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RESUMO 

 

 

RIBEIRO, Carmen Catarina Brostolin. O uso das atividades experimentais investigativas 

como ferramenta de ensino para auxiliar o professor de ciências nos conteúdos de física. 

In 2018. 108f. Trabalho de Conclusão de Curso – (Licenciatura em Ciências Biológicas) – 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2018. 

 

Diante das dificuldades encontradas pelos professores de Ciências relacionadas a transposição 

dos conteúdos de Física para os alunos, devido à falta de laboratório para aulas práticas, ao fato 

do conteúdo ser reservado apenas ao último trimestre do ano na disciplina e, ainda somadas às 

deficiências referentes à formação acadêmica do docente, na qual houve apenas um contato 

ínfimo com a Física, é que foi elaborado esse trabalho. Ele teve como objetivo produzir um 

manual com atividades experimentais investigativas de Física para a disciplina de Ciências, 

mais precisamente voltadas para o 9º Ano do Ensino Fundamental II, com intuito de auxiliar os 

docentes desta disciplina a complementar o conteúdo teórico abordado em sala de aula. O livro 

didático atualmente adotado para a disciplina de Ciências traz alguns exemplos de práticas 

experimentais. Porém, elas têm roteiro fechado, não proporcionam um amplo espaço de 

discussão e ainda são apresentadas de forma rápida apenas no final de cada capítulo. Diante 

desse contexto, o presente trabalho propôs um manual com propostas de atividades 

experimentais investigativas. Tais atividades não seguem um roteiro fixo, são abertas e 

comandadas pelos alunos que devem propor hipóteses, discutir e elaborar experimentos para a 

solução de um problema. O manual construído foi testado por uma professora de Ciências, que 

também o avaliou por meio de questionários. Além disso, o manual também foi avaliado por 

sua pesquisadora por meio da observação. Todos os dados coletados por meio das múltiplas 

avaliações empregadas foram analisados de acordo com a abordagem qualitativa da 

investigação. No que diz respeito aos resultados alcançados por essa investigação, constatou-se 

que existem dificuldades no desenvolvimento de atividades experimentais investigativas, que 

levam a reincidir no modelo de prática tradicional, podendo ser oriundos da deficiência da 

formação inicial ou formação continuada dos professores. Contudo, foi satisfatório levar à 

escola uma atividade nova com intuito de auxiliar os professores de Ciências a ultrapassarem 

os obstáculos do ensino. O desenvolvimento deste trabalho também serviu para abrir 

possibilidades de ampliação para essa pesquisa, na qual serão inseridos, no manual, 

experimentos que abordem outros conteúdos de Física, além da ampliação dos testes à mais 

escolas e professores.  

 

Palavras-chave: Atividades Experimentais Investigativas. Ferramenta Paradidática. 

Professores de Ciências. Ensino de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

RIBEIRO, Carmen Catarina Brostolin. The use of investigative experimental activities as a 

teaching tool for assisting the science teacher in the contents of physics. In 2018. 108f. 

Course Completion Work - (Teaching license in Biological Sciences) – Federal University of 

Technology – Paraná. Dois Vizinhos, 2018. 

 

 

In light of the difficulties found by science teachers related to the transposition of Physics topics 

to the students, often due to a lack laboratories suited for practical activities, allied to the fact 

that the topics of Physics are taught only in the last quarter of the year, and added to the 

deficiencies on the teachers’ academic formation, whom had only a slight contact with Physics 

during their graduation, is that this research was developed. It aims to produce a manual with 

experimental investigative activities for the module of Sciences, more precisely tailored for the 

ninth Year of Elementary Education II, in order to help the teachers of this module to 

complement the theoretical content already being studied in the classrooms. The Science 

textbooks used nowadays bring only few examples of experimental activities that can be 

conducted. These experiments often do not stimulate the students to debate and are rapidly 

presented only in the end of each chapter. Given this context, our research proposes 

experimental investigative activities for the developed manual. This type of experimental 

activity does not have a predetermined script, it is a hands-on activity, in which the students 

have to debate, propose hypothesis and develop experiments to test and solve a problem. The 

manual produced in this research was tested by a science teacher, who also evaluated it by 

means of questionnaires. The manual was further assessed by this project researcher through 

the observation of the use of the manual by the science teacher. All the data collected through 

these multiple assessments were analyzed according to a qualitative research approach. With 

regard to the results achieved by this research, we found that there are difficulties in the 

development of investigative experimental activities, leading to a recurrence of the traditional 

practice model, which may be due to the inefficiency of an initial training or continuing teacher 

training. However, it was satisfactory to present the school with a new activity in order to help 

science teachers to overcome the obstacles of teaching. As well, this research has also served 

to open possibilities for the expansion of this project, in which more experiments contemplating 

other Physics contents will be added to the manual, and its assessment will be expanded to 

further schools and teachers. 

 

Keywords: Investigative Experimental Activities. Paradidactic Tools. Science teachers. 

Physics Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais o profissional docente precisa possuir saberes e funções variadas, além 

de ser dinâmico para condizer com as exigências e desafios da prática pedagógica (LIMA, 

2006). O exercício do ensino demanda que o professor não apenas domine metodologias e 

modalidades de ensino, mas que aliado a isso, possibilite ao aluno a construção do pensamento 

crítico, para que este tenha uma visão ampla sobre os acontecimentos do cotidiano.  

O desenvolvimento deste trabalho se ampara nas dificuldades que os professores de 

Ciências encontram ao ministrar aulas de Física para o 9º Ano do Ensino Fundamental. Essas 

dificuldades surgem, muitas vezes, durante sua formação acadêmica, resultando em docentes 

que ou não tiveram acesso à disciplina de Física em sua graduação, ou que tiveram apenas um 

contato superficial com a disciplina. As aulas no curso universitário são, geralmente, 

descontextualizadas, sem atividades experimentais e baseadas apenas em fórmulas e cálculos 

(ROSA, 2007). Consequentemente, essa deficiência na formação atinge diretamente os alunos 

do Ensino Fundamental, uma vez que o professor não se sente suficientemente preparado para 

ministrar os conteúdos de Física, tornando um desafio o ato de associar o ensino-aprendizagem 

ao dia a dia dos alunos. 

O que se observa no contexto educacional é que as atividades práticas tradicionais são 

regidas pela observação e seguem um roteiro fixo (SOUZA, 2013). Elas são rígidas e não dão 

liberdade de escolha ao aluno quanto ao desenvolvimento da prática. As atividades 

experimentais investigativas vão além disso pois, mesmo que elas possuam um roteiro este é 

aberto e não ordenado. Elas exigem do aluno a resolução de um problema, a busca de 

informações; necessitam que o discente investigue e apresente hipóteses sobre o assunto em 

questão, desenvolvendo assim, seu pensamento crítico, científico e sua criatividade 

(OLIVEIRA, 2010). Ademais, essa atividade experimental investigativa permite um 

envolvimento mais ativo dos alunos, pois são eles quem irão conduzir a aula, cabendo ao 

professor o papel de intermediador da prática. 

Dessa forma, a utilização de práticas experimentais nas aulas de Ciências é uma 

modalidade de ensino válida para complementar o conteúdo teórico explicado pelo professor, 

já que esta desperta o interesse e a motivação dos alunos e ainda proporciona, tanto ao professor 

quanto ao aluno, o desenvolvimento adicional de capacidades críticas.Portanto, como o 

professor exerce uma influência importante no crescimento científico, social e pessoal dos 

alunos, ele precisa transpor o conhecimento de tal forma que o aluno possa compreender a 
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relação desse conhecimento com o seu cotidiano, o que permite que tal conhecimento 

transcenda a sala de aula (SEREIA; PIRANHA, 2010). Sendo assim, a utilização das atividades 

experimentais investigativas como modalidade de ensino é uma maneira de auxiliar o professor 

em sua busca pelo crescimento dinâmico dos alunos, resultando no desenvolvimento do senso 

crítico e da criatividade no decorrer da sua formação. 

Desta maneira, este trabalho de conclusão de curso, objetivou a construção de um 

manual com atividades experimentais investigativas para a disciplina de Ciências, direcionado 

ao 9º Ano do Ensino Fundamental, como uma maneira de auxiliar a diminuir as deficiências 

formativas do professor de Ciências, como também, complementar o conteúdo teórico, além de 

servir como instrumento paradidático de ensino no que se refere aos tópicos de Física.  

Para tanto, o manual proposto no decorrer da sua aplicação nos possibilitou investigar a 

seguinte questão de pesquisa: A utilização de modalidades de ensino, nesse caso experimentos 

investigativos de física, facilitam a transposição do conhecimento para os alunos e a formação 

de sujeitos críticos? 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A atualidade demanda de profissionais, que de acordo com Lima (2006), sejam versáteis 

e correspondam às características do caráter multifacetado da prática pedagógica. Para tanto, é 

preciso acreditar no ensino como um método que possibilita a construção continuada do 

pensamento dos estudantes, promovendo a confrontação de seus conhecimentos adquiridos 

através de sua vivência diária, com as propostas das metodologias científicas e teóricas, e 

também motivando experiências efetivas (PÉREZ GÓMEZ, 1998).  

Geralmente, o primeiro contato dos alunos com a disciplina de Física no 9º Ano do 

Ensino Fundamental, se dá através de licenciados em outras áreas.  O fato de que no Brasil, há 

uma pequena quantidade de professores formados em Física, quando comparados com outras 

áreas de graduação como Biologia, Matemática ou Química, o que acarreta na falta desses 

profissionais atuando em sala de aula (MELO, 2015).  

A fim de descobrir quais são as dificuldades que os professores de Ciências encontram 

ao ministrar aulas de Física, Melo (2015), realizou uma pesquisa na qual ouviu os professores 

sobre suas deficiências relacionadas ao conteúdo. Os resultados dessa investigação 

demonstraram que muitos professores lecionam o conteúdo de física no 9º Ano do Ensino 

Fundamental, sem possuir formação adequada. Outros docentes apontam como obstáculos a 

falta de laboratório, de internet, de domínio de conteúdo e ausência de adaptação ao conteúdo. 

Outra dificuldade enumerada pelos docentes, foi que o período destinado para o conteúdo de 

física é o último semestre do 9º Ano, portanto, há necessidade de priorizar conteúdos, o que 

geralmente resulta em trabalharem na maioria das vezes somente o tópico de Mecânica. 

Essa problemática também é exposta por Silva et al. (2002, p.104), quando diz que: 

 

É muito nítido que, em muitas instituições de ensino no Brasil, os professores 

encarregados de conduzir o processo de ensino em Ciências no ensino fundamental 

têm formação em Biologia, sem grande entusiasmo em relação ao ensino de Química 

ou Física.  

 

Por este motivo, Colombo et al. (2012) defende que os assuntos de Física já devem ser 

abordados no Ensino de Ciências desde os anos iniciais, mas geralmente os tópicos de Física 

são pouco estudados em sala de aula. Um dos principais motivos deve-se ao fato de que a 

maioria dos professores possui dificuldades em ensinar este tema tão importante e presente no 

dia a dia, já que o estudaram pouco durante sua formação de graduação no curso de Ciências 

Biológicas. 
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Sendo assim, para atender essas exigências voltadas ao ensino de Ciências, mais 

precisamente ao Ensino de Física, têm-se estimulado propostas que apoiam a iniciação de 

crianças nos estudos de conceitos científicos (OSTERMAN; MOREIRA, 1990; GONÇALVES, 

1997; PAIXÃO; CACHAPUZ, 1999). Contudo, isto implica na formação dos professores das 

séries iniciais, tanto em sua preparação, quanto em conceitos e em metodologias pois, além de 

conhecerem o conteúdo que irão ensinar, deseja-se que eles também sejam capazes de preparar 

e dirigir atividades relevantes para seus alunos. 

De maneira geral, segundo estudos de Ariza et al. (1997), o método formativo é a 

tendência da prática profissional, ou seja, as metodologias pedagógicas que os professores 

aprendem em sua formação, na maioria das vezes, são as mesmas que eles irão utilizar para 

ministrarem suas aulas. Portanto, a formação inicial docente deve valorizar a importância da 

prática docente, apontando a relevância da prática de ensino nos cursos de licenciatura. Tal 

prática promove o diálogo e o vínculo entre os conhecimentos científicos, educacionais e os 

saberes da prática (DORVILLÉ et al., 2008; FERREIRA et al., 2003; MONTEIRO, 2000). 

Carvalho e Gil-Perez (2011), apresentam as necessidades formativas do professor de 

Ciências, onde dizem que é preciso que ocorra a descontinuidade das perspectivas simplistas 

na forma de ensinar Ciências. Bem como, é indispensável que o professor conheça o conteúdo 

a ser ensinado e que ele adquira informações teóricas sobre o processo de se aprender as 

Ciências. Segundo eles, cabe também ao professor, conhecer a melhor maneira de compor 

atividades que gerem uma aprendizagem efetiva, além de saber liderar os trabalhos dos alunos 

e conhecer a melhor formar de avalia-los. Acima de tudo, é necessário também que os 

professores de Ciências obtenham uma formação precisa para aliar o ensino com a pesquisa 

científica (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). 

Assim sendo, a formação inicial e continuada dos professores vai muito além do que 

compreender conteúdos científicos e ter uma aproximação com os conteúdos pedagógicos. Para 

ensinar pode não existir uma receita pronta, mas é preciso estar atento as pesquisas na área de 

ensino e ter a compreensão da necessidade de se aprofundar no que diz respeito as 

metodologias, modalidades e instrumentos avaliativos para o Ensino de Ciências. 

De acordo com Rosa et al. (2007), a falha no processo formativo do professor aliado 

com a dificuldade cognitiva dos alunos, faz com que muitas vezes o conteúdo de Física nem 

seja visto no Ensino Fundamental, estando desta forma presente apenas no Ensino Médio. 

Narram também, que há professores que não tiveram contato com os conhecimentos de Física 

durante seus cursos de graduação; e, que no ensino médio o contato com a disciplina foi mais 

voltado para a preparação ao vestibular. Os autores citam, inclusive, que alguns professores 
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tiveram a disciplina de Física apenas no primeiro ano do curso de magistério, com conteúdos 

teóricos não contextualizados, abordando apenas teoria e cálculo. Portanto, fica evidente que 

quando a Física é desenvolvida apenas no sentido de transposição de cálculos, torna-se 

dificultoso discuti-la, pela necessidade de um pensamento lógico-formal não desenvolvido, 

tanto pelo professor quanto pelo aluno (ROSA, 2007). 

Conforme previsto no Parecer CNE/CES nº1301/2001 as diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Ciências Biológicas, no âmbito de licenciatura os conteúdos de 

Química e Física, se apresentam em forma de disciplinas e devem atender as exigências do 

ensino de Ciências do nível Fundamental (BRASIL, 2001). Vejamos: 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Ciências Biológicas (Parecer CNE/CES 

nº 1301/2001), os conteúdos básicos terão o compromisso de compreender 

conhecimentos biológicos e das áreas das ciências exatas, da terra e humanas, tendo a 

evolução como eixo integrador (BRASIL, 2000, p.5). 

 

Contudo algumas grades curriculares de cursos de graduação não as contemplam. Outro 

problema, é que não há um vínculo do ensino desses conteúdos com o nível Fundamental, 

demonstrando assim, a vulnerabilidade dos currículos quanto a formação do docente para o 

ensino da disciplina de Ciências (GATTI, 2009). 

Na ementa do curso de graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, somente no primeiro período de formação os 

graduandos têm acesso à disciplina Física Aplicada às Ciências Biológicas, com carga horária 

total de sessenta e seis horas, não entrando mais em contato direto com os conteúdos específicos 

de física nos demais períodos do curso (UTFPR, 2016). 

Segundo Pimenta (1996), o caráter dinâmico do profissional docente ajusta-se perante 

as variações constantes que sofre para atender às novas demandas da comunidade. Portanto, 

precisa-se definir quais particularidades da docência devem continuar, quais devem ser 

descontinuadas por se apresentarem desatualizadas e também quais delas devem ser alteradas, 

pois assim, estará assimilando novas características, adaptando-se às exigências atuais. Por isso 

o desenvolvimento que ocorre pela experiência, defendido por Houssaye (2004), propicia que 

o futuro docente reflita sobre sua forma de ensinar. Sabe-se também que, raramente, os 

educadores atuam de maneira diferenciada da qual foram formados, pois os saberes 

provenientes da formação influenciam no modo de atuação do professor (TARDIF, 2000; 

TARDIF, 2004).  

Então, ao expor os futuros professores às atividades diferenciadas, existe a possibilidade 

de que eles ampliem o desempenho de sua atuação docente, favorecendo a aprendizagem dos 
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estudantes que mais adiante receberão suas explicações. Além disso, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002) sugerem o uso de diferentes 

metodologias no ensino de Física, e que devem também ser utilizados nas demais disciplinas. 

Pois, não existe somente uma metodologia que resolva a dificuldade dos alunos em 

compreender os conceitos de Física ainda mais se esta for utilizada de forma isolada das demais 

metodologias. O que existe é a articulação de várias modalidades de ensino, tais como: aulas 

expositivas, debates, práticas experimentais, simulações computacionais, etc. Entre outros 

métodos, encontram-se também os textos paradidáticos sendo utilizados como uma ferramenta 

de ensino importante, por possuírem facilidade de aplicação, custarem pouco, e se adequarem 

à real vivência dos estudantes (RODRIGUES, 2015). 

Além da deficiência formativa, existe ainda certo ‘medo’ com relação à Física. Os 

desafios impostos não são apenas pela complexidade dos conteúdos de Física, mas também por 

uma insegurança no que se refere a qualquer tentativa de mudança na competência escolar. 

Ademais, o sistema de ensino na maioria das vezes dificulta qualquer forma de inovação, 

prendendo os professores à um contexto pedagógico com pouca versatilidade (COLOMBO et 

al., 2012). Barros e Hosoume (2008) enfatizam que o livro didático consiste no principal guia 

de conteúdos e atividades a serem abordados pelos professores. Mesmo sendo uma ferramenta 

importante no processo educacional, o livro didático é muitas vezes, o único referencial para a 

prática de professores na Educação Básica (GOMES et al., 2009). 

O livro didático utilizado atualmente pelos professores de Ciências das Escolas Públicas 

de Ensino do estado do Paraná faz parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é 

intitulado Projeto Teláris: Ciências – Matéria e Energia, de autoria de Fernando 

Gewandsznajder e foi publicado em 2015.  

Infelizmente, o livro didático traz falhas em sua composição, ou seja, em tópicos 

importantes que deveriam servir para facilitar o melhor entendimento e aprendizagem dos 

alunos, bem como em auxiliar o professor na transposição do conteúdo. Portanto, o manual de 

atividades experimentais investigativa pode ser utilizado como uma maneira de suprir essas 

lacunas deixadas pelo livro didático. No caso do livro em questão, no que se refere ao conteúdo 

de Mecânica, já que este assunto é o foco do nosso estudo e investigação, sentimos a falta de 

um contexto histórico, além de uma abordagem mais explícita dos tópicos de unidades de 

medidas e notação científica. Tais assuntos são apresentados no livro na forma de informações 

complementares conectadas a um pequeno texto na lateral da página em letras reduzidas, 

passando despercebidas pelos alunos. Este livro ainda traz em suas últimas páginas uma lista 

de livros, filmes e sites que podem ser consultados de maneira a complementar o assunto. 
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Porém, estes estão excluídos lá no final do livro, sem menção durante o texto. Estas seções 

deveriam estar inseridas no corpo de cada conteúdo. Ademais, o livro também contém poucos 

experimentos e a abordagem deles não é investigativa, uma vez que propõe um roteiro fechado 

a ser seguido. Além disso, foram inseridas cópias das páginas do livro referentes ao capítulo de 

movimento e textos de apoio que se encontram no apêndice A, (p. 48). 

O Ensino de Ciências nos anos iniciais, como ressaltam Nascimento e Barbosa-Lima 

(2006), é o período em que estudantes constroem os conceitos básicos a respeito do mundo que 

habitam. Portanto, as aulas de Ciências devem propiciar aos alunos estímulo não só na área 

científica, mas também, motivação para o seu desenvolvimento físico e intelectual. No tocante 

ao ensino de Física no Ensino Fundamental, acredita-se que uma das formas de alcançar este 

propósito é por meio de atividades e experimentos investigativos, pois através deles o aluno 

pode discutir e argumentar em busca de uma conclusão a respeito de determinado conceito 

(NASCIMENTO; BARBOSA-LIMA, 2006). Assim, 

 

A Ciência se faz com atividades práticas e de raciocínio, ou seja, atividades concretas 

que levem a criança a pensar para poder formular conceitos físicos, e dinamismo. 

Desta forma, será possível o ensino de ciência física para crianças (NASCIMENTO; 

BARBOSA-LIMA, 2006, p. 2). 

 

As contribuições das práticas experimentais nas aulas de Ciências têm como finalidade, 

de acordo com Carvalho et al. (2005), auxiliar na aquisição de conhecimentos, despertar a 

motivação e o interesse dos alunos, pois é necessário estimular a atenção dos estudantes, 

principalmente aqueles que se encontram dispersos em sala de aula, cativando-os a querer 

aprender os assuntos da disciplina. Porém, a realização de uma prática experimental não 

assegura que toda a classe ficará envolvida, em especial quando as abordagens forem apenas 

apresentadas. Para tanto, faz-se necessário o uso de estratégias para manter o foco dos alunos 

na atividade sugerida, solicitando assim: anotações escritas sobre a análise da atividade, 

participação dos alunos nas etapas do experimento e também a realização de questionamentos 

durante o desenvolvimento da prática (OLIVEIRA, 2010). 

A prática experimental é indicada como uma modalidade de ensino que desenvolve a 

capacidade de interação, na qual os discentes aprendem a respeitar o ponto de vista dos colegas, 

ouvindo-os. Quando desafiados a pesquisar e apresentar suposições para a conclusão de 

questões ou produzir explicações para as ocorrências observadas nas experimentações, os 

estudantes são incentivados a decidir e expor suas ideias para outros indivíduos (GALIAZZI; 

GONÇALVES, 2004; GONÇALVES; MARQUES, 2006). 
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As ações experimentais podem despertar nos alunos a inovação das mais variadas 

formas possíveis, tal como através do pedido de pesquisas de experimentos; solicitação de 

desenhos que representem a experimentação; estimulação para substituição dos materiais 

utilizados na experiência; tanto na execução quanto no auxílio da montagem da prática; ou 

ainda instiga-los  a pensar sobre possíveis resultados antes mesmo da execução do experimento 

(BORGES, 2002; GASPAR; MONTEIRO, 2005; CARVALHO et al., 2005).  

As aulas práticas exigem habilidades de observação, ou seja, demandam a atenção dos 

estudantes aos fenômenos verificados durante a experiência, proporcionando o 

desenvolvimento de concentração (CARVALHO et al., 2005). Assim, estimulam os alunos a 

observar, refletir, analisar e propor possibilidades para suas observações, bem como reexaminar 

uma ideia já formada sobre um determinado fenômeno (BIASOTO; CARVALHO, 2007).  

Experimentos podem ser usados como um complemento à aula expositiva, relembrando 

conceitos ou confirmando fatos científicos estudados teoricamente, contribuindo no processo 

de ensino-aprendizagem (ARAÚJO; ABIB, 2003). O professor no decorrer dos experimentos 

pode pedir aos alunos explicações, para detectar erros conceituais e concepções alternativas 

(CARVALHO et al., 2005). Para isso, Araújo e Abib (2003) dizem que, a utilização de 

experimentos “tem sido indicada por professores e alunos como uma das formas mais propícias 

de se reduzir as dificuldades de aprender e ensinar física de modo significativo e consistente”. 

Mesmo que na experimentação ocorra uma ampla utilização da observação, seguida de 

vários procedimentos, no ponto de vista de Francisco Jr et al. (2008), ainda assim, ela 

demonstra-se falha no processo de ensino aprendizagem, pois foca apenas em reproduzir o que 

está no roteiro e na observação dos fenômenos ocorridos, não levando em conta os 

conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos. Esse procedimento deixa a desejar nos 

quesitos que dizem respeito à formulação de hipóteses, desenvolvimento da reflexão, 

participação e a comunicação com os colegas. Inclusive, alguns alunos chegam até a achar que 

a meta principal da atividade experimental sejam as medidas e a manipulação de equipamentos 

(FRANCISCO JR et al., 2008). 

No desenvolvimento de uma atividade experimental tradicional, o aluno apenas segue 

as orientações do professor, o que geralmente ocorre através de um roteiro de aula prática. Ao 

contrário disso, uma atividade experimental investigativa vai exigir do aluno a resolução de 

uma situação problema, ou seja, investigar, buscar informações e propor hipóteses sobre o 

assunto em estudo. Os experimentos investigativos apresentam características que 

proporcionam a elaboração de conceitos e o desenvolvimento de habilidades de pensamento 
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relacionados aos processos da Ciência (SOUZA, 2013). Portanto, em um experimento 

investigativo, 

[...] a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou 

observação, ela deve também conter características de um trabalho científico: o aluno 

deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as características de 

uma investigação científica (AZEVEDO, 2004, p. 21). 

 

A utilização da atividade investigativa segundo Francisco Jr et al. (2008), deve ser 

antecedida ao debate conceitual, a fim de se obter informações que contribuam para a discussão, 

o pensamento crítico e as considerações sobre o assunto em questão. Portanto, desta maneira 

os alunos passarão a compreender o mundo ao seu redor além dos conceitos científicos. 

Na abordagem de atividades experimentais investigativas, Oliveira (2010) diz que, a 

função do professor é orientar as práticas, dar estímulo às ações e perguntar através de 

questionamentos sobre as soluções obtidas. E é dever do aluno nesse tipo de experimento, 

pesquisar, estudar, realizar a atividade e debater os resultados. Nesse tipo de atividade não há 

necessidade de seguir um roteiro, mas quando esse existir, deve ser de forma aberta, não 

ordenado. Essa atividade pode ser desenvolvida na própria aula ou anteriormente a apresentação 

do conteúdo. A vantagem em desenvolver esta prática está no envolvimento mais ativo dos 

alunos, possibilitando a expansão da criatividade. Mas existem também alguns pontos 

negativos, pois esta atividade necessita de maior tempo para sua realização e demanda que os 

alunos já tenham realizado algumas práticas experimentais (OLIVEIRA, 2010).  

Campos e Nigro (1999), apresentam a proposta de um ciclo de investigação, com 

hipóteses explicativas que devem ser aliadas à prática experimental investigativa. Em sua 

proposta, caberá ao professor de Ciências incentivar e auxiliar os alunos a planejarem e 

executarem os experimentos investigativos pertinentes de forma a examinar as hipóteses 

levantadas. Através desse ciclo de investigações os autores narram que:  

 

 O processo de construção do conhecimento é, de certa forma, algo sem um fim muito 

definido. Ou seja, no decorrer desse processo as fronteiras do saber são alteradas e, 

consequentemente, aspectos da realidade que sequer imaginávamos podem agora ser 

pensados. Da mesma forma, coisas a respeito das quais não ocorriam indagações 

constituem agora tema de interrogações e alvo potencial de novas investigações 

(CAMPOS; NIGRO, 1999, p. 11). 

 

O professor deve, portanto, recordar-se sempre sobre o importante papel que exerce na 

vida dos estudantes, sendo ele o responsável por motivar ou desmotiva-los, por esse motivo é 

fundamental inovar, transformar e ultrapassar dificuldades em busca de uma aprendizagem 

efetiva (SEREIA; PIRANHA, 2010). Enfim, o recurso investigativo pode ser uma opção viável, 
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pois possibilita um posicionamento ativo dos alunos, colaborando para um ponto de vista 

integral sobre a Ciência e a formação de um sujeito crítico (MOREIRA, 2016).     

Portanto, é de suma importância que o professor de Ciências busque transpor os 

conteúdos de Física de uma forma mais dinâmica e abrangível, ou seja, que por meio das 

modalidades didáticas, ele possa promover o entendimento do maior número de alunos. A 

atividade experimental investigativa  é uma modalidade de ensino que pode auxiliar tanto o 

professor quanto o aluno no processo de ensino e aprendizagem, pois através dela, os alunos 

terão a liberdade de conduzir a aula, e esta se dará, a partir de uma proposta de problema 

sugerida pelo professor a respeito do conteúdo de Física a ser trabalhado, que os estimulará a 

levantarem hipóteses, elaborarem um plano de trabalho, realizarem o experimento, coletarem e 

analisarem os resultados obtidos e chegarem a uma conclusão. Dessa forma, tal atividade 

possibilitará aos alunos o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico e científico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este projeto propõe a construção de um manual paradidático de Física para professores 

de Ciências contendo três experimentos investigativos, sendo eles: 1- Movimento Horizontal 

na Quadra; 2- Queda Livre e 3- Crescimento de Planta.  

O manual é diferente de um roteiro experimental, pois ele é aberto e não ordenado de 

maneira que as práticas descritas busquem proporcionar uma investigação dos fenômenos 

físicos incluídos nas atividades, despertando no aluno a vontade por participar em ações que 

viabilizem a interação, o desenvolvimento do senso crítico e a criatividade (VICENTE; 

FUSINATO, 2014).  

O manual abordará inicialmente o conteúdo de Mecânica, mais especificamente, os 

tópicos de movimento. Isto se deve ao fato da disciplina de Ciências reservar geralmente o 

segundo semestre do ano letivo para trabalhar os conteúdos de Física, e também por ser um dos 

poucos conteúdos que os alunos conseguem ter acesso devido ao curto tempo disponível para 

a disciplina. 

De acordo com Carvalho (2016), a atividade experimental investigativa pode ser 

dividida em seis momentos de maneira a nortear a atividade do professor. Abaixo seguem as 

etapas que devem ser abordadas pelo docente e que estarão claramente definidas em cada 

atividade experimental:  

1- Proposta de problema – A proposta da atividade deve ser baseada em perguntas de 

maneira a instigar os alunos em relação ao conteúdo a ser trabalhado.  Em relação ao 

experimento três podem ser feitas as seguintes perguntas: Você já parou para pensar o 

que influencia o crescimento de uma planta? Uma planta cresce igualmente todos os 

dias? Podemos calcular a rapidez com que uma planta cresce? Essa rapidez é o mesmo 

que velocidade?  

2- Levantamento de hipóteses – Após ser proposto o problema, os alunos deverão levantar 

hipóteses em busca de solução, trocando ideias entre si. Neste momento o professor 

deve balizar os alunos para a realização de um experimento e quais os objetivos que ele 

pretende alcançar. 

3- Elaboração do plano de trabalho – Em seguida, deverá ser discutido como será realizado 

o experimento, quais são os materiais necessários, como será feita a montagem, a coleta 

e a análise do conjunto de informações que irão resultar. Como há possibilidade de 

surgirem várias hipóteses, deve-se testar o mesmo experimento para todas as 

possibilidades levantadas. Após isso, os alunos decidirão como irão proceder no 
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experimento, deverão elaborar seu plano de trabalho por escrito. Porém, devido muitas 

vezes a falta de contato do professor de Ciências com a disciplina de Física e a fim de 

ilustrar um possível procedimento experimental, o manual trará descrito um exemplo de 

experimento que pode ser feito com os alunos. É importante deixar claro no manual que 

este exemplo deve apenas servir de ideia inicial ao professor da turma e que os alunos 

são os atores principais na decisão do experimento e elaboração do plano de trabalho. 

4- Montagem experimental e coleta de dados – Nessa etapa, os alunos irão manipular os 

materiais, possibilitando-os a olharem a Física como uma ciência experimental e não 

apenas para fins de fórmulas e cálculos. Executarão o experimento conforme o que 

combinaram, coletando e anotando os dados resultantes. 

5- Análise dos dados – A partir dos dados obtidos, os alunos analisarão as informações 

colhidas sobre a questão problema. 

6- Conclusão – A seguir, irão tirar suas conclusões, formalizarão uma resposta ao problema 

inicial e também verificarão se as hipóteses levantadas a princípio foram válidas. 

Portanto, para cada atividade experimental investigativa, o manual trará, inicialmente, 

todos os passos acima descritos de acordo com o objetivo de cada experimento.  

Os parágrafos abaixo trazem uma breve descrição dos experimentos incluídos no 

manual, seus objetivos e exemplos de plano de trabalho. O manual completo é apresentado ao 

final deste trabalho de conclusão de curso (apêndice B, p. 90). 

O primeiro experimento intitulado Movimento horizontal na quadra objetiva que o 

aluno, com base nos resultados obtidos, possa entender o que é velocidade e aceleração, assim 

como calcular sua velocidade média e aceleração. Objetiva-se, também, que ele possa 

relacionar o conteúdo de Física com ações corriqueiras desenvolvidas no seu cotidiano. Um 

exemplo de plano de trabalho consiste nos alunos verificarem a pulsação em estado de repouso, 

sendo o tempo cronometrado e anotado em uma tabela. Em seguida os alunos irão até a quadra 

de esporte, medirão o comprimento da mesma, e anotarão. Na sequência os alunos em fila atrás 

da linha de saída, um após o outro percorrerão a distância estipulada caminhando, cronometra-

se o tempo e posterior a anotação. Os alunos retornam à fila e fazem o mesmo percurso, agora 

correndo, também cronometrando o tempo. A pulsação após as atividades físicas será 

novamente medida e os resultados anotados na tabela. A pulsação será relacionada ao 

bombeamento do sangue pelo coração e à rapidez com a qual o sangue se movimenta nas veias. 

O segundo experimento investigativo proposto neste manual, é chamado de Queda livre, 

tem como objetivo demonstrar para os alunos que independente da massa que objetos possuam 

eles chegam juntos ao solo atraídos pela força da gravidade, desde que o atrito com o ar seja 
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reduzido ou desconsiderado. Um exemplo de plano de trabalho consiste na utilização de objetos 

com massas diferentes sendo esses soltos verticalmente de uma mesma altura e com seu tempo 

de queda cronometrado.  

Ao se desenvolver o terceiro experimento investigativo denominado como O 

crescimento das plantas, objetiva-se levar o aluno a desassociar a ligação do termo velocidade 

somente com veículos, e passar a associá-lo também com outros acontecimentos do nosso 

cotidiano, como é o caso da atividade proposta neste manual. Através dela será possível aos 

alunos acompanharem o crescimento de uma planta, no caso de realizarem o plantio de uma 

semente de feijão, após sua germinação irão anotar dia a dia os centímetros que a plântula 

cresceu na parte aérea, como também a raiz principal. Além de se trabalhar o conteúdo de 

movimento, tal atividade também pode ser utilizada para fazer uma conexão com a Biologia e 

relacionar os fatores que influenciam o crescimento da planta, como por exemplo: a velocidade 

do crescimento da planta pode ser influenciada pela gravidade, pela presença ou ausência da 

luz por meio do comprimento de ondas absorvidas. 

 

3.1 ABORDAGEM DE PESQUISA QUALITATIVA 

 

 Conforme os objetivos já citados no trabalho, sendo um deles o de produzir um manual 

com atividades experimentais investigativas para a disciplina de Ciências, tendo em vista 

auxiliar os docentes desta disciplina a complementar o conteúdo teórico relacionado ao Ensino 

de Física e, uma vez que tais objetivos formam a base da nossa investigação, compreendemos 

que eles contemplam uma abordagem qualitativa de pesquisa. Para tanto, os autores Denzin e 

Lincoln (2006), Devechi e Trevisan (2010), dentre outros, tratam sobre os aspectos desse tipo 

de pesquisa. Sendo assim, Denzin e Lincoln (2006), sugerem a abordagem qualitativa como 

sendo: 

 

[...] um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. 

Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações, incluindo as 

notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as gravações e os 

lembretes. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem [...] 

interpretativa, para o mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas 

em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 

dos significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

 

Uma abordagem quantitativa busca explicar os resultados pelo uso de medidas, dados 

estatísticos, entre outros meios matemáticos. Ou seja, este tipo de investigação objetiva 
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aperfeiçoar o exercício educativo, defender a imparcialidade do investigador, além de sugerir 

que o conhecimento certo é o científico comprovado.  Já a abordagem qualitativa apresenta-se 

para explicar o que os sistemas numéricos não conseguem demonstrar, pois através dela, pode-

se esclarecer as relações sociais, além de possibilitar estudar as experiências e características 

particulares de cada indivíduo. 

  De acordo com Devechi e Trevisan (2010), o resultado dessas críticas às abordagens 

quantitativas é que deram origem, na educação, às abordagens qualitativas. Portanto, as 

abordagens qualitativas, surgem a partir da constatação das limitações oferecidas pelas 

pesquisas quantitativas, no que diz respeito às Ciências Sociais e Humanas. Pois, as pesquisas 

quantitativas, apenas esclarecem os resultados de pesquisa através de dados matemáticos. Logo 

as abordagens qualitativas ocorrem para impedir as formas técnicas e reducionistas nas 

pesquisas educacionais, permitindo assim, a inclusão da participação do sujeito.  

Segundo os autores, Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa, destaca os 

processos que não são analisados de forma prática na pesquisa quantitativa. Os investigadores 

qualitativos salientam a relação existente entre o investigador e o assunto pesquisado e as 

situações que limitam a pesquisa. Portanto, a pesquisa qualitativa preocupa-se, com aspectos 

da realidade que não podem ser mensurados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  Para tanto Amaral (2018, p. 

43) diz que: “[...] A tarefa é, portanto, vivenciar, pela interpretação, os significados possíveis 

estabelecidos e, no diálogo com o contexto, mobilizar possíveis sentidos passíveis de serem 

construídos em um processo dialógico”. 

Entretanto, os pesquisadores Gerhardt e Silveira (2009), nos orientam no sentido de 

estar em alerta para alguns limites e riscos existentes na utilização da pesquisa qualitativa, tais 

como:  

 

Excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de dados; risco de 

que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa representar uma tentativa 

de dar conta da totalidade do objeto estudado, além de controlar a influência do 

observador sobre o objeto de estudo; falta de detalhes sobre os processos através dos 

quais as conclusões foram alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob 

enfoques diferentes; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; 

sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do 

pesquisador na situação pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 

Sendo assim, as duas formas de abordagens de pesquisa apresentam pontos positivos e 

negativos. Enquanto, a investigação quantitativa é objetiva, busca dados através de 

comprovação estatística, por outro lado é criticada por sua imparcialidade. Do outro lado, a 
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pesquisa qualitativa possibilita explicar a causa dos acontecimentos e apontar como solucioná-

los, porém, sem quantifica-los em valores, pois ela não é métrica, sendo criticada por ser 

subjetiva e empírica, em que as informações obtidas não podem ser comprovadas 

numericamente.  

Assim sendo, avaliação do manual foi de caráter qualitativo, utilizando a observação 

por ser considerada como um instrumento de coleta de dados  que possibilita posterior  análise 

na investigação de um problema, e também por permitir um contato claro sobre o fenômeno 

pesquisado, no qual o observador defronta-se com o processos realizados, desde a forma de 

como ocorre a participação dos alunos no transcorrer da pesquisa, como dos objetivos que 

pretende alcançar, além de proporcionar a descoberta de novos problemas (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986).   

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

O manual foi testado e avaliado com os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II, na 

disciplina de Ciências, de uma Escola Pública – Ensino Fundamental, na cidade de Dois 

Vizinhos, Estado do Paraná, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos.  

O manual foi entregue à professora que ministra as aulas de Física na turma do 9º Ano, 

a qual o deveria ler previamente a realização de uma aula. Posteriormente à entrega do manual 

não houve nenhum contato entre a pesquisadora do material e a professora da Escola de 

Educação Básica. Uma vez entregue este manual a docente preparou uma aula experimental 

baseada no conteúdo do material. Assim, a professora definiu uma data de desenvolvimento das 

atividades investigativas deste projeto e a pesquisadora realizou apenas a observação avaliativa 

dessa aula e, consequentemente, da eficácia desse material.  

A pesquisadora do manual se fez presente apenas na data e hora marcada pela docente 

que aplicou os experimentos do manual. A pesquisadora ficou em um local estratégico 

observando e anotando o desenrolar das atividades, sem interferir em momento algum no 

andamento delas. Tal atitude lhe possibilitou fazer suas anotações baseadas em perguntas pré-

estabelecidas com intuito de avaliar os experimentos. Seguem abaixo as questões que nortearam 

a avaliação do manual:  

1. O manual foi suficiente para trazer ideias no auxílio da aplicação do conteúdo? 

Comente. 
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2. O professor utilizou os questionamentos iniciais, propostos no manual, para 

instigar inicialmente os alunos? Se não, quais foram os questionamentos usados? 

3. Os alunos pareceram instigados por essas perguntas? Se não, em que podem ser 

melhoradas? 

4. De que maneira o professor permitiu que os alunos independentemente 

planejassem, em conjunto, um plano de trabalho para solucionar/entender o 

problema?  

5. O professor utilizou apenas os exemplos de plano de trabalho citados no manual? 

Se não, quais outros ele utilizou? 

6. Qual o nível de engajamento dos alunos na construção do plano de trabalho? O 

que lhe chamou atenção quando os alunos se envolviam nas ações? 

7. Quais dificuldades foram observadas em relação à elaboração da proposta de 

trabalho? São dificuldades do professor ou dos alunos? 

8. O tempo disponibilizado pelo professor para o desenvolvimento da atividade foi 

ideal? Se não, como pode ser ajustado? 

9. O que motivou os alunos para fazer a prática experimental? Por quê? 

10. Qual o tempo disponibilizado pelo professor, ao final da prática, depois de 

coletados os dados, para que os alunos debatessem seus resultados? Descreva 

como ocorreu esse momento, houve diálogo e interação dos alunos? Comente. 

11. De que maneira as hipóteses iniciais, apontadas pelos alunos, foram 

confrontadas e baseadas em seus dados experimentais?  

12. Fez-se uma relação com o cotidiano dos alunos? Se sim, de que forma? 

Com base nos resultados obtidos na avaliação do manual ele poderia sofrer alterações 

para modificar, acrescentar ou substituir pontos que fossem julgados necessários de maneira 

que se tornasse uma ferramenta de ensino efetiva. Para a professora da turma do 9º Ano, a qual 

testou o manual, foram aplicados um pré e um pós-questionário. No pré-questionário foram 

aplicadas as cinco primeiras perguntas, enquanto que no pós-questionário foram incluídas a 

sexta e sétima questões. Assim, conseguimos avaliar o antes e depois do desenvolvimento da 

atividade experimental investigativa e, desta maneira, avaliar se a atividade surtiu o efeito 

desejado que é o de auxiliar o professor de Ciências a complementar os conteúdos de Física. 

Seguem abaixo as questões que compreendem o pré e pós-questionário aplicado à professora: 

1. Quais dificuldades a professora encontrou ao ministrar suas aulas de Ciências 

relacionadas aos conteúdos de Física? 
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2. A professora realizou práticas experimentais relacionadas aos conteúdos de Física 

trabalhados? Se sim, como as desenvolve? 

3. Acha que é necessário a existência de laboratório na escola para a realização de 

atividades práticas? Por quê? 

4. Na sua opinião, as práticas experimentais podem auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem? Se sim, de que forma? 

5. A professora já teve contato com atividade experimental investigativa? Se sim, qual 

sua opinião a respeito dessa prática? 

6. O manual serviu ao propósito de auxiliar na preparação de uma atividade 

experimental investigativa? 

7. Existem mudanças que devem ser feitas no manual para que ele venha se tornar um 

material paradidático efetivo no processo de ensino aprendizagem? 
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 O manual de atividades experimentais investigativas foi desenvolvido com o objetivo 

de auxiliar os professores de Ciências a complementar o conteúdo teórico relacionado ao Ensino 

de Física. É composto por três experimentos investigativos, sendo o primeiro intitulado 

Movimento Horizontal na Quadra, o segundo Queda Livre e o terceiro Crescimento de Planta. 

Cada atividade foi dividida em seis momentos conforme o pressuposto de Carvalho (2016) com 

o propósito de nortear a atividade do professor; em cada um deles há sugestões de materiais, 

mas fica a critério dos alunos decidirem o que usar e de que maneira. O manual de atividades 

experimentais investigativas produzido está anexado no Apêndice B deste trabalho de 

conclusão de curso, página 90. 

  As próximas seções apresentam e discutem os resultados obtidos através da utilização 

do manual. São descritas e debatidas a forma como o material foi utilizado pela professora 

participante desta pesquisa, os pré e pós-questionários oferecidos, além da autoavaliação do 

manual realizada pela pesquisadora. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE ATIVIDADES 

EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS 

 

No dia dois de outubro do ano de dois mil e dezoito, foram realizados, em uma Escola 

Estadual Pública, o teste e a avaliação do manual de atividades experimentais investigativas 

proposto por essa pesquisa. Participaram do teste a professora de Ciências da turma e quinze 

alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II.  

Fora proposto à professora utilizar pelo menos um dos experimentos descritos. Ela 

utilizou apenas o segundo experimento pois no dia da aplicação do teste estava chovendo muito, 

o que impossibilitou o deslocamento dos alunos até a quadra de esportes da escola para a 

aplicação do primeiro experimento do manual. O terceiro experimento também não foi 

realizado pela professora devido ao tempo de aula que seria necessário para seu 

desenvolvimento, como também pela necessidade de que deveria sido anteriormente 

combinado com os alunos para trazerem os materiais necessários para sua realização, mas disse 



26 
 

que futuramente o realizaria. Sendo assim, o segundo experimento pode ser realizado 

tranquilamente na sala de aula, pois não requeria um espaço amplo para o seu desenvolvimento. 

A professora iniciou o teste do manual apresentando aos alunos o experimento que seria 

desenvolvido, escreveu o título no quadro: “Queda livre”, explicou também de forma sucinta, 

que esse assunto em questão está presente em nosso cotidiano. A seguir indagou os alunos com 

relação ao conhecimento prévio que possuíam sobre queda livre, após tal pergunta obteve-se 

dos alunos as seguintes respostas: “É a força que os corpos maiores exercem sobre os corpos 

menores”; “É a força da gravidade”. 

De posse do manual de atividades experimentais investigativas, a docente seguiu o 

primeiro passo apresentado na atividade de queda livre, que é a proposta de um problema 

central, etapa em que são sugeridas algumas questões para instigar os alunos a respeito do 

conteúdo a ser trabalhado. 

As questões que seguem descritas, foram as questões que a professora retirou do manual, 

e as ditou para os alunos anotarem no caderno. Conforme a professora ditava as questões os 

alunos prontamente foram respondendo oralmente.  1- “Como acontece o movimento de queda 

dos objetos?  Resposta oral dos alunos: “É necessário a ação da gravidade”. “Acontece através 

da trajetória retilínea”. 2- “O objeto em queda sofre interferência de algum fator? ” Resposta 

verbal dos alunos: “Sim, do vento”. 3- “O objeto ao cair mantém sua velocidade constante ou 

ela varia? ” Resposta oral dos alunos: “Mantém a mesma velocidade em sua trajetória. 4- 

“Objetos de peso e tamanhos diferentes chegam juntos ao chão ou não? ” Resposta verbal dos 

alunos: “O mais pesado chega primeiro”.  

Nesse momento de problematização da atividade investigativa a professora deveria ter 

organizado os alunos em grupos para que eles pesquisassem e discutissem entre si as respostas 

das questões para, então na sequência, conseguirem levantar as hipóteses a respeito da proposta 

problema. Porém, o que foi observado foram as questões sendo respondidas de forma individual 

e oral, sem troca de ideias e investigação. 

Na sequência a professora descreveu os materiais que utilizariam no quadro, salientando 

que anotassem pois deveriam fazer um relatório referente à essa aula prática, no qual deveriam 

constar os materiais utilizados, os procedimentos e a conclusão. Ela seguiu a sugestão dos 

materiais que constavam no manual: bola de vôlei, bola de pingue pongue, folha de papel 

amassado, folha papel aberta, revista, moeda. Mas, também sugeriu um novo material que não 

estava descrito no manual: um disco de papel.  

Isto revela que a professora entendeu a dinâmica da atividade, pois trouxe um material 

novo, não sugerido no manual. Pode-se dizer que é um ponto positivo para o propósito de 
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desenvolvimento da atividade. Porém, a escolha dos materiais para a realização da atividade 

experimental investigativa deveria ter sido permitida aos alunos.  

Dando prosseguimento à atividade, a professora entregou aos alunos o quadro impresso 

sugerido no manual para que eles pudessem anotar os dados obtidos no desenvolvimento do 

experimento e, para que posteriormente, pudessem calcular a aceleração da gravidade. Nesse 

quadro estão descritos em campos separados, os materiais empregados no experimento, altura 

(metros) da qual os objetos seriam soltos, o tempo (segundos) a partir do ponto de soltura do 

objeto até tocar o chão e a equação que permitiria aos alunos calcularem a aceleração da 

gravidade. 

Em continuação, a professora solicitou ajuda aos alunos para levar os materiais até a 

bancada que fica nos fundos da sala de aula para executar o experimento. Foi escolhido o aluno 

mais alto da turma e este subiu na bancada para assim conseguir fazer a mensuração do teto até 

o chão. A medida foi feita mediante a utilização de uma fita métrica e resultou em três metros. 

A partir disso, todos os materiais citados anteriormente, foram soltos da marca inicial, o teto, 

até tocarem o chão. O registro do tempo foi feito por um aluno que possuía um relógio com 

cronômetro e a contagem do tempo teve início no instante em que se soltaram os objetos. Um 

a um, os materiais foram soltos, cronometrou-se o tempo de queda e os alunos anotaram os 

resultados obtidos no quadro impresso. 

Logo depois, os alunos retornaram às suas carteiras e a professora retomou as questões 

iniciais. Com relação à primeira questão reafirmaram que o movimento de queda dos objetos 

fora feito em trajetória retilínea. No tocante a segunda questão, um aluno disse que o objeto em 

queda não sofre interferência, já outros disseram que sim, que houve interferência, nada 

aparente, mas que provocou interferência na trajetória (resistência do ar); ainda houve um aluno 

que contextualizou que o conteúdo é muito utilizado na aeronáutica. Em seguida, a professora 

perguntou aos alunos se foi a bola de pingue pongue ou de vôlei que teve maior resistência do 

ar (a maior ou a menor). Os alunos responderam que devido a bola de vôlei ser maior ela chegou 

ao chão antes que a bola de pingue pongue, mas não conseguiam fazer uma correlação com a 

resistência do ar. Ao fazer este tipo de questionamento a professora acabou induzindo os alunos 

ao erro pois, quando ela pediu qual teve maior resistência do ar, acredita-se que estivesse se 

referindo ao tamanho da área. Desta maneira, quanto maior a área maior a resistência do ar. 

Porém, a bola de ping-pong mesmo tendo uma resistência do ar menor do que a da bola de 

vôlei, tal resistência gera um efeito maior nessa bola que é muito mais leve e, portanto, chega 

depois ao solo. Isso deixa claro a importância do professor preparar suas questões de discussão 

com antecedência uma vez que podem induzir à uma compreensão errada.  
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Quando a professora questionou os alunos a respeito do que aconteceu com relação a 

soltura da moeda sobre o papel, eles disseram ainda que: “a moeda não sofre tanta resistência 

do ar, pois ocorre um vácuo”. Na verdade, o que ocorre nessa parte do experimento, é que a 

moeda fica grudada ao disco de papel, pois nele a resistência é tanta que o freia juntamente com 

a moeda que vem logo atrás. Infelizmente nesses dois momentos faltou uma discussão mais 

aprofundada da professora com os alunos, levando-os a compreender corretamente os 

fenômenos observados. 

Após o término da atividade, o ideal seria que a professora tivesse disponibilizado um 

tempo para os alunos retomarem as questões problemas propostas no início da atividade, 

analisando-as em confronto com os resultados coletados, para que assim, conseguissem 

formular suas respostas e conclusões. Porém, mais uma vez, a professora foi logo retomando 

as questões iniciais e em conjunto com os alunos foram as respondendo oralmente. Acredita-

se, que isso tenha ocorrido devido ao curto tempo disponibilizado para a execução da atividade, 

visto que nesta altura a aula já se aproximava do intervalo. Quanto ao quadro que a professora 

disponibilizou aos alunos para que anotassem os dados coletados, não foi possível que 

efetuassem os cálculos ainda nessa aula devido à falta de tempo. Desta maneira, a professora 

orientou os alunos a realizarem o relatório que havia solicitado no início da aula como tarefa de 

casa e que o trouxessem para a próxima aula. Ela ainda salientou que assim daria início ao 

conteúdo de queda livre e que utilizaria os resultados obtidos para efetuarem os cálculos da 

velocidade com que os objetos chegaram ao solo.  

Quando se sugere a utilização do quadro para anotar os dados obtidos na atividade 

experimental de queda livre, é para que num momento subsequente ele seja utilizado para 

calcular a aceleração da gravidade. Visto que, a realização desse exercício possibilitará aos 

alunos analisar que se a velocidade dos objetos aumenta enquanto caem, e que todos objetos, 

mesmo possuindo formas diferentes, tem a velocidade aumentada da mesma maneira, isso quer 

dizer, que existe algo aumentando essa velocidade e que é igual em todos os casos. Esse fator 

indeterminado é a aceleração da gravidade (que tem o valor aproximado de 9,8 m/s²), ou seja, 

a cada segundo a velocidade de um objeto em queda aumenta de 9,8 m/s. Porém, uma vez que 

esta atividade foi relegada à tarefa de casa, os alunos não tiveram a oportunidade de discutir 

entre eles os resultados obtidos enquanto os calculavam. Um ponto negativo da entrega imediata 

do quadro aos alunos é que a professora não permitiu aos alunos decidirem como iriam realizar 

o experimento, a ordem dos materiais, como iriam coletar os dados, etc.  

Percebeu-se, desta maneira, que a professora em nenhum momento seguiu as 

orientações contidas na apresentação do manual, onde se explica o que são atividades 
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experimentais investigativas, suas etapas e seus propósitos. Melo (2015) concluiu em sua 

pesquisa que a falta de confiança e segurança dos professores para trabalharem certos conteúdos 

de Física, em que aplicam sem contextualização histórica e desvinculados da realidade, é fruto 

de sua formação em áreas adjacentes. Borges (2006) descreveu que os professores, em sua 

maioria, não tiveram em sua graduação experiências em conduzir investigações científicas e 

desenvolver argumentação e nem do pensar científico. Dessa forma, “eles não ensinam isso em 

suas aulas, apenas reproduzem o ensino que tiveram” (BORGES, 2006 p. 136). 

A partir da observação do teste do manual foi possível notar o entusiasmo e a 

curiosidade dos alunos, desde o início da atividade, assim, que a professora escreveu o título no 

quadro e começou a ditar as questões problema para que os alunos anotassem. Inclusive, alguns 

alunos começaram prontamente a se disponibilizar para ajudar e participar no desenvolvimento 

da atividade. Portanto, isso vem a reforçar o que descreveu Carvalho et al. (2005), de que as 

contribuições das práticas experimentais nas aulas de Ciências têm como finalidade auxiliar na 

aquisição de conhecimentos, despertando a motivação e o interesse dos alunos para aprender o 

conteúdo.  

Apesar de todo o entusiasmo dos alunos a professora não disponibilizou um tempo para 

eles pesquisarem, ou ainda, discutirem as questões problema apresentadas no início da atividade 

prática. A atividade experimental investigativa é dividida em seis momentos, que não foram 

completamente seguidos pela professora; no primeiro momento o problema é apresentado pelo 

professor por meio de questões que possibilitem aos alunos pesquisar, estudar e discutir com os 

colegas em grupo (CARVALHO, 2016). Isso também vem de encontro ao argumento de 

Oliveira (2010) que diz que as atividades experimentais investigativas exigem dos alunos a 

resolução de um problema, a busca de informação, mas para isso é necessário que os estudantes 

apresentem hipóteses sobre o assunto em questão. 

Outro ponto no qual se percebeu a dificuldade da professora, no desenvolvimento da 

prática experimental, foi em relação à elaboração do plano de trabalho. A professora descreveu 

no quadro os materiais que os alunos deveriam utilizar na prática experimental, não concedendo 

a eles um tempo para decidirem e determinarem quais utilizariam, visto que são os alunos que 

deveriam conduzir a aula e que o professor seria apenas o intermediador da prática 

(CARVALHO, 2016). Nesse terceiro passo da atividade os alunos, em conjunto com o 

professor deveriam ter discutido como realizariam os experimentos, quais seriam os materiais 

necessários, como seria feita a montagem experimental, a coleta e, finalmente, a análise dos 

dados. O professor poderia sugerir os materiais, mas deveriam ter sido os estudantes que 

decidiriam o que usariam e, ainda, de qual maneira. 
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Novamente, no quarto momento da atividade, que foi o da montagem experimental e 

coleta de dados, a professora foi quem conduziu o desenvolvimento da prática. Ela não 

oportunizou aos alunos escolherem de qual altura os objetos seriam soltos, e nem a sequência 

na qual os materiais seriam utilizados na soltura. Com isso, demonstrou-se presa à um modelo 

de ensino tradicional, no qual se desenvolve o experimento como se seguisse uma receita 

culinária, passo a passo.  

Contudo, a atividade experimental investigativa é de roteiro aberto, em que não há 

necessidade de se seguir um esquema estruturado. Notou-se assim, uma possível insegurança 

da professora em dar total liberdade de condução da aula aos alunos. Esta possibilidade é 

corroborada por Borges (2002) que apontou que uma das dificuldades dos professores de 

Ciências em utilizarem atividades investigativas com os alunos, se dá por se sentirem inseguros 

em realizar essas atividades experimentais. Ele ainda defende que as abordagens de atividades 

experimentais investigativas precisam ser empregadas na formação de professores; pois, se faz 

necessário planejar e preparar para assim estar apto a executar atividades que possuam um 

roteiro aberto. 

 

 

4.2 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO MANUAL PELA PESQUISADORA 

 

 Estes resultados referem-se à descrição das respostas da avaliação feita pela 

pesquisadora sobre o teste do manual. As questões que balizaram esta avaliação do manual de 

atividades experimentais investigativas encontram-se descritas na seção 3.1 que descreve os 

experimentos investigativos dentro do capítulo de Material e Métodos. 

A primeira questão balizadora indagava se o manual fora suficiente para trazer ideias 

no auxílio da aplicação do conteúdo. E ela foi respondida pela pesquisadora no momento em a 

professora regente da turma realizou o teste do manual de atividades experimentais 

investigativas de Física. Percebeu-se que, utilizando o manual para orientar uma atividade 

investigativa que precede à uma aula teórica, a professora permitiu aos alunos a pesquisa e 

investigação para solucionarem as questões problemas e assim, formularem seus conceitos. 

Desta maneira, quando o conteúdo teórico sobre o assunto fosse trabalhado os alunos já teriam 

adquirido certas concepções para participarem na construção da aula, facilitando ao professor 

a transposição do conhecimento. 
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A segunda questão interrogava se o professor utilizou os questionamentos iniciais, 

propostos no manual, para instigar inicialmente os alunos; senão, quais foram os 

questionamentos usados. A professora iniciou a atividade experimental investigativa utilizando 

os questionamentos que constavam no manual, mas, também aproveitou o momento para 

questionar os alunos sobre o conhecimento prévio que possuíam a respeito da queda livre. 

A terceira questão balizadora da avaliação interpelava se os alunos pareceram instigados 

por essas perguntas. Se não, em que elas poderiam ser melhoradas. As perguntas despertaram 

nos alunos a curiosidade e o interesse em solucionar o problema, pois eles prontamente 

começaram a lançar ideias e levantar hipóteses sobre possíveis respostas. 

A quarta questão indagava de que maneira o professor permitiu que os alunos 

independentemente planejassem, em conjunto, um plano de trabalho para solucionar/entender 

o problema. Como a professora utilizou apenas uma aula para o desenvolvimento da atividade, 

o tempo foi insuficiente. Sendo assim, logo após o término do experimento a professora 

solicitou aos alunos que a partir da atividade prática realizada fossem respondendo as questões 

propostas inicialmente. Ela não os orientou a trabalhar em grupos, sendo que cada aluno 

respondeu de forma individual. Portanto, também não trabalharam em grupo para propor um 

plano de trabalho a ser executado na forma de experimento. Após alguns minutos, ela retomou 

as questões uma a uma, indagando aos alunos à qual resposta chegaram e complementava com 

explicações. 

A quinta questão queria saber se o professor utilizara apenas os exemplos do plano de 

trabalho citados no manual; se não, quais outros ele utilizou. Além da professora utilizar os 

exemplos de materiais citados no manual, ela também fez uso de um disco de papel sulfite que 

foi lançado da altura estipulada sozinho e, em seguida, propelido novamente sobre a moeda e 

na sequência a moeda sobre o disco de papel. Em todas as solturas foi cronometrado o seu 

tempo de queda. 

Na sexta questão se questionou qual era o nível de engajamento dos alunos na 

construção do plano de trabalho e, também, o que chamou atenção quando os alunos se 

envolviam nas ações. Pode-se dizer que mesmo sem terem construído um plano de trabalho, a 

maioria dos alunos demonstrou interesse em participar da atividade proposta. Inclusive, quando 

a professora ainda estava explicando sobre o experimento alguns já estavam se prontificando a 

ajudar. 

A sétima questão balizadora perguntava sobre as dificuldades observadas em relação à 

elaboração da proposta de trabalho e se essas dificuldades foram do professor ou dos alunos. 

Em relação à elaboração da proposta de trabalho, a professora já foi logo apresentando e 
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descrevendo no quadro os materiais que seriam utilizados, os alunos não tiveram oportunidade 

de opinar, indicar ou, ainda, decidir sobre os quais objetos usariam, nem como os empregariam. 

Dessa forma, a dificuldade foi da professora, pois nesse momento deveria ter sido discutido 

como iria se realizar o experimento, quais os materiais necessários, e como seria feita a 

montagem, a coleta e a análise dos dados obtidos. 

  A oitava questão indagava se o tempo disponibilizado pelo professor para o 

desenvolvimento da atividade fora ideal; se não, como poderia ser ajustado. O tempo 

disponibilizado não foi suficiente para o desenvolvimento da atividade. Foi reservada apenas 

uma aula (quarenta e oito minutos) para a realização do experimento investigativo, sendo assim, 

não foi possível concluir a prática. Soma-se a isso ainda, a problemática de que os alunos foram 

meros coadjuvantes na realização da atividade, uma vez que eles não montaram o plano de 

trabalho, nem discutiram os resultados. O tempo mínimo ideal seria reservar duas aulas (uma 

hora e trinta e seis minutos) para o desenvolvimento dessa atividade. 

Na nona questão se interrogou sobre o que motivou os alunos a fazer a prática 

experimental, e porquê. Com certeza o que motivou os alunos a realizar a prática foram as 

questões que representam a proposta do problema, pois elas despertaram nos alunos a 

curiosidade em descobrir as suas respostas, ou seja, em desvendar a incógnita apresentada.  

A décima questão indagava sobre o tempo disponibilizado pelo professor, ao final da 

prática e depois de coletados os dados, para que os alunos debatessem seus resultados. A 

questão ainda solicitava para que fosse descrito como esse momento ocorreu e, se houve diálogo 

e interação entre os alunos. A professora, logo após o término do experimento já foi indagando 

as respostas com os alunos, não disponibilizando, assim, um tempo para os alunos debaterem 

entre si os resultados obtidos no experimento.  

A décima primeira interpelava de que maneira as hipóteses iniciais, apontadas pelos 

alunos, foram confrontadas e baseadas em seus dados experimentais. O confronto das hipóteses 

iniciais dos alunos com os dados experimentais foi feito em conjunto, após o experimento. A 

professora retomava as questões apresentadas inicialmente e as relacionava com os resultados 

dos experimentos de forma que os alunos pudessem entender o que havia acontecido. Porém, 

novamente não foram os alunos que confrontaram suas hipóteses inicias. 

Finalmente, na décima segunda pergunta ocorreu o questionamento, se houve uma 

relação da atividade prática com o cotidiano dos alunos e de que forma ela ocorre. A professora 

iniciou a atividade falando que o tema queda livre estava presente nas atividades do dia a dia 

dos alunos, mas não citou exemplos. Portanto, tal relação pode não ter ficado clara para os 

alunos. 
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Assim, percebeu-se que a professora não seguiu as etapas descritas por Carvalho (2016), 

que serviriam para orientar o professor a desenvolver a prática. Dessa forma, expusemos 

algumas razões que a levaram a não seguir a proposta de todos os passos que deveriam ter sido 

abordados, uma vez que eles estavam descritos na apresentação do manual. Destarte, foram 

levantadas algumas hipóteses a respeito do motivo pelo qual, a professora ao ler e estudar o 

manual não tenha entendido o real objetivo do desenvolvimento da atividade.  

A primeira hipótese levantou a possibilidade de que a professora pode não ter entendido 

de que deveria proporcionar ao aluno um tempo para pesquisar, estudar sobre a proposta 

problema, e na sequência possibilitar a abertura de discussões em busca da solução para as 

questões levantadas. Talvez ela não tenha entendido que nesse tipo de atividade, não há 

necessidade de se seguir um roteiro, mas se ele existir, deve ser conduzido de forma aberta, pois 

a prática investigativa busca a autonomia e o envolvimento mais ativo dos alunos. Desta 

maneira, deveria ter ficado mais claro que o dever do professor era de apenas intermediar, 

orientar e estimular os alunos na realização do experimento investigativo.  

Essa falta de compreensão da professora em como conduzir a atividade experimental de 

maneira investigativa também pode ser fruto de possíveis defeitos ou falhas na apresentação do 

manual, no qual algum passo da atividade não tenha ficado claro e objetivo como necessário. 

Levanta-se assim, a necessidade de se verificar quais pontos do manual estão falhos e corrigi-

los antes de submeter o manual à novos testes. O primeiro ponto a ser verificado e corrigido foi 

a apresentação do manual, pois pode ter faltado clareza na descrição da forma de condução da 

aula, frisando que o professor deve dar autonomia aos alunos, ou seja, apenas orientá-los, pois 

são eles quem irão coordenar o desenvolvimento da atividade prática. O segundo ponto que 

precisa ser esclarecido, ainda mais fortemente no texto de apresentação do manual, e também 

nos textos de cada experimento, é que não há necessidade de seguir esse roteiro proposto. É 

importante salientar que eles são apenas sugestões do desenvolvimento da atividade, ficando a 

critério dos alunos a escolha da maneira que irão realizá-la. 

Outra hipótese possível é a de que a professora não tenha percebido a diferença existente 

entre uma atividade prática tradicional e a prática investigativa. Isto ficou claro pelo fato de não 

ter permitido aos alunos elaborarem o plano de trabalho, o que consistia em dar aos alunos a 

liberdade para decidirem como iriam realizar a atividade, quais objetos eles desejariam utilizar 

no experimento, como iriam manipular os materiais escolhidos para a realização da prática 

experimental e de que forma fariam a coleta e análise dos dados obtidos. A professora 

simplesmente acatou a sugestão de materiais contidos no manual, os apresentou e os descreveu 

no quadro, transparecendo assim que se tratava de uma atividade de roteiro fechado, onde há 
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uma ordem a ser seguida. Isso vem de acordo com o constatado por Leite (2015), que também 

notou que os professores ainda demonstram resistência quanto ao desenvolvimento de atividade 

experimentais investigativas. Em um de seus trabalhos, Leite (2015, p. 51) observou que um de 

seus pesquisados respondeu que “...Não é fácil trabalhar como mediador, manter o diálogo 

constante com os alunos, teorizar com os alunos, experimentar, agir, pois com a demanda atual 

de alunos vai muito além das possibilidades que o professor tem para trabalhar com os 

mesmos”. Essa resistência se dá pelo fato de que o desenvolvimento de atividades investigativas 

necessita de planejamento, organização e demanda tempo; porém, os resultados são 

significativos com relação à aprendizagem dos alunos (LEITE, 2016). Castiblanco (2016, p. 9) 

ainda concluiu, em seus estudos, que os professores “querem se afastar da forma como eles 

aprenderam para praticar um ensino diferenciado, mas acabam repetindo as posturas 

tradicionais”. 

Embora a professora tenha passado pela experiência de utilizar o manual de atividades 

experimentais investigativas, que foi possivelmente uma situação nova de vivência 

diferenciada, ainda avaliando o manual como interessante e eficaz, percebeu-se sua dificuldade 

em abandonar o modelo de práticas experimentais tradicionais. A insegurança perante o novo 

pode ser consequência da utilização de atividades tradicionais por muitos anos seguidos, na 

qual domina a técnica, sentindo assim dificuldades em abandonar a modalidade didática já 

estabelecido. Com isso se confirma a necessidade de que, na formação inicial e na formação 

continuada de professores, introduzam-se novas modalidades de ensino, pois existe nos 

professores a inércia em reproduzir apenas o que aprenderam em sua graduação.  

Diante de tudo o que foi exposto, pode-se dizer, que o manual não conseguiu cumprir 

com seu propósito que era desenvolver uma atividade experimental investigativa, pois a 

professora não alcançou o objetivo de realizar todos os passos que um experimento 

investigativo exige. Todavia, percebeu-se um esforço por parte dela em realizar a atividade, 

inclusive inserindo novo material além dos sugeridos no manual. Finalmente, a avaliação do 

manual indicou que ela deve ter ficado em dúvida sobre alguns pontos ou, ainda, que tenha se 

sentido insegura em efetivá-los.  

 

 

4.3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS PRÉ- E PÓS-QUESTIONÁRIOS PROPOSTOS 

À PROFESSORA  
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 Como mencionado no Capítulo 3, no item de Material e Métodos, o pré-questionário, 

composto por cinco questões, foi entregue à professora cinco dias antes da data agendada para 

o teste do manual, enquanto que o pós-questionário foi entregue logo após a sua utilização. No 

pós-questionário, além das cinco questões que constavam no pré-questionário, também foram 

incluídas as sexta e sétima questões (Capítulo 3, seção 3.2). A aplicação de pré e pós-

questionários permitiram uma maior percepção não apenas do manual e da sua utilização como 

material paradidático, mas também sobre as metodologias usadas em sala de aula. 

 As respostas dadas pela professora para ambos questionários estão transcritas em 

seguida e apresentadas na forma de tabelas, uma para cada questão.  

 

Tabela 1: Respostas referentes à questão 1 dos pré- e pós-questionários apresentados à professora. 

1. Quais são as dificuldades que a professora encontra ao ministrar suas aulas de 

Ciências relacionadas aos conteúdos de Física? 

PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 

A maior dificuldade é a falta de formação, 

materiais, laboratório para as aulas 

práticas. 

Após o desenvolvimento da atividade foi 

possível perceber que as atividades podem 

ser desenvolvidas em sala de aula com 

materiais alternativos. 

 

Conforme respostas contidas no quadro 1, antes do teste do manual de atividades 

experimentais investigativas, a professora disse que as dificuldades encontradas por ela para 

ministrar as aulas de Ciências, mais precisamente aos conteúdos de Física, ocorriam pela falta 

de formação, de materiais e de laboratório para desenvolver as aulas práticas. Mello (2015), 

conduziu uma investigação sobre os obstáculos encontrados pelos professores de Ciências ao 

ministrar aulas de Física, apontando dificuldades semelhantes àquelas apresentadas pela 

professora, ressaltando, ainda, além da falta de laboratório, a falta de internet e de domínio de 

conteúdo. Contudo, após o teste do manual, a professora se contrapôs à sua ideia original, 

passando agora a perceber que atividades experimentais podem sim ser desenvolvidas em sala 

de aula e, também, por meio da utilização de materiais alternativos. Isso demonstra, que a 

professora percebeu a possibilidade realizar uma aula interessante sem ter os materiais que julga 

serem os ideais, e até mesmo, um local que não necessariamente seja um laboratório. As 

atividades experimentais não podem se deter ao laboratório escolar, como este sendo o único 
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espaço possível, e a realização das práticas experimentais pode ser feita em outros espaços 

pedagógicos, como a sala de aula (PARANÁ, 2018). 

Em seguida, indagou-se a respeito da realização de práticas experimentais relacionadas 

aos conteúdos de Física, o que nos possibilitou construir a tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2: Respostas referentes à questão 2 dos pré- e pós-questionários apresentados à professora. 

2. A professora realiza práticas experimentais relacionadas aos conteúdos de Física 

trabalhados? Se sim, como as desenvolve? 

PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 

Sempre que possível. São desenvolvidas na 

sala de aula. 

A partir do uso do manual é possível instigar 

os alunos para ir em busca de respostas com 

o auxílio dos experimentos referentes a 

questão levantada. 

 

Souza (2013), deixou claro em seu trabalho, que apesar de todas as dificuldades 

apresentadas pelos professores interrogados por ele, observou-se que todos desenvolvem aulas 

práticas em sala de aula, com a finalidade de relacionar a teoria com a prática dos conteúdos 

trabalhados para um maior aprendizado dos alunos. E o mesmo aconteceu com a professora 

entrevistada, que responde realizar, sempre que possível, atividades práticas sobre os conteúdos 

de Física em sala de aula. Em conversa com o diretor da escola foi apurado que o antigo espaço 

usado pelo laboratório de Ciências foi readequado pela necessidade de se dispor de mais salas 

de aula. Percebe-se que, mesmo a professora afirmando na primeira questão que uma das 

dificuldades encontradas era a falta de laboratório, ela ainda não deixa de tentar realizar práticas 

experimentais. Após a professora desenvolver o teste, ela percebeu que a partir da atividade 

experimental, mesmo que não tenha sido investigativa, ainda é possível instigar a curiosidade 

dos alunos na busca por respostas para as questões problema propostas. 

Nessa mesma dinâmica de trabalho, a tabela 3, apresenta as respostas referentes à 

necessidade da existência de laboratório na escola para a realização de atividades práticas. 

 

Tabela 3: Respostas referentes à questão 3 dos pré- e pós-questionários apresentados à professora. 

3. Acha que é necessário a existência de laboratório na escola para a realização de 

atividades práticas? Por quê? 
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PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 

Sim. Porque um espaço adequado e que 

tenha materiais necessários deixa a aula 

mais criativa e desperta uma maior atenção 

dos alunos. 

Nem sempre. Muitas atividades práticas 

podem ser realizadas na própria sala de 

aula. 

 

Zimmermann (2005), descreveu que não é preciso existir um local exclusivo para um 

laboratório; o mesmo pode se situar na rua, no campo ou sala de aula, pois qualquer um dos 

lugares apresentados possibilita que se contraiam informações e se efetuem observações 

relacionadas à experimentação científica. No pré-questionário a professora responde, tanto nas 

questões 1 e 3 (tabelas 1 e 3), que há a necessidade de laboratório para a realização de 

experimentos. Basta estarmos em uma sala de aula para entendermos a resposta da professora, 

pois quando se fala aos alunos que terão aula prática no laboratório, é nítida a euforia deles em 

irem para outro local realizar a atividade diante da oportunidade de poder manusear materiais 

diferenciados. 

Resultados de determinados experimentos realizados fora de laboratórios não terão a 

qualidade necessária se não forem realizados em locais adequados, mas a ausência de 

laboratório não pode ser utilizada como desculpa para não se realizar experimento, cabendo ao 

docente buscar novas alternativas para sua realização (ZIMMERMANN, 2005). Percebe-se que 

o manual, de certa maneira, estimulou a professora na utilização de metodologias alternativas, 

pois ela passou a compreender que nem sempre é necessário um laboratório de Ciências para 

as atividades práticas e que muitas delas podem ser realizadas na própria sala de aula.   

Com relação a opinião sobre as práticas experimentais, se as mesmas podem auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem, construímos a tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4: Respostas referentes à questão 4 dos pré- e pós-questionários apresentados à professora. 

4. Na sua opinião, as práticas experimentais podem auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem? Se sim, de que forma? 

PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 
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Sim. Porque através das práticas o aluno 

desperta um maior interesse e uma maior 

compreensão. 

Sim, pois desperta maior interesse sobre o 

conteúdo. 

 

Na pesquisa de Souza (2013), quando questionados sobre a realização de atividades 

experimentais, os professores são unânimes em declarar que é através da visualização da prática 

experimental que os alunos conseguem memorizar e fixar os conteúdos voltados para os 

conteúdos de Física e Ciências. A experimentação é um recurso pedagógico de grande valor, 

que complementa as aulas, além de motivar os alunos a estudar. Da mesma maneira, percebeu-

se tanto no pré quanto no pós-questionário, que a professora declarou a mesma opinião 

ressaltando que as práticas experimentais auxiliam no ensino-aprendizagem, pois elas 

despertam maior interesse e compreensão com relação ao conteúdo trabalhado.  

Na sequência se questionou se o entrevistado já dispôs de contato com atividade 

experimental investigativa e qual a sua opinião sobre a prática, conforme descrito na tabela 5. 

    

Tabela 5: Respostas referentes à questão 5 dos pré- e pós-questionários apresentados à professora. 

5. A professora já teve contato com atividade experimental investigativa? Se sim, qual 

sua opinião a respeito dessa prática? 

PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 

Sim. Dessa forma o aluno desperta o gosto 

pela pesquisa e aprendizado. 

Sim, porque vejo um maior interesse dos 

alunos sobre o assunto. 

 

A professora declarou no pré- e pós-questionário que já teve contato com a atividade 

experimental investigativa. Porém, ao se observar o teste do manual de atividades experimentais 

investigativas, notou-se que ela não seguiu todas as etapas norteadores que deveriam ter sido 

abordadas, conforme descritas por Carvalho (2016), e que propõe uma participação ativa dos 

alunos em todos os passos do desenvolvimento da prática investigativa.  

Isto nos leva a entender que a professora pode achar que toda a atividade experimental 

desenvolvida já é considerada investigativa, uma vez que se resolve um problema. Mas, na 

verdade, existe uma ampla diferença entre uma atividade tradicional e uma investigativa. 

Mesmo que ela tenha respondido que sabe o que é uma atividade experimental investigativa, 

ela desenvolveu uma atividade tradicional. Durante a observação de avaliação do manual foi 
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possível perceber que houve esforço por parte da professora em desenvolver a atividade 

investigativa pois, ela inicia a aula com as questões problemas propostos; porém, logo em 

seguida recaiu ao modelo tradicional. A dificuldade de alterar sua prática docente demonstra a 

força do hábito em desenvolver atividades experimentais. Silva (2010) ao investigar o que os 

professores entendiam por atividades experimentais investigativas também verificou uma forte 

inclinação para as práticas tradicionais. O autor diz, ainda, que mudanças de concepções e 

práticas não acontecem de um momento para outro. Um aspecto que pode contribuir para que 

ocorram mudanças de paradigma é o professor ser cativado pelo processo desenvolvido e querer 

mudar. 

Na tabela 6 abaixo, apresenta-se a resposta da questão aplicada após o teste do manual, 

em que pergunta ele serviu para auxiliar na preparação de uma atividade experimental 

investigativa.  

 

Tabela 6: Resposta referente à questão 6 do pós-questionário apresentado à professora. 

6. O manual serviu ao propósito de auxiliar na preparação de uma atividade 

experimental investigativa? 

PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 

Não possui esta questão. Sim. Contribuiu para uma aula mais 

dinâmica esclarecendo o conteúdo com o 

concreto. 

 

Esta questão não esteve presente no pré-questionário pelo fato de indagar se o manual 

serviu para auxiliar na preparação de uma atividade experimental investigativa. Devido a isso, 

a pergunta foi respondida pela professora somente após o teste do manual. A professora 

respondeu que o manual contribuiu para uma aula mais dinâmica esclarecendo o conteúdo com 

o concreto. Para Hernandes (2002), a intenção ao se fazer uma abordagem experimental 

investigativa é propiciar ao aluno condições de contestar suas convicções de senso comum e 

iniciar a elaboração dos conhecimentos científicos. Para tal fim, é preciso que o aluno siga o 

planejamento da atividade e que aprenda a planejar e conduzir suas próprias ações participando 

de forma ativa de todos os momentos experimentais, que vão da proposta de problema, 

levantamento de hipóteses, elaboração do plano de trabalho, montagem experimental, coleta e 

análise de dados até a formalização das conclusões. Apesar da professora não ter seguido o 
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roteiro investigativo, a atividade prática por si só não foi totalmente desprovida do objetivo de 

fomentar a contestação do senso comum dos alunos envolvidos.  

 A última questão apresentada indagou se haveria necessidade de alterar o manual para 

que ele fosse um material paradidático eficaz no processo de ensino, de acordo com a tabela 7 

a seguir: 

 
Tabela 7. Resposta referente à questão 7 do pós-questionário apresentado à professora. 

7. Existem mudanças que devem ser feitas no manual para que ele venha se tornar um 

material paradidático efetivo no processo de ensino aprendizagem? 

PRÉ-QUESTIONÁRIO PÓS-QUESTIONÁRIO 

Não possui esta questão. Gostei das atividades e não vejo a 

necessidade de mudar pois são bem claras e 

de fácil compreensão. 

 

Ao responder a sétima questão, a professora citou que gostou das atividades propostas 

no manual e que não vê necessidade de mudanças, pois se apresentam de forma clara e de fácil 

compreensão, o que torna o manual um candidato à material paradidático no processo de ensino 

e aprendizagem. Realmente, a linguagem do manual precisa ser clara, objetiva e de fácil 

entendimento para permitir a inserção de conceitos relacionados ao conteúdo estudado, além 

de contribuir para amenizar possíveis falhas no Ensino de Ciências e propiciar aos professores 

e alunos um entendimento mais aprofundado desses conteúdos de Física. Contudo, a professora 

não conseguiu usar o manual adequadamente conforme o esperado na realização de uma 

atividade experimental investigativa. Então, isso nos faz perceber que a apresentação do manual 

precisa ser alterada e que o conceito de atividade investigativa precisa ser melhor apresentado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como um de seus objetivos primordiais a construção de um manual 

com atividades experimentais investigativas voltado para a disciplina de Ciências do 9º Ano do 

Ensino Fundamental II. Este manual adequasse-se ao propósito de auxiliar a diminuir as 

deficiências formativas do professor de Ciências ao complementar o conteúdo teórico, além de 

servir como instrumento paradidático de ensino no que se refere aos tópicos de Física. 

O manual de atividades experimentais investigativas foi testado por uma professora de 

Ciências de uma Escola Pública Estadual. Durante a realização do teste do manual percebeu-

se, tanto pela observação direta da sua utilização quanto nas respostas dadas pela professora aos 

questionários aplicados, que houve um conflito de ideias no que se referia às atividades 

investigativas. Isto ficou evidente pela dificuldade da professora em abandonar as práticas 

tradicionais. 

Ao se levantar hipóteses a respeito dos motivos pelos quais a atividade não transcorreu 

da maneira esperada, elencou-se a possibilidade da falta de clareza na apresentação do manual 

com relação ao desenvolvimento da atividade experimental investigativa e de como deveria ser 

realizada. Tal fator pode ter contribuído para que a professora não tenha entendido que deveria 

dar autonomia e permitir um envolvimento mais ativo dos alunos, limitando-se a apenas orienta-

los durante a realização da prática. Contudo, tais dificuldades encontradas pela professora no 

desenvolvimento da atividade também foram notadas por outros autores, refletindo a falta da 

abordagem desta metodologia de ensino durante o período de formação docente, tanto na 

graduação quanto em momentos de formação continuada. 

Futuramente, pretende-se dar continuidade a este trabalho, ampliando o manual com 

mais experimentos investigativos de forma a abordar outros conteúdos relacionados à Física. 

Além disso, de maneira a obter uma compreensão mais ampla a respeito da utilização das 

atividades experimentais investigativas, espera-se poder testá-lo em diferentes escolas e turmas. 

Portanto, para que possam ser realizados novos testes do manual em outras escolas e 

com outros professores, é preciso fazer uma revisão em vários pontos de seu desenvolvimento 

para deixa-lo claro e objetivo, facilitando assim seu entendimento. Um dos pontos que precisa 

ser melhor esclarecido é a apresentação do manual, evidenciando qual é o real objetivo da 

realização de uma atividade experimental investigativa.  

Mas, sabe-se também, que há deficiência na formação de professores, e isso fica 

evidente pela dificuldade da professora em abandonar a tendência tradicional das práticas 
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experimentais. Essa deficiência formativa se reflete da falta de abordagem desta metodologia 

de ensino investigativa durante o período de formação docente, tanto na graduação quanto em 

momentos de formação continuada. Para tanto consideramos de suma importância que ela seja 

inserida na formação de futuros docentes. 

  Finalmente, mesmo diante das dificuldades observadas na realização de uma atividade 

experimental investigativa, pode-se concluir que foi satisfatório levar essa ideia inovadora até 

a escola com o intuito de auxiliar os professores em superar suas dificuldades ao ministrar os 

conteúdos Física na disciplina de Ciências.  
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 APÊNDICE A – Partes do livro didático de Ciências 9º Ano 
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“Assim, toda proposta pedagógica de ensinar e divulgar a ciência 

não deve perder de vista o sujeito na construção do 

conhecimento. É no encontro subjetivo, entre professores, 

alunos, textos, objetos lúdicos e experimentais, que o 

conhecimento pode se alicerçar, de fato, e não como fruto de 

uma memória vazia, efêmera, sem traços de criação, sem traços 

de sedução. ” (NEVES; PEREIRA, 2006, p.12) 
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APRESENTAÇÃO                                                        

 

Prezado (a) professor (a)  

 

Esta obra é um manual com atividades experimentais investigativas para a disciplina de Ciências, direcionado especialmente 

ao 9º Ano do Ensino Fundamental, mais precisamente para os conteúdos de Física. Espera-se que este manual sirva como uma 

maneira de auxiliar a diminuir as deficiências formativas do professor de Ciências, como também, complementar o conteúdo teórico, 

além de servir como instrumento paradidático de ensino no que se refere aos tópicos de Física. 

A ideia surgiu a partir do Estágio Curricular Supervisionado em Ciências II, o qual foi realizado com o 9º Ano de Ensino 

Fundamental e trabalhou-se os conteúdos de Física abordando os tópicos de Mecânica. A observação e a vivência realizada em 

sala de aula nos permitiram constatar as dificuldades no ensino aprendizagem, e também um certo “medo” relacionado à disciplina.  

O manual abordará inicialmente apenas o conteúdo de Mecânica, mais especificamente, os tópicos de movimento. Isto se 

deve ao fato da disciplina de Ciências reservar geralmente o segundo semestre do ano letivo para trabalhar os conteúdos de Física, 

e também por ser um dos poucos conteúdos que os alunos conseguem ter acesso devido ao curto tempo disponível para a disciplina. 

 Portanto, pretende-se por meio da aplicação deste manual, inserir os conceitos de movimento, velocidade, aceleração e queda 

dos corpos, contribuindo assim, para amenizar as consideráveis falhas verificadas no ensino dessa Ciência, como também, colaborar 

na melhoria do ensino de Física buscando propiciar a educadores e educandos um entendimento mais aprofundado a respeito do 

assunto a ser estudado. 

 Sendo assim, este material, apresenta algumas propostas de atividades experimentais investigativas. Os temas escolhidos 

fazem parte dos conteúdos que os professores de Ciências habitualmente abordam nas aulas de Física do Ensino Fundamental. 
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS 

 

As atividades experimentais investigativas permitem que os alunos discutam uma situação problema apresentada pelo 

professor e busquem sua solução  através de pesquisa, investigação e levantamento de hipóteses. Os experimentos investigativos 

apresentam características que proporcionam a elaboração de conceitos  e o desenvolvimento de habilidades de pensamento 

relacionados aos processos da ciência (SOUZA, 2013). 

Na abordagem de atividades experimentais investigativas, segundo Oliveira (2010), a função do professor é orientar as 

práticas, dar estímulo às ações e perguntar através de questionamentos sobre as soluções obtidas. E é dever do aluno nesse tipo 

de experimento, pesquisar, estudar, realizar a atividade e debater os resultados. Nesse tipo de atividade não há necessidade de 

seguir um roteiro, mas quando esse existir, deve ser de forma aberta, não ordenado. Essa atividade pode ser desenvolvida na própria 

aula ou anteriormente a apresentação do conteúdo. A vantagem em desenvolver esta prática está no envolvimento mais ativo dos 

alunos, possibilitando a expansão da criatividade. Mas existem também alguns pontos negativos, pois esta atividade necessita de 

maior tempo para sua realização e demanda que os alunos tenham realizado algumas práticas experimentais (OLIVEIRA, 2010).  

Conforme Carvalho (2011), existem pontos que servem para orientar tanto no planejamento quanto na organização das 

atividades para que ocorra a interação social, como também nortear o professor no desenvolvimento da prática. Esses pontos 

proporcionam a participação ativa dos alunos, a interação com os colegas da classe, a apresentação do problema pelo professor 

precisa ser significativa para o aluno, que estabeleça uma relação com a ciência, tecnologia e sociedade e que permita a passagem 

da linguagem cotidiana para a linguagem científica. 

Conforme Francisco Jr et al. (2008) descreve, a atividade experimental investigativa deve ser antecedida ao debate conceitual, 

a fim de se obter informações que contribuam para a discussão, o pensamento crítico e as considerações sobre o assunto em 

questão. 
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Abaixo, seguem descritas as etapas que devem ser abordadas pelo professor, que segundo Carvalho (2016), a atividade 

experimental investigativa pode ser dividida em seis momentos de forma a nortear o docente no desenvolvimento da prática. 

1º Passo: Proposta de problema – Nesse momento o professor propõe perguntas relacionadas ao conteúdo a ser trabalhado 

de maneira a instigar os alunos. Dessa maneira, o professor deve iniciar a aula com questões que possibilitem o aluno a pesquisar, 

estudar, discutir com os colegas do grupo. Para tanto, sugere-se algumas questões, que ficará à critério do professor acatá-las ou 

mesmo se utilizar outras perguntas que ele considerar oportunas para o momento. 

2º Passo: Levantamento de hipóteses – Após o problema ser proposto pelo professor, os alunos deverão levantar hipóteses 

em busca de solução para as questões, através de pesquisa e troca de ideias entre si. Nesse momento o professor deve indicar 

para os alunos a realização do experimento e quais objetivos ele pretende alcançar. 

3º Passo: Elaboração do plano de trabalho – Neste momento será discutido como se realizará o experimento, quais são os 

materiais necessários, como será feita a montagem, a coleta e análise dos dados obtidos. Aqui nessa etapa o professor poderá 

sugerir para os alunos alguns materiais a serem utilizados na atividade, mas serão os estudantes que decidirão o que usar, como 

usar e de que maneira. Pois são os alunos que irão conduzir a aula, o professor apenas irá intermediar a prática. Como podem surgir 

várias hipóteses, deve-se testar o mesmo experimento para todas as possibilidades levantadas. 

4º Passo: Montagem experimental e coleta de dados – Nesta etapa, os alunos irão manipular os materiais escolhidos para 

desenvolver esse experimento, possibilitando–os olhar a Física como uma ciência experimental e não apenas para fins de fórmulas 

e cálculos.  

5º Passo: Análise de dados – Nesta etapa os alunos analisarão as informações colhidas a respeito da proposta de problema 

(questões) apresentadas pelo professor no início da atividade. 

 6º Passo: Conclusão – Nesse momento, será possível aos alunos tirarem suas conclusões, formalizarem uma resposta ao 

problema inicial e também verificarem se as hipóteses levantadas no início da atividade foram válidas.  
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1. MOVIMENTO HORIZONTAL NA QUADRA 

 

Ao se desenvolver a atividade experimental investigativa 

com os alunos, objetiva-se que eles possam entender o que é 

velocidade e aceleração e com base nos resultados obtidos 

através da prática, calculem sua velocidade média e 

aceleração. Como também, consigam relacionar o conteúdo de 

Física com as ações corriqueiras desenvolvidas no seu 

cotidiano. 

Abaixo, seguem descritas as etapas da atividade 

experimental investigativa de forma a nortear o docente no 

desenvolvimento da prática. Todas estas etapas apresentam 

sugestões de como abordar cada uma das situações.  

1º Passo: Proposta de problema – De maneira a propor 

o problema o professor pode fazer os seguintes questionamentos aos alunos: “qual o significado físico de uma placa de velocidade 

que indica que a velocidade máxima naquela rua é de 40 km/h? Qual distância o carro terá percorrido se se movimentar por 1h?” 

“De que maneira podemos calcular a velocidade de um objeto? Ou de um corredor?” 

 2º Passo: Levantamento de hipóteses – Após ser proposto o problema pelo professor, os alunos deverão levantar hipóteses 

em busca de solução para as questões, através de pesquisa e troca de ideias entre si. Nesse momento o professor deve indicar 

para os alunos que eles deverão realizar um experimento e quais os objetivos que este experimento pretende alcançar. No caso 

desta atividade experimental, o experimento deve levar em conta o estudo do movimento e o objetivo é compreender o que é 

velocidade e como ela pode variar. 

Figura 1: Deslocamento caminhando - Fonte: https://poracaso.com/correr-ou-caminhar/ 

Figura 2: Deslocamento correndo - Fonte: https://poracaso.com/correr-ou-caminhar/ 
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 3º Passo: Elaboração do plano de trabalho –  Sugere-se a seguinte proposta de trabalho com a lista de materiais abaixo. 

Salienta-se, novamente, que esta é apenas uma sugestão e que o professor deve considerar as ideias surgidas durante a discussão 

levantada pelos alunos. 

Materiais: 

- Local para desenvolvimento da atividade (quadra de esporte da escola); 

- Metro ou fita métrica para efetuar a medição da quadra; 

- Relógio ou celular para cronometrar o tempo; 

- Papel (tabela sugerida acima) 

- Caneta  

Desenvolvimento da atividade 

O início da atividade se dará na sala de aula com os alunos verificando a pulsação em estado de repouso, sendo o tempo 

cronometrado e anotado em uma tabela. Em seguida os alunos irão até a quadra de esporte, onde medirão o comprimento ou a 

largura da mesma, e anotarão. Na sequência os alunos em fila atrás da linha de saída, um após o outro percorrerão a distância 

estipulada caminhando, cronometra-se o tempo e o anotando. Os alunos retornam à fila e fazem o mesmo percurso, agora correndo, 

também cronometrando o tempo. Após as atividades físicas será novamente medida a pulsação e os resultados anotados na tabela. 

Além de se utilizar os resultados coletados da pulsação para se realizar o cálculo da pulsação média, esta ainda poderá ser 

aproveitada de forma interdisciplinar, a relacionando ao bombeamento do sangue pelo coração e à rapidez com a qual o sangue se 

movimenta nas veias.  

 4º Passo: Montagem experimental e coleta de dados – Nesta etapa, os alunos irão manipular os materiais escolhidos para 

desenvolver esse experimento. No caso do experimento sugerido, serão necessários materiais para fazer a medida da distância 

percorrida (sugestão: metro, fita métrica), para cronometrar o tempo (aparelho de celular que possua cronômetro, relógio), tabela 

dividida em colunas para anotar os dados colhidos.  
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Abaixo apresentamos a sugestão de um quadro que pode ser utilizado pelo professor ou pelos alunos para anotarem os dados 

coletados no desenvolvimento da atividade, e posteriormente, poderá ser aplicada para efetuarem os cálculos de velocidade e 

aceleração. E consequentemente, analisarem o seu desempenho, possibilitando a comparação de resultados. 

 

Distan. (m) Puls. Rep. Puls. Mov. Puls. 

Média 

t (s) 

Caminh 

Veloc. 

Caminh 

Acel. 

Caminh 

t (s) 

Corren 

Veloc. 

Corren 

Acel. 

Corren 

Aluno A 96 150  15,73   4,25   

Aluno B 72 80  19,22   7,39   

Aluno C 90 120  20,49   7,71   

Fonte: O autor, 2018. 
 
Significado das abreviações que constam no quadro: Distan. (m): Distância em metros do ponto inicial até o ponto final que será 

percorrida pelos alunos no desenvolvimento da atividade; Puls. Rep.: Pulsação em repouso; Puls. Mov.: Pulsação após movimento 

(realização da atividade); Puls. Média: Pulsação média (resultado da soma da pulsação em repouso com a pulsação em movimento); 

t (s) Caminh.: Tempo em segundos que o aluno levou para percorrer a distância caminhando; Veloc. Caminh.: Velocidade 

Caminhando (utilizar os dados anotados na distância em metros  e tempo em segundos caminhando, aplicar na equação: v= d/t); 

Acel. Caminh.: Aceleração caminhando (utilizar os dados anotados nas colunas velocidade caminhando e t (s) caminhando e aplicar 

na equação: a= v/t); t (s) Corren.: tempo em segundos que o aluno levou para percorrer a distância correndo); Veloc. Corren.: 

Velocidade atingida correndo (utilizar os dados anotados na distância em metros e tempo em segundos correndo e aplicar na 

equação: v= d/t); Acel. Corren.: Aceleração atingida correndo (utilizar os dados anotados nas colunas velocidade correndo e t (s) 

correndo e aplicar na equação: a= v/t). 
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 5º Passo: Análise de dados – Nesta etapa os alunos analisarão as informações colhidas a respeito da proposta de problema 

(questões) apresentadas pelo professor no início da atividade. 

 6º Passo: Conclusão – Neste momento, será possível aos alunos tirarem suas conclusões, formalizarem uma resposta ao 

problema inicial e também verificarem se as hipóteses levantadas no início da atividade foram válidas.  

Recomenda-se, utilizar uma aula para o desenvolvimento da parte prática da atividade e as anotações dos dados resultantes 

no quadro e de mais uma aula para efetuar os cálculos.  
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1. QUEDA LIVRE 

 

 

Este experimento tem como objetivo demonstrar para os alunos que independente da 

massa que objetos possuem eles chegam juntos ao solo atraídos pela força de atração 

gravitacional, desde que o atrito com o ar seja reduzido ou até removido.  

1º Passo: Proposta de Problema - Sugestão de questões: “Como acontece o 

movimento de queda dos objetos? O objeto em queda sofre interferência de algum fator? Se 

sim, que fator é esse, você pode citá-lo. O objeto ao cair mantém sua velocidade constante ou 

ela varia? Por quê? Objetos de peso e tamanho diferentes chegam juntos ao chão ou não?”  

2º Passo: Levantamento de hipóteses – Nesse momento os alunos irão iniciar a 

pesquisar, discutir, trocando ideias com o grupo, a fim de obterem respostas para as questões 

problema apresentadas pelo professor.  

3º Passo: Elaboração do plano de trabalho - Um exemplo de plano de trabalho 

consiste na utilização de objetos com massas diferentes sendo esses soltos verticalmente de 

uma mesma altura e com seu tempo de queda cronometrado. Nesse momento os alunos 

decidirão quais materiais utilizarão para desenvolver a atividade, como a executarão e também 

como será feita a coleta de dados.  

Sugestão de materiais: 

- Local para o desenvolvimento da atividade; 

- Metro ou fita métrica; 

- Relógio ou celular com cronômetro; 

- Bola de pingue pongue e bola de vôlei; 

Figura 2: Fonte Queda Livre - Galileu Galilei – Laifi 
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- Folha de papel aberta e folha de papel amassada; 

- Folha de papel aberta e moeda. 

4º Passo: Montagem experimental e coleta de dados – Nessa etapa os alunos irão executar a atividade, utilizando-se dos 

materiais escolhidos desenvolverão a prática conforme combinaram com o grupo anteriormente, coletando e anotando os dados 

resultantes.  

Sugestão do desenvolvimento da atividade: 

Primeiramente os alunos estipularão a altura em que os dois objetos serão soltos verticalmente ao mesmo tempo.  

Em seguida, serão elevados os objetos na altura estipulada e será feita a soltura dos dois materiais ao mesmo tempo. 

Recomenda-se, como por exemplo que esses materiais sejam segurados um em cada mão, de modo que a bola de pingue pongue 

possa ficar na mão esquerda e a bola de vôlei na mão direita e ambas sejam soltas o mais simultaneamente possível da altura 

previamente estipulada pelos alunos. A sugestão da soltura de diferentes formatos de papéis (folha aberta, folha amassada e revista), 

servirá para os alunos verificarem que devido a maior área de contato com o ar, estes materiais demorarão um tempo a mais para 

tocarem o solo devido a resistência do ar. E assim segue-se testando consecutivamente todos os materiais elencados pelos alunos. 

Recomenda-se que quanto mais do alto forem soltos os objetos, mais preciso será o experimento. 

O registro do tempo de queda será feito por um cronômetro e sua contagem terá início no instante que se soltarem os objetos 

e será desligado no momento em que os materiais tocarem o solo. A atividade será repetida até se testarem todos os diferentes 

materiais listados pelos alunos.  

Sugestão do quadro para anotar os dados obtidos na atividade de queda livre, e que posteriormente poderá ser utilizado para 

calcular a aceleração da gravidade. 
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Objeto Altura (m) Tempo (s) a = v/t   ou 

g = v/t 

Bola pingue pongue    

Bola vôlei    

Moeda 

 

   

Folha papel aberta    

Folha papel amassada    

Revista    

Fonte: O autor, 2018. 
 

5º Passo: Análise dos dados – Com base nos dados coletados os alunos analisarão as informações colhidas. 

6º Passo: Conclusão – Nessa fase, os alunos conseguirão chegar a uma conclusão através da análise dos resultados obtidos, 

formalizando assim, uma resposta ao problema inicial, como também, verificar se as hipóteses levantadas no segundo passo da 

atividade foram válidas para a resolução da situação problema. 
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 Sugere-se a utilização de uma aula para a realização de todos os passos da atividade e sua devida conclusão. Apartir dos 

dados de altura e tempo coletados, pode-se calcular a velocidade com a qual os objetos chegam ao solo (e que será igual pra todos). 

Possibilitando aos alunos pensarem que se a velocidade dos objetos aumenta enquanto caem, e todos os objetos, mesmo sendo 

diferentes, tem a velocidade aumentada da mesma maneira, isso significa, que existe algo aumentando essa velocidade e que é 

igual em todos os casos. Esse algo é a aceleração da gravidade (que vale aproximadamente 10 m/s²) ou seja a cada segundo a 

velocidade de um objeto em queda aumenta 10 m/s, e também pode ser calculada a partir dos dados obtidos com altura, tempo, 

velocidade inicial (se são soltos ela é zero) e velocidade final com que chegam ao solo. 
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1. CRESCIMENTO DAS PLANTAS 

 

 

Ao se desenvolver o experimento investigativo 

nominado como O Crescimento Das Plantas, objetiva-se 

levar o aluno a desassociar a ligação do termo 

velocidade somente com veículos, e passar a associá-lo 

também com outros acontecimentos do nosso cotidiano, 

como é o tema sugerido nessa atividade. 

1º Passo: Proposta de problema – O professor 

inicia a atividade experimental investigativa 

apresentando as questões que orientarão o 

desenvolvimento do experimento. Para tanto sugerimos 

as seguintes perguntas: „Você já parou para pensar o que influencia o crescimento de uma planta? Uma planta cresce igualmente 

todos os dias? Podemos calcular a rapidez com que uma planta cresce? Essa rapidez é o mesmo que velocidade?” 

2º Passo: Levantamento de hipóteses – Essa etapa da atividade exige dos alunos a busca pelas respostas para a proposta 

de problema apresentada pelo professor em forma de perguntas. Dessa forma, eles levantarão hipóteses buscando solucionar o 

problema. 

3º Passo: Elaboração do plano de trabalho – Como plano de trabalho se sugere aos alunos a escolha de deterninado tipo de  

sementes para o plantio, a qual será feita em recepiente contendo substrato, ambos definidos pelos alunos. A turma toda deverá 

decidir com que frequência irá observar e anotar o crescimento da planta. Este experimento objetiva desvincular o uso  da expressão 

velocidade apenas com o deslocamento de automóveis. 

Sugestão de materiais: 

Figura 3: Fonte escola.britannica.com.br 
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- Recipiente para o plantio das sementes; 

- Substrato (terra, areia, etc); 

- Sementes (feijão, milho, etc) 

- Água para umedecer o substrato; 

- Régua, fita métrica. 

Desenvolvimento da atividade: 

Primeiramente os alunos escolherão o tipo de recipiente para o plantio das sementes. Após, irão definir qual substrato 

utilizarão para fazer a semeadura e colocarão a quantidade de substrato que julgarem necessária no pote. Em seguida farão o plantio 

da (s) semente (s) de feijão (sugere-se o plantio de mais de uma semente pois pode ocorrer que alguma semente não germine) e 

umedecerão o substrato com um pouco de água. 

Ficará à critério dos alunos decidir se deixarão na escola ou se levarão o vaso para casa, pois serão necessários alguns 

cuidados para que obtenham êxito no plantio como: observar diariamente a germinação da semente, efetuar a rega regularmente e 

realizar a medição da planta. 

O local para acondicionar o recipiente, também será decidido pelos alunos, podendo ser dentro de casa próximo à janela 

(onde permanecerá a sombra, mas receberá indiretamente luz solar), ao ar livre com incidência direta ou não do sol, ou em local de 

sombra longe de janela.  

A partir do momento que apontar o broto no substrato, se iniciará a aferição com uma régua de quanto cresceu a plântula em 

centímetros por dia, até completar o tempo combinado em que todos os alunos levarão os dados coletados. Imprescindivelmente, a 

mensuração deverá ser feita todos os dias de preferência no mesmo horário e anotadas em uma tabela.   

4º Passo: Montagem experimental e coleta de dados – Nessa fase os alunos irão manusear os materiais escolhidos, 

construindo seu experimento. O experimento será executado conforme combinaram, inclusive deverão descrever como irão proceder 

em cada passo da atividade e também, anotar todo dia quantos centímetros a planta cresceu. Será estipulado pelo professor uma 

data para que todos os alunos tragam relatado de forma detalhada com se sucedeu o desenvolvimento da planta. 
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5º Passo: Análise dos dados – Após todos os alunos terem colhido seus dados, estes serão expostos e analisados pela 

turma.  

6º Passo: Conclusão – E, diante das análises feitas e dos resultados expostos através do experimento, será possível os 

alunos formalizarem uma resposta ao problema inicial, como também, averiguarem se as hipóteses discutidas inicialmente são 

verdadeiras. 

Sugere-se, que essa atividade seja desenvolvida até o terceiro passo em uma aula e que se utilize de duas aulas seguintes 

para dar sequência aos próximos passos restantes, pois nessas aulas os alunos trarão os materiais escolhidos para executar a 

atividade. 

Através do desenvolvimento dessa atividade experimental investigativa será possível aos alunos acompanharem o 

crescimento de uma planta, no caso de realizarem o plantio de uma semente de feijão conforme foi sugerido, e após sua germinação 

irão anotar dia a dia os centímetros que a plântula cresceu na parte aérea, como também poderão aferir as medidas da raiz principal. 

Além de se trabalhar o conteúdo de movimento, mais especificamente velocidade, tal atividade também pode ser utilizada para fazer 

uma conexão com a biologia e relacionar os fatores que influenciam o crescimento da planta, como por exemplo: a velocidade do 

crescimento da planta pode ser influenciada pela gravidade, pela presença ou ausência da luz através do comprimento de ondas, 

presença de nutrientes no substrato, etc. 
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