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RESUMO 
Uma característica marcante da disciplina de Física é o grau de abstração 

exigido em sua aprendizagem, o que torna a compreensão e assimilação de conteúdo 

uma tarefa não trivial. Sem a devida conexão dos assuntos tratados na disciplina com 

efeitos observáveis pelos alunos, esta disciplina tende a tornar-se um conjunto de 

fórmulas matemáticas a ser memorizadas, o que pode provocar um desestímulo para o 

aluno, criando uma distância e um bloqueio mental com a disciplina e até mesmo uma 

visão preconceituosa da Física, às vezes para toda a vida. Além desta característica 

particular da Física, o ensino compete com as atuais tecnologias de comunicação e 

informação, principalmente aquelas relacionadas ao acesso à internet por tecnologias 

móveis: celulares e tablets, por exemplo. A figura tradicional do professor tornou-se 

enfraquecida diante da competição pela atenção do aluno. Torna-se, portanto, necessário 

que as aulas sejam planejadas e criadas de forma a atingir três objetivos: captar a 

atenção do aluno, aproximar conceitos analíticos de vivências reais e permitir que o 

aluno possa usar tais conceitos como base na obtenção e desenvolvimento de novos 

conhecimentos. Neste trabalho, apresentamos uma pesquisa baseada em uma série de 

experimentos apresentados no CBEF, e propomos uma atividade condizente os 

principais objetivos buscados. Para elaboração da atividade experimental, nos baseamos 

nas teorias de Piaget e Vygotsky. Nosso intuito foi o de desenvolver um levantamento 

bibliográfico e construir uma atividade experimental em conformidade com os atuais 

desafios da nossa sociedade. 

 

 

PALAVRA-CHAVE: Física experimental; Interacionismo; Desenvolvimento 

cognitivo; 
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ABSTRACT 
A remarkable characteristic of the physics subject is the abstraction ability 

needed during the learning process, which means a non-trivial comprehension and 

understanding. If the students could not link the themes learned in this subject with 

observable effects, physics would tend to be a group of mathematical formulas to be 

memorized. In general, it creates a distance between the student and the subject, and 

also a prejudice vision of the physics, sometimes for the whole life. Beyond this 

particular characteristics of physics, the education deals with a source of distraction 

reinforced by the popularization of mobile access such as cellphones and tablets. The 

traditional role played by the teacher becomes weak to attract student’s attention. It is 

necessary that the classes could be planned in such way to achieve three goals: attract 

student attention, link analytical concepts with real effects and, the most important, 

gives to the student the ability to use the learned concepts as the key to develop new 

knowledge. In this work, we present a research based in some experiments used in a 

CBEF (Brazilian magazine about physical education) and develop an activity consistent 

with the aims to be reached. To prepare of the experimental activity, we based on Piaget 

and Vygotsky theories. This work aimed to developed a theoretical research to obtain a 

didactical activity that deals with the current challenges of the society. 

 

 

KEYWORDS: Experimental physics; Interactionism; Cognitive development; 
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INTRODUÇÃO 
Como destaca Zanella (1994), uma das principais contribuições de Vygotsky para 

as pesquisas voltadas à aprendizagem é o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). 

O epistemólogo russo afirma que o ser humano, ao produzir o meio social em que 

vive, ele desenvolve suas estruturas cognitivas. Nessa perspectiva, considera-se que o 

meio social é determinante na vida do sujeito.  

Considerando a Física uma forma cultural e como tal, construída por uma 

sociedade específica, com linguagens, símbolos, pontos de vistas e história que não são 

iguais aos modos de outras culturas, haja vista seu alto grau de abstração, seu ensino e, 

consequentemente, sua aprendizagem está quase sempre além da zona de 

desenvolvimento proximal da maioria dos alunos. 

É por isso que, por desconhecer essa necessidade de fazer o aluno passar por um 

processo de aculturação em Física, a maioria de nossos professores acaba por produzir 

um ensino de conteúdos sem muito significado para boa parte dos alunos. 

 Muitas simplificações, baseadas numa ênfase matemática sem, muitas vezes, se 

estabelecer relação com o cotidiano dos estudantes, podem levar o aluno a estudar 

fenômenos, sem que tenham real noção do que estão aprendendo. Um exemplo é o estudo 

do sistema massa-mola, formando um oscilador harmônico simples. Silva et al (2005) 

apresentaram um estudo envolvendo 143 alunos de Ensino Médio de escolas do Rio 

Grande do Sul, em que analogias envolvendo um sistema de massa-mola são 

identificadas como familiar para apenas 38% dos estudantes pesquisados.  

A distância entre o que é ensinado e o que é vivenciado na prática cotidiana pode 

levar o aluno a um desinteresse e a uma desmotivação, sem falar na pouca ou quase 

nenhuma contribuição para a formação de um cidadão crítico, consciente, em condições 

de participar ativamente da sociedade em que vive. 

