim como orientações para 

reorganizar o LADEF com investigação orientada. 
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 Utilizar o novo conhecimento numa variedade de outras situações, 

                        enfatizando as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e 

                      ambiente. 

Esta reorganização do LADEF como um processo de pesquisa orientado 

possibilita que os educandos, ao participarem da produção do conhecimento, 

possam obter uma aprendizagem significativa e eficiente (CARVALHO et al, 2001, 

p.120), “com ênfase no envolvimento do estudante na identificação do problema, no 

desenvolvimento da hipótese, no teste e na argumentação” (MATTHEWS, 1995, 

p.192). 

Para Fernández et al (2005), o modelo de LADEF investigativo, baseado na 

concepção crítica da ciência,  pode ajudar a superar a transmissão de uma imagem 

distorcida e empobrecida da ciência. Convém, entretanto, chamar atenção de que 

esse modelo de LADEF é incompatível com a concepção bancária da educação, o 

que nos leva à necessidade de questionar o papel do educador no processo de 

transformação da imagem distorcida da ciência transmitida aos educandos. 

Apesar da literatura abundante sobre o tema e, por ser considerado pelos 

pesquisadores como um avanço em relação ao ensino por mera transmissão de 

conhecimentos, o LADEF investigativo, continua encontrando barreiras ( 

FERNÁNDEZ et al, 2005, p.55), cuja a análise foge ao escopo desse trabalho, mas 

que inviabilizam a sua implementação nas escolas, reforçando o caráter de 

revolução pendente (GIL-PÉREZ et al., 2006, p.160; HOFSTEIN & LUNETTA, 2004, 

p.2).  

 

2.3.3 As atividades demonstrativas e os modelos 

          de LADEF 

 

O modelo de LADEF determina os tipos de atividades experimentais que 

podem ser realizadas pelos estudantes. As atividades de verificação são 

compatíveis com o modelo de LADEF tradicional, ao passo que as atividades 

investigativas estão em acordo com o LADEF investigativo. 

As atividades demonstrativas são uma das modalidades mais utilizadas por 

professores e estudadas por pesquisadores (ARAÚJO & ABIB, 2003, p.189), 

estando presentes nos dois modelos de LADEF. 
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Podem ser caracterizadas como: Atividades Demonstrativas de Verificação 

(ADV) ou como Atividades Demonstrativas de Investigação (ADI), as quais 

possuem características epistemológicas bastante distintas. 

As atividades demonstrativas de verificação são realizadas pelo educador, 

que tem o papel ativo, enquanto ao educando passivo cabe o papel de mero 

observador. A função básica desse tipo de atividade é ilustrar tópicos teóricos 

discutidos em sala (Alves Filho, 2000, p.176). 

Ferreira (1978), citado por Alves Filho (2000), afirma que essas atividades 

são mais motivadoras para quem as realiza do que para quem as assiste. 

As atividades demonstrativas de investigação são realizadas pelo educador 

em conjunto com o educando. Ambos atuam ativamente, em constante diálogo 

sobre os “aspectos conceituais e práticos relacionados com os equipamentos, a 

possibilidade de se levantar hipóteses e o incentivo à reflexão crítica” (ARAÚJO & 

ABIB, 2003, p.181). As ADI constituem um excelente recurso de problematização, 

discussão e aprofundamento do fenômeno ou tema estudado, principalmente na 

presença de fatores externos limitantes. 

 

2.4  O LADEF INVESTIGATIVO, AS CONCEPÇÕES 

        SOBRE A NdC E AS CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO 

 

2.4.1 As concepções da educação segundo Paulo Freire 

 

Falar das concepções da educação segundo Paulo Freire significa, antes de 

tudo, delinear sua visão ontológica. Ao encararmos a educação como um processo 

político, que ocorre no mundo, entre os homens, e, portanto, como um fenômeno 

humano, somos levados a perguntar: O que é o homem? Qual o seu papel no 

mundo? As respostas a estas questões definirão os objetivos e métodos da ação 

educativa. 

Para Freire (1974), o homem é um ser da práxis, porque admira o mundo e o 

objetiva; porque capta e compreende a realidade, transformando-a com a sua ação-

reflexão. Sua vocação ontológica é a de um ser que exerce ação e transforma o 

mundo e que, ciente da sua incompletude, e igualmente, da realidade histórica, se 

insere na busca permanente. Busca da qual é ele o próprio sujeito, e que se inicia 
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no relacionamento dos homens com o seu mundo, tendo como objetivo básico o 

ser mais, a humanização. 

Dialeticamente, a desumanização, o ser menos, representa o seu contrário, 

ambas se constituem em possibilidades históricas do homem como um ser 

incompleto e consciente da sua incompletude, mas somente a primeira se constitui 

em vocação verdadeira, uma vez que, “se admitíssemos que a desumanização, 

como algo provável e comprovado na história, instaurasse uma nova vocação do 

homem, nada mais haveria a fazer, a não ser assumir uma posição cínica e 

desesperada” (FREIRE, 1974, p.13). 

Alicerçado nesta visão ontológica, Freire, sustenta que uma educação 

verdadeiramente humanista não reforça os mitos que alicerçam o processo de 

desumanização, ao contrário, se esforça para combatê-los, e desvelar a realidade, 

e que, a práxis pedagógica do professor de ciências, entendida como reflexão-ação 

sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 1970, p.38), se desenvolve, de forma 

consciente ou não, para a emancipação (humanização) ou submissão 

(desumanização) dos educandos (FREIRE, 1974, p.23, 24). Essa práxis está 

alicerçada na ecologia conceitual10 (PINTRICH et al, 1993) do educador, da qual 

fazem parte as concepções sobre a NdC, já discutidas anteriormente e as 

concepções da educação. 

Segundo Freire (1970), existem duas concepções de educação antagônicas 

que se relacionam estreitamente com as possibilidades históricas do homem: 

A concepção bancária11 e a concepção problematizadora e emancipadora 

(FREIRE, 1974, p.14). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 O termo ecologia conceitual tem sido usado pelos pesquisadores em educação científica para designar a 
totalidade dos credos epistemológicos, ontológicos e outros compromissos assumidos por educandos ou 
educadores e que têm influência na aprendizagem ou ensino científicos. 
11

 O termo se refere à idéia de que o educando é como se fosse uma “caixa” na qual o educador vai fazendo 
depósitos de conhecimento. 
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Partindo da constatação da ausência de dialogicidade nas salas de aula, 

Freire (1970), afirma: 

 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 

experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como 

seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é "encher" 

os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da 

realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão 

ganhariam significação [...] Desta maneira, a educação se torna um ato de 

depositar, em que os educandos são depositários e o educador o depositante. Em 

lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 

(FREIRE, 1970, p. 57) 

 

Isso o leva a denominar essa prática de concepção bancária da educação. 

Essa concepção de educação que visa tornar o educando passivo e adaptá-

lo à estrutura opressiva, se baseia numa visão distorcida de homem e de 

consciência.  A consciência é vista como uma “caixa” vazia, que vai sendo 

preenchida pelo educador com pedaços do mundo, que se tornam, no interior das 

cabeças dos educandos, em conteúdos de consciência. Sendo assim, a tarefa da 

educação e do educador se resume a depositar fatos e informações sobre as 

mentes vazias dos educandos, cabendo a esses receberem passivamente os 

depósitos, arquivá-los, memorizá-los e repeti-los. A concepção bancária, “termina 

por arquivar o próprio homem, tanto o que faz o depósito como o que recebe, pois 

não há homem fora da busca inquieta. Fora da criação, da recriação. Fora do risco 

da aventura de criar” (FREIRE, 1974, p. 16). 

É fácil notar que, nesta concepção, não há lugar para a imaginação, para a 

criatividade, o diálogo, o engajamento, a transformação da realidade, o pensamento 

crítico e, sobretudo para o conhecimento, já que qualquer entendimento verdadeiro 

é dialógico por natureza (VOLOSHINOV, 1992). 

Por fim, a concepção bancária da educação, 

 

Nega a realidade em devenir. Nega o homem como ser da busca constante. Nega 

sua vocação ontológica de ser mais. Nega as relações homem-mundo, fora das 

quais não se compreende nem o homem nem o mundo. Nega a criatividade do 

homem, submetendo-o a esquemas rígidos de pensamento. Nega seu poder de 

admirar o mundo, de objetivá-lo, do qual resulta seu quefazer transformador. Nega 

o homem como ser da práxis. Imobiliza o dinâmico. Transforma o que está sendo 

no que é, e assim mata a vida. Desse modo, não pode esconder a sua ostensiva 

marca necrófila. (FREIRE, 1974, p.16) 
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Contrariamente, a concepção emancipadora e problematizadora da educação 

parte do pressuposto de que existe uma solidariedade indivisível entre humanos e seu 

mundo, de que não há dicotomia possível entre os dois e que, portanto, reflexões 

autênticas não podem considerar o homem abstrato e nem o mundo sem homem, 

“não há um sem os outros, mas ambos em permanente integração” (FREIRE, 1970, p. 

37). Esta concepção da educação está alicerçada numa realidade sempre mutável e 

na vocação ontológica do homem de ser mais, portanto atua na direção da 

humanização. Entende o homem como um ser da práxis, desmistifica a realidade, 

estimula a visão crítica, e a busca inquieta do saber, considerado sócio-histórico 

condicionado, luta pelo homem-pessoa, transformador do mundo. “Ama a vida, em 

seu devenir. É biófila e não necrófila” (FREIRE, 1974, p.17).  

Portanto,  

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres "vazios" 

a quem o mundo "encha" de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 

especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens, como 

"corpos conscientes" e na consciência como consciência intencionada ao mundo. 

Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens 

em suas relações com o mundo. (FREIRE, 1970, p.67) 

 

Nota-se claramente que a visão de homem, nesta concepção, é radicalmente 

alterada em relação à concepção bancária, implicando mudanças significativas nas 

relações educador-educando, que deixam de ocorrer em termos de um mero ato de 

transmitir conhecimentos, para tornar-se um ato cognoscente (FREIRE, 1970, p.68). A 

concepção emancipadora e problematizadora da educação faz-se, então, através de 

uma constante problematização entre os homens e o seu mundo. “Seu quefazer é 

problematizador, jamais dissertador ou depositador” (FREIRE, 1974, p. 17). 

Quando se questiona a favor do que e de quem e, portanto, contra o que e de 

quem essas concepções se põem à disposição, percebe-se claramente que a 

concepção “bancária” está a serviço da dominação, por negar sistematicamente a 

dialogicidade, enquanto que a concepção emancipadora e problematizadora está a 

serviço da libertação, por afirmá-la. Do mesmo modo, torna-se evidente a visão de 

homem, de mundo, de sociedade, de educação que cada uma delas carrega e, 

portanto, suas implicações político-pedagógicas. 
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Ao assumir a concepção emancipadora e problematizadora da educação como 

raiz do seu processo educativo,  

 

o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 

em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, 

se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os "argumentos de 

autoridade" já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se 

necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 1970, 

p.68) 

 

Outro grave problema emerge quando se analisa a prática pedagógica 

alicerçada pela concepção “bancária” da educação. Percebe-se destacadamente dois 

momentos nessa prática, o primeiro em que o educador prepara a sua aula frente a 

objetos “concretos”, em locais distintos da sala de aula, por exemplo, no laboratório de 

Física, ao investigar um determinado fenômeno, ou na biblioteca, quando realiza 

estudos teóricos, e o segundo quando narra, em sala de aula, aos seus alunos (as) as 

suas ou as conclusões obtidas pelos cientistas. Nesta prática, o conhecimento 

mutilado pelo educador, dissociado da sua totalidade, mutila o educando. Assim,  

 

Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, 

mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato 

cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como incidência de seu 

ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da reflexão crítica de 

ambos. (FREIRE, 1970, p. 69) 

 

Em contraponto ao acima exposto, a concepção emancipadora e 

problematizadora da educação exige uma posição permanentemente reflexiva do 

educando. Este não é mais caixa passiva, que vai sendo preenchida, mas é um 

corpo consciente, desafiado e respondendo ao desafio. Diante de cada situação 

problemática com que se depara, sua consciência intencionada vai captando as 

particularidades da problemática total, que vão sendo percebidas como unidades 

em interação pelo ato reflexivo de sua consciência, que vai se tornando crítica. 

Assim, numa prática pedagógica alicerçada pela concepção problematizadora da 

educação, faz-se necessário que o educador reflita criticamente junto aos 

educandos sobre os objetos cognoscíveis. Assim,  

 

o educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente, na 

cognoscitividade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de 

depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico, também. (FREIRE, 1970, p. 69) 

 



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

47 

2.4.2 A concepção problematizadora e emancipadora 
freiriana da educação, o ensino de Física e o LADEF 
investigativo 

 
Ao introduzir essa seção, gostaria de fazê-lo dizendo que a relação de Paulo 

Freire e suas idéias com os físicos e com a física, no Brasil, se iniciou em 1975, 

quando um grupo de físicos da Universidade de São Paulo (USP), Luiz Carlos 

Menezes, João Zanetic, Amélia Império Hamburger, Demétrio Delizoicov, José 

André Angotti e Mário Tekeia, começou a discutir uma metodologia de ensino, 

baseada nas idéias de Paulo Freire, visando modificar o ensino de física nas 

escolas, que tradicionalmente se dava de maneira formal e propedêutica. O que 

movia esse grupo de físicos era o entendimento de que ciência é um elemento 

fundamental para a emancipação do homem e para a formação da cidadania, 

muito embora soubessem que o “método” Paulo Freire tinha origem em um 

contexto revolucionário, ligado à alfabetização de adultos. 

As idéias desse grupo logo foram colocadas em prática, entre os anos de 

1979 a 1981, na recém emancipada Guiné-Bissau, onde Freire já estivera. Um país 

que após libertar-se, pela luta armada, do jugo do colonialismo português, tinha 

que empreender um grande esforço de reconstrução, uma vez que, segundo Freire 

(1978, p.15), “a Guiné não partia de zero, mas de suas fontes culturais e históricas, 

de algo de bem seu, da alma mesma de seu povo, que a violência colonialista não 

pôde matar”. Demétrio Delizoicov, seguido de José André Angotti, mostraram que 

no diálogo com etnias e suas tradições ou com o governo local e suas intenções, 

ciência e ideologia se mostravam cada vez menos distantes. A partir dos círculos 

de investigação temática, foram definidos os temas geradores, que tinham como 

temática central a agricultura, entre os quais se encontrava “os instrumentos 

agrícolas e o solo”. A partir da abordagem temática, puderam, por exemplo, 

estudar a partir do instrumento de trabalho da etnia balanta – a enxada balanta – o 

princípio da alavanca, que ali era reconhecido pelos guineenses, não o sendo, tão 

facilmente, quando se tratava da balança de cereais, trazida pelo colonizador.  

Dentre as conclusões obtidas pelo estudo, afirmam que  

 

 

 

 



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

48 

a prática decorrente do projeto desenvolvido na Guiné-Bissau mostrou ser, mais 

do que possível, realmente factível a transposição da dinâmica da educação 

problematizadora para uma situação distinta da educação de adultos, ou seja, na 

educação formal com as escolas funcionando em regimes seriados, com as suas 

divisões em classes, disciplinas, com horários, provas, etc. (DELIZOICOV, 1983, 

P.87). 

 

Os relatos e análises dos anos vividos na Guiné-Bissau se transformaram, 

em dissertações de mestrado12. Em, 1991, ainda discutindo algumas teses de 

Paulo Freire, Demétrio Delizoicov, defende a sua dissertação de doutorado.13 

Não podemos deixar de citar que o trabalho realizado na Guiné-Bissau 

encontrou paralelos no Brasil. 

No Rio Grande do Norte, em São Paulo do Potengi, na periferia de Natal, 

desenvolveu-se um trabalho tinha como tema a problemática nordestina da água e 

a seca, e foi realizado pelas físicas Maria Pernambuco e Cristina Dal Pian. 

Em São Paulo, durante os anos de 1989 a 1992, foi implantado nas escolas 

públicas da cidade o Projeto de Interdisciplinaridade via Tema Gerador, quando o 

próprio Paulo Freire foi secretário municipal de educação da cidade de São Paulo 

(PONTUSCHKA, 1993; DELIZOICOV, 2008). 

Através dos trabalhos desenvolvidos por esse grupo de físicos(as), as idéias 

de Paulo Freire, desenvolvidas originalmente no contexto da educação informal 

(alfabetização de adultos), puderam ser adaptadas, reinventadas e aplicadas ao 

ensino de ciências em uma escola formal. 

À guisa de conclusão dessa rápida incursão histórica, não podemos deixar 

de mencionar o projeto GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física), que 

em 1984, a partir de uma iniciativa conjunta de professores da rede pública e 

docentes universitários, pela primeira vez adotou uma prática dialógica e 

desenvolveu uma metodologia que reflete a vivência e a condição sócio-cultural 

dos educandos, muito embora não tenham adotado Paulo Freire como referencial 

principal. 

Podemos prosseguir perguntando quais as possíveis contribuições da 

concepção emancipadora e problematizadora da educação de Paulo Freire para o 

                                                           
12

 DELIZOICOV, D. Concepção Problematizadora para o Ensino de Ciências na Educação Formal. São Paulo, 
1982. Dissertação de Mestrado. Instituto de Física/Faculdade de Educação da USP. 
ANGOTTI, J.P. Solução Alternativa para a Formação de Professores de Ciências São Paulo, 1982. Dissertação 
de Mestrado. Instituto de Física/Faculdade de Educação da USP. 
13

 DELIZOICOV, D. Conhecimento, tensões e transições. São Paulo, 1991. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Educação da USP. 
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LADEF investigativo? 

Considerando a amplitude da questão, e o foco da pesquisa, limitamos 

nossas reflexões à escolha dos conteúdos programáticos, deixando a busca das 

demais contribuições ao ensino de física por investigação para reflexões futuras. 

Pensar o LADEF investigativo numa perspectiva freiriana significa, antes de 

tudo, mergulhar na realidade dos educandos, com eles, para juntos extrair dessa 

realidade os temas geradores, que preencherão de sentido todo o processo de 

ensino e aprendizagem, definindo, inclusive, os conteúdos que serão investigados. 

Esta é, segundo Carvalho (2004, p.2), uma das questões mais antigas da didática 

das ciências e que ainda provoca muitas discussões, principalmente quando se 

procura responder “por que ensinar o conteúdo proposto?”  

Significa, também, partir da experiência existencial dos educandos, do seu 

universo temático. Segundo Delizoicov (1983),  

 

A percepção do universo temático é conseguida através de uma pesquisa, que 

Paulo Freire denomina “investigação temática”, e é realizada em conjunto pelo 

educador e comunidade sobre a realidade que os cerca e a experiência de vida 

do aluno. Através dela, o professor de Ciências, ou a equipe de professores, 

deve identificar os fenômenos ou situações de maior relevância na vida sócio-

cultural e econômica da população envolvida. (DELIZOICOV, 1983, p.86). 

 

Os temas geradores apreendidos durante o processo de investigação 

temática “gerarão” os conteúdos programáticos a serem desenvolvidos junto aos 

educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Definição dos conteúdos programáticos 
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Segundo Freire (1970),  

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático 

da educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 

depositado nos educandos -, mas a devolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma 

desestruturada (Freire, 1970, p. 83). 

 

A etapa de investigação temática 

exige necessariamente um 

compromisso e uma abertura ao 

diálogo entre educadores e educandos, 

o que só pode ocorrer, segundo 

Delizoicov (1983, p.86), se o ponto de 

partida é aquilo que é familiar ao 

educando, pois somente dessa forma 

ele poderá, de fato, participar desse 

diálogo e no momento em que o 

professor se concebe como “educador-

educando”, ou seja, como um educador que é também um educando na apreensão 

da realidade e na apreensão da visão da realidade que a comunidade possa ter. 

As situações abstraídas do cotidiano e contidas no tema gerador são então 

problematizadas num processo que envolve três etapas, “codificação”, 

“decodificação” e a “problematização”. A codificação consiste, em apresentar aos 

educandos, as situações envolvidas no tema gerador, sob a forma de recurso 

audiovisual, textos, relatos, experimentos, equipamentos..., tendo como objetivo 

realizar uma mediação entre o contexto concreto e o teórico. Na etapa, seguinte, a 

decodificação, busca-se, através do diálogo coletivo, realizar uma descrição e, 

construir uma visão coletiva, que se encaminha, através da problematização, para 

uma análise crítica da situação apresentada. Os conteúdos programáticos surgem, 

assim, naturalmente como instrumentos que propiciam a educandos e educadores 

atuarem criticamente no desvelamento da realidade. Assim a concepção freiriana 

da educação se aproxima do LADEF investigativo, ao inserir o educando em 

problemas que fazem sentido para a sua vida e a da sua comunidade.  

TEMA 
GERADOR

EXPERIMENTO

TEXTO

EQUIPAMENTO

RECURSO 
AUDIOVISUAL

Figura 03 – Codificação do tema gerador 
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2.4.3 As concepções sobre a NdC e as concepções da 

          educação 

 

O LADEF investigativo, baseado na concepção crítica da ciência, tem como 

um dos pontos centrais a participação ativa dos educandos e do educador na 

resolução dos problemas propostos (CARVALHO, 2004, p.32). 

 Dentre outros objetivos, visa desenvolver nos educandos o pensamento 

crítico, a emissão de hipóteses, a dialogicidade, a argumentação, a elaboração de 

raciocínios e registros escritos. 

Ao educador, cabe adotar uma postura aberta, que afirme a dialogicidade em 

sala de aula, que reflita junto aos educandos sobre os objetos cognoscíveis, de 

modo a torná-los investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador 

crítico, também. 

É preciso que o professor parta do conhecimento que os educandos trazem, 

das suas visões de mundo, dos seus esquemas prévios de explicação da realidade, 

para, a partir daí, levá-los a conhecer melhor o que sabem e, conhecendo melhor o 

que sabem, poderem conhecer mais do que já sabem (GADOTTI, 2006). Para isso, 

 

muito mais do que saber a matéria que está ensinando, o professor que se propuser 

a fazer de sua atividade didática uma atividade investigativa deve tornar-se um 

professor questionador, que argumente, saiba conduzir perguntas, estimular, propor 

desafios (CARVALHO, 2004, p.25) 

 

Ou seja, que passe de simples expositor a mediador do processo de ensino, 

o que é impossível se o educador permanece atuando, consciente ou 

inconscientemente, segundo a concepção bancária da educação. 

Por isso, consideramos a concepção bancária da educação como mais um 

fator interno que obstaculiza a utilização do LADEF como investigação. Portanto, é 

preciso atribuir, além do caráter científico, um caráter pedagógico à “revolução 

experimental”, de modo a retirá-la da condição de “revolução pendente”. Assim, é 

impossível discutir o LADEF investigativo durante a formação de professores se 

não discutirmos em conjunto a concepção de educação que alicerça a prática do 

futuro docente. 
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A concepção bancária da educação se constitui em um terreno fértil para a 

veiculação de visões equivocadas da ciência, enquanto que a concepção 

problematizadora da educação permite ao educador ensinar-aprender ciências 

dentro de uma visão mais compatível com a concepção crítica da NdC. 

Podemos notar uma clara relação entre as visões equivocadas sobre a NdC, 

veiculadas pelo ensino tradicional, e as concepções de educação. Por exemplo, a 

concepção ahistórica e aproblemática da ciência pode ser relacionada à concepção 

bancária da educação, na medida em que esta afirma o fatalismo. 

Assim, para o educando, o mundo científico aparece como “concluído”, e não 

como um processo em construção, que pode ser transformado e no qual ele pode 

ter lugar como ser histórico. 

Deste modo, no mundo da ciência, passa a não haver espaço para as suas 

angústias, descobertas, criações, invenções, interpretações..., uma vez que parece 

que o cientista, o tecnólogo ou professor sempre pensam e constroem por ele e 

que sua tarefa é somente se esforçar em compreender e reproduzir o pensamento 

e a construção alheios.  

Essa visão deformada da ciência carrega em si uma visão fatalista da 

História e da atividade científica. Para Freire (1997, p.85,86), um dos primeiros 

saberes necessários à prática educativa é saber do futuro como problema e não 

como inexorabilidade,  

 

É o saber da História como possibilidade e não como determinação. O mundo não 

é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na 

objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só 

o de quem constata o que ocorre mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências. Não sou apenas objeto da História mas seu sujeito igualmente.. No 

mundo da história, da cultura, da política, da ciência, constato não para me 

adaptar mas para mudar. No próprio mundo físico minha constatação não me leva 

à impotência. O conhecimento sobre terremotos desenvolveu toda uma engenharia 

que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los mas podemos 

diminuir os danos que eles causam. (FREIRE, 1997, p.85,86) 

 

A concepção ahistórica e aproblemática da ciência pode ser superada na 

medida em que a concepção problematizadora da educação assume a História 

como possibilidade, e não como determinação, e que entende os homens e as 

mulheres não apenas como objetos da História, mas seus sujeitos igualmente. 
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A concepção acumulativa, individualista e elitista da ciência também não se 

sustenta à luz da concepção problematizadora da educação, na medida em que 

reconhecemos que 

A tarefa de toda a humanidade, não pode ser executada no isolamento ou 

individualismo. Ela pode ter lugar somente no companheirismo e na solidariedade 

(FREIRE, 1972, p.58) 

 

Assim, “os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 1970, p.69), e também, fazem ciência. 

Abaixo, apresentamos uma tabela resumo dessas relações, já que foge ao 

nosso objetivo fazer uma analise exaustiva das relações entre as concepções de 

ciência e as concepções de educação. 

 

CONCEPÇÃO 

SOBRE A 

NATUREZA DA CIÊNCIA 

CONCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BANCÁRIA PROBLEMATIZADORA 

Empírico-indutivista e 

Ateórica 

Não Empírico-

indutivista e Teórica 

Rígida Flexível 

Aproblemática e Ahistórica Problemática e 

Histórica 

Analítica-fragmentada Sintética-totalizante 

Individualista e Elitista Coletiva 

Descontextualizada, Acrítica 

e Socialmente Neutra 

Contextualizada, Crítica 

Totalitária Pluralista 

 
Tabela 2 – As concepções sobre a NdC e as concepções da educação 
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3 MÉTODOS 
 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A metodologia que utilizamos se encontra no referencial teórico da 

pesquisa qualitativa (ALVES,1991; ALVES-MAZZOTTI, 2006; STAKE, 1983a,b, 

2005; YIN, 2001), pois procuramos selecionar contextos de aula experimental 

para serem estudados. 

Buscamos entender, por meio de estudo de caso, como os licenciandos em 

Física da UFBA utilizam os conhecimentos relativos ao LADEF investigativo 

durante a sua prática de ensino-aprendizagem nas aulas de estágio curricular 

supervisionado. 

Consideramos que a pesquisa se enquadra na estratégia de estudo de 

caso, porque analisa de forma explanatória a utilização dos conhecimentos sobre 

o LADEF investigativo pelos licenciandos, durante a sua atuação em sala de aula, 

e em especial um caso singular. Além do mais, as condições contextuais – sala de 

aula e outros fatores externos à prática docente – não podem ser desvinculadas 

do tema da pesquisa e são fundamentais para que se entenda como os 

conhecimentos sobre o LADEF investigativo são utilizados pelos licenciandos. 

Assim, os limites entre o fenômeno (aula demonstrativa-experimental) e o 

contexto (sala de aula) não estão claramente definidos (YIN, 2001, p.32). 

Nessa situação, a estratégia do estudo de caso apresenta uma vantagem 

própria, já que estaremos trabalhando sobre um conjunto contemporâneo de 

acontecimentos, dentro do seu contexto da vida real, sobre o qual temos pouco ou 

nenhum controle (YIN, 2001). 

Outro aspecto importante que caracteriza nossa pesquisa como um estudo 

de caso é o tipo de questão formulada, uma vez que, nesse gênero de pesquisa, 

as questões são do tipo “como” ou “por que” (YIN, 2001) e versam 

predominantemente, sobre relações complexas, situadas e problemáticas 

(STAKE, 2005). 
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3.2 PARTICIPANTES 

 

O universo da pesquisa é constituído por um conjunto de setenta e nove 

licenciandos em Física do IFUFBA, dos cursos diurno e noturno, durante o estágio 

curricular supervisionado, no período compreendido entre 2006 a 2009. Nesse 

período, em virtude da disponibilidade de recursos técnicos, existe uma maior 

abundância e sistematização dos dados. Ressaltamos que, no período anterior à 

2006, o uso de recursos experimentais pelos licenciandos ainda é tímido, situação 

que progressivamente vai sendo alterada. 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

 

A coleta de dados foi realizada através da análise das aulas de estágio14 

curricular registradas em um banco de dados, criado pelo nosso grupo de pesquisa 

– NEPDC, formado a partir de aulas gravadas em vídeo. Elas são classificadas 

segundo campos previamente definidos, visando facilitar a seleção dos dados 

pelos pesquisadores em função dos seus problemas específicos de pesquisa. 

Atualmente, temos cerca de 250 aulas gravadas (dados brutos), no período 

compreendido entre 2006 e 2009, sendo que 143 delas já se encontram 

classificadas no banco de dados (dados tratados). 

O banco de dados (BD) teve início a partir das aulas de estágio gravadas 

em vídeo, durante as disciplinas Metodologia e Prática de Ensino de Física I & II - 

EDC 203/206, por iniciativa da Profª. Maria Cristina M. Penido, que registra, desde 

2002, as aulas dos licenciandos para discussão em sala de aula. Segundo 

Carvalho (2004): 

 

Esse material é muito rico, pois a partir de sua análise, podemos verificar as 

concepções de ensino, de aprendizagem e de ciências trazidas pelo professor e 

sua evolução durante os cursos (CARVALHO, 2002, p.64). 

 

 

 

 

                                                           
14

 Respeitando-se as questões éticas envolvidas na pesquisa, serão consideradas somente as aulas autorizadas 
   por escrito pelo licenciando, para podermos utilizar suas falas e imagens. 
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A seguir descrevemos a estrutura típica15 do BD, que é formado por sete 

campos16. 

Nº 

da 

Aula 

Ano 

da 

Aula 

Tipo da 

Aula 
Tema da aula 

Apresentação 

da aula 

Abordagem 

(pontual) 
Licenciando 

1 2004 Estágio Dinâmica 
Demostrativa-

Experimental 
Tradicional Licenciando 1 

2 2005 Estágio Mecânica Expositiva Comportamentalista Licenciando 2 

3 2005 Estágio Física Moderna 
Grupo de 

Estudo 
Construtivista Licenciando 3 

4 2006 Estágio Termodinâmica 
Demostrativa-

Experimental 
Tradicional Licenciando 3 

5 2006 Estágio Eletrodinâmica 
Expositiva-

Demostrativa 
Tradicional Licenciando 4 

6 2006 Estágio Dinâmica Dialogada Tradicional Licenciando 5 

7 2006 
Mini-

Aula 
Cinemática 

Expositiva-

Demostrativa 
Tradicional Licenciando 6 

8 2007 
Mini-

Aula 
Ondas 

Expositiva-

Demostrativa 
Tradicional Licenciando 7 

9 2007 Estágio Óptica 
Demostrativa-

Experimental 
Construtivista Licenciando 7 

10 2008 Estágio Óptica Expositiva Tradicional Licenciando 7 

 

Tabela 3 – Banco de dados 

 

Os dois primeiros campos, “Nº da Aula” e “Ano da Aula”, são auto-

evidentes, sendo que o terceiro, “Tipo da Aula”, distingue entre as aulas 

ministradas pelos licenciandos durante o estágio curricular e as mini-aulas, que 

consistem em um exercício de planejamento, preparação e apresentação de um 

                                                           
15

 Os dados integrantes da tabela 3 representam apenas uma imagem que nos permite mostrar, em poucas 
linhas, as diversas possibilidades encontradas no banco de dados real. 
16

 Convém ressaltar que o Banco de Dados não apresenta uma distribuição uniforme quanto ao número de 
aulas registradas por licenciando. Podemos encontrar licenciandos que tiveram mais aulas registradas (Ex. 
licenciando 7) do que outros (Ex. licenciando 3), em virtude das condições práticas para o acompanhamento 
dos estágios, tais como, disponibilidade de equipamento para gravação. 
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determinado tema, durante as aulas de Metodologia e Prática de Ensino de Física 

I. 

As mini-aulas são uma espécie de laboratório didático em que novas idéias 

metodológicas podem ser implementadas pelos licenciandos e discutidas com os 

demais participantes da disciplina, criando a possibilidade de que eles venham a 

utilizá-las durante o estágio curricular supervisionado e até mesmo no decorrer da 

sua vida docente. 

O quarto campo, “Tema da Aula”, discrimina o tema central, enquanto que 

o sexto e sétimo indicam, respectivamente, o paradigma de ensino/aprendizagem 

predominante durante as aulas (SILVA e PENIDO, 2010) e a identificação do 

licenciando. 

O quinto campo, “Apresentação da Aula”, alvo da nossa pesquisa, 

representa as formas predominantes de apresentação da aula: Expositiva, 

Expositiva-Demostrativa, Demostrativa-Experimental, Dialogada ou Grupo de 

Estudo. 

As aulas expositivas e os grupos de estudo dispensam maiores 

comentários, enquanto as aulas expositivas-demonstrativas podem ser definidas 

como aulas teóricas nas quais o licenciando se utiliza de objetos concretos 

(molas, termômetros, imãs, lâmpadas...), de recursos audiovisuais (vídeos, 

retroprojetor, data show...), simulações ou até mesmo de demonstrações 

matemáticas para ilustrar  o que está sendo narrado aos educandos. 

As aulas demonstrativas-experimentais podem ser definidas como aulas 

experimentais nas quais o licenciando se utiliza do LADEF para realizar atividades 

de verificação, demonstrativas ou investigativas. 

Já as aulas dialogadas são caracterizadas pela presença das vozes dos 

educandos e do educador, buscando acordos, escutando opiniões e partindo da 

idéia de que ninguém possuí a verdade absoluta. 
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3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

3.4.1 Definição e delimitação do Corpus da pesquisa 

 

Visando definir o corpus da pesquisa, investigamos a distribuição dos 

dados pertencentes à classe „Apresentação da Aula‟, a fim de obter um panorama 

do uso de recursos experimentais pelos licenciandos. Essa investigação visou 

determinar qual o percentual de aulas Demonstrativas-Experimentais (DE) 

presentes no banco de dados. 

 

 

Figura 04 – Forma de apresentação das aulas 

 

Os resultados mostram que a forma predominante de apresentação 

escolhida pelos licenciandos é a expositiva e que ainda existe um pequeno 

número de aulas DE em relação ao total das aulas ministradas. Em seguida, 

partindo da premissa de que a frequência de utilização do LADEF, durante as 

aulas de estágio, está relacionada à importância atribuída pelos professores ao 

uso de recursos experimentais no ensino de Física, identificamos todos os 

licenciandos que ministraram aulas DE durante o estágio curricular e calculamos o 

percentual dessas aulas em relação ao total das aulas de cada um, registradas no 

banco de dados. 
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Figura 05 – Percentuais de aulas demonstrativa-experimentais por licenciando 

 

Os resultados indicaram os possíveis candidatos a uma analise qualitativa, 

sendo que o licenciando P04 não foi considerado, em virtude de apresentar 

somente uma aula registrada no banco de dados. Vale a pena ressaltar que, 

devido à presença de fatores externos limitantes, já citados no capítulo anterior, o 

que predomina na classe demonstrativas-experimentais são atividades 

demonstrativas de verificação (ADV) ou atividades demonstrativas de investigação 

(ADI). As ADI constituem um excelente recurso para a observação de 

conhecimentos relativos ao LADEF investigativo, já que  

 

incorporam outros elementos, apresentando uma maior abertura e flexibilidade 

para discussões que podem permitir um aprofundamento nos aspectos conceituais e 

práticos relacionados com os equipamentos, a possibilidade de se levantar 

hipóteses e o incentivo à reflexão crítica, de modo que a demonstração consistiria 

em um ponto de partida para a discussão sobre os fenômenos abordados, com 

possibilidade de exploração mais profunda do tema estudado. (ARAÚJO e ABIB, 

2003, p.181) 

 

Assim, as ADI se aproximam mais de atividades investigativas e as aulas 

integrantes do banco de dados em que se encontram basicamente 

demonstrações podem ser consideradas como atividades investigativas, na 

medida em que possuam os conhecimentos relacionados ao modelo de LADEF 

investigativo, tais como: questões problematizadoras, levantamento e testes de 

hipóteses, incentivo à reflexão crítica. 
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Tendo em vista o acima exposto e com o objetivo de delimitar ainda mais o 

corpus da pesquisa, assistimos às aulas DE de cada licenciando, classificando-as 

como ADV ou ADI. A figura 06 nos mostra a predominância das atividades 

demonstrativas de verificação. 

 

 

Figura 06 – Distribuição das aulas Demostrativas Investigativas 

 

Em seguida, construímos a tabela 4, que nos auxiliou a escolher os 

possíveis licenciandos alvo de uma análise qualitativa mais detalhada, em função 

do percentual de aulas ADI calculado em relação ao número de aulas DE 

ministradas durante o estágio. Esta escolha partiu do pressuposto de que esses 

licenciandos consideram que o LADEF deve ser utilizado, mesmo na presença de 

fatores limitantes, de acordo com a concepção crítica da NdC. Os licenciandos 

selecionados foram P01 e P36. Optamos por analisar mais detidamente o 

licenciando P01, porque o conjunto de todas as suas aulas de estágio curricular 

supervisionado nos permitiu obter uma visão global da sua atuação em sala de 

aula.  
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Professor DE % DE ADI % ADI ADV % ADV 

P01 3 50 3 100 0 0 

P04 1 100 0 0 1 100 

P17 1 50 0 0 1 100 

P29 1 33 0 0 1 100 

P33 1 25 0 0 1 100 

P36 1 50 1 100 0 0 

P45 1 20 0 0 1 100 

P58 1 50 0 0 1 100 

P59 1 25 0 0 1 100 

 

TABELA 4 – Percentual de ADI e ADV em relação ao total de aulas DE 

 

Outro resultado que emergiu a partir do cálculo do percentual dos 

licenciandos que utilizaram ADI durante as aulas de estágio curricular 

supervisionado, em relação ao total de licenciandos presentes no banco de dados, 

é que as atividades experimentais investigativas ainda constituem um recurso 

muito pouco explorado pelos licenciandos durante as aulas de estágio curricular, 

como mostra a figura 07. 

 

 

 

Figura 07 – Percentual de licenciandos que utilizaram ADI 
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3.4.2 Demarcação dos ‘Episódios de Ensino’ e definição 

das categorias 

 

Os „episódios de ensino‟17 (EdE), foram identificados segundo as seguintes 

categorias de análise, abaixo relacionadas e descritas, definidas a priori a partir do 

referencial teórico. 

 

A. Problematização 

B. Elaboração e teste de hipóteses 

C. Dialogicidade 

D. Formação do pensamento crítico 

 

Na categoria „Problematização‟, identificamos os episódios de ensino (EdE) 

em que o licenciando propõe aos estudantes uma situação-problema a ser 

investigada. A partir dessa categoria, analisamos como ele utiliza a idéia de que 

“todo conhecimento é resposta a um problema” (BACHELARD, 1938). Delimitamos 

com a categoria „Elaboração e teste de hipóteses‟ os EdE nos quais os estudantes 

emitem hipóteses e  elaboram estratégias experimentais para testá-las, à luz da 

teoria. Neste caso, investigamos como o conhecimento sobre o papel da hipótese 

em ciência é utilizado durante as aulas de estágio curricular supervisionado. 

Com a categoria „Dialogicidade‟, reconhecemos os EdE em que o 

licenciando convida o grupo a buscar acordos, escutar outras opiniões, atuar e 

pensar como sujeitos críticos em contato com outro sujeito crítico e observamos 

como a idéia de que “qualquer entendimento verdadeiro é dialógico por natureza” 

(VOLOSHINOV, 1992) é empregada. Por fim, na categoria „Formação do 

pensamento crítico‟ apontamos os EdE em que ocorreram situações, nas quais a 

imagem precisa e infalível da ciência foi questionada pelos estudantes e 

pesquisamos como o licenciando lidou com essas situações nas quais o “método 

cientifico” se afastou da idéia algorítmica frequentemente apresentada (PRAIA et al, 

2007, p. 424). 

 

                                                           
17

 Momentos extraídos de uma aula, onde fica evidente uma situação que queremos investigar (Carvalho et 
al. 1993). 
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3.4.3 Análise de dados 

 

Assistimos aos vídeos18 reiteradamente, visando demarcar os EdE segundo 

as categorias definidas, gerando, assim, compreensão teórica sobre o fenômeno, 

tendo sempre os referenciais teóricos e a pergunta de pesquisa como orientadores. 

Os EdE foram codificados segundo o esquema apresentado na figura 8, de 

modo a permitir que, durante o processo de análise, sua origem pudesse ser 

identificada. 

 

 

Figura 08 – Classificação dos EdE 

 

Cada EdE foi contextualizado e rotulado através de um título. 

A validação do enquadramento e categorização dos EdE foi realizada 

através de apresentação ao grupo de pesquisa, já que, segundo (CARVALHO, 

2004), “Não é fácil fazer a relação teoria/dados empíricos, principalmente na 

análise de uma aula que é um fenômeno bastante complexo”.  

Os „episódios de ensino‟ necessários para a compreensão teórica do 

fenômeno estudado foram transcritos segundo as convenções listadas no anexo C, 

visando a produção de textos relativos a cada uma das categorias de análise para, 

                                                           
18

 Todos os vídeos foram copiados para evitar uma possível perda dos dados durante a pesquisa devido ao uso 

continuado das mídias. 

 

Vídeo-aula n

Ps.Ar.Et
Professor s, Aula r, Episódio 

de Ensino t

Vídeo-aula 2

P1.A2.E2
Professor 1, Aula 2, Episódio 

de Ensino 2

Vídeo-aula 1

P1.A1.E1
Professor 1, Aula 1, Episódio 

de Ensino 1
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em seguida, integrá-los em um metatexto (MORAES, 2003) descritivo-

interpretativo, que permita uma compreensão sobre o fenômeno investigado. 

Durante a análise dos dados, surgiu a necessidade de obter dados 

relativos à prática docente atual do professor alvo da pesquisa. Procedemos 

então uma entrevista semi-estruturada com o mesmo, cuja transcrição e roteiro se 

encontram, respectivamente, nos apêndices A e B. 

Nas transcrições dos episódios de ensino, adotamos a letra “P” para iniciar a 

fala do professor e a letra “E” para iniciar as falas dos estudantes. Ressaltamos que 

devido à dificuldade de identificar os diversos estudantes, nem sempre é o mesmo 

estudante que se pronuncia. As convenções adotadas para a transcrição dos 

episódios se encontram no anexo C. 

Utilizamos a notação (Lijk a Li‟j‟k‟) para nos referir ao intervalo entre linhas. Lijk 

representa o início do trecho e Li‟j‟k‟, o seu final. Por exemplo, (L102 a L113) 

representa um trecho da transcrição que começa na linha 102 e termina na linha 

113.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DOS EPISÓDIOS DE ENSINO 

 

Os episódios de ensino selecionados para análise fazem parte do 

conjunto de aulas ministradas pelo professor P01, durante o período de 

estágio curricular supervisionado. As aulas ocorreram em uma escola 

pública da rede estadual de ensino do Estado da Bahia, sendo ministradas 

para uma turma de 1º ano do ensino fundamental, no turno vespertino, 

durante o 2º semestre de 2006. Foram discutidos conteúdos relativos à 

Mecânica Clássica, mais especificamente, queda livre dos corpos e 

lançamento de projéteis. 

 

4.1.1  Queda livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO: QUEDA LIVRE 

b. CATEGORIA: FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO 

c. CÓDIGO: P1.A1.E1 

d. DURAÇÃO: [00:00:00 - 00:47:00] 

e. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Após ter trabalhado com os estudantes os conteúdos de Movimento 

Uniforme e Movimento Uniformemente Variado, o professor pretende mostrar que a 

queda livre é um movimento retilíneo uniformemente acelerado (MUVA), o que 

resulta em um tempo de queda igual para objetos de massas diferentes. Para isso, 

Figura 09 – Demonstração sobre 

queda livre 
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inicia deduzindo para os estudantes a relação ΔS=k.t2, que será utilizada para 

provar que a queda livre é um MUVA. Em seguida, através de uma abordagem 

experimental, realiza, junto com os estudantes, medidas para ΔS e t, de modo a 

obter o valor de K (constante), mostrando assim que a queda livre é um MUVA, o 

que tem como conseqüência imediata a igualdade dos tempos de queda de corpos 

de massas diferentes. 

   

f. TRANSCRIÇÃO: 

P: Bem pessoal, a primeira parte da nossa aula de hoje, tá ali escrito ((referindo-se 1 

ao quadro negro)) é provar... ver se a queda livre é realmente um movimento 2 

retilíneo uniformemente acelerado, (se ela é um) movimento retilíneo 3 

uniformemente variado (MUV), ou seja de aceleração constante, a gente vai ver se 4 

isso aqui ((abandona em queda livre uma “bolinha de mouse”)) é realmente um 5 

movimento uniformemente acelerado. Como é que a gente vai fazer isso? ((espera 6 

os estudantes copiarem os conteúdos do quadro para o caderno)) ((demonstra um 7 

pouco de impaciência com a demora dos estudantes em anotar)) ((em seguida 8 

partindo da equação horária da posição do MUV, chega à relação ΔS=k.t2))  9 

P: Ou seja, se eu provar que a queda livre é essa relação ((obedece a esta lei)) se 10 

eu medir aqui o deslocamento e medir o tempo e achar essa constante aqui...((faz 11 

mais algumas manipulações algébricas)) 12 

P: Então se eu fizer uma medida do deslocamento ((ΔS)) e dividir pelo tempo que 13 

ele leva para percorrer esse deslocamento ((referindo-se ao quadrado do tempo)) 14 

eu vou achar um número que é esse aqui ((referindo-se a K))... se eu medir de 15 

novo, fizer uma outra medida de um outro deslocamento e medir o tempo que ele 16 

termina para percorrer outro deslocamento e dividir pelo tempo ao quadrado eu vou 17 

achar o mesmo valor e assim sucessivamente, então se eu provar que a queda 18 

livre segue essa relação aqui ((ΔS=k.t2)) eu estou provando que a queda livre é um 19 

movimento uniformemente variado, mas só que tem um pequeno problema... eu 20 

preciso medir a distância e o tempo, se eu fizer assim desse jeito ((abandona o 21 

corpo na vertical))... agora medir o tempo daqui prá cá... negócio muito rápido 22 

((referindo-se à dificuldade de medir os sucessivos tempos de queda))... fica muito 23 

difícil... conseguiu medir ((fala a um estudante))... meça ai, vá...um, dois, três e já... 24 

((o estudante não consegue medir o tempo de queda, provocando risos))... fica 25 

muito difícil, por que a queda livre, o tempo que demora prá um corpo cair ele é 26 
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muito pequeno, ele é muito rápido, fica difícil  a gente medir, uma coisa melhor prá 27 

gente fazer seria o quê?  Tentar alguma forma de suavizar o tempo de queda, fazer 28 

com que o tempo de queda fique o maior possível, prá 29 

que a gente possa medir o tempo, como é que a gente 30 

pode fazer isso? Aqui, vocês estão vendo aqui, tem 31 

uma tabuazinha (fig.10), né isso, se eu pegar aqui 32 

essa tabuazinha, vou levantar ela, tá caindo, aumentar 33 

a inclinação... caí também, aumentar a inclinação...cai, 34 

se eu deixar aqui a 90º que é que vai acontecer?    35 

E: Cair também. 36 

P: Cai em queda livre, né isso? Então ele caindo aqui 37 

em queda livre, que é que acontece... é a mesma coisa dele cair aqui assim ((solta 38 

o corpo em direção a mesa))... então esse plano inclinado tá fazendo... o quê é que 39 

ele tá fazendo?... 40 

E: Câmera lenta 41 

P: Ele tá fazendo com que suavize a queda livre... ele caí com o maior tempo 42 

possível... que seja possível a gente medir ((comenta e mostra que a medida que 43 

ele diminui a inclinação o tempo de queda aumenta))... então fica mais fácil prá 44 

gente medir aqui agora, ok? Então se eu provar que em um plano inclinado, se eu 45 

ficar aqui mudando a inclinação até 90º a gente vai ter a queda livre... se eu provar 46 

que em um plano inclinado essa relação entre a distância e o tempo for uma 47 

constante, eu vou estar provando que a queda livre é um movimento 48 

uniformemente acelerado, vocês concordam? 49 

E: Concordo 50 

P: Concordam? 51 

E: Concordo 52 

P: Então beleza... vamos fazer isso agora... vamos ver se a queda livre é um 53 

movimento uniformemente acelerado ((começa a montar o experimento sobre a 54 

mesa)) ((os alunos permanecem em silêncio observando)) 55 

P: Vamos nessa... Então... tá visível aí prá todo mundo?  56 

E: Não 57 

P: Então, quem não estiver vendo, por favor, aproxime-se. 58 

P: Então vamos fazer o seguinte... vamos fazer um semi-círculo aqui, prá ficar 59 

visível prá todo mundo... 60 

Figura 10 – Apresentação 

do Plano Inclinado 



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

68 

P: Vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos aqui 61 

(fig.11) ((aponta para marcações de distância feitas 62 

sobre o plano inclinado)) ((conversas entre os 63 

estudantes sobre a visualização dos pontos apontados 64 

pelo professor)) 65 

P: Então... vocês estão vendo aqui esses pontinhos 66 

vermelhos... estão vendo? ((solicita dos estudantes que 67 

se aproximem e informa que essa atividade fará parte 68 

da avaliação))... então o  espaçamento que tem entre cada pontinho vermelho 69 

desse é de 15 cm... venham aqui para vocês verem ((fig.12))  ((alguns estudantes 70 

se deslocam até o experimento para conferir a informação))... agora a gente vai 71 

fazer o seguinte... vamos medir o tempo que ele ((referindo-se à uma bolinha de 72 

mouse)) percorre para vir daqui prá cá.  73 

P: Quem quer medir aqui... venha! 74 

E: Não professor, eu meço daqui mesmo 75 

P: Como é que você vai ver daí? 76 

E: É quinze em quinze, né? 77 

P: Aqui tá quanto? 78 

E: Quinze. 79 

P: Quinze centímetros, né isso? E aqui vale quanto? 80 

Quanto é que vale a distância daqui prá cá? 81 

E: Quarenta e cinco... quarenta e cinco 82 

P: 15, 30, 45... então daqui prá cá tem o quê? Quarenta e cinco centímetros. Certo? 83 

E: Certo. 84 

P: Vamos medir o tempo aqui.  85 

P: Um, dois, três e já ((fig.13)) ((risos, pois a bolinha se 86 

desloca para fora do plano devido a uma 87 

inclinação lateral)) ((várias sugestões são dadas pelos 88 

estudantes e pela orientadora do estágio para 89 

posicionar corretamente o plano)) 90 

E: Professor deu quanto? ((fig.14)) 91 

P: Um segundo e quarenta e dois centésimos.  92 

Figura 11 – Marcações 

de distância 

Figura 12 – Espaçamento 

entre os pontos de 

medida 

Figura 13 – Lançamento 

mal sucedido 
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P: Então... para um ΔS de 45 centímetros, a gente 93 

achou um tempo igual a 1,42 s. Vamos medir outro 94 

intervalo de tempo t2.  95 

P: Eu achei 1,42 s de novo. 96 

E: Professor o meu t2 deu 1,16 s. 97 

P: Como é que você tá medindo daí? ... você tem que 98 

medir o tempo que ele percorre desse ponto até esse 99 

aqui. E: Ah!...((fig.15)) 100 

P: Você medindo daí fica difícil... venha prá cá então. 101 

E: Não, deixe eu aqui mesmo. ((conversas 102 

indistinguíveis)) 103 

E: Bota a régua aí ((uma estudante se aproxima para 104 

realizar as medidas)) 105 

P: Botar a régua aonde? ...não tenho régua aqui. 106 

P: Um, dois, três e vai... ((a estudante mede o tempo e 107 

conversa com o professor sobre o resultado 108 

encontrado)) ((o áudio está incompreensível)) ((o 109 

professor registra no quadro o valor encontrado)) 110 

((conversas entre os estudantes) 111 

P: Quem quiser vir medir pode vir. ((fig.16,17,18)) ((as medidas continuam e os 112 

estudantes começam a interagir mais com o experimento, com o professor e entre 113 

si)) ((alguns estudantes mostram-se dispersos)) 114 

((muitas falas simultâneas, o que dificulta a 115 

compreensão)) ((passados 12 minutos, onde os 116 

estudantes realizam medidas coletivas, o professor 117 

reinicia as discussões)) 118 

P: Pessoal é o seguinte, era prá gente fazer essa 119 

experiência com uma outra bolinha, com um outro tipo 120 

de superfície, mais medidas, prá sair um resultado 121 

razoável a gente deveria fazer, digamos assim, mil medidas de tempo prá obter um 122 

resultado razoável, só que como o tempo é curto não tá dando... então a gente viu 123 

aqui que se a gente achar a relação entre o deslocamento e o tempo ao quadrado 124 

como uma constante a queda livre vai ser um movimento uniformemente acelerado, 125 

Figura 14 – Medição do 

tempo para 45 cm 

Figura 15 – Explicação 

sobre a medida do tempo 

de queda 

Figura 16 – Interação 

progressiva 
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isso aqui pode ser considerado como uma queda livre suavizada ((referindo-se ao 126 

plano inclinado))... falei com vocês se colocar o plano a 90º o corpo vai estar caindo 127 

em queda livre... então o tempo médio (escrito aqui)... 128 

um, dois, três, quatro, cinco... cinco medidas, foi... a 129 

gente teve uma dificuldade tremenda de fazer essas 130 

medidas, porque ele descia muito rápido, o olho da 131 

gente não conseguia perceber direito, fazer a 132 

percepção direito, eu fiz todas essas medidas em 133 

casa... então para valores de ΔS=45 cm, eu fiz mais de 134 

cinqüenta vezes essas medidas... eu achei esses 135 

valores aqui... 1,42...1,42...1,42...1,42...1,42... prá gente 136 

achar um resultado razoável, o que é que a gente tem 137 

que fazer? Somar tudo e tirar a média... média aritmética, como é que vocês fazem 138 

prá tirar a média aritmética da prova de vocês, por exemplo? Se tem duas 139 

avaliações? 140 

E: Soma e divide. 141 

P: Por quanto? 142 

E: Por quatro 143 

P: Por dois 144 

P: Desconsiderando essa medida ((o professor se 145 

refere a uma medida que difere muito das demais))... a 146 

gente vai ter o quê? Quantas medidas? 147 

E: Três 148 

P: Uma, duas, três, quatro... o tempo médio vai dar 149 

quanto? 150 

E: 1,42 151 

P: 1,42, não é isso? 152 

E: Eu tirei aqui 1,30, por quê? Ele está muito afastado do valor médio. Se a gente 153 

considerasse ele a gente ia diminuir muito o valor médio, ok?. Então o tempo médio 154 

é esse aqui. ((o professor continua a calcular os demais tempos médios 155 

correspondentes a ΔS2 e ΔS3)) 156 

P: Então vamos calcular aqui, ΔS1/T
2
médio1, ΔS2/T

2
médio2, ΔS3/T

2
médio3, isso dá 157 

quanto?... quem tiver calculadora pode usar... não tem problema não ((os cálculos 158 

Figura 18 – Medida do 

tempo de queda pelos 

estudantes 

Figura 17 – Tomada 

simultânea do tempo de 

queda 
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são efetuados pelo professor e por alguns estudantes)) ((o professor anota os 159 

resultados encontrados no quadro)) 160 

P: Pronto. Quais foram os valores que a gente achou?  161 

E: 19,96... 21,23... 22,31 162 

P: São valores iguais? 163 

E: Não 164 

P: Por que não deu igual? 165 

E: ((os estudantes respondem mas não é possível distinguir o áudio)) 166 

P: O que foi que eu mostrei prá vocês no começo da aula? Se a gente achar essa 167 

relação ΔS/T2=K, a gente vai tá mostrando que a queda livre... ((o professor chama 168 

a atenção da turma que a atividade experimental será integrante de uma avaliação 169 

e que eles têm que prestar atenção à discussão))... seria um movimento 170 

uniformemente acelerado, né isso? ((o professor revisa os cálculos efetuados))... 171 

era para ser igual, esse aqui mesma coisa... era prá gente achar os mesmos 172 

valores matematicamente. Agora por que a gente não achou os mesmos valores? 173 

E: Por que não é constante. 174 

P: Ele é constante ((diz sorrindo))... mas era prá ser e não deu. 175 

E: Calculou errado... 176 

P: Mas só que é o seguinte... você concorda que esses números... 177 

E: São parecidos 178 

P: São próximos 179 

E: Não muito... mas são parecidos 180 

P: Razoavelmente se pode considerar próximo, não deu igualzinho por quê? Por 181 

causa dos erros experimentais. Várias coisas podiam estar influenciando... por que 182 

quem tava aqui viu o que? Tinha vez que a gente pegava a bolinha soltava e ela ia 183 

para o lado, uma coisa que podia influenciar... a questão do erro também... a 184 

bolinha descia muito rápido... ficava difícil da gente cronometrar o tempo para ela 185 

vir daqui prá cá... outra coisa que podia influenciar o erro também era o lugar onde 186 

vocês estavam... teve gente que querendo medir... o tempo dali ((referindo-se aos 187 

estudantes que mantiveram-se longe do experimento)), ia achar o quê? Um erro 188 

muito grande... várias coisas tão influenciando nisso... ou seja as medidas que a 189 

gente faz... qualquer medida que a gente faz ela não sai o valor bonitinho, ela não 190 

sai perfeito, por quê? Por causa dos erros experimentais. Quem faz as medidas são 191 

quem? Nós humanos, nós humanos somos o quê? Limitados.  Então sempre vai 192 
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ter, toda medida que você fizer, vai ter sempre um erro associado, por isso que 193 

esses valores não deram igualzinho... certinho, mas mesmo assim deram muito 194 

próximos, foram razoáveis, então provando isso aqui ((referindo-se a relação 195 

ΔS/T2=K)) eles são aproximadamente iguais, razoavelmente iguais. A gente provou 196 

com isso aqui que a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente acelerado 197 

(partindo da dedução) que a gente fez no começo da aula. Então se a queda livre é 198 

um movimento uniformemente acelerado... todas as equações do movimento 199 

uniformemente variado, a equação da posição... ((anota as equações no quadro)) 200 

são válidas... essas duas equações são válidas também para queda livre, para 201 

lançamento vertical, como para queda livre, isso aqui é válido ((apontando para as 202 

equações escritas no quadro))... então, a gente provou que a queda livre é um 203 

movimento uniformemente variado acelerado... se ele é um movimento 204 

uniformemente acelerado, o que é que acontece? O tempo de queda vai ser o que? 205 

((deduz a expressão para o tempo de queda)) ((uma estudante pede para repetir a 206 

dedução, pois está muito difícil)) ((o professor diz que é por que ela está 207 

conversando e não está prestando atenção))  208 

P: Então... se eu solto esse cidadão aqui ((referindo-se ao corpo que está em suas 209 

mãos)) de uma altura em relação ao chão, a altura em relação ao chão vai ser o 210 

quê? O ΔS, né isso? 211 

E: É 212 

P: Concorda? 213 

E: Concordo 214 

P: Vamos calcular o tempo de queda... ((   
    

 
 ))... esse   aqui é a aceleração, 215 

né isso? Só que nesse caso a aceleração é o quê? É a aceleração da gravidade... 216 

se eu pegar dois corpos... soltar eles da mesma altura, que é que acontece? Eles 217 

vão chegar ao mesmo tempo ao chão ((nesse momento deixa cair dois objetos em 218 

direção ao chão)), por quê? Por que a queda livre é um movimento retilíneo 219 

uniformemente acelerado, a gente acabou de provar agora. Se a queda livre é um 220 

movimento retilíneo uniformemente acelerado, a aceleração com que os corpos têm 221 

de queda é o quê? Constante... é a mesma. 222 
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g. ANÁLISE: 

 

Neste episódio, o professor tenta mostrar experimentalmente, partindo da 

hipótese de trabalho: ΔS=k.t2, que a queda livre é um movimento retilíneo 

uniformemente variado acelerado e que, portanto, corpos de massas diferentes, 

quando abandonados em queda livre, sofrem a mesma aceleração e, 

consequentemente, atingem o solo ao mesmo tempo. Ele tenta encaminhar uma 

investigação de nível 1 (TAMIR, 1991), onde problema e procedimento são dados e 

as conclusões estão em aberto, contudo, contrariando o objetivo inicial, ele força 

uma conclusão a que não chegou experimentalmente. 

Evitando o simplismo de relatar as conclusões a que chegou Galileu Galilei 

sobre a queda dos corpos, após aplicar o “método científico”, como o faz, por 

exemplo, o livro Física, vol.1, da profª Beatriz Alvarenga e do profº Antônio Máximo: 

 

Galileu é considerado o introdutor do método experimental na Física, acreditando 

que qualquer afirmativa relacionada com um fenômeno deveria estar fundamentada 

em experiências e em observações cuidadosas. Esse método de estudo dos 

fenômenos da natureza não era adotado até então e, por isso mesmo, várias 

conclusões de Galileu entraram em choque com os ensinamentos de Aristóteles. 

Estudando a queda dos corpos através de experiências e medidas precisas, Galileu 

chegou à conclusão de que, 

 

abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado 

caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. 

 

contrariamente ao que pensava Aristóteles. (ALVARENGA e MÁXIMO, 2009, 

pp. 55-56) 

 

O professor realiza um esforço consciente para evitar simplificações 

demasiadas e equívocos claramente contrários a uma imagem adequada da NdC. 

Para isso, desenha um experimento, o qual, devido ao seu caráter rudimentar e às 

dificuldades inerentes às medidas dos intervalos de tempo, não lhe garante chegar 

a um “bom resultado”, mas que revela aspectos importantes do exame de um 

problema científico, mostrando que o trabalho científico exige tratamentos 

analíticos, simplificativos, artificiais e que os erros, companheiros inseparáveis da 

ciência, precisam ser tratados e minimizados. 

Apesar da intenção inicial, quando em função da discrepância entre os 

valores obtidos, surge uma boa oportunidade para discutir a idéia de “método 

cientifico” algorítmico, frequentemente apresentada aos estudantes pelos 
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professores e livros didáticos, e que é reforçada pelos meios de comunicação 

(PRAIA et al, 2007, p. 424; FERNÁNDEZ, 2002, p.478), o professor se mostra 

incomodado com os resultados, em função dos erros experimentais obtidos, e diz 

aos educandos, que: 

 

(L120 a L122)
19

 

... prá sair um resultado razoável a gente deveria fazer, digamos assim, mil 

medidas de tempo prá obter um resultado razoável, só que como o tempo é curto 

não tá dando... então... 

 

 (L132 a L135) 

... eu fiz todas essas medidas em casa... então para valores de ΔS=45 cm, eu fiz 

mais de cinquenta vezes essas medidas... eu achei esses valores aqui... 

1,42...1,42...1,42...1,42...1,42... 

 

Isso mostra uma dificuldade do professor em lidar com os erros 

experimentais, reforçando a concepção rígida sobre a NdC e a idéia de ciência 

como verdade absoluta nos educandos. 

 Outro aspecto relevante é o fato de o professor não discutir acerca da 

natureza ideal dos modelos e sobre os diferentes tipos de modelos necessários à 

compreensão do fenômeno físico. 

 Durante o episódio, o professor não esclarece aos educandos as regras de 

uso do modelo matemático, deixando de lhes informar que, nesse tipo de modelo, 

ao procuramos descrever o fenômeno físico por certas funções, realizamos 

algumas simplificações, as vezes drásticas e que devemos ter cuidado ao 

extrapolar os resultados obtidos para o sistema original. 

Isto fica evidenciado quando, extrapolando os resultados obtidos através de 

um modelo matemático que não leva em consideração a força de resistência do ar 

a uma situação onde ela não pode ser desprezada, ele pergunta aos educandos: 

 

 

 

                                                           
19

 (Lijk  a Li’j’k’) representa o intervalo da transcrição que inicia em  Lijk  e termina em Li’j’k’ 
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(L216 a L221) 

se eu pegar dois corpos... soltar eles da mesma altura, que é que acontece? Eles 

vão chegar ao mesmo tempo ao chão ((nesse momento deixa cair dois objetos em 

direção ao chão)), por quê? Por que a queda livre é um movimento retilíneo 

uniformemente acelerado, a gente acabou de provar agora. Se a queda livre é um 

movimento retilíneo uniformemente acelerado, a aceleração com que os corpos têm 

de queda é o quê? Constante... é a mesma. 

   

A atividade realizada mostra a tentativa do professor de se afastar de 

simplificações danosas à aprendizagem de ciências, incluindo alguns aspectos 

característicos de uma investigação científica importantes para a aprendizagem das 

ciências que, 

é facilitada pela participação dos estudantes na construção de conhecimentos 

científicos e pela sua familiarização com as estratégias e as atitudes científicas 

(HODSON, 1992; GIL-PÉREZ et al., 1999; FERNÁNDEZ et al., 2005; 

CACHAPUZ et al., 2005 apud GIL-PÉREZ et al., 2007, p.424). 
 

Ainda assim, percebe-se que vários aspectos importantes, os quais 

discutiremos a seguir, presentes na literatura (GIL-PÉREZ, 2006; BORGES, 2002), 

relacionados ao LADEF investigativo não são considerados pelo professor neste 

episódio, como: 

 

i) A discussão do possível interesse e da relevância da situação proposta, de 

modo a dar sentido e motivar os estudantes a se integrar à investigação 

 

A literatura chama a atenção para a necessidade de discutir com os 

estudantes a relevância da situação a ser investigada, de modo a despertar o 

interesse e motivar os educandos para o trabalho de investigação, que é, 

“incompatível com a imersão dos alunos em uma tarefa cuja finalidade e significado 

lhes escapem” (GIL-PÉREZ, 2006, p.166). 

Nesse, tema, o professor poderia partir da idéia de que a queda livre é um 

movimento facilmente encontrado no dia-a-dia dos estudantes para, 

dialogicamente, levá-los a explicitar diversas situações onde estejam presentes 

lançamento de projéteis, como, por exemplo, nos esportes: Basquete, Vôlei, 

Futebol... E em seguida utilizar o argumento de que as investigações científicas, 
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normalmente, se iniciam a partir de situações mais simples, delimitadas, para 

depois “atacar” outras situações mais complexas. Assim, a investigação sobre a 

queda livre pode ser justificada por se tratar de um movimento relativamente 

simples e de fácil reprodução, no qual se pode testar a validade dos conceitos já 

estudados em sala de aula. 

 

 ii) O estudo qualitativo da situação-problema 

  

 Nesse episódio, o professor não discute com os estudantes quais as idéias 

que eles possuem a respeito da queda livre, de modo a permitir que as concepções 

espontâneas a respeito do fenômeno investigado emerjam. A literatura aponta que 

uma das principais concepções espontâneas que aparecem durante as discussões 

sobre a queda livre é a relação entre o tempo de queda e a massa do corpo (GIL-

PÉREZ, 2006, p. 168). Para os estudantes, quanto maior (menor) a massa de um 

corpo, menor (maior) o seu tempo de queda (CARRASCOSA et al, 1991, p.124 ). 

As concepções espontâneas sobre a queda livre, em função da ação dialógica do 

professor, podem ser encaradas como hipóteses de trabalho a serem testadas por 

arranjos experimentais propostos pelos próprios educandos, dando início a  

 

um processo de investigação orientada que permite aos alunos participar 

colectivamente na aventura de enfrentar problemas relevantes e (re)construir 

os conhecimentos científicos (HODSON, 1992 apud GIL-PÉREZ, 2007, p.425). 

 

iii) O papel da hipótese na investigação científica 

 O professor acaba passando a idéia de que as hipóteses podem ser testadas e 

provadas por verificação, o que contribui “para que os estudantes mantenham uma 

visão simplista e ingenuamente absoluta das hipóteses cientificas e da teoria” 

(CACHAPUZ, 2002, p.255). 

  

De fato, uma pessoa que não perceba que as hipóteses científicas não podem ser 

logicamente provadas, mas apenas desaprovadas, não percebe verdadeiramente a 

natureza da ciência. A irrefutabilidade deixa de ser um sinal, como tantas vezes é 

percebido pelos professores, de superioridade e, segundo esta perspectiva, reside 

aqui o carácter dinâmico, a possibilidade do conhecimento científico se 

desenvolver. (CACHAPUZ, 2002, p. 255) 
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Alguns pressupostos epistemológicos que alicerçam a prática do professor, 

neste episódio, puderam ser claramente identificados durante a entrevista que 

realizamos. Fica claro que o educador acredita que as teorias científicas são meras 

descrições (representações) que devem representar o mais fielmente possível a 

realidade e que o experimento é o critério de “verdade” para essas representações, 

conforme expresso nos trechos abaixo: 

 

(L102 a L113) 

RSM: Você considera importante a utilização de recursos experimentais no ensino de 

Física? 

P01: Muito importante. DEMAIS! 

RSM: Por quê? 

P01: Por que a pessoa consegue observar o fenômeno... observar na prática ele 

acontecendo. Geralmente pela experiência que eu tenho, tenho dois anos de 

experiência profissional. Eu percebo o seguinte, que a grande maioria das pessoas tem 

uma dificuldade absurda de abstrair as coisas na cabeça, entendeu? Aí entra o 

experimento... o objetivo principal do experimento é colocar a coisa mais real, não 

deixar as coisas assim, no mundo das idéias abstratas. Quando ele fica real, tanto 

a pessoa que tem dificuldade de abstrair como a que não tem, eles aprendem. Já é 

uma possibilidade de aprender as coisas. 

 

(L164 a L197) 

RSM: Atualmente como é a sua atuação durante em sala de aula? Você utiliza 

recursos experimentais? Se utiliza. De que maneira? 

P01: ... Eu fiz isso na aula de Óptica Geométrica, naquele estudo de Lentes 

Convergentes e Divergentes. Eu peguei um apontador LASER e coloquei lá as 

lentes que eu já tinha feito ((descrito teoricamente)) e mostrava lá como é que o 

raio divergia, convergia e por aí vai. 

RSM: Em um experimento como esse de Óptica Geométrica, antes de mostrar, por 

exemplo, se o raio converge ou diverge, você pergunta para os alunos... E aí 

pessoal, vai divergir, vai convergir? O que vocês acham que vai acontecer? 

P01: ((fica novamente em silêncio e pensativo)) Hum... boa. Hum... eu acho que 

não fiz isso não... eu errei... 

RSM: Não é uma questão de erro! 
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P01: Eu fiz o seguinte, eu mostrava na sala no quadro negro, a trajetória do raio, 

como é... e aí quis mostrar para eles o que acontecia de verdade. 

RSM: Aí você usava o experimento como uma comprovação... 

P01: ISSO 

RSM: ... do que você havia explanado na teoria, semelhante ao que o 

laboratório... 

P01: ISSO 

RSM:... de Física Geral e Experimental faz. 

P01: ISSO 

 

4.1.2  Pêndulo simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO: PÊNDULO SIMPLES (RELAÇÃO PERÍODO-MASSA) 

b. CATEGORIA: ELABORAÇÃO E TESTE DE HIPÓTESES 

c. CÓDIGO: P1.A2.E1 

d. DURAÇÃO: [00:00:00 - 00:08:00] 

e. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Este episódio se inicia com o professor mostrando para os estudantes um 

livro de Física que apresenta, no capítulo de Queda Livre, o valor de 9,8 m/s2 para 

a aceleração da gravidade. Em seguida, o professor pergunta como esse valor foi 

obtido e informa que o objetivo da aula é medir o módulo da aceleração da 

gravidade a partir do período do pêndulo simples. 

 

Figura 19 – Pêndulo Simples 

(Relação Período-Massa) 
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f. TRANSCRIÇÃO: 

 

P: ... Voluntário venha! 1 

P: Meça a massa e essa pedrazinha aqui. ((conversas diversas)) 2 

E: Colocar em cima da balança. ((fig.20)) 3 

P: Coloca ela aí ((referindo-se à balança))... 4 

Deu quanto? 5 

E: 1000, 250... ((os estudantes tentam ler a indicação 6 

da balança)) 7 

P: Se não tá dando prá vê cheguem mais prá frente. 8 

((os estudantes discutem a respeito do valor)) 9 

E: 250. 10 

P: 250... o quê? 11 

E: Quilos 12 

P: Quilos! ((alguns estudantes se aproximam para ver melhor o valor indicado pela 13 

balança)) ((discussões em torno da unidade de medida)) 14 

P: Olhem!... prestem atenção... aqui a gente tem o quê? Tá dizendo aqui uma 15 

divisão... vale o que 10 gramas... quem tiver de longe não vai escutar direito... aqui 16 

ele diz o quê?... 3 quilos, né... esse 1 aqui equivale a quê? 17 

E: 1 Quilo 18 

P: 2...3 ((apontando para o mostrador da balança)) 19 

P: Cada divisão dessa ele diz que vale quanto?... 10 gramas... onde é que o 20 

ponteiro coincidiu... 21 

E: 250 gramas 22 

P: 250 divisões depois... ou melhor 25 divisões depois que equivale ao quê? 250 23 

gramas. 24 

P: Então a massa desse cidadão aqui ((referindo-se à pedra)) vocês concordam 25 

que vale 250 gramas? 26 

E: Concordo ((vários alunos respondem ao mesmo tempo)) 27 

P: Beleza, né? 28 

E: Beleza 29 

Figura 20 – Medida da 

massa 
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P: Agora meçam aqui... a massa desse daqui ((referindo-se ao segundo objeto que 30 

tem um formato esférico)) 31 

P: O outro pêndulo contrário... ((um aluno se levanta e coloca a massa sobre a 32 

balança)) 33 

P: Deu quanto? 34 

E: 50 gramas ((vários alunos respondem)) 35 

P: 50 gramas, né isso... beleza ((conversas diversas)) 36 

P: Lembra o que eu falei com vocês de pêndulo simples... é o que... é formado por 37 

um suportezinho, não é isso... suporte ((aponta para o desenho do suporte no 38 

quadro))... um fio conectado a um corpo de massa m... esse corpo aqui... vocês 39 

disserem, mediram aqui na balança, que a massa desse corpo vale 50 gramas e a 40 

massa desse aqui? 41 

E: 250 ((vários estudantes respondem)) 42 

P: Gramas... aí eu pergunto... e o período é o quê? O tempo gasto para completar 43 

um ciclo ((volta-se para o quadro)) puxo ele daqui prá cá ((indicando os pontos no 44 

desenho no quadro)) solto, ele vai e volta... né isso?  45 

E: É 46 

P: ciclo... ((dirige-se ao experimento sobre a mesa e demonstra o que foi falado))... 47 

então puxar ele aqui... ir...voltar... tempo que ele gasta para completar esse ciclo. 48 

P: Aí eu pergunto a vocês... primeira pergunta: Qual a relação entre essas duas 49 

massas? ... se aqui vale 50 gramas e aqui vale 250 gramas? 50 

E: Uma é mais pesada que outra. 51 

P: Quantas vezes? 52 

E: Cinco ((vários estudantes respondem)) 53 

P: Então isso aqui é cinco vezes mais pesado que esse, não é isso? 54 

E: É 55 

P: O período de oscilação desse dois aqui... Qual vai ter maior período? Esse ou 56 

esse? ((referindo-se às massas de 250g e 50g, respectivamente)) 57 

E: O maior... o menor... o mais pesado ((os estudantes emitem opiniões 58 

diversificadas)) 59 

P: Vai ter maior período ((as discussões entre os estudantes continuam)) 60 

P: Maior período significa o quê? Que ele vai oscilar mais rápido ou mais devagar?  61 

E: Mais rápido... mais devagar ((os estudantes emitem várias opiniões divergentes)) 62 

P: Se eu digo, assim, o período é muito grande... 63 
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E: É por que tá demorando mais. 64 

P: Isso! Exatamente... se for pequeno... ele vai oscilar mais rápido. ((os estudantes 65 

confirmam o raciocínio)) 66 

P: Então, vocês disseram o quê? Que esse aqui ((massa de 50g)) vai oscilar mais 67 

rápido que esse ((massa de 250g))? 68 

E: Eu acho. ((os estudantes ainda discutem sobre a questão)) 69 

P: Então vamos fazer o seguinte... 70 

E: Teste. 71 

P: Quer fazer o teste? 72 

E: Não o senhor faz aí. ((um outro aluno caminha em direção à mesa para realizar 73 

o teste, quase derruba o experimento e os outros 74 

riem)) ((falas indistinguíveis)) ((fig.21)) 75 

E: Mesma... como é que se diz... ((os outros 76 

respondem)) mesma altura ((desloca as massas de 77 

uma mesma altura e as abandona)) 78 

P: Olhe só... 79 

E: Mesma coisa ((outros estudantes)) mesma coisa... 80 

igualzinho 81 

P: Mesma coisa... 82 

E: Ah ê... a maior foi mais lenta ((os estudantes discutem sobre o resultado do 83 

teste)) 84 

P: Qual a que foi a mais lenta? 85 

E: A pedra 86 

P: Se essa massa é cinco vezes maior do que essa... o período dessa aqui deveria 87 

ser o que? 88 

E: Maior... cinco vezes maior. 89 

P: Olhe só o que acontece. ((repete o teste)) 90 

E: Oh aí... é igual ((discussões em torno do resultado)) 91 

P: Só que a diferença é cinco vezes? ((o professor lança um argumento tentando 92 

fechar a discussão)) 93 

E: Não. 94 

P: A diferença é cinco vezes maior? 95 

E: Não. 96 

P: Ou é pequenininha, quase que invisível? 97 

Figura 21 – Teste da 

hipótese sobre os 

períodos de oscilação 
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E: Quase que invisível ((vários estudantes respondem)) ((as discussões continuam, 98 

ainda existem alguns estudantes que não estão convencidos)) 99 

P: Outra coisa importante... aumenta mais a altura... 100 

E: Aumenta mais a altura aí, prá vê se dá no mesmo? 101 

E: Dá a mesma coisa ((outro estudante responde)) 102 

P: Vamos aumentar a altura 103 

E: Mais alto... mais alto... ((o professor abandona as massas de uma altura maior)) 104 

E: Aí a pedra tá indo mais lenta. 105 

P: É muito grande a diferença?  106 

E: Não. 107 

P: Era prá ser cinco vezes maior, né isso... vocês disseram, então quando esse 108 

tivesse aqui, era prá esse tá aqui, né isso? ((demonstra utilizando o experimento))  109 

E: É 110 

P: Estaria assim... e não tá... então praticamente... eles estão oscilando ao mesmo 111 

tempo... concordam ou não? 112 

E: Concordo ((vários estudantes respondem)) 113 

P: Podem concordar ou discordar à vontade... concordam ou não? 114 

E: Concordo ((vários estudantes respondem)) 115 

P: Então a gente viu aqui... que o período que eu chamei de T do pêndulo simples... 116 

((faz anotações no quadro))... T não depende da massa. Não foi isso que a gente 117 

chegou a conclusão agora? O período do pêndulo simples independe da massa, 118 

por que eles oscilam da mesma forma... ((e volta-se para o experimento fazendo as 119 

massas oscilarem)). 120 

E: Não depende da massa ...  121 

P: O quê? 122 

E: Não depende da massa? 123 

P: Não depende da massa. 124 

 

g.  ANÁLISE: 

 

Neste episódio, o professor tenta mostrar experimentalmente a 

independência do período de oscilação do pêndulo em relação à massa. A equação 

para o período do pêndulo simples já foi apresentada muito brevemente aos 

estudantes no final da aula anterior (11/09), sem as devidas considerações 
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relacionadas ao seu domínio de validade (pequenas amplitudes). Inicialmente, ele 

explica teoricamente o que é um pêndulo e o conceito de período. O que se 

percebe é que ele pretende discutir, experimentalmente, quais são os parâmetros 

relevantes que devem aparecer na equação do pêndulo simples, de modo a facilitar 

a sua aceitação sem demonstração. Inicialmente, ele estabelece a relação entre as 

massas, com o auxílio dos estudantes (L49 a L55), levando-os a concordar que uma 

é cinco vezes mais pesada que a outra. Em seguida conduz os estudantes (L56 a 

L69) à formulação de uma hipótese: Quanto maior a massa, maior será o período 

de oscilação. Esta hipótese é testada, visando o seu apoio empírico ou não. Em 

virtude de um grupo de estudantes assinalarem a confirmação positiva da hipótese 

(G+) e outro conjunto a sua confirmação negativa (G-), o professor reelabora a 

hipótese introduzindo um argumento ad hoc: Se a relação entre as massas é de 

cinco vezes, então a mesma relação 1:5 deveria ocorrer entre os períodos. O 

teste é repetido e, mais uma vez, ele tenta convencer o grupo G+ de que o 

observado não foi uma relação 1:5 entre os períodos, e sim uma pequena 

diferença; portanto, o período do pêndulo independe da massa. Ainda tentando 

justificar o que observam, os estudantes do G+ pedem ao professor que abandone 

as massas de uma altura maior, acreditando que a discrepância entre os períodos 

deveria aumentar. Após o novo teste, eles continuam confirmando positivamente a 

hipótese (L105). O professor, não conseguindo convencê-los experimentalmente, 

tece uma série de argumentos e, em seguida, afirma (L116 a L124) que o período do 

pêndulo independe da massa. Fica clara nesse episódio a abordagem empírico-

indutivista para o problema da independência do período de oscilação do pêndulo 

em relação à massa, mostrando que existe por parte do professor a idéia intuitiva 

de que é possível confirmar hipóteses através da experimentação. 

A idéia intuitiva de confirmação das hipóteses através da experimentação, 

associada à dificuldade de lidar com os erros experimentais, evidenciada no 

episódio “QUEDA LIVRE”, leva o professor a forçar a conclusão de que o período 

de um pêndulo simples independe da massa e da amplitude de oscilação, sem 

sequer ressaltar que esse resultado só é válido para deslocamentos pequenos em 

relação à posição de equilíbrio (sen θ ≈ θ), reforçando, assim, juntos aos 

educandos a concepção empírico-indutivista e ateórica da ciência. 
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Ainda podemos notar que a realização do experimento sem uma discussão 

teórica anterior leva os estudantes a não “ter controle” sobre o que observam 

(observação “cega”). A teoria prévia associada ao conhecimento de que 

 

A hipótese tem um papel de articulação e de diálogo entre as teorias, as 

observações e as experimentações, servindo de guia à própria investigação. 

Condiciona fortemente os dados a obter num percurso descontínuo, ainda que 

balizado por um fundo teórico que lhe dá plausibilidade, intervindo ativamente nas 

explicações posteriores dos resultados. (CACHAPUZ, 2002, p.254) 

 

Poderia ajudar a associar a pequena discrepância entre os períodos à 

pequena diferença entre os comprimentos dos pêndulos, que pode ser atribuída à 

forma bastante distinta dos objetos. 

Neste episódio, o professor acaba passando a idéia de que as hipóteses 

podem ser confirmadas através da experimentação, o que contribui “para que os 

estudantes mantenham uma visão simplista e ingenuamente absoluta das 

hipóteses cientificas e da teoria” (CACHAPUZ, 2002, p.255). 

  

De fato, uma pessoa que não perceba que as hipóteses científicas não podem ser 

logicamente provadas, mas apenas desaprovadas, não percebe verdadeiramente a 

natureza da ciência. A irrefutabilidade deixa de ser um sinal, como tantas vezes é 

percebido pelos professores, de superioridade e, segundo esta perspectiva, reside 

aqui o carácter dinâmico, a possibilidade do conhecimento científico se 

desenvolver. (CACHAPUZ, 2002, p. 255) 

 

Vale a pena ressaltar que essa atividade poderia ser um momento muito rico 

de investigação se o professor a estivesse utilizando de maneira mais aberta, 

permitindo a emissão de hipóteses e a elaboração de estratégias experimentais 

para testá-las à luz da teoria (GIL-PÉREZ ET AL, 2006), o que permitiria investigar 

o porquê da discrepância entre os períodos.  
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4.1.3 O professor como mediador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO: O PROFESSOR COMO MEDIADOR 

b. CATEGORIA: FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO 

c. CÓDIGO: P1.A3.E1 

d. DURAÇÃO: [00:00:00 - 00:02:40] 

e. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Este episódio se passa durante o início da aula, quando ocorre o diálogo 

do professor com os estudantes sobre a tarefa passada para eles na aula 

anterior. 

Neste episódio, o professor declara à turma sua função de mediador. 

 

f. TRANSCRIÇÃO: 

 

P: Vocês tentaram pelo menos? ((fala de frente para a turma))  1 

E: ...Tentou, mas dá errado professor... ((ruído ambiente de conversas 2 

paralelas sobre a realização da tarefa proposta na aula passada)) 3 

P: Ah :: tem conta errada... ((áudio quase ininteligível)) 4 

P: Vocês foram na biblioteca de vocês?... ((fala se dirigindo à turma)) 5 

P: Tá bom... ( ) o que? ((áudio quase ininteligível)); ((começa a organizar os 6 

materiais, apaga o quadro e escreve o tema da aula, Lançamento de projéteis e a 7 

divide em duas partes: Lançamento oblíquo e Lançamento horizontal)) 8 

E: Professor vambora corrigir os exercícios... 9 

Figura 22 – O Professor como 

Mediador 
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P: Olhe pessoal... seguinte: Eu não vou fazer o exercício p‟rá vocês...Vocês 10 

tem que tentar fazer primeiro...certo...e daí a gente vê aí como é que vocês estão... 11 

tal ... A minha função aqui é mediar vocês... 12 

E: Lançamento, o que? ((pergunta feita por um aluno no meio da fala do 13 

professor, referindo-se ao que está escrito no quadro)) 14 

P: (...) Certo ((concluí a sua fala anterior à pergunta)) 15 

 

g. ANÁLISE: 

 

Nesse trecho, podemos notar que o professor se recusa a assumir a mera 

função de transmissor do conhecimento. Essa recusa fica explícita quando ele 

afirma a sua função de mediador do processo ensino-aprendizagem. Ainda que 

haja controvérsias em torno desse termo na literatura (GODINHO, 2006; GADOTTI, 

2003), essa posição mostra que o professor não se situa na posição de um mero 

transmissor do conhecimento (concepção bancária) e também se recusa a assumir 

uma posição de facilitador da aprendizagem, típica das correntes pedagógicas não-

diretivas (GADOTTI, 2002). 

O que concorda com Freire (1986/1997), ao afirmar:  

 

 “... minha posição não é de negar o papel diretivo e necessário do educador. 

Mas não sou o tipo de educador que se considera dono dos objetos que 

estudo com os alunos. Estou extremamente interessado nos objetos de 

estudo – eles estimulam minha curiosidade e trago esse entusiasmo para os 

alunos. Então podemos juntos iluminar o objeto” (FREIRE, 1986, p.125) 

 

Não é difícil compreender, assim, como uma de minhas tarefas centrais 

como educador progressista seja apoiar o educando para que ele mesmo 

vença suas dificuldades na compreensão ou na inteligência do objeto e para 

sua curiosidade, compensada e gratificada pelo êxito da compreensão 

alcançada, seja mantida e, assim, estimulada a continuar a busca 

permanente que o processo de conhecer implica. (FREIRE, 1997, p.134) 
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4.1.4  Lançamento horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Lançamento Horizontal 

 

a. TÍTULO: LANÇAMENTO HORIZONTAL 

b. CATEGORIA: PROBLEMATIZAÇÃO 

c. CÓDIGO: P1.A3.E2 

d. DURAÇÃO: [00:00:00 - 00:02:40] 

e. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Este episódio se passa no final da aula de Lançamento de Projéteis, na qual 

o professor já trabalhou com os estudantes o funcionamento do canhão 

utilizado como recurso experimental para os lançamentos, bem como alguns 

conceitos sobre o assunto. Neste episódio, o professor pretende trabalhar 

com os estudantes o Princípio da Independência dos Movimentos de Galileu. 

Ele propõe aos educandos a questão clássica da igualdade do tempo de 

queda de dois objetos, lançados um em queda livre e o outro em um 

lançamento horizontal. 
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f. TRANSCRIÇÃO: 

 

P: Agora vamos fazer o seguinte ((risos e 1 

conversas )) 2 

E: Noventa graus... ((conversas)) 3 

P: Se aqui tá marcando noventa graus...esse 4 

ângulo aqui vale quanto?...zero, né? 5 

E: É:: 6 

P: Então aqui vai passar a ser o meu 7 

lançamento... o quê?... 8 

E: Horizontal 9 

P: Horizontal, por que o canhão vai tá o quê? Na horizontal... ((fig.24)) aí eu 10 

pergunto a vocês... uma pergunta que não quer calar...eu puxo isso aqui forneço 11 

uma velocidade ((faz gestos e emite um som simulando o lançamento))... ele vai... 12 

e cai... né isso? 13 

E: É:: 14 

P: Se eu pegar um corpo aqui ((mostra o ponto que corresponde ao nível 15 

zero do canhão)) botar ele na mesma altura e ao mesmo tempo que eu soltar aqui 16 

((lançar o corpo através do canhão))...soltar aquí ((deixar um outro corpo cair em 17 

queda livre a partir do repouso)) ...Qual dos dois vai chegar primeiro ao chão? 18 

E: o corpo ((se referindo ao corpo abandonado em “queda livre”)) 19 

P: hã? 20 

E: hí:::::::::::::::: ((os estudantes ficam na dúvida)) 21 

P: Bora ver aqui ((conversas)) 22 

((o professor parece solicitar a ajuda dos alunos, mas logo após o vídeo 23 

sofre uma pequena interrupção)) 24 

P:...A mesma altura ((o professor está passando instruções para o estudante 25 

que o está auxiliando; ele está responsável por abandonar o corpo a partir no nível 26 

zero do canhão, enquanto o professor está responsável pelo disparo do canhão)) 27 

((Um estudante se levanta e vai ver de perto o experimento)) 28 

P: Eu vou fazer um, dois, três e já...no já você solta...certo ((o estudante fica 29 

a postos)) 30 

P: Um, dois, três e JÁ ((o lançamento é feito)) 31 

P: Quem chegou primeiro? 32 

Figura 24 – Canhão na 

horizontal sobre a mesa 
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E: Foi o “piloto” ((referindo-se ao marcador de 33 

quadro branco que foi abandonado a partir do nível 34 

zero do canhão)) 35 

((discussão geral em relação à pergunta. Não há 36 

consenso)) 37 

P: OLHE! PRESTE ATENÇÃO, vocês tem que 38 

observar os dois ao mesmo tempo ((os alunos 39 

continuam discutindo em torno do problema)) ((falas 40 

não distinguíveis))  ((o vídeo sofre uma pequena 41 

interrupção e retorna com o professor já implementando uma variante da 42 

montagem original, mostrada na figura 25, visando aumentar o tempo de queda e 43 

permitir uma melhor observação por parte dos estudantes)) ((o professor também 44 

posiciona outros observadores próximos ao ponto de impacto do corpo que é 45 

lançado horizontalmente)) 46 

P: Quem quiser observar pode vim... ((enquanto os observadores vão se 47 

posicionando, dois estudantes ajustam a horizontalidade do canhão de lançamento 48 

e, em seguida, o professor é solicitado a conferir o ajuste)) ((eles discutem sobre o 49 

ajuste)) ((nesse momento, a turma parece imersa na questão proposta)) 50 

P: Vocês concordam... preste atenção... preste atenção... Vocês concordam 51 

aqui que esse lançamento ele tá na horizontal?  52 

E: Tá:: 53 

P: Apesar disso aqui tá inclinado... a gente mudou aqui...no que eu mudei 54 

aquí...o:::ângulo do canhão de inclinação...deixei aquí a noventa graus...se aqui for 55 

noventa graus, aqui com certeza vai ser zero grau...beleza 56 

E: Ok... 57 

P:Ok, todo mundo concorda? 58 

E: Noventa aqui...zero lá...é? ((falas diversas 59 

indistinguíveis)) 60 

P: No já (figura 26) ((o professor prepara o 61 

lançamento)) 62 

E: ...Tô emocionado...((falas diversas)) 63 

P: Um, dois, ... 64 

E: JÁ 65 

Figura 25 – Canhão na 

horizontal sobre a carteira 

Figura 26 – Momento de 

disparo do canhão e 

abandono do “piloto” 
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P: Três e JÁ ((o canhão é disparado)) 66 

E: A mesma coisa... 67 

E: O mesmo tempo... 68 

E: uh!::: ((palmas)) 69 

 

g. ANÁLISE:  

 

Este episódio descreve claramente uma atividade demonstrativa de 

investigação (ADI) de nível 1, em que os problemas e procedimentos são dados e 

as conclusões permanecem em aberto. Nele o professor, ao propor a questão 

clássica do principio da independência dos movimentos de Galileu para os 

estudantes, se aproxima da compreensão teórica de Bachelard (1938), de que o 

conhecimento se origina a partir da solução de problemas consistentemente 

formulados. Durante o episódio, as concepções prévias dos estudantes a respeito 

da queda de corpos voltam a ser evidenciadas, mostrando claramente que eles já 

carregam concepções alternativas ao conhecimento científico, oriundas da vida 

cotidiana. A ADI se constitui, portanto, em uma boa oportunidade para criticizar as 

concepções prévias dos educandos sobre o movimento de projéteis e mostrar que 

elas já se encontravam presentes entre os partidários de Ptolomeu, sob a forma de 

um argumento que visava provar a imobilidade da terra. Esse argumento foi 

refutado por Galileu, através do princípio da independência dos movimentos, em 

seu livro “Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo - ptolomaico e 

copernicano”, onde ele afirma: 

 

Analogamente, se um canhão horizontal numa torre atira paralelamente ao 

horizonte, não importa se a carga de pólvora é grande ou pequena, de forma que a 

bala caia a mil jardas de distância, ou quatro mil, seis mil; todos esses tiros levam o 

mesmo tempo (para atingir o chão), e este tempo é igual ao que a bala levaria da 

boca do canhão até o solo se caísse diretamente para baixo sem qualquer impulso. 

(GALILEU, 1632 apud NUSSENZVEIG, 1992, p. 70). 

 

Entretanto, a exemplo do que acontece no episódio Queda Livre, o professor 

não discute, com os educandos, o possível interesse e a relevância da situação 

proposta, relacionando, por exemplo, o princípio da independência dos movimentos 

de Galileu à controvérsia sobre o movimento da Terra.  
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Outro aspecto importante, não analisado pelo professor, é que o princípio da 

independência dos movimentos de Galileu só pode ser aplicado a lançamentos nos 

quais a resistência do ar pode ser desprezada. A ausência dessa discussão 

durante o episódio novamente evidencia a falta de clareza sobre o papel dos 

modelos na ciência e a importância de discuti-los durante o processo de educação 

científica.   

A forma de abordagem permitiu que o princípio fosse demonstrado de modo 

qualitativo, valorizando durante todo o episódio elementos como participação ativa, 

problematização, dialogicidade, concepções espontâneas, teste de hipóteses, 

capacidade de observação e descrição de fenômenos. 

No que diz respeito à problematização, podemos dizer que a ADI está de 

acordo com a concepção crítica da ciência, dado que o conteúdo trabalhado se 

encontra associado a uma situação problema, entendida aqui como uma 

provocação feita aos estudantes (GARRET, 1988 apud BORGES, 2002), o que não 

se verifica em relação à contextualização histórica, já que o problema investigado 

não foi situado dentro do debate científico travado à época. 

Este episódio mostra que as ADI se constituem em um excelente recurso de 

problematização, discussão e aprofundamento do fenômeno ou tema estudado, já 

que ao chamar os educandos a conhecer, e não a memorizar o conteúdo, educador 

e educando realizam, juntos, um ato cognoscitivo, uma vez que o objeto 

cognoscente não é mais posse do educador, e sim mediatizador da reflexão crítica 

de ambos. 

O episódio também mostra que as ADI podem ser realizadas mesmo na 

presença de um grande número de estudantes e de outros fatores externos 

limitantes. 
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4.1.5  Lançamento oblíquo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO: LANÇAMENTO OBLÍQUO 

b. CATEGORIA: DIALOGICIDADE 

c. CÓDIGO: P1.A3.E3 

d. DURAÇÃO: [00:00:00 ; 00:02:40] 

e. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Este episódio ocorre durante a aula de Lançamento de Projéteis, na qual o 

professor explica inicialmente os conceitos relacionados ao assunto e o 

funcionamento do canhão utilizado como recurso experimental para os 

lançamentos. Em seguida, ele realiza lançamentos de ângulos distintos, 

compreendidos entre 35 e 70 graus e solicita a duas estudantes que anotem o 

ponto de impacto do projétil no chão da sala, utilizando o marcador de quadro 

branco. Várias discussões são travadas no decorrer do episódio, relacionadas ao 

ângulo de disparo, velocidade inicial e alcance do projétil.  

 

 

 

 

 

Figura 27 – Lançamento Oblíquo 
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Figura 28 – Explicação sobre 

os conceitos básicos de um  

Lançamento Oblíquo 

Figura 29 – Explicação sobre 

o funcionamento do canhão 

– ângulo de lançamento e 

velocidade inicial 

Figura 30 – Lançamento 

oblíquo de um projétil 

Figura 31 – Ponto de 

impacto do projétil no chão 

da sala 

Figura 32 – Idem figura  31  Figura 33 – Marcação do 

ponto de impacto 
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f. TRANSCRIÇÃO: 

 

 

P: Todo mundo aqui, por favor... quem quiser... quem quiser se dá bem na 1 

prova 2 

E: ôba... ôpa... (( sons de carteiras arrastando e 3 

ruído ambiente devido ao deslocamento dos 4 

estudantes para o local de observação)) 5 

P: (Vê se vai ficar visível aqui prá vocês) ((muito 6 

ruído ambiente)) 7 

P: Aqui ó... prá um ângulo de setenta graus, o::: 8 

projétil, essa massazinha veio até aqui ta vendo 9 

E: (estamos vendo) ((ruído ambiente)) 10 

P: Após para um ângulo de 60 graus... ela veio 11 

aonde... aqui não foi? 12 

E: Foi ((os estudantes respondem em coro, já se mostrando interessados no 13 

desfecho da investigação)) 14 

P: Prá 35 ela veio aqui (não foi)? (( um estudante fala ao mesmo tempo que 15 

o professor, o que dificulta a compreensão da fala)) 16 

E: Foi ((estudantes em coro)) 17 

E: Quarenta... Quarenta e cinco 18 

P: Prá quarenta ela veio aqui... e quarenta e cinco? Aqui, né? 19 

E:É 20 

P: Então com esses dados aqui a gente pode concluir o que? ((os 21 

estudantes iniciam um dialogo entre si e com o professor)) 22 

E: Quanto maior o ângulo, maior a distância... Quanto menor o ângulo maior 23 

a distância... QUANTO MENOR O ÂNGULO, MAIOR A DISTÂNCIA ((discutem 24 

sobre qual das conclusões é correta, até que um estudante fala em tom de 25 

conclusão)) 26 

E: NÃO, POR QUE 35 TÁ AQUÍ... 27 

E: Então por isso mesmo 28 

P: Beleza... trinta e cinco... setenta... ((as discussões continuam em busca 29 

de um consenso)) 30 

Figura 34 – Diálogo para 

chegar a uma conclusão 

sobre o experimento 
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P: Mas (acho que) a gente pode ver o seguinte ((as discussões 31 

continuam))... qual (foi o deles que apresentou maior distância) ((o professor parece 32 

encaminhar a discussão para um “consenso”)) 33 

E: Quarenta e cinco ((os estudantes respondem em coro)) 34 

P: Então... Todo mundo volta para as suas carteiras 35 

 

g. ANÁLISE:  

    

O diálogo, na concepção emancipadora da educação é um elemento 

fundante, uma vez que, para Paulo Freire, a educação é comunicação, é o encontro 

de interlocutores que buscam a significação dos significados (FREIRE, 2001, p.69), 

objetivando a problematização, a critização e o desvelamento da realidade por eles 

compartilhada. 

Neste episódio, ainda que o tema discutido não seja oriundo da realidade 

sócio-cultural do educando, a postura do professor, estimulando e mediando o 

diálogo, oportunizando a significação de conceitos que estejam relacionados ao 

que se está discutindo, permite transformar a sala de aula em um espaço 

educativo.  

Após efetuar diversos lançamentos oblíquos, com ângulos de lançamento 

variados e com a mesma velocidade inicial, anotando o alcance do projétil20 para 

cada disparo, no chão da sala, sempre com o auxílio dos educandos, o professor 

convida todos os estudantes para uma discussão em torno dos resultados, visando 

obter algumas conclusões sobre o experimento realizado. 

O processo se inicia no momento em que o professor convida os estudantes 

(L1 a L7) a observarem mais de perto as marcas no chão, relacionando-as com os 

ângulos de lançamento (L8 a L20), e culmina com a resposta à questão: Então com 

esses dados aqui a gente pode concluir o que?  (L21).  

Através de um procedimento dialógico, o professor estimula o grupo a buscar 

um acordo e escutar outras opiniões, mostrando que ninguém tem a verdade 

absoluta e que podem estar equivocados, levando-os a atuarem e pensarem como 

sujeitos críticos em contato com outros sujeitos também críticos. Isso concorda com 

Freire (1970): 

                                                           
20

 Ponto de impacto do projétil, medido a partir do ponto de origem do lançamento. 
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O educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente, na 

cognoscitividade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de 

depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico, também. (FREIRE, 1970, p. 69) 

 

4.2 ENTREVISTA COM O PROFESSOR P01 

 

Entrevistamos o professor P01, que nos relatou ser licenciado e Mestre em 

Física pela Universidade Federal da Bahia. No momento da entrevista, P01 é professor 

do ensino médio, possuindo, até a presente data, dois anos de experiência profissional. 

Durante a entrevista, tratamos de diversos temas, entre os quais destacamos: 

Concepções da Educação e da Ciência, Formação Profissional e Utilização de 

Recursos Experimentais.  

No tópico Concepções da Educação e sobre a natureza da Ciência, o professor 

distingue dois métodos de ensino: O tradicional e o de interação, como podemos notar 

no seu depoimento: 

(L27 a L34) ... Eu... lembro que... antes de começar o meu estágio eu vi a professora deles 

dando aulas lá, ela tinha lá o jeito dela ensinar e tal... aí no meu primeiro dia de aula eu... 

comecei dando aula na forma... no quadro... e tal... tradicional... prá... não ir de vez na 

forma que eu achava ideal ai a partir do meu 2º dia no estágio... eu procurei usar materiais 

didáticos experimentais, relacionando a parte experimental com a parte da Física prá que os 

alunos entendessem e... fazer com que eles interagissem o máximo possível com os 

experimentos. 

(L40 a L45) É... aquilo que eu falei. Interagir ao máximo possível com eles e tentar falar... 

usar o conteúdo... a forma como eu dou aula... o mais próximo possível da linguagem deles, 

entendeu? Aí como eu vi que eles estavam acostumados, com o estilo, no quadro negro, 

conteúdo no quadro negro, fazer exercícios, eu não quis colocar... o tipo de plano no 1º dia 

de aula. Não quis colocar o método que eu achava ideal, que é a parte de interação, com 

medo deles... se assustarem. 

Para o professor, o método tradicional é aquele que ele define como 

“conteúdo no quadro negro” e “resolução de exercícios” e o “método” de interação é 

aquele que ele define como mais próximo da linguagem dos educandos, no qual se 

tenta falar e interagir o máximo possível com os estudantes. Já se pode notar certa 
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consciência a respeito das limitações do método tradicional, associada a uma 

fragilidade para identificar seus pontos chave, tecer críticas e alternativas a ele, o 

que fica evidente em dois momentos da entrevista, ainda que não se possa 

descartar a influência de fatores externos à prática pedagógica. No primeiro, 

quando perguntado sobre a sua intenção ao planejar as aulas de estágio, o 

professor respondeu: 

(L26 a L27) A minha intenção... era transmitir o conteúdo da Física prá que a maior 

parte dos alunos entendesse o que eu estava falando, entendeu? 

No segundo momento, quando perguntamos se ele achava o “método” de 

interação mais interessante que o método tradicional, ele nos respondeu: 

  (L48 a L60) É... na parte de educação é muito difícil..., se você me falasse isso na 

época, eu diria com certeza, melhor a parte de interação, mas... com educação a gente não 

pode dizer esse método aqui é melhor, é pior, por aí vai. Isso depende de vários fatores, 

entendeu? Se você pega uma turma, por exemplo, uma turma... eu consegui uma coisa que 

me ajudou muito nesse estágio foi a questão de ter uma câmera me filmando e minha 

professora lá e a professora deles olhando e isso fez com que a indisciplina diminuísse um 

pouco. Se você, por exemplo, pegar uma turma muito indisciplinada que não gosta de 

estudar... aí no meu ponto de vista será melhor utilizar o método tradicional... de 

quadro negro e tal e por aí vai, ou se a turma está extremamente indisposta... e não 

consegue entender de jeito nenhum, ai você vai..., faz..., é... como é que se diz... o jogo de 

cintura do professor. Tenta se adaptar... o ideal seria o professor ver a turma... ver o perfil 

da turma e adequar o... ensino de Física ao perfil da turma que ele tá, entendeu? 

Aqui, fica claro que o professor não possui uma idéia global (fig. 35) de que o 

método tradicional de se ensino encontra vinculado ao modelo de aprendizagem 

por Transmissão/Recepção (ATR), rigorosamente criticado na literatura (VIENNOT, 

1976; DRIVER e EASLEY, 1978; PUNDT e DUIT, 1998 apud CACHAPUZ et al, 

2005, p.112) e que, quando o escolhe, também está escolhendo os pressupostos 

ontológicos e epistemológicos que lhe dão suporte. Ainda assim, podemos notar 

que o professor demonstra uma preocupação em ir além do modelo ATR, quando 

valoriza a interação com os educandos, orientação que se aproxima da idéia de 

“implicar os alunos na (re)construção do conhecimento científico, com o intuito de 

tornar possível uma aprendizagem significativa e duradoura” (National Research 
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Council, 1996, apud CACHAPUZ et al, 2005, p. 112) o que está mais em acordo 

com a aproximação construtivista à aprendizagem de ciências (APC).21 

A contradição do professor, em relação ao modelo ATR e a APC pode 

também ser evidenciada em outros dois momentos da entrevista. No primeiro, 

quando pergunto a P01: “Como você se definiria enquanto professor?”  

(L85 a L92) Rapaz, essa pergunta é muito boa... como eu me defino como professor... é... 

um professor preocupado em transmitir o conteúdo da Física, só que procuro ver como 

é o perfil da turma primeiro, entendeu? Aí, eu observando o perfil da turma, que vejo com 

o tempo, tento adequar o ensino da Física à realidade daquele grupo que estou (vivendo). E 

além de estudar Física eu me preocupo com a formação do cidadão... com a questão dos 

valores, de... transmitir o máximo possível essas coisas para eles, entendeu? Isso é para eu 

dar minha pitada para construir uma sociedade mais justa. 

Podemos perceber claramente a sua orientação em direção ao modelo ATR. 

No segundo momento, referindo-me ao episódio de ensino (P1.A3.E1) “O professor 

como mediador”, perguntei a P01: “No início da aula de lançamento de projéteis 

você diz “olha pessoal, minha função aqui é mediar vocês”. O que você quis dizer 

com isso, naquele momento?” 

(L214 a L224) P01: Eu quis dizer o seguinte: Que era para eles procurarem o conhecimento, 

porque se eu chegasse e explicasse tudo bonitinho, aí... não ia fazer sentido, porque eles 

iam pegar o conhecimento feito por mim. O interessante é o aluno chegar, investigar, 

esse ato dele procurar fazer os exercícios, quebrar a cabeça, é uma forma a meu ver... é:: 

bem mais para incentivar a questão da investigação. Quando você chega faz um problema 

e não consegue fazer ele, aí pensa outra alternativa para fazer. Será que desse jeito faz?... 

será que por aí não vai não?... Eu queria incentivar isso. Que eles começassem a 

desenvolver o pensamento investigativo, entendeu? 

Aqui podemos notar claramente a sua orientação em direção a APC. 

 

                                                           
21

 Em virtude da existência de diversas variedades de construtivismo, (MATTHEWS, 2000 apud CACHAPUZ et 
al 2005), adotamos a idéia de aproximação construtivista na Educação em Ciência, que “é uma proposta que 
contempla a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento e não a simples reconstrução 
pessoal do conhecimento previamente adquirido, através do professor ou do livro escolar” (CACHAPUZ et al 
2005, p. 114). Convém salientar, que atualmente, é difícil estar de acordo que os educandos, por si só, 
possam construir todos os conhecimentos científicos, sendo portanto, a aproximação construtivista entendida 
como investigação orientada, onde não se descarta a presença de momentos expositivos. 
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No item Formação Profissional, o professor quando perguntado sobre a 

influência da disciplina Metodologia e Prática de Ensino para a sua formação 

profissional, responde: 

(L63 a L79) 

P01: PÔ... Influenciou demais. Eu... antes de ver essa disciplina eu já tinha em mente que... 

o que eu aprendi no meu ensino médio, aquela coisa Cartesiana, que era só aquilo Física, 

você pegar o livro e resolver questão... achava que Física era só isso, entendeu? No 

decorrer da minha formação, essa minha visão foi melhorando... foi diminuindo um 

pouco essa visão... 

P01: ... aí quando eu fiz a disciplina Metodologia, aí foi que eu me encantei. Era uma 

coisa muito dinâmica, mostrava vídeos, a gente discutia textos, discutia a aula do 

colega, um interagindo com outros, trocando experiências, eu achei muito legal. Isso 

contribuiu muito para a minha formação... profissional. 

Já nas linhas (L38 a L45), quando questionado sobre a metodologia que 

orientou a sua práxis pedagógica durante o estágio curricular supervisionado, 

afirma: 

P01: Não quis colocar o método que eu achava ideal, que é a parte de interação, com 

medo deles... se assustarem. 

Perguntamos, ainda, (L46 a L60) se ele acha que o “método de interação” é 

mais interessante que o método tradicional? Se tem alguma vantagem? 

P01: É... na parte de educação é muito difícil..., se você me falasse isso na época, eu diria 

com certeza, melhor a parte de interação, mas... Se você, por exemplo, pegar uma 

Método Tradicional de Ensino de Ciências

Concepção

Bancária da Educação
Empírico-Indutivista da 

Ciência

Modelo de Aprendizagem por 
Recepção/Transmissão

Método Investigativo de Ensino de Ciências

Concepção

Problematizadora da 
Educação

Crítica da Ciência

Aproximação Construtivista à Aprendizagem 

Figura 35 – Relação entre os modelos de aprendizagem, as concepções 

de educação, as concepções sobre a NdC e os Métodos de Ensino 
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turma muito indisciplinada que não gosta de estudar... aí no meu ponto de vista será 

melhor utilizar o método tradicional... 

Podemos notar que, o professor reconhece a influência da disciplina 

Metodologia e Prática de Ensino para a sua formação profissional, mas fica 

também evidente que essa influência não foi suficiente para causar uma 

modificação permanente em sua práxis pedagógica, orientando-a em direção à 

concepção emancipadora da educação e à concepção crítica da ciência, uma vez 

que, 

 

Diversos autores mostram que os professores, em todos os níveis de ensino, desde 

o fundamental ao universitário, influenciam na atuação de futuros docentes. Sobre 

essa questão, CAMARGO (2003), ao analisar discursos de alunos de Prática de 

Ensino em Física, afirma que as influências dos professores das disciplinas 

específicas são mais profundas do que aquelas deixadas pelos docentes das 

disciplinas pedagógicas. Ou seja, eles podem “aprender” a ministrar suas aulas 

utilizando-se de diversas metodologias, mas, ao executá-las, utilizam-se de formas 

de ensino tradicionais, aquelas às quais estiveram mais expostos ao longo de sua 

formação. (NARDI e CORTELA, 2005, p.37). 

 

No tema Utilização de Recursos Experimentais, diversos aspectos foram 

considerados dentre os quais destacamos: Os modelos de LADEF e A importância 

e a forma de utilização dos recursos experimentais, vamos analisar cada aspecto 

em separado e depois fazer uma síntese sobre esse tema. 

Quanto à importância do uso de recursos experimentais (L102 a L113), o 

professor, quando perguntado sobre a importância do uso de recursos 

experimentais no ensino de Física, responde que considera (L104): Muito 

importante. DEMAIS! Quando perguntamos em seguida o porquê, ele responde: 

(L106 a L113) P01: Porque a pessoa consegue observar o fenômeno... observar na prática ele 

acontecendo. Geralmente pela experiência que eu tenho, tenho dois anos de experiência 

profissional. Eu percebo o seguinte, que a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade 

absurda de abstrair as coisas na cabeça, entendeu? Aí entra o experimento... o objetivo 

principal do experimento é colocar a coisa mais real, não deixar as coisas assim, no 

mundo das idéias abstratas. Quando ele fica real, tanto a pessoa que tem dificuldade 

de abstrair como a que não tem, eles aprendem. Já é uma possibilidade de aprender as 

coisas. 

Em outro trecho da entrevista, quando perguntado de que forma utiliza os 

recursos experimentais durante as suas aulas, ele responde: 
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(L164 a L192) RSM: Atualmente como é a sua atuação durante em sala de aula? Você 

utiliza recursos experimentais? Se utiliza de que maneira? 

P01: ... Eu fiz isso na aula de Óptica Geométrica, naquele estudo de Lentes Convergentes e 

Divergentes. Eu peguei um apontador LASER e coloquei lá as lentes que eu já tinha feito 

((descrito teoricamente)) e mostrava lá como é que o raio divergia, convergia e por aí vai. 

RSM: Em um experimento como esse de Óptica Geométrica, antes de mostrar, por 

exemplo, se o raio converge ou diverge, você pergunta para os alunos... E aí pessoal, vai 

divergir, vai convergir? O que vocês acham que vai acontecer? 

P01: ((fica novamente em silêncio e pensativo)) Hum... boa. Hum... eu acho que não fiz 

isso não... eu errei... 

RSM: Não é uma questão de erro! 

P01: Eu fiz o seguinte, eu mostrava na sala no quadro negro, a trajetória do raio, como é... 

e aí quis mostrar para eles o que acontecia de verdade. 

 

Os trechos da entrevista, acima citados, revelam uma concordância entre as 

opiniões do professor a respeito do uso dos recursos experimentais e o que é 

relatado na literatura por Arruda (1998, p.61), quando afirma que os professores, 

quando questionados sobre a função e a importância do uso de recursos 

experimentais no ensino de ciências, assumem que a experimentação serve para 

“comprovar a teoria”, revelando uma fundamentação epistemológica equivocada 

(HODSON, 1988; MILLAR, 1991 apud BORGES, 2002) e uma visão tradicional de 

ciência.  Para Borges (2002, p.297), essa concepção de ciência acaba por conferir 

um peso excessivo à observação, em detrimento das idéias prévias e imaginação 

dos estudantes. O professor também manifesta a idéia de que os recursos 

experimentais podem minimizar a dificuldade de se aprender e de se ensinar 

Física, o que é apontado na literatura por Araújo e Abib (2003) como uma posição 

quase consensual entre os professores de ciências. 

Em relação à utilização de recursos experimentais, notamos que existe uma 

contradição entre a prática pedagógica atual do professor e a desenvolvida 

durante o estágio curricular supervisionado. 

Durante o estágio, em especial no episódio “LANÇAMENTO HORIZONTAL” 

(p.87), o professor, antes da realização do experimento, propõe um problema aos 

educandos, promovendo a dialogicidade, a participação ativa e o levantamento de 

hipóteses sobre a pergunta feita, revelando uma posição mais compatível com a 
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concepção crítica da ciência, visto que valoriza o envolvimento do estudante na 

identificação do problema (MATTEWS, 1995), as concepções espontâneas, o 

teste de hipóteses, a mudança conceitual, a capacidade de observação e 

descrição de fenômenos e até mesmo de reelaboração de explicações causais 

nos educandos (ABIB, 1988; VILLANI, 1994; GONÇALVES e CARVALHO, 1995; 

CRUZ, 1997; BARBOSA et al, 1999; GIRCOREANO, 2001),  

A questão que nos chama atenção é: Por que o uso dos recursos 

experimentais durante o estágio segue uma concepção crítica da ciência, na qual 

o levantamento e teste de hipóteses são valorizados, enquanto que o uso dos 

recursos experimentais durante a atuação profissional de P01 parece seguir uma 

concepção empírico-indutivista da ciência, na qual os recursos experimentais são 

utilizados apenas como confirmação da teoria? 

Em outro momento do tema utilização dos recursos experimentais, 

enfocamos o aspecto Os modelos de LADEF (L114 a L163). Começamos 

perguntando ao professor se ele acha que o laboratório tradicional pode contribuir 

para o ensino de Física.  

RSM: Você acha que o laboratório tradicional, aquele que a gente trabalha nas disciplinas 

de Física Geral e Experimental I, II, II e IV, que tem um roteiro fechado, pode contribuir 

para o ensino de Física? 

P01: Eu acho que pode, acho que pode. Os laboratórios que a gente tem, Física I, II, III e 

IV, são laboratórios didáticos, prá gente entender o que a gente viu na teoria, 

entendeu? Se a pessoa se predispuser a ler o roteiro, a fazer exatamente o que está escrito 

ali, procurar fazer e entender a experiência direito, ela aprende, eu acho que ela aprende. 

Do trecho acima, podemos perceber a importância que o professor atribui ao 

LADEF para a aprendizagem, o que concorda com as idéias de senso comum 

encontradas entre a maioria dos professores, que estão em desacordo com as 

pesquisas em que se verifica que a aprendizagem dos estudantes tem melhorado 

pouco devido ao seu uso durante o processo de ensino (CLAKSON e 

RIGHT,1992, apud VALDÉZ, 1996, p.366), o que não nos permite afirmar que o 

trabalho experimental seja superior a outros métodos de ensino (HODSON, 

1994). 

Em seguida, procurando verificar se ele conhecia outras formas de 

utilização do LADEF, perguntamos: 
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RSM: Em sua opinião será que existem outros modos de utilizar o laboratório didático 

além do tradicional? 

P01: Outras formas... de utilizar o laboratório... imagino que deva ter... como eu não sou 

especialista na área, não me vem à mente exemplos agora, (mas isso a gente tem que ter). 

 

Diante da resposta, considerada por nós, evasiva, insistimos: 

 

(L127 a L132) RSM: Você consegue pensar em outra forma de utilizar o laboratório, sem 

utilizar um roteiro fechado, onde de certa forma as questões são dadas, e você vai lá só 

seguir uma série de passos e chegar a uma determinada conclusão? 

P01: ((o entrevistado faz silêncio, pensa e se pergunta)) Alguma forma de usar isso... 

hum...hum.. não sei. ((P01 parece tomado por um sentimento de que a indagação era 

importante, mas ele ainda não havia refletido sobre ela)). 

O trecho acima sugere que, durante a sua formação especifica, o professor 

não teve contato com outros modelos de LADEF de modo a poder utilizá-los 

consistentemente durante a sua prática pedagógica. Como, por exemplo, o modelo 

de LADEF não estruturado, cujas atividades, em geral, 

 
permitem uma abordagem que privilegia os aspectos qualitativos envolvidos no 

processo, com destaque para os aspectos de natureza conceitual, que podem ser 

relacionados com a verificação de conceitos espontâneos, teste de hipóteses e 

mudança conceitual, empregando uma metodologia que possibilita aos alunos 

buscarem por si mesmos as respostas e soluções para os problemas apresentados. 

(ARAÚJO e ABIB, 2003, p.179) 

 
Buscando perceber qual o foi papel da disciplina Projetos e Modelos - FIS 

137 na formação do professor, pedi a ele que comparasse as disciplinas de Física 

Geral e Experimental I,II,III e IV e a disciplina Projetos e Modelos, perguntando-

lhe:  

(L133 a L159) 

RSM: Como as disciplinas de Física Geral e Experimental... Eu queria que você fizesse um 

paralelo entre o tipo de laboratório que elas apresentam e o tipo apresentado na disciplina 

Projetos e Modelos. 

P01: ...Aí depois que eu fiz todas as Físicas Básicas e fui fazer a parte de Projetos e 

Modelos, aí que melhorou quase que 100%, porque ali não eram... não exigiam assim... 

não é menosprezando... eles se preocupavam mais com a parte de você tatear o 

experimento, você observar, você botar a mão na massa. Aí foi com isso que eu me 
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encantei mais ainda... que eu comecei a me encantar com o ensino de Física. E como o 

curso foi dado eu achei muito bom, o professor botava a gente prá botar a mão na 

massa, fazer os experimentos e botava a gente para fazer um projeto utilizando 

experimentos de lá, prá gente apresentar no final do semestre. 

 RSM: Como você compararia um laboratório com o outro em termo de forma? 

Você acaba dizendo que o laboratório de Projetos e Modelos contribui mais para a sua 

formação. Isso não seria uma questão de forma de abordagem? Será que um laboratório do 

tipo Projetos e Modelos não poderia ser mais adequado para o ensino médio de Física? 

P01: Pode ser. O laboratório de Projetos e Modelos é mais voltado para o ensino mesmo, 

pelo que eu percebi para o professor dar aula. Pelo que eu vi desse curso, a proposta é 

incentivar a gente a fazer roteiros de laboratório, além de fazer de fazer os 

experimentos com material de baixo custo. É o que eu acho ideal para o ensino médio, e 

se pudesse colocar essa metodologia para o ensino médio, o ensino de Física ia melhorar 

muito. 

Podemos perceber, pela resposta do professor, que a disciplina Projetos e 

Modelos está mais voltada para a construção de equipamentos experimentais a 

partir de materiais de baixo custo do que para a discussão dos fundamentos dos 

diversos modelos de LADEF. Isso concorda com o programa da disciplina (anexo 

B), que explicita como ementa: “O aluno deve exercitar experimentos obrigatórios 

adequados a salas de aula e construir modelos e experimentos que esclareçam 

conceitos e leis da Física” e como objetivo: “Capacitar os alunos a montar e usar 

experimentos para esclarecer os conceitos e demonstrar os fenômenos de Física 

em classe usando material do dia a dia com baixo custo”. Defendemos que a 

formação docente inclua não só a aquisição de habilidades para a construção de 

experimentos, mas também as formas de utilização desses experimentos em sala 

de aula, segundo os diversos modelos de LADEF, dado que, segundo Borges 

(2000) é necessário que os licenciandos planejem, preparem e executem 

atividades experimentais mais abertas, de modo que possam vir a utilizá-las em 

suas aulas no futuro.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que o Laboratório Didático de Ensino de Física – LADEF, 

ainda hoje é um tema amplamente discutido na literatura, havendo uma extensa 

bibliografia sobre o assunto (ARAÚJO & ABIB, 2003, p.177), buscamos investigar 

“como os licenciandos do curso de Física da UFBA utilizam os 

conhecimentos relacionados ao Laboratório Didático de Ensino de Física 

investigativo durante as aulas de estágio curricular supervisionado?”  

Nossas investigações passaram necessariamente pela discussão sobre os 

modelos tradicional e investigativo de LADEF, e sua relação com as concepções da 

Educação e sobre a Natureza da Ciência. Ao longo da pesquisa, mostramos que 

essas concepções estavam conectadas22, mas não realizamos uma análise 

exaustiva dessa relação, porque esse não era o objetivo principal do trabalho. 

Acreditamos que investigações futuras podem contribuir para esclarecer a 

intrincada interação (ABD-EL-KHALICK, BELL E LEDERMAN, 1998) entre essas 

concepções e sua implicação na formação de professores. 

Durante a pesquisa, em virtude dos resultados obtidos a partir da análise 

quantitativa realizada sobre o banco de dados das aulas de estágio, percebemos 

que não poderíamos deixar de refletir sobre a influência exercida pelo modelo de 

transmissão/recepção, herdado durante a vida acadêmica do licenciando, na 

utilização dos conhecimentos relacionados ao LADEF investigativo. A análise 

mostrou que os licenciandos do curso de Física da UFBA, utilizam como forma 

predominante de apresentação a aula expositiva23, numa abordagem tradicional 

(SILVA & PENIDO, 2010) e que somente 3% deles utilizam Atividades 

Demonstrativas Investigativas24 (ADI) durante as suas aulas de estágio. 

 

 

 

 

                                                           
22

 Tabela 2 
23

 Figura 32 
24

 Figura 07 
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Isso nos levou a concluir que o modelo de transmissão/recepção se encontra 

profundamente arraigado à prática pedagógica dos futuros professores de Física, o 

que, segundo Carvalho (2004), se deve 

 

ao tempo em que são alunos e ao tipo de aulas exclusivamente tradicionais que 

tiveram e ainda têm. A influência dessas aulas leva-os a terem „conceitos 

espontâneos de ensino‟ adquiridos de maneira natural, não reflexiva e não crítica e 

que têm se constituído em verdadeiros obstáculos à renovação do ensino. 

(CARVALHO, 2004, p.10) 

 

Essa preparação docente adquirida ao longo do processo de formação inicial 

tem “um grande peso por seu caráter reiterado e por não estar submetida a uma 

crítica explícita, constituindo-se, por isso, em algo „natural‟, sem chegar a ser 

questionada efetivamente” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2001, p.38). Vale lembrar 

que os futuros professores, 

 

foram mergulhados em seu espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos 

(em torno de 15 mil horas), antes mesmo de começarem a trabalhar (Lortie, 1975). 

Essa imersão se manifesta através de toda uma bagagem de conhecimentos 

anteriores, de crenças, de representações e de certezas sobre a prática docente. 

Esses fenômenos permanecem fortes e estáveis ao longo do tempo. (TARDIFF, 

2000, p.13). 

 

Assim, entendemos que a FACED e o IF-UFBA podem, conjuntamente, 

desenvolver ações para rever a forma como são ministradas as aulas aos 

licenciandos durante a formação inicial e continuada dos professores de Física se 

desejam que eles atuem de maneira mais condizente com as concepções 

emancipadora da Educação e crítica sobre a Natureza da Ciência, já que, se a 

nossa escolha, 

é a da libertação, a da humanização, é-me absolutamente necessário ser esclarecido 

sobre métodos, técnicas e processos que tenho de usar, quando estou diante dos 

educandos. Geralmente, pensamos que estamos a trabalhar para os homens, isto é, 

com os homens, para sua libertação, para a sua humanização, contudo, estamos a 

utilizar os mesmos métodos com os quais impedimos os homens de se tornarem 

livres. Isto passa-se deste modo, precisamente porque estamos impregnados de 

mitos que recebemos através  da nossa experiência, da instrução recebida, e são 

estes mitos que nos tornam incapazes de desenvolver um tipo de ação a favor da 

liberdade, da libertação.(Freire, 1974, p.24) 

 

Isso concorda com a literatura ao apontar que a melhoria da educação 

científica exige, como condição necessária, superar a concepção “bancária” da 

educação e modificar a imagem da NdC que os professores têm e transmitem.  
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Para dar conta da mudança das concepções epistemológicas dos 

licenciandos, referida anteriormente como condição necessária para a melhoria das 

aulas, a nosso ver, já seria o momento do IF-UFBA criar uma disciplina específica, 

a exemplo do que já ocorre em outros Institutos de Física no Brasil25, com uma 

abordagem voltada para a licenciatura, que discutisse as questões relacionadas à 

Epistemologia das Ciências, visto que os professores de ciências têm visões 

epistemológicas dissonantes da concepção crítica sobre a NdC (HARRES, 1999; 

ABD-EL-KHALICK, 2000; GIL-PÉREZ, 2001) e que, 

  

Os resultados das pesquisas sobre CNC
26

 indicam que os processos formativos em 

geral não têm propiciado uma reflexão crítica sobre as concepções epistemológicas 

e as suas implicações didáticas. Há um certo fracasso da formação inicial em 

promover melhorias na compreensão da CNC e das CD [concepções didáticas] 

decorrentes. A inclusão de disciplinas sobre história e epistemologia nos currículos 

é importante (HARRES, 1999, p.39) 

 

No que diz respeito às aulas experimentais, entendemos que o IF-UFBA tem 

a possibilidade de discutir uma mudança na forma como são ministradas as aulas 

nos laboratórios de Física Geral e Experimental I, II, III e IV, que permita aos 

licenciandos não somente a realização de atividades de verificação, baseadas em 

um roteiro fortemente estruturado, mas também a realização de práticas 

investigativas, uma vez que  

 

os licenciandos precisam exercitar o planejamento, a preparação e a execução de 

atividades mais abertas, se desejamos que eles venham a adotá-las em suas aulas 

no futuro (BORGES, 2000, p.307). 

 

Apesar do cenário desfavorável, acima relatado, encontramos um 

licenciando, dentre os setenta e nove pesquisados, que orientou o seu estágio 

curricular supervisionado como investigação, utilizando atividades demonstrativas 

investigativas em metade das suas aulas registradas no banco de dados. Nossa 

investigação se voltou, então, para tentar entender como os conhecimentos 

relacionados ao LADEF investigativo eram, por ele, utilizados. 

                                                           
25

 IF-UFAL, IF-UFRGS, (ROSA , 2003) 
26

 Abreviatura equivalente à NdC (Natureza da Ciência) 
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Assim, durante o estágio curricular supervisionado, no calor das discussões27 

fomentadas ao longo do curso de Metodologia e Prática do Ensino, que tem como 

um dos seus objetivos explicitar, questionar e criticizar a formação docente 

adquirida ao longo do processo de formação inicial do educador, podemos 

identificar que o licenciando utiliza nos episódios QUEDA LIVRE (P1. A1.E1) e O 

PROFESSOR COMO MEDIADOR (P1.A3.E1) conhecimentos relativos, 

respectivamente, ao LADEF Investigativo e à Concepção Problematizadora e 

Emancipadora da Educação, como forma de fomentar o pensamento crítico dos 

estudantes em relação à Ciência e à Educação. Em relação à Ciência, o seu 

objetivo foi o de combater a concepção rígida da atividade científica, apesar de 

apresentar aspectos não muito claros relacionados a outros conhecimentos 

relativos às práticas investigativas, tais como: Discussão do possível interesse e da 

relevância da situação proposta, estudo qualitativo da situação problema e o papel 

da hipótese na investigação científica. Em relação à educação, pudemos perceber 

que ele se recusa a assumir a função de mero transmissor de conhecimentos sem 

que haja a participação ativa dos educandos no processo. Quatro anos depois, 

longe do calor das discussões realizadas durante a disciplina Metodologia e Prática 

de Ensino, em entrevista (L25 a L62), o professor chega a defender que o método 

tradicional é melhor, sob certas condições (turmas “indisciplinadas”, indispostas e 

com dificuldade de aprendizagem), o que para nós revela uma falta de reflexão 

sobre a sua práxis científico-pedagógica no período considerado. 

Já no episódio PÊNDULO SIMPLES (P1.A2.E1), o licenciando utiliza o 

procedimento de levantamento e teste de hipóteses, com os estudantes, durante a 

dedução da expressão para o período do pêndulo simples, como forma de explicitar 

as concepções espontâneas dos educandos e encaminhar as discussões de modo 

a produzir uma mudança conceitual, o que condiz com a concepção crítica da 

ciência e com a concepção problematizadora da educação. Entretanto, quando 

perguntado, em entrevista (L164 a L213),  sobre a maneira como, atualmente, utiliza 

os recursos experimentais em sala, respondeu que os utiliza para comprovar 

experimentalmente os resultados demonstrados matematicamente durante as aulas 

expositivas, evidenciando a sua formação “ambiental”, que pode ser entendida , em 

                                                           
27 A relação dos textos e livros norteadores das discussões realizadas durante as disciplinas METODOLOGIA E 

PRÁTICA DE ENSINO EDC203 e EDC 206 se encontra No anexo A. 
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grande parte, como resultante das experiências reiteradas ao longo processo de 

escolarização ao qual os licenciandos foram submetidos, desde que eram alunos 

do ensino básico, acompanhando a atuação dos seus professores. Essa 

impregnação “ambiental”, adquirida de forma não reflexiva, resulta na formação de 

um pensamento docente espontâneo (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003, P.38), que 

está “naturalmente” orientado segundo uma concepção empírico-indutivista da 

ciência e bancária da educação. Segundo Hewson & Hewson (1988), citados por 

Carvalho e Pérez , 

 

As pesquisas recentes em didática mostram que os professores possuem idéias, 

atitudes e comportamentos relacionados ao ensino da ciência que se sustentam em 

função de um longo período de formação “ambiental” – o período durante o qual 

eles foram alunos (Hewson & Hewson, 1988 apud Carvalho & GIL-PÉREZ, 

[2000], p. Não paginado) 
 

 Mas podemos ainda constatar, durante a entrevista, que o professor tem 

consciência de que existe outra forma, que ele reconhece como melhor, de utilizar 

os recursos experimentais, quando responde que errou (L118 a L119) ao utilizar os 

recursos experimentais como comprovação da teoria e que o levantamento e teste 

de hipóteses (L200 a L213) e a problematização são formas de desenvolver a 

capacidade investigativa dos educandos, um dos objetivos fundamentais a ser 

alcançado segundo uma concepção crítica de ensino de ciências.  

Observamos ainda que no episódio LANÇAMENTO HORIZONTAL 

(P1.A3.E2), o licenciando utiliza uma situação problema como uma provocação 

feita aos educandos (GARRET, 1988 apud BORGES, 2002), o que os estimula a 

participar ativamente das discussões, emitir suas concepções espontâneas e a 

formular hipóteses explicativas para o fenômeno observado. Durante a entrevista 

(L200 a L213), o professor reafirma a importância da problematização, mas, quando 

anteriormente perguntado se a utiliza em sala de aula (L164 a L199), responde que 

não. 

Finalmente, a dialogicidade enquanto conhecimento fundamental da 

concepção problematizadora da educação e do LADEF investigativo é utilizada pelo 

licenciando como recurso para a construção de “consensos” sobre o que os 

estudantes estão observando, mostrando que ninguém tem a verdade absoluta e 

que pode estar equivocado.  Durante a entrevista, não pudemos constatar se a 
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dialogicidade continuou sendo um elemento presente durante a atuação 

profissional do professor. 

A impressão que nos acompanhou durante o estudo de caso é que o 

professor tem a intenção de inovar para melhorar o ensino e aprendizagem dos 

educandos, mas associada a essa intenção existe uma fragilidade epistemológica e 

pedagógica, herdadas da formação “ambiental” à qual foi submetido, que se 

constituem em verdadeiros obstáculos à renovação do ensino de Física nas 

escolas e à utilização do LADEF investigativo. 

Os resultados que obtivemos a partir da análise das vídeo-aulas e da 

entrevista realizada com o professor P01, nos levam a concluir que o curso de 

Metodologia e Prática de Ensino estimula o educando a tomar consciência e 

criticizar a sua formação “ambiental” (L63 - L79), o que pode ser visto como uma 

condição necessária, mas não suficiente para que os licenciandos revejam suas 

concepções de ciência e de educação e mantenham-se em processo contínuo de 

reflexão sobre a sua práxis, já que o ensino tradicional exerce um grande peso e 

está impregnado nas ações dos futuros professores. Daí a necessidade de 

atividades de formação continuada para que os licenciados possam atualizar seus 

conhecimentos científicos e pedagógicos, trocar experiências de ensino-

aprendizagem, discutir a práxis científico-pedagógica, criando condições favoráveis 

para a evolução das concepções epistemológicas sobre a natureza da ciência e 

das concepções de educação dos professores rumo a uma concepção crítica sobre 

a NdC e a uma concepção problematizadora e emancipadora da educação, pois “é 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática” (FREIRE, 1997, P.39).  

É claro que temos consciência de que qualquer mudança leva tempo e está 

envolvida em um contexto sempre complexo, em especial, a introdução de 

atividades experimentais investigativas em sala de aula, uma vez que 

 

A realização de investigação de assunto científico, com os alunos em classe, exige 

planejamento e preparação. Em geral, os professores não se sentem seguros para 

fazê-lo, são necessárias várias sessões de formação em serviço para viabilizá-lo. O 

tema geral proposto deve ser discutido em detalhe com os alunos, até que eles 

saibam definir, com o professor, um experimento ou procedimento para responder 

a uma questão. Um professor demora tipicamente dois ou mais anos de formação e 

acompanhamento até incorporar em sua rotina preparar esse tipo de aula
28

.  

                                                           
28 Formadores dos EUA e da França citaram três anos como tempo típico, para professores 

experientes.(HAMBURGER, 2007, P.103) 
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Se as instituições formadoras de professores já ensinassem o método investigativo 

aos licenciandos durante o curso, a formação em serviço poderia ser mais fácil e 

rápida; entretanto, formadores franceses e americanos julgam que mesmo nesse 

caso o professor precisa de um apoio para implantar o método na escola. 

Atualmente os licenciandos realizam pouca ou nenhuma investigação científica 

durante o curso, cujo foco está em geral sobre o conhecimento de conteúdo 

científico e de princípios pedagógicos. Raramente aprendem a buscar e achar as 

informações científicas e instrumentos necessários; a conduzir a classe em 

discussões livres, mas que cheguem a conclusões. (HAMBURGER, E., 2007, 

P.101-102) 

 

 
À guisa de sinalizar possíveis caminhos para a continuidade das reflexões 

em torno do ensino experimental e a formação de professores de física salientamos 

que, em virtude das limitações do trabalho aqui apresentado, restringimos nossa 

análise somente a dois fatores internos de natureza epistemológica, que alicerçam 

a práxis do educador, a concepção de educação e a concepção sobre a natureza 

da ciência. Mas, acreditamos que, possam também existir outros fatores internos 

de natureza ontológica que obstaculizam a prática pedagógica do professor, tais 

como sua concepção sobre a escola, a sociedade e o mundo. 

Para além dos fatores internos, é possível que, alguns fatores externos 

importantes, atuem em direção contrária à renovação do ensino experimental de 

física nas escolas, dentre eles, chamamos atenção para a forma de organização do 

espaço-tempo escolar e do currículo, que dificultam a práxis pedagógica do 

educador, mesmo quando dotado de concepções epistemológicas e ontológicas 

adequadas à renovação do ensino de física. 

Neste cenário, entendemos que a “revolução experimental” no ensino de 

física nas escolas é uma tarefa complexa, necessitando portanto, da contribuição 

dos diversos setores da escola e da sociedade, com seus múltiplos saberes, 

olhares e fazeres, e cada vez mais da parceria entre os pesquisadores em ensino 

de física, educadores e a escola de nível médio.  
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compreender a luz e a visão”. Cad. Cat. Ens. F ı́s.,18 (1): 26-40. 
Disponível em: 
< http://www.fsc.ufsc.br/cbef/port/18-1/artpdf/a2.pdf >. Acesso em: 19 mar. 2009. 



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

121 

73. GIVEN M. LISA (editor). THE SAGE ENCYCLOPEDIA OF QUALITATIVE 
RESEARCH METHODS, volumes 1 & 2 - University of Alberta. 

 
 

74. GODINHO, Ana Cláudia Ferreira. Mediador ou Ponte? - o perfil do/a 
educador/a inscrito/a no GT Educação Popular da ANPED de 2003 a 2005. 
In: 29a. Reunião Anual ANPED, 2006, Caxambu - MG. Anais... 29a. Reunião 
Anual. Caxambu - MG : ANPED, 2006. 
Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/posteres/GT06-2166--
Int.pdf >. Acesso em: 17 jan. 2010. 
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7 APÊNDICES 

 

A. Transcrição da Entrevista 

ENTREVISTADO: Professor - P01 

ENTREVISTADOR: Ricardo Silva de Macêdo - RSM 

LOCAL: IFUFBA/ Sala do PIBID/ 3º Andar 

DATA: 22/01/2010 

HORA: 14h30min 

RSM: Boa tarde P01, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você sobre o seu 1 

estágio curricular. A primeira delas é a seguinte: Você consegue se lembrar como 2 

foi o seu estágio curricular? 3 

P01: Meu estágio foi... seguinte... a gente fazia a disciplina Metodologia I e 4 

Metodologia II, as duas disciplinas ao mesmo tempo, aí quem fazia a disciplina 5 

Metodologia II trocava experiência com o pessoal da Metodologia I e a parte do 6 

meu estágio foi na disciplina Metodologia II. Eu fiz estágio no Colégio Teixeira de 7 

Freitas próximo ao Colégio Central e:: deixa ver se eu consigo me lembrar... eu 8 

dava aulas de tarde e assistia aulas aqui a noite é:: a professora junto com outro 9 

professor, a professora... Cristina, ela gravava as minhas aulas e um colega meu 10 

de Metodologia I assistia as aulas prá gente ficar conversando e trocando 11 

experiências. 12 

RSM: Que mais você se lembra? A turma que você pegou? O assunto? 13 

P01: A turma que eu peguei se não me engano foi uma turma de 1º ano... que 14 

tava vendo... o conteúdo de cinemática... exatamente. A parte toda de cinemática 15 

até queda livre e lançamento de projéteis. 16 

RSM: E a aula era de manhã ou de tarde? 17 

P01: Se não me engano a aula era à tarde... 18 

RSM: O plano de aula que você realizou como avaliação final de Metodologia I, foi 19 

o mesmo que você executou durante o estágio? 20 

P01: Eu não consigo mais lembrar do que eu fiz... 21 

RSM: Você não lembra nem se você planejou para uma turma e depois pegou 22 

uma outra turma? 23 

P01: Eu sei disso, mas não me lembro... 24 
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RSM: Qual a sua intenção ao planejar as aulas de estágio? 25 

P01: A minha intenção... era transmitir o conteúdo da Física prá que a maior parte 26 

dos alunos entendesse o que eu estava falando, entendeu? Eu... lembro que... 27 

antes de começar o meu estágio eu vi a professora deles dando aulas lá, ela tinha 28 

lá o jeito dela ensinar e tal... aí no meu primeiro dia de aula eu... comecei dando 29 

aula na forma... no quadro... e tal... tradicional... prá... não ir de vez na forma que 30 

eu achava ideal ai a partir do meu 2º dia no estágio... eu procurei usar materiais 31 

didáticos experimentais, relacionando a parte experimental com a parte da Física 32 

prá que os alunos entendessem e... fazer com que eles interagissem o máximo 33 

possível com os experimentos. Eu peguei alguns experimentos... alguns materiais 34 

eu coletei da minha casa, materiais simples e tiveram alguns experimentos já 35 

feitos que eu peguei no laboratório de projetos e modelos, uma disciplina que o 36 

pessoal da licenciatura faz prá utilizar nas aulas. 37 

RSM: O que você quis dizer com “Eu não comecei logo do jeito que eu queria”, 38 

fala um pouco como é esse jeito? 39 

P01: É... aquilo que eu falei. Interagir ao máximo possível com eles e tentar falar... 40 

usar o conteúdo... a forma como eu dou aula... o mais próximo possível da 41 

linguagem deles, entendeu? Aí como eu vi que eles estavam acostumados, com o 42 

estilo, no quadro negro, conteúdo no quadro negro, fazer exercícios, eu não quis 43 

colocar... o tipo de plano no 1º dia de aula. Não quis colocar o método que eu 44 

achava ideal, que é a parte de interação, com medo deles... se assustarem. 45 

RSM: Você acha que esse método é mais interessante que o método tradicional? 46 

Tem alguma vantagem? 47 

P01: É... na parte de educação é muito difícil..., se você me falasse isso na época, 48 

eu diria com certeza, melhor a parte de interação, mas... com educação a gente 49 

não pode dizer esse método aqui é melhor, é pior, por aí vai. Isso depende de 50 

vários fatores, entendeu? Se você pega uma turma, por exemplo, uma turma... eu 51 

consegui uma coisa que me ajudou muito nesse estágio foi a questão de ter uma 52 

câmera me filmando e minha professora lá e a professora deles olhando e isso 53 

fez com que a indisciplina diminuísse um pouco. Se você, por exemplo, pegar 54 

uma turma muito indisciplinada que não gosta de estudar... aí no meu ponto de 55 

vista será melhor utilizar o método tradicional... de quadro negro e tal e por aí vai, 56 

ou se a turma está extremamente indisposta... e não consegue entender de jeito 57 

nenhum, ai você vai..., faz..., é... como é que se diz... o jogo de cintura do 58 
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professor. Tenta se adaptar... o ideal seria o professor ver a turma... ver o perfil da 59 

turma e adequar o... ensino de Física ao perfil da turma que ele tá, entendeu? 60 

RSM: Nesse sentido você está defendendo mais uma questão de pluralidade? 61 

P01: ISSO 62 

RSM: Como a disciplina Metodologia e Prática de Ensino influenciou na sua 63 

formação profissional? 64 

P01: PÔ... Influenciou demais. Eu... antes de ver essa disciplina eu já tinha em 65 

mente que... o que eu aprendi no meu ensino médio, aquela coisa Cartesiana, 66 

que era só aquilo Física, você pegar o livro e resolver questão... achava que 67 

Física era só isso, entendeu? No decorrer da minha formação, essa minha visão 68 

foi melhorando... foi diminuindo um pouco essa visão; essa visão de só resolver 69 

lista de exercício. 70 

RSM: Na formação específica ou na formação pedagógica?  71 

P01: Antes de fazer Metodologia durante a minha graduação eu convivi com 72 

grupos de pesquisa que usavam a questão da interdisciplinaridade, aí isso foi 73 

abrindo um pouquinho a minha mente, entendeu? Só que eu não sabia que... aqui 74 

dentro do Instituto tinha um curso que explorava um pouco isso, aí quando eu fiz 75 

a disciplina Metodologia, aí foi que eu me encantei. Era uma coisa muito 76 

dinâmica, mostrava vídeos, a gente discutia textos, discutia a aula do colega, um 77 

interagindo com outros, trocando experiências, eu achei muito legal. Isso 78 

contribuiu muito para a minha formação... profissional. 79 

RSM: Você acha que os textos trabalhados durante a disciplina contribuíram para 80 

a sua forma de dar aulas? Orientaram suas escolhas durante o planejamento? 81 

Você se lembra de algum desses textos? 82 

P01: Caramba, não me lembro não... 83 

RSM: Como você se definiria enquanto professor? 84 

P01: Rapaz, essa pergunta é muito boa... como eu me defino como professor... 85 

é... um professor preocupado em transmitir o conteúdo da Física, só que procuro 86 

ver como é o perfil da turma primeiro, entendeu? Aí, eu observando o perfil da 87 

turma, que vejo com o tempo, tento adequar o ensino da Física à realidade 88 

daquele grupo que estou (vivendo). E além de estudar Física eu me preocupo 89 

com a formação do cidadão... com a questão dos valores, de... transmitir o 90 

máximo possível essas coisas para eles, entendeu? Isso é para eu dar minha 91 

pitada para construir uma sociedade mais justa. 92 
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RSM: Você costuma explorar durante as aulas as implicações que a Física tem 93 

sobre a sociedade? 94 

P01: Eu tento fazer na medida do que eu sei. Eu não consigo abarcar tudo, mas 95 

eu tento na medida do possível falar dessas coisas. A questão da máquina 96 

térmica, a importância da máquina térmica, como a máquina térmica influenciou 97 

na revolução industrial, os tipos de máquinas térmicas que temos atualmente, 98 

como funciona o motor, tudo numa visão superficial, por que eu não tenho 99 

formação específica para isso. A comunicação sem fio, como se dá a 100 

comunicação sem fio, ondas eletromagnéticas, eu tento fazer isso. 101 

RSM: Você considera importante a utilização de recursos experimentais no ensino 102 

de Física? 103 

P01: Muito importante. DEMAIS! 104 

RSM: Por quê? 105 

P01: Por que a pessoa consegue observar o fenômeno... observar na prática ele 106 

acontecendo. Geralmente pela experiência que eu tenho, tenho dois anos de 107 

experiência profissional. Eu percebo o seguinte, que a grande maioria das 108 

pessoas tem uma dificuldade absurda de abstrair as coisas na cabeça, entendeu? 109 

Aí entra o experimento... o objetivo principal do experimento é colocar a coisa 110 

mais real, não deixar as coisas assim, no mundo das idéias abstratas. Quando ele 111 

fica real, tanto a pessoa que tem dificuldade de abstrair como a que não tem, eles 112 

aprendem. Já é uma possibilidade de aprender as coisas. 113 

RSM: Você acha que o laboratório tradicional, aquele que a gente trabalha nas 114 

disciplinas de Física Geral e Experimental I, II, II e IV, que tem um roteiro fechado, 115 

pode contribuir para o ensino de Física? 116 

P01: Eu acho que pode, acho que pode. Os laboratórios que a gente tem, Física I, 117 

II, III e IV, são laboratórios didáticos, prá gente entender o que a gente viu na 118 

teoria, entendeu? Se a pessoa se predispuser a ler o roteiro, a fazer exatamente o 119 

que está escrito ali, procurar fazer e entender a experiência direito, ela aprende, 120 

eu acho que ela aprende. 121 

RSM: Em sua opinião será que existem outros modos de utilizar o laboratório 122 

didático além do tradicional? 123 

P01: Outras formas... de utilizar o laboratório... imagino que deva ter... como eu 124 

não sou especialista na área, não me vem à mente exemplos agora, (mas isso a 125 

gente tem que ter). 126 



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

134 

RSM: Você consegue pensar em outra forma de utilizar o laboratório, sem utilizar 127 

um roteiro fechado, onde de certa forma as questões são dadas, e você vai lá só 128 

seguir uma série de passos e chegar a uma determinada conclusão? 129 

P01: ((o entrevistado faz silêncio, pensa e se pergunta)) Alguma forma de usar 130 

isso... hum...hum.. não sei. ((P01 parece tomado por um sentimento de que a 131 

indagação era importante, mas ele ainda não havia refletido sobre ela)). 132 

RSM: Como as disciplinas de Física Geral e Experimental... Eu queria que você 133 

fizesse um paralelo entre o tipo de laboratório que elas apresentam e o tipo 134 

apresentado na disciplina Projetos e Modelos. 135 

P01: Quando eu fiz as disciplinas de Física Básica eu estava no começo do curso 136 

e eu não era acostumado com a leitura minuciosa, eu... gostava de pegar o livro 137 

fazer a questão e pronto e... aí depois que eu me formei fiz vários concursos para 138 

professor substituto e um deles exigia que a gente soubesse a parte experimental; 139 

aí eu fui folhear de novo esses roteiros, com uma leitura mais atenciosa e percebi 140 

que não era uma coisa tão difícil assim. Na época era muito difícil prá mim, 141 

porque eu não tinha esse costume de leitura, aí nisso eu ficava perdido na hora 142 

de fazer os experimentos. Já na parte da teoria eu me saia razoavelmente bem, 143 

agora na parte de experimentos eu penava um pouquinho. Aí depois que eu fiz 144 

todas as Físicas Básicas e fui fazer a parte de Projetos e Modelos, aí que 145 

melhorou quase que 100%, por que ali não eram... não exigiam assim... não é 146 

menosprezando... eles se preocupavam mais com a parte de você tatear o 147 

experimento, você observar, você botar a mão na massa. Aí foi com isso que eu 148 

me encantei mais ainda... que eu comecei a me encantar com o ensino de Física. 149 

E como o curso foi dado eu achei muito bom, o professor botava a gente prá botar 150 

a mão na massa, fazer os experimentos e botava a gente para fazer um projeto 151 

utilizando experimentos de lá, prá gente apresentar no final do semestre. 152 

RSM: Como você compararia um laboratório com o outro em termo de forma? 153 

Você acaba dizendo que o laboratório de Projetos e Modelos contribui mais para 154 

a sua formação. Isso não seria uma questão de forma de abordagem? Será que 155 

um laboratório do tipo Projetos e Modelos não poderia ser mais adequado para o 156 

ensino médio de Física? 157 

P01: Pode ser. O laboratório de Projetos e Modelos é mais voltado para o ensino 158 

mesmo, pelo que eu percebi para o professor dar aula. Pelo que eu vi desse 159 

curso, a proposta é incentivar a gente a fazer roteiros de laboratório, além de 160 
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fazer os experimentos com material de baixo custo. É o que eu acho ideal para o 161 

ensino médio, e se pudesse colocar essa metodologia para o ensino médio, o 162 

ensino de Física ia melhorar muito. 163 

RSM: Atualmente como é a sua atuação em sala de aula? Você utiliza recursos 164 

experimentais? Se utiliza de que maneira? 165 

P01: Eu dou aulas em Porto Seguro. Aí lá em Porto Seguro eu comecei a dar 166 

aulas em 2008, ai não tinha material prá utilizar em sala de aula e também eu 167 

tava no meu Mestrado, não tinha tempo para fazer experimentos de baixo custo, 168 

aí eu fazia relações com o cotidiano para tentar melhorar o ensino. Aí nesse ano 169 

eu tava escrevendo a minha dissertação, também não tinha tempo, mas mesmo 170 

assim... teve um conteúdo que eu estava explorando Óptica Geométrica e que eu 171 

precisava utilizar os experimentos. Aí o que foi que eu fiz, em 2008, junto com 172 

outro professor de lá a gente procurou uma empresa que fornece kits 173 

experimentais, conversamos com o pessoal do Instituto Federal de P. Seguro e 174 

conseguimos angariar fundos para trazer equipamentos de laboratório para o 175 

Instituto Federal e com isso esses equipamentos estão lá armazenados, 176 

esperando um laboratório para organizar eles. Nesses equipamentos tinha um 177 

roteirozinho, aí o que foi que eu fiz, pegava esses roteiros e tentava segui-los, aí a 178 

depender da dificuldade e da complexidade do experimento, aquele que fosse 179 

menos complexo eu montaria e apresentaria em sala de aula. Eu fiz isso na aula 180 

de Óptica Geométrica, naquele estudo de Lentes Convergentes e Divergentes. Eu 181 

peguei um apontador LASER e coloquei lá as lentes que eu já tinha feito 182 

((descrito teoricamente)) e mostrava lá como é que o raio divergia, convergia e 183 

por aí vai. 184 

RSM: Em um experimento como esse de Óptica Geométrica, antes de mostrar, 185 

por exemplo, se o raio converge ou diverge, você pergunta para os alunos... E aí 186 

pessoal, vai divergir, vai convergir? O que vocês acham que vai acontecer? 187 

P01: ((fica novamente em silêncio e pensativo)) Hum... boa. Hum... eu acho que 188 

não fiz isso não... eu errei... 189 

RSM: Não é uma questão de erro! 190 

P01: Eu fiz o seguinte, eu mostrava na sala no quadro negro, a trajetória do raio, 191 

como é... e aí quis mostrar para eles o que acontecia de verdade. 192 

RSM: Aí você usava o experimento como uma comprovação... 193 

P01: ISSO 194 
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RSM: ... do que você havia explanado na teoria, semelhante ao que o 195 

laboratório... 196 

P01: ISSO 197 

RSM:... de Física Geral e Experimental faz. 198 

P01: ISSO 199 

RSM: Durante o estágio você apresentou aos estudantes algumas questões bem 200 

interessantes que partem de um experimento. Por exemplo, o experimento do 201 

canhão ((lançador de projéteis)) para demonstrar o princípio da independência 202 

dos movimentos de Galileu. Nesse experimento você faz uma pergunta aos 203 

estudantes, antes de realizá-lo. Qual dos objetos chegará primeiro ao solo; o 204 

piloto ((referindo-se a um marcador de quadro branco)), abandonado em queda 205 

livre, ou o projétil lançado horizontalmente? No vídeo nota-se que vários alunos 206 

levantam hipóteses sobre a pergunta feita. Alguns acham que o piloto chegará 207 

primeiro, enquanto outros, que chegará ao mesmo tempo. Daí você realiza o 208 

experimento com a ajuda de alguns estudantes. Você acha que a colocação de 209 

um problema para os estudantes, para que depois eles possam verificar se as 210 

hipóteses levantadas estão corretas ou não, seria uma forma de se desenvolver a 211 

capacidade investigativa? 212 

P01: CONCORDO 213 

RSM: No início da aula de lançamento de projéteis você diz “olha pessoal, minha 214 

função aqui é mediar vocês”. O que você quis dizer com isso, naquele momento? 215 

P01: Eu quis dizer o seguinte: Que era para eles procurarem o conhecimento, 216 

porque se eu chegasse e explicasse tudo bonitinho, aí... não ia fazer sentido, 217 

porque eles iam pegar o conhecimento feito por mim. O interessante é o aluno 218 

chegar, investigar, esse ato dele procurar fazer os exercícios, quebrar a cabeça, é 219 

uma forma a meu ver... é:: bem mais para incentivar a questão da investigação. 220 

Quando você chega faz um problema e não consegue fazer ele, aí pensa outra 221 

alternativa para fazer. Será que desse jeito faz?... será que por aí não vai não?... 222 

Eu queria incentivar isso. Que eles começassem a desenvolver o pensamento 223 

investigativo, entendeu? 224 

RSM: Bom P01 era só isso. Agradeço pela entrevista. 225 
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B. Roteiro da Entrevista 

 
1) Você consegue lembrar como foi o seu estágio curricular? 

 

2) O plano de aula que você realizou, como avaliação final da disciplina 

METODOLOGIA I – EDC 203, foi o mesmo que você executou durante o 

estágio? Por que? 

 

3)  Qual a sua intenção ao planejar as aulas de estágio? Você acha que atingiu 

suas expectativas? 

 

4) Como a disciplina METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO influenciou na 

sua formação profissional? 

 

5) Como os referenciais teóricos trabalhados durante a disciplina 

METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO influenciaram as suas escolhas 

durante o planejamento e execução das aulas? 

 

6) Como você se definiria enquanto professor? 

 

7) Você considera importante a utilização de recursos experimentais para o 

ensino de Física? Por que? 

 

8) Como você acha que o LADEF tradicional, baseado em um roteiro fechado, 

contribuí para o ensino e a aprendizagem de Física?  

 

9) Em sua opinião existem outros modos de utilizar o laboratório didático como 

ferramenta de ensino? Como seriam esses modos? 

 

10) Como as disciplinas de FÍSICA GERAL e EXPERIMENTAL contribuíram 

para que você utilizasse recursos experimentais durante a prática docente? 

E a disciplina PROJETOS E MODELOS? 
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8 ANEXOS  
 

A. Distribuição dos seminários e textos das disciplinas 
Metodologia e Prática de Ensino I e II (EDC-203 e EDC-206) 
realizadas durante o 1º e 2º semestres do ano de 2006 

TEXTOS DISCUTIDOS_2006.1 

DISTRIBUIÇÃO DOS: 

SEMINÁRIOS 

Referências básicas 

1º  História e filosofia da ciência 
no ensino de física  

 

 História, filosofia e ensino 
de ciências: a tendência 
atual de reaproximação  

 

 O Cinza, o branco e o preto 
– Da relevância da história 
no ensino da Física 

OSTERMANN, F. Tópicos em ensino de Ciências. 

Porto Alegre, Sagra, 1991 

 

MATHEWS, M. R. Caderno Catarinense de Ensino de 

Física. Florianópolis, v.12, nº 3, p.164-214, dez. 

1995. 

 

ROBILOTTA, M. Caderno catarinense de Ensino de 

Física, vol. 5, n. especial, p. 7, 1987.  

 

1
3

 d
e 

A
b

ri
l 

2º  A Física e os livros – Uma análise 
do saber físico nos livros 
didáticos adotados para o 
ensino médio  

 Uma perspectiva sócio-histórica 
do conteúdo de física moderna 
nos livros didáticos para o 
ensino médio no Brasil - 1950 - 
2000 

 

WUO, W. São Paulo: EDUC (Editora da PUC) – 

Fapesp, 2000 

 

COLBERT SÃO PAULO, Tese de mestrado, Salvador, 

2004. 

2
3

 d
e 

m
ai

o
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3º  Formação de Professores 

 

 

 Pedagogia da Autonomia 

CARVALHO, A. M. P. & GIL PEREZ, D. Formação de 

professores de Ciências. São Paulo: Cortez, 1998. 

120 p. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes 

necessários à pratica docente. 18ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1996 

0
4

 d
e 

ju
lh

o
 

 

TEXTOS 

 

1º Educar para e no pensar - uma reflexão sobre a 

sala de aula. 

RICARDO MARIZ 

www.urutagua.uem.br/008/08edu_m

ariz.htm 

16/03 

2º Pluralismo metodológico no ensino de ciências. 

 

LABURÚ, C. E.; ARRUDA, S. M.; 

NARDI, R.  

Ciência & Educação. Bauru, v. 9, nº 

2, p. 247-260, 2003.  

28/03 

3º 
Tradição e Inovação no Ensino de Física: 

Grupos Colaborativos de Professores como 

Ponte entre a Pesquisa e a Prática 

 

MENEZES, P.H.D; VAZ, A.M. I X 

ENPEF  

www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/ep

ef/ix/atas/comunicacoes/co24-3.pdf 

06/04 

4º 
A natureza da ciência e a instrumentação para o 

ensino da física 

 

MEDEIROS, A. E BEZERRA Fº, S. 

Ciência & Educação, v. 6, nº. 2, 

2000. 

18/04 

5º 
Diretrizes para uma metodologia do ensino de 

Física 
Neto, G. F.  

Cad. Cat. Ens. Fis., Florianópolis, 

4(3): 127-139, dez. 1987 

27/04 

6º 
Física e arte: uma ponte entre duas culturas.  

 

ZANETIC, João. In.: VII ENPEC 

, 05 a 08 de Junho de 2002, Águas 

de Lindóia – SP. 

09/05 
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7º A teoria histórico-cultural e o ensino da física 

 

 

ROSA, C.T.W., ROSA, A.B.R. 

Revista Iberoamericana de 

Educación (ISSN: 1681-5653) 
18/05 

8º 
Problemas da prática pedagógica de professores 

de Física e de Matemática da escola pública.  

 

REZENDE, Flávia; LOPES, Arilise; 

EGG, Jeanine.  

In Atas do IV Encontro de Pesquisa 

em Ensino de Ciências. Bauru. 2003 

30/05 

9º 
A história de Eli. Um professor de Física no 

início de carreira 

 

BEJARANO, N.R.R., 

CARVALHO, A.M.P. Revista 

Brasileira de Ensino de Física. V.26, 

n. 2, p. 165 - 178, 2004. 

13/06 

10º 
Modelagem computacional no Ensino de Física 

 

VEIT, E.A. 

Porto Alegre, RS, Instituto de 

Física, UFRGS , XVI SNEF, 2005. 

22/06 
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TEXTOS DISCUTIDOS_2006.2 

DISTRIBUIÇÃO DOS: 

SEMINÁRIOS 

Referências básicas 

1º  História e filosofia da 

ciência no ensino de física  

 História, filosofia e ensino 

de ciências: a tendência atual 

de reaproximação  

 O Cinza, o branco e o preto 

– Da relevância da história 

no ensino da Física 

 Problema, teoria e 

observação em ciências: 

para uma reorientação 

epistemológica da educação 

em ciência 

OSTERMANN, F. Tópicos em ensino de Ciências. 

Porto Alegre, Sagra, 1991 

MATHEWS, M. R. Caderno Catarinense de Ensino 

de Física. Florianópolis, v.12, nº 3, p.164-214, dez. 

1995. 

ROBILOTTA, M. Caderno catarinense de Ensino de 

Física, vol. 5, n. especial, p. 7, 1987.  

PRAIA, J.; CACHAPUZ, A.; GIL-PÉREZ, D. 

Ciência & Educação, 

Bauru, v. 8, n. 1, p. 127-145, 2002. 

2
1
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

2º  A Física e os livros – Uma 

análise do saber físico nos livros 

didáticos adotados para o ensino 

médio  

 A escolha do livro didático em 

questão 

 O livro didático de ciências: 

problemas e soluções. 

WUO, W. São Paulo: EDUC (Editora da PUC) – 

Fapesp, 2000 

 

CASSAB, M. e Martins,I. IV ENPEC-2005 

 

NETO, J. M.; FRACALANZA, H. Ciência e 

Educação, v. 9, n. 2, p. 147-157, 2003 
3
1
 d

e 
o
u
tu

b
ro

 

3º  Formação de Professores 

 

 Boniteza de um sonho  

   Aprender-e-ensinar com sentido 

 

CARVALHO, A. M. P. & GIL PEREZ, D. 

Formação de professores de Ciências. São Paulo: 

Cortez, 1998. 120 p. 

GADOTTI,  M. 

Ed. Novo Horizonte 2003 

1
2
 d

e 
D

ez
em

b
ro

 

  



O Laboratório Didático Investigativo no En sino de Física e a Formação de P rofessores no IF-UFBA 

  

142 

TEXTOS 

 

1º 
Uma análise das concepções dos alunos 

sobre a queda dos corpos. 
HÜLSENDEGER, M.  

Caderno Brasileiro Ensino de Física, v. 21, 

n. 3. p. 377-391, 2004. 

 

2º 
Educação em Física: discutindo Ciência, 

tecnologia e sociedade. 

ANGOTTI, J.; DE BASTOS, F.P.; MION, 

R.A. 

Ciência & Educação,  v.7, n.2, p. 183-197, 

2001. 

 

3º É possível ter autoridade em sala de 

aulasem ser autoritário? 

Novais, E.L.  

 Linguagem & Ensino, Vol. 7, No. 1, 2004 

(15-51) 

 

4º Atividades experimentais de 

Demonstração e o Discurso do Professor 

no Ensino de Física. 

MONTEIRO,I.C.C.; 

MONTEIRO,M.A.A.; GASPAR, A. 

 IV Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências. 2004. 

 

5º Pluralismo metodológico no ensino de 

ciências  

LABURÚ, C. E.; ARRUDA, S. M.; 

NARDI, R.  

Ciência & Educação. Bauru, v. 9, nº 2, p. 

247-260, 2003. 

 

6º 
Classificação dos Incidentes Críticos 

Observados Pelos estagiários em Seus 

Estágios 

Carvalho, A. M. P. e Moreira, S. M. 

Atas Eletrônicas, VIII-EPEF, Águas de 

Lindóia, 2002Anna Carvalho VX SNEF 

2003 

 

7º 
Possibilidades e limitações das simulações 

Computacionais no Ensino da física. 

MEDEIROS, A.; MEDEIROS, C.F.  

 

Revista Brasileira de Ensino de Física , v. . 

24, n. 2, p. 32-45, 2002. 

 

8º 
Atividade discursiva nas salas de aula de 

ciências: uma ferramenta sócio-cultural 

para analisar e planejar o ensino.  

MORTIMER, E. & SCOTT, P.  

Investigações em Ensino de Ciências, 

7(3): 1-24. 
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9º 
Para uma Imagem Não Deformada do 

Trabalho Científico.  
GIL PÉREZ. D. et. al 

 

Ciência e Educação, v.7, n.2, p. 125-153, 

2001. 

 

10º Escolha do estudante   
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B. Programa da Disciplina Projetos e Modelos – FIS 137 
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C. Convenções utilizadas para transcrição 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras 

ou segmentos  
( ) Do nives de rensa ( ) nível de 

renda nominal  

Hipótese do que se ouviu  (hipótese) (estou) meio preocupado 

(com o gravador)  

Truncamento (havendo 

homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou 

timbre)  

/ E comé/e reinicia  

Entonação enfática  Maiúscula Porque as pessoas reTÊM 

moeda  

Prolongamento de voga e 

consoante (como s, r )  
:: podendo aumentar para ::::: 

ou mais 
Ao emprestarmos éh::: ... 

dinheiro  

Silabação  - Por motivo tran-sa-ção  

Interrogação  ? E o Banco... Central... certo?  

Qualquer pausa  ... São três motivos... ou três 

razoes ... que fazem com que 

se retenha moeda ... existe 

uma ... retenção  

Comentários descritivos do 

trancritor  
((minúscula)) ((tossiu))  

Comentários que quebram a 

seqüência temática da 

exposição: desvio temático  

- - - - ... a demanda de moeda - - 

vamos dar casa essa notação - 

- demanda de moeda por 

motivo ...  

Superposição, simultaneidade 

de vozes  
Ligando as linhas a. na casa de sua irmã  

b. [sexta-feira?  
a. fazem LÁ  

b. [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no 

seu início, por exemplo.  

(...) (...) nós vimos que existem...  

Citações literais de textos, 

durante a gravação  
“entre aspas” Pedro Lima ... ah escreve na 

ocasião.. “ O cinema falado 

em língua estrangeira não 

precisa de nenhuma 

baRREIra entre nós”...  

1. Iniciais maiúsculas : só para nomes próprios ou para siglas (USP etc) 

2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?) 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 

4. Números por extenso. 

5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 

6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto final, 

dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

 
Fonte: PRETI D. (org) O discurso oral culto 2ª. ed. São Paulo: Humanitas 
Publicações – FFLCH/USP - (Projetos Paralelos. V.2), 224p, 1999. 