Normalmente o uso do conceito ensinado é até aprendido, mas só de forma 

teórica, não é suficiente para a formação de um cidadão capaz de tomada de decisões 

socialmente responsáveis (SANTOS & MORTIMER, 2001). Os conhecimentos 

aprendidos apenas de forma analítica são facilmente assimilados apenas como fórmulas 

matemática para memorização (SANTOS, ALVES e MORET, 2006). Em uma sociedade 

em que as tecnologias estão cada vez mais visuais, interativas e utilizadas como forma de 
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comunicar e informar, é essencial que se utilizem recursos não-estáticos para o 

desenvolvimento da compreensão dos conteúdos da Ciência e de Física em especial. Até 

porque, é a Ciência o grande paradigma, admitida como verdade por nossa sociedade 

(SANTOS, ALVES e MORET, 2006). 

Dessa forma, formar um cidadão sem uma visão mais ampla do significado 

científico é, na verdade, contribuir para o processo de exclusão social. 

Na busca de mecanismos alternativos e complementares de ensino surgem 

diversas estratégias apresentadas em literatura. Alguns autores propõem o uso de diversas 

ferramentas virtuais para simulação de experimentos a serem utilizadas de forma 

orientada pelo professor (SANTOS, ALVES e MORET, 2006; FIGUEIRA, 2005). As 

WebQuests também são ferramentas amplamente exploradas na literatura, pois conduzem 

o aluno na construção de conhecimentos utilizando a própria internet. Porém, nem 

sempre a escola, o professor e até os alunos dispõem e habilidades e de meios para 

utilizarem esses recursos em sala de aula (FERREIRA, 2014). Algumas estratégias mais 

lúdicas, como o uso de jogos de atuação (Roleplaying games), transformam os alunos em 

personagens de histórias envolvendo conceitos ou situações em que o conhecimento em 

Física é aplicável, os alunos podem controlar as ações de cada personagem e escolher 

suas atuações na história (SAMAGAIA e PEDUZZI, 2004; KOFOED, 2006). Para 

determinados assuntos são propostas analogias e métodos para realizar as explicações 

correspondentes (TREAGUST, DUIT, et al., 1992). No entanto, a abordagem mais 

comum, simples e com relação direta com a própria história da Ciência é a realização de 

experimentos. A maioria das propostas trata de experimentos utilizando materiais simples 

e que não necessitem de laboratórios dedicados, que geram custos à instituição, porém, 

nem sempre, apresentam a melhor maneira de como explorar esse tipo de atividade como 

recurso didático para aculturar o estudante aos aspectos próprios da Ciência. 

Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento de um experimento simples no 

qual podem ser discutidas as Leis de Newton. Nosso intuito foi além de apresentar o 

experimento, oferecer uma forma de abordagem didática para que seu potencial 

pedagógico possa, de fato, ser útil à formação de estudantes críticos e conscientes. 

Portanto, iniciamos este trabalho apresentando uma análise dos documentos oficiais 

quanto àquilo que eles recomendam e preveem para o ensino da Física no Ensino Médio. 

No capítulo dois, analisamos alguns trabalhos que definem o significado das atividades 

experimentais para a natureza da Ciência, do seu fazer e do seu ensino. No capítulo três 

abordamos algumas orientações das teorias de Piaget e de Vygotsky para o uso de 
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experimentos no ensino de Ciências. No capítulo quatro detalhamos a pesquisa realizada, 

caracterizando os detalhes metodológicos utilizados. No quinto e último capítulo 

apresentamos nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 – O ENSINO DA FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) são um conjunto de 

documentos estratégicos para o direcionamento do ensino no Brasil, criado como uma 

ação conjunta de diversos organismos da educação no País, liderados pelo Ministério da 

Educação. Nele estão descritos os objetivos pretendidos em cada nível educacional: 

Fundamental, Médio, assim como o ensino profissionalizante e técnico. As instituições de 

educação utilizam o texto do documento na definição de seu planejamento próprio. Além 

de descrever estratégias em um contexto macroscópico dentro da área de educação, ainda 

abre espaço para a discussão mais localizada em cada disciplina separadamente. Neste 

capítulo, discutiremos brevemente o contexto da educação no Ensino Médio, seguida de 

discussões específicas ao ensino da Física.  

Segundo esse documento, uma das competências a serem desenvolvidas no 

Ensino Médio é a capacidade de utilizar diferentes tecnologias referentes às diversas 

áreas de atuação. Em outras palavras, o objetivo é fornecer ao aluno uma formação geral 

básica, tornando-o capaz de buscar um aprofundamento específico de modo 

independente, ou seja, que o aluno possa ter condições plenas de gerar ferramentas 

próprias de conhecimento. 

Com a criação do PCN, o Ensino Médio passa a integrar os requisitos mínimos de 

educação para que um cidadão tenha condições de exercer uma atividade produtiva na 

sociedade. Profissionais com nível de ensino superior poderão gozar do conhecimento 

aprofundado em uma área específica acrescida de um conhecimento básico em todas as 

áreas do conhecimento fornecido durante a etapa do Ensino Médio. 

Interessante notar que os conceitos de construção de diretrizes para a educação, 

principalmente no Ensino Médio, utilizam o princípio de que as necessidades do mercado 

de trabalho coincidem com os valores necessários à sociedade. Ou seja, a educação em 

sua forma geral trata da construção de um indivíduo preparado a contribuir com a 

melhoria da sociedade e simultaneamente ser capaz de pleitear posições no mercado de 

trabalho.  

Gondim (2002) vem reforçar a importância da contribuição do Ensino Médio no 

planejamento profissional do aluno em um estudo realizado com estudantes 

universitários. Segundo este estudo, um fator relevante na escolha profissional dos alunos 

são as experiências com as disciplinas durante a realização do Ensino Médio. Neste 
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contexto, é muito importante retirar a visão mítica dos alunos sobre a Ciência como algo 

traumático e inacessível ou mesmo desconectada de aplicações práticas do cotidiano. 

Ensinar os conteúdos de Física de modo extremamente teórico e abstrato pode, de certo 

ponto de vista, contribuir para a falta de interesse científico na área. 

Nos PCN(s) (opus cit), a Física é tratada na seção de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. Segundo o documento, um dos papéis essenciais desta 

disciplina é permitir ao aluno obter conhecimento prático do mundo cotidiano. O 

entendimento básico de princípios de cobrança de uma “conta de luz”, fenômenos 

mecânicos relacionados à ação das forças, dentre outras são situações ao qual o aluno 

deve ser capaz de entender a Física como uma das bases do pensamento crítico. Por meio 

de discussões teóricas e a utilização de ferramentas matemáticas, a Física deve permitir 

ao aluno construir uma capacidade de abstração necessária na análise cotidiana. Mais do 

que o pensamento científico em sua forma puramente técnica, o objetivo é dar a base do 

pensamento científico aplicável em qualquer situação de análise e tomada de decisão. Um 

desafio para a plena obtenção dos objetivos citados é transmitir extensa quantidade de 

informações, principalmente teóricas, somadas a uma exigência de domínio das 

ferramentas matemáticas para a aplicação das fórmulas correspondentes em problemas 

propostos, com relação direta com situações cotidianas contextualizadas. 

Dessa forma, o contato que os alunos possuem com problemas físicos propostos é 

a uma importante fonte de treinamento das técnicas científicas. O livro-texto fornece 

diversas situações problemas, na forma de exercícios, em que os alunos precisam aplicar 

teoremas e fórmulas correspondentes. A forma de comunicar o problema, ou situação, 

geralmente é feita com termos específicos sem a devida correspondência com a realidade 

dos alunos. Vários termos e analogias não possuem qualquer familiaridade para a maioria 

dos alunos (SILVA, TERRAZZAN e GAZOLA, 2005). Além dos termos não familiares, 

as situações também se afastam muito de qualquer situação real que os alunos possam 

imaginar. 

Situações típicas dos problemas de física devem ser idealizadas para que o 

tratamento matemático não seja demasiadamente complicado. No entanto, nem sempre os 

alunos possuem tal consciência, ou seja, os problemas calculados tornam-se ainda mais 

distantes de qualquer situação real. Esta característica, no entanto, não é particular da 

disciplina de física. Se o aluno não conhece a importância prática do assunto, não haverá 

motivação (GOYA, BZUNECK e GUIMARÃES, 2008). 
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Evidente que a motivação é uma variável importante na eficácia da educação. 

Diversos autores já identificaram esta variável (GOYA, BZUNECK e GUIMARÃES, 

2008; TSCHANNEN-MORAN, WOOLFOLKHOY e HOY, 1998). Nos PCN(s) 

(BRASIL, 1999), existe uma preocupação com este tema, e em particular são citadas as 

vantagens e benefícios da contextualização da problemática tratada pela física. 

Além da contextualização, outra importante ferramenta é a interdisplinaridade. 

Atualmente este conceito é muito trabalhado pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), em que a avaliação do aluno está baseada nas competências e habilidades do 

candidato e não tanto na capacidade de memorização e aplicação básica de conceitos. 

A interdisciplinaridade foi apresentada no fim da década de 60, durante o auge da 

corrida espacial, época em que o Ensino de Ciências estava bastante difundido 

(LAVAQUI e BATISTA, 2007). Este conceito envolve o desenvolvimento das atividades 

de duas ou mais disciplinas de forma mútua, ou seja, não somente a apresentação de um 

conceito integrado, mas sim o desenvolvimento integrado do conhecimento (LAVAQUI e 

BATISTA, 2007). O trabalho interdisciplinar não envolve somente matérias de conteúdo 

próximo como a matemática e física, por exemplo, mas qualquer disciplina. Um exemplo 

comum é o envolvimento da disciplina de História para a contextualização do histórico de 

vida de cientistas e a importância das descobertas realizadas para a sociedade. 
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CAPÍTULO 2 – A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 
 

A Física, como destaca (NUSSENZVEIG, 1981) é uma ciência essencialmente 

experimental, tendo em vista que o ciclo de desenvolvimento de uma teoria só está 

completo quando existe evidencias experimentais que dão suporte às argumentações e 

justificativas que convencem a comunidade científica a adotá-la. Sendo assim, nada mais 

natural do que acrescentar atividades experimentais ao ensino de Física. Estas atividades 

permitirão ao aluno transcender seus conhecimentos além de um plano abstrato para a 

dimensão prática, concreta. O aluno desenvolverá senso crítico para entender o que são as 

situações ideais (sem atrito, sem perdas, dentre outras) consideradas na resolução de 

exercícios, e entender quais as diferenças nas situações práticas. 

Contudo, como destacam Carvalho et.al (1998) e Praia et.al (2002), é importante 

que durante a fase de planejamento do experimento o professor possa antever situações 

para levar o aluno a expor suas preconcepções, levantar e testar hipóteses e, enfim, 

buscar, mediante discussões, a partir dos dados obtidos, construir argumentos e 

justificativas que deem suporte as conclusões a que se chega. É papel do professor 

incentivar estes momentos de observação, reflexão, discussão entre pares, realização de 

medidas, construção de tabelas, gráficos, ou seja, tratamento da informação, bem como a 

construção de argumentos que propicie a idealização de modelos explicativos do 

fenômeno estudado. 

No entanto, somente a discussão teórica pode ser insuficiente para a assimilação 

de conceitos pelo aluno. Nem todas as analogias e situação descritas verbalmente ou por 

meio de desenhos são suficientes, já que a matematização dos fenômenos também faz 

parte da cultura científica. 

Neste sentido, a experimentação por si, sem a devida aculturação do seu papel 

para a construção do conhecimento científico não poderá contribuir para que os 

estudantes atinjam o que é preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997). Neste ponto, se torna relevante o uso de experimentação não somente como uma 

ferramenta complementar para comprovar ou ilustrar uma teoria exposta, mas, 

fundamentalmente, como parte do próprio desenvolvimento cognitivo do aluno, do 
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desenvolvimento de uma consciência ampla sobre a natureza da Ciência e do fazer 

científico, além é claro, de se obter maior motivação dos alunos para o estudo da física 

(PRAIA, et.al., 2002). 

Monteiro & Teixeira (2002) afirmam que aulas utilizando experimentos são mais 

efetivas quando adotam uma abordagem problematizadora e investigativa sobre os temas. 

Essa é uma característica importante, já que somente mostrar um experimento é somente 

uma forma mais elaborada de aula expositiva, ou seja, não atinge os objetivos formativos 

necessários ao cidadão da sociedade atual. 

Atualmente roteiros para a realização de atividades experimentais estão 

disponíveis em diversas fontes como periódicos, sites e artigos. A variedade de opções 

cobre uma ampla faixa de custos da atividade, temas e assuntos, métodos de aplicação, 

público pretendido. Alguns trabalhos foram elaborados visando auxiliar ou mesmo 

orientar os professores na escolha do experimento. Nesta orientação são descartadas 

razões óbvias de escolha como, por exemplo, se o professor sabe lidar somente com 

determinado tipo de experimento, ou ainda, se os recursos da escola só permitem um 

determinado experimento. A razão de escolha do experimento deve ser orientada 

seguindo certos objetivos, tais objetivos estão resumidos: motivacional, funcional, 

instrucional e epistemológica. Um experimento com objetivo motivacional prende a 

atenção do aluno devido a algum efeito ou resultado inesperado que de certa forma 

surpreende o expectador. Um experimento com objetivo funcional serve para 

exemplificar um determinado assunto, sendo executado de forma rápida com materiais 

simples e de fácil acesso. O experimento com objetivos instrucionais são experimentos 

mais elaborados voltados à demonstração de conceitos mais elaborados e complexos. 

Geralmente, um experimento instrucional dura mais tempo, e necessita de uma orientação 

mais próxima do professor. Nos experimentos de natureza epistemológica, o objetivo é 

conduzir o aluno a construção de um conhecimento partir de uma comprovação e 

aplicação de uma determinada teoria (LABURÚ, 2005). 

O experimento que descrevemos neste trabalho é de natureza epistemológica, pois 

é de longa duração, que tem por meta permitir um desenvolvimento mais elaborado por 

parte dos alunos e do professor. Segundo Laburú (2005) os experimentos desta categoria 
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são indicados a alunos que já possuam uma tendência crítica e um conhecimento prévio 

que permita um desenvolvimento eficiente do trabalho. 

É necessário destacar que, ao se aplicar este tipo de experimento, o professor deve 

adequar os seus objetivos, pois a ideia principal não é somente motivar o aluno, mas sim 

reforçar a natureza experimental da disciplina, fazendo com que o aluno teste e aplique a 

teoria aprendida. 

Interessante notar que a aplicação deste tipo de experimento reforça a postura 

natural do professor de que o aluno absorva o conteúdo e desenvolva pensamento crítico 

sobre ele. Experimentos de natureza epistemológica, motivacional e instrucional são 

diferentes dos experimentos de natureza funcional, pois nos primeiros há uma 

preocupação implícita do professor do desenvolvimento pessoal do aluno, enquanto que o 

experimento funcional visa apenas ilustrar rapidamente uma explicação (LABURÚ, 

2005). 

As atividades experimentais podem trazer ao aluno vivências que podem 

preencher certas lacunas no seu desenvolvimento teórico dos temas absorvidos em sala de 

aula. A participação de toda a classe, ou mesmo de um grupo de alunos próximos pode 

permitir que a teoria abordada na prática seja naturalmente absorvida como uma 

experiência comum tornando natural o desenvolvimento cognitivo (GASPAR e 

MONTEIRO, 2005). 

Contudo, como destaca Gaspar (1993), as atividades experimentais não podem ser 

planejadas e elaboradas sem a necessária fundamentação teórica. Nesse trabalho nos 

baseamos nas ideias de Piaget e Vygotsky.  
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CAPÍTULO 3 – A ATIVIDADE EXPERIMENTAL: PIAGET E 

VYGOTSKY 

Na visão de Vygotsky os conceitos desenvolvidos por um aluno se dividem em 

espontâneos e científicos (GASPAR e MONTEIRO, 2005). O conhecimento espontâneo 

é aquele desenvolvido pelas próprias experiências vividas no seu cotidiano. Neste tipo de 

conhecimento se enquadram conceitos cotidianos como regras sociais básicas (noções de 

família, por exemplo), efeitos físicos comuns (corpos em queda livre, por exemplo). O 

aluno usa este conhecimento espontâneo de forma natural no seu cotidiano, de forma 

fluente. No entanto, seria dificultoso para ele conceituar tal conhecimento (GASPAR e 

MONTEIRO, 2005), pois ele não o absorveu de maneira sistemática, e, portanto, não 

possui quaisquer definições teóricas sobre este conhecimento. 

O conhecimento científico é aquele adquirido de uma maneira sistemática formal 

e é rico em definições teóricas. Por falta de prática e vivência de tais conhecimentos, ele 

não é natural para o aluno e por consequência, usar este conhecimento requer fixação de 

conceitos de forma prática (GASPAR e MONTEIRO, 2005). 

Depreendemos, portanto que, na visão de Vygotsky, a atividade experimental 

pode possibilitar uma interação maior do estudante com os conhecimentos científicos, 

ampliando, alterando, ou complementando seu conhecimento espontâneo. A interação 

pessoal durante tais atividades auxilia neste processo, pois cria familiaridade entre a 

experiência vivenciada e o conceito relacionado (GASPAR e MONTEIRO, 2005). 

Nesse contexto o professor é essencial no processo de orientação das atividades, 

pois atua no papel de parceiro mais capaz. O planejamento do experimento também é 

importante e pode ser incluído, por exemplo, a definição de quais grupos devem ser 

formados, com o objetivo de que alunos que possuam características de líderes ou mesmo 

aqueles que possuem o conhecimento científico de forma mais adequada também possam 

atuar como parceiro mais capaz. Os alunos em desenvolvimento passam a imitar o 

comportamento deste parceiro quando estão motivados a desenvolver o conhecimento 

científico (GASPAR e MONTEIRO, 2005). 

Monteiro et.al (2012) destacam que, na teoria de Vygotsky, a interação social é o 

mecanismo mais importante que deve ser desencadeado entre o sujeito aprendiz e o 

parceiro mais capaz para que ocorra o processo de aprendizagem. 
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Nesse caso, os autores chamam a atenção para o fato de que a esta interação deve 

ocorrer dentro daquilo que Vygotsky definiu como Zona de Desenvolvimento Proximal 

do aprendiz. 

Monteiro et al. (2012) citam que apesar de Vygotsky não estabelecer critérios bem 

definidos para que se possa saber quando ou não uma interação social ocorre na ZDP do 

aprendiz, (WERTSCH, apud MONTEIRO, et al., 2012) propõe três constructos teóricos, 

com o propósito de caracterizar a interação social estabelecida na ZDP. São eles: 

� a definição de situação, que se refere à forma como cada um dos participantes 

entende a tarefa dentro do contexto da interação. Segundo o autor, é importante, 

para a efetividade da interação, que todos os participantes estejam conscientes do 

que tratam e que buscam resolver o mesmo problema; 

� a intersubjetividade, geralmente relacionada à capacidade de compreensão do 

outro. Wertsch entende a intersubjetividade como a ação entre os sujeitos 

participantes da interação com o objetivo de estabelecer ou redefinir a situação 

inicialmente proposta; e 

� a mediação semiótica, uso de mecanismos e de formas adequadas de linguagem, 

no sentido amplo do termo, que tornam a intersubjetividade possível. 

A partir dessa perspectiva, destaca-se o potencial da atividade experimental em 

desencadear interações sociais com as características propostas nos constructos de 

Wertsch (apud MONTEIRO, et al., 2012). 

Sob a perspectiva de Piaget as atividades experimentais são também essenciais no 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Dentro de sua epistemologia genética, a crítica 

ao processo de desenvolvimento não está tão relacionada à organização que o indivíduo 

pertence, mas sim a própria vivência das experiências em si e ao seu processo evolutivo 

(MORAES, ROSITO, et al., 2000). 

A teoria de conhecimento proposta por Piaget afirma que o desenvolvimento não 

está focado apenas na ação individual ou apenas na coletiva, mas sim na interação entre 

estes dois elementos, e a construção de conhecimento é o resultado desta interação. A 

construção do conhecimento se dá pela correta relação entre as causas e efeitos em uma 

descrição científica correta (GONÇALVES, 1997). 
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As atividades experimentais servem de apoio neste desenvolvimento, sendo que a 

realização coletiva da atividade é ainda mais valorizada, no contexto da teoria de Piaget 

(MORAES, ROSITO, et al., 2000). 

Gonçalves (1997), fundamentada na Teoria genética de Piaget e nos trabalhos de 

Kamii & Devries, (apud GONÇALVES, 1997), propõe as seguintes etapas de uma 

atividade para que o conhecimento físico possa se estabelecer: 

� Agir sobre os objetos e ver como eles reagem. 

� Agir sobre os objetos para produzir um efeito desejado. 

� Ter consciência de como se produziu o efeito desejado. 

� Explicação das causas.  

Para esses autores, uma vez estabelecido a relação de causa-efeito, o 

conhecimento físico se estabelece e, após isso, o estudante estará pronto para iniciar uma 

etapa posterior do conhecimento: o lógico-matemático. 

O experimento que propomos neste trabalho foi escolhido de modo que a sua 

aplicação pudesse ser baseada na teoria Piagetiana e Vygotskyana. Existe um objetivo 

epistemológico no experimento, pois os alunos devem se questionar quanto aos métodos 

e teorias utilizadas, de modo a construir conhecimento; além deste aspecto, os 

experimentos ainda visam aproximar a realidade do conhecimento científico com o 

conhecimento espontâneo do aluno, além de transformar o professor em um parceiro mais 

capaz que orienta a condução das atividades, que efetua a introdução teórica do assunto, 

com aspectos históricos e conduz os alunos por meio de questionamentos críticos a 

respeito dos temas abordados. 
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CAPÍTULO 4 – A PESQUISA: O EXPERIMENTO SUA DESCRIÇÃO 

TEÓRICA, SEU DESENVOLVIMENTO E SEU PLANEJAMENTO 

Nossa pesquisa estrutura-se em 2 fases. Primeiramente elaborou-se um 

levantamento bibliográfico, com o objetivo de identificar aspectos importantes que 

devem ser levados em conta pelo professor de física no processo de planejamento de 

aulas de caráter experimental para alunos do Ensino Médio. Depois de identificado tal 

aspecto, elaboramos uma proposta de uma atividade experimental que contemple os 

aspectos anteriormente identificados. 

Para tanto, identificamos autores que destacam a importância e o papel da 

experimentação na construção do conhecimento científico e utilizamos indicações das 

teorias de Piaget e Vygotsky para fundamentar nossa pesquisa. 

Nesse intuito, fizemos um levantamento bibliográfico a partir do ano de 1994 até 

2014, buscando identificar os artigos do Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) 

que traziam indicações importantes para o trabalho experimental em sala de aula.  

Escolhemos estudar os artigos publicados no CBEF, por entender que é um 

periódico que, por natureza e tradição, tem uma preocupação com a aplicação de práticas 

em sala de aula sem perder o rigor dessa área de investigação científica. O CBEF é 

classificado como periódico B1 na área de Ensino de Física, pela coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), órgão responsável por essa 

classificação. 

Em nossa pesquisa focamos especialmente a procura por artigos que propusessem 

indicações, sugestões e orientações sobre a prática experimental em sala de aula e 

identificamos um total de 110 artigos. Após sua leitura e análise resolvemos classificá-los 

a partir de 6 categorias, tendo em vista seus objetivos ao indicar ou propor a atividade 

experimental em sala de aula: 

a) Trabalhos que propõem atividades de baixo custo para realização em sala de 

aula; 

b) Trabalhos que propõem atividades como desenvolvimento da motivação dos 

estudantes para o estudo da Física; 

c) Trabalhos voltados para o desenvolvimento da competência argumentativa dos 

estudantes, bem como para o entendimento da natureza da Ciência e do fazer 

científico; 
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d) Trabalhos voltados para desenvolvimento da capacidade do aluno em resolver 

problemas; 

e) Trabalhos voltados para o desenvolvimento da capacidade do aluno em 

estabelecer relações de causa e efeito; 

f) Trabalhos voltados para o desenvolvimento da capacidade crítica do estudante 

em avaliar a relação Ciência-Tecnologia-Sociedade. 

Ao classificarmos os trabalhos notamos uma superioridade total de artigos 

voltados para a categoria A, ou seja, aqueles voltados para sugestão de atividades 

experimentais de baixo custo. 

Esse resultado evidencia uma preocupação em implementar a prática experimental 

em sala de aula, mesmo que não tenha a orientação pedagógica, tendo em vista a carência 

desse tipo de atividades na maioria de nossas escolas. 
Tabela 1 – Classificação dos artigos para revisão bibliográfica 

Categorias Cat.A Cat.B Cat.C Cat.D Cat.E Cat.F 

No de artigos 

Total:110 80 04 08 07 07 04 

A partir dessas categorias e dos referenciais teóricos embasados nas indicações de 

Piaget e Vygotsky, propomos uma atividade experimental para ser realizado em sala de 

aula. 

4.1 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO PROPOSTO 

Com base nas orientações do levantamento bibliográfico realizado, planejamos 

uma atividade, caracterizando os aspectos identificados na pesquisa da literatura. 

O experimento que propomos está relacionado à área da mecânica abordada no 

Ensino Médio e tem o intuito de discutir conceitos fundamentais da Física Clássica: As 

Leis de Newton. 

Como nos baseamos nas indicações da Teoria de Vygotsky, propomos que para a 

realização da atividade a turma de alunos seja dividida em grupos de aproximadamente 6 

alunos, de acordo com o laboratório e tamanho da turma. Sendo assim, o professor, 

conhecendo o perfil dos seus alunos, irá separar a sala de forma que em cada grupo fique 

pelo menos um aluno com características de liderança e deverá garantir que pelo menos 

um parceiro mais capaz de cada grupo, participe da atividade. 
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É entregue no início do experimento um roteiro, dividido nos tópicos abaixo: 

� Objetivos que deverão ser atingidos ao longo dos experimentos: Nesse caso a 

proposta é de que o professor inicie a atividade a partir da proposição de um 

problema. Alunos e professores irão interagir com a situação de forma comum, como 

recomenda Wertsch (apud MONTEIRO, et al., 2012) e também deve motivar os 

estudantes para se debruçarem sobre os desafios propostos pelo trabalho. 

� Manipulação do experimento e a busca por soluções ao problema proposto: Essa 

orientação deve-se as ideias de Piaget permitindo que os estudantes possam expor 

suas concepções espontâneas, levantar e testar hipóteses; 

� Busca por explicações causais: essa etapa está relacionada com as ideias de Piaget 

sobre o desenvolvimento do conhecimento físico e o estabelecimento das relações de 

causa e efeito.  

� Construção de argumentação: nesse ponto o professor deve interagir individualmente 

com os grupos e, depois interagir com todos os grupos coletivamente, buscando 

comparar, confrontar as interpretações e as relações de causa e efeito propostas pelos 

alunos, afim de construir argumentos sólidos que justifiquem o modelo explicativo 

construído. Essa etapa é baseada nas ideias de Vygotsky e nas orientações de Wertsh 

(1984) sobre a mediação semiótica e a intersubjetividade. 

� Relações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade: nossa intenção aqui é propor que os 

estudantes possam pensar em aplicações que os conceitos discutidos têm com o 

cotidiano delas e parar para pensar sobre os impactos positivos e negativos disso. 

� Materiais e procedimentos: essa proposta está relacionada com a ideia de facilitar ao 

professor a montagem do experimento e orientar a ação dos alunos na obtenção dos 

dados a serem coletados. 
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4.2 LEIS DE NEWTON: CARRINHO DE RATOEIRA 

4.2.1 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

As leis de Newton são amplamente trabalhadas nos conteúdos de física do Ensino 

Médio, existem diversos experimentos que permitem avaliar e aprofundar os 

conhecimentos dos alunos. No experimento proposto, é possível discutir as três leis de 

Newton durante a montagem e uso do dispositivo (carrinho de ratoeira) criado. 

A primeira lei, referente à inércia dos corpos, pode ser discutida quando o 

carrinho é impulsionado pelo seu “motor” interno. Em uma abordagem teórica, 

poderíamos considerar que se esta fosse uma situação ideal sem atrito, o motor aplica 

uma força sobre o eixo do carrinho por um período �t, após esse período a força cessa.  

De acordo com a lei da inércia a velocidade adquirida pelo móvel seria mantida 

indefinidamente, já que a resultante sobre o carrinho é nula. No entanto, na prática existe 

atrito entre as partes móveis do carrinho, durante o movimento a resultante de forças não 

é nula. O atrito gera uma aceleração contrária ao sentido do movimento fazendo com que 

o sistema perca velocidade e pare. Importante, citar que a aceleração devido ao atrito 

somente existe enquanto durar o movimento, o carrinho não muda de direção devido ao 

atrito. Este último comentário poderia gerar um questionamento do professor direcionado 

aos alunos. 

A segunda lei poderia ser avaliada pela aceleração gerada pelo “motor” do 

carrinho. Uma sugestão ao professor seria elaborar competição entre os diversos 

carrinhos criados pelas equipes da sala, e estabelecer regras em que sejam necessárias 

medidas de velocidade e aceleração. A terceira lei de Newton, da ação e reação, poderia 

ser observada no movimento do carrinho devido ao atrito das rodas com o chão. 

O experimento proposto foi adaptado de um experimento descrito em 

COMUNIDADE WIKIHOW.1 

 

 

                                                
1 COMUNIDADE WIKIHOW. Como Construir um Carrinho de Ratoeira. 

wikiHow, 2013. Disponivel em: <http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-

Ratoeira> 
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4.2.2 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

Neste experimento, os alunos deverão construir um veículo que use como 

propulsão apenas a força de uma ratoeira comum. Nessa atividade, poderá ser necessária 

a utilização de alguma oficina com instrumentos de corte, portanto, é imprescindível o 

acompanhamento minucioso do professor e de técnicos durante o decorrer da atividade. 

Os materiais utilizados são descritos a seguir: 

� Ratoeira; 

� 6 bolas de bexiga; 

� 3 roldanas de plástico; 

� Madeira MDF; 

� 2 buchas; 

� Cola quente; 

� 4 CDs; 

� 1 barra de ferro fina; 

� Barbante; 

� 2 mini DVDs; 

� Arame; 

� Fita crepe. 

 

Para a confecção do carrinho, o modelo é o mesmo para todos, porém cada grupo 

poderá aperfeiçoar o seu veículo à medida que observarem e entenderem os princípios 

envolvidos a fim de melhorar o desempenho do carrinho para a proposta final desta 

atividade, que se trata de uma competição entre os grupos da sala sob a forma de uma 

corrida com seus respectivos carrinhos de ratoeira. 

Como procedimento, todos deverão utilizar como base para o veículo, uma 

madeira de 8,0 cm. Esta deve ser cortada na parte da frente para encaixar as rodas 

dianteiras e fixar a ratoeira que deverá ser parafusada. 

Em seguida, corta-se a barra de ferro com um tamanho adequado para o encaixe 

dos CDs nas partes traseira e dianteira do protótipo. Deverá ser cortada uma bola de 

bexiga na parte do bico e do fundo da mesma, com a finalidade de, com essa parte da 

bexiga da bexiga que restou unir dois CDs. Este processo deve ser repetido para os discos 

restantes. 
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Para que a barra de ferro seja encaixada com os CDs, as roldanas de plástico serão 

colocadas e fixadas com o auxílio da cola quente. Duas buchas são introduzidas no meio 

da barra de ferro, para que seja enrolado o barbante. O espaçamento de 4,0cm deve ser 

mantido entre elas. Nas rodas da frente, as buchas ficarão entre o arame e o mini DVD. 

Com o arame, faz-se uma adaptação para segurar o eixo na madeira. Serão feitos 

dois furos na base para que o arame seja transpassado, podendo assim, prendê-lo. Deve-

se enrolar no espaçamento do eixo a fita crepe, para que o barbante não deslize 

diretamente na placa de ferro. E por fim, a ponta do barbante é presa na ratoeira. Se 

necessário, pode ser colocado um pouco de óleo lubrificante entre o arame e o ferro. 

 
Figura 1. Primeiro passo: em uma madeira, tipo MDF, faça o desenho do formato do carrinho. 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 

 
Figura 2. Segundo passo: Respeitando os limites do desenho realizado, corte a madeira com cuidado 
e aumente a espessura das extremidades com o auxílio da cola. Tome cuidado para deixar o espaço, a 
fim de colocar o eixo 
 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 

 
Figura 3. Terceiro passo: Parafuse a ratoeira no carrinho, garantindo que ela não se solte. 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 
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Figura 4. Quarto passo: As rodas são feitas de CDs, portanto encaixe as bexigas ao redor deles, para 

diminuir o atrito. 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 

 

Figura 5. Quinto passo: Transpasse os CDs no eixo e encaixe-os no carrinho. 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 

 

Figura 6. Sexto passo: Trave os CDs para que eles não se movimentem ao redor do trajeto 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 
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Figura 7. Sétimo passo: Amarre uma extremidade do barbante na ratoeira e a outra no eixo traseiro. 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 

 

Figura 8. Oitavo passo: Enrole o barbante no eixo e arme a ratoeira. Por fim, é só desarmar a 

ratoeira e o carrinho andará. 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 

 

 

Figura 9. Esquematização final do carrinho de ratoeira 

 

 
Fonte: http://pt.wikihow.com/Construir-um-Carrinho-de-Ratoeira 
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4.2.3 RESULTADOS ESPERADOS 

Após a realização do experimento é esperado que os alunos desenvolvam 

capacidade de análise de situações envolvendo mecânica, bem como ser capaz de 

relacionar esses conceitos com seu cotidiano. A capacidade de resolução de problemas 

também será uma habilidade a ser desenvolvida, pois diversos problemas podem surgir 

durante o projeto, por exemplo, atrito insuficiente entre as rodas e o chão, peso excessivo 

do carrinho, falta de alinhamento entre as rodinhas, dentre outros problemas. 



 

   

29 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade proposta aos alunos é um experimento que visa motivar, levar os 

alunos a estabelecerem relação de causa e efeito e buscarem a construção de argumentos 

que justifiquem os dados obtidos sem perder de vista o estabelecimento de relações com 

o cotidiano assumindo uma postura crítica sobre a sociedade em que vive. 

 A partir teoria vygotskyana, pensamos em propor uma atividade que levasse o 

professor e seus alunos a estabelecerem interações sociais profícuas dentro da ZDP dos 

estudantes. Nesse sentido a problematização relativa a buscar explicar o movimento do 

carrinho, tendo em vista obter um desempenho melhor em sua performance, tem como 

objetivo não apenas motivar os estudantes, mas fazê-los pensar no problema, 

conversando entre si e com o professor e, a partir daí expor concepções, hipóteses e testes 

de hipóteses. Nesse processo o professor poderá incentivar os estudantes a trocarem 

informações, a pensarem suas limitações conceituais, a compreender o significado de 

palavras e símbolos utilizados na Física, propiciando a mediação semiótica e a 

intersubjetividade. Essa ação do professor também estará de acordo com a proposta 

piagetiana, uma vez que suas ações poderão ampliar as possibilidades de interação entre 

os sujeitos e os objetos de aprendizagem, ampliado as possibilidades do estabelecimento 

da relação de causa e efeito. 

Esses passos iniciais facilitarão o desenvolvimento da capacidade argumentativa 

dos estudantes já que podem expor para toda a classe suas ideias sobre o fenômeno 

estudado tendo a oportunidade de comparar e confrontar modelos explicativos. 

Entendemos que isso facilitaria o estudante a compreender a natureza da Ciência e do 

fazer científico. 

Por fim, o professor poderia propor uma abordagem na qual os conceitos 

discutidos poderia se transformar num debate sobre o papel do automóvel na nossa 

sociedade: seus benefícios, a facilitação do deslocamento das pessoas sua evolução ao 

longo do tempo em termos de potência e velocidade, seus impactos sobre a poluição, os 

congestionamentos, os acidentes de trânsito, a importância de uma conscientização sobre 

novos combustíveis, sobre o uso de meios de transporte coletivos e o respeito as regras de 

trânsito. 

É claro que a interdisciplinaridade poderia se estabelecer, pois não apenas as Leis 

de Newton seriam abordadas, mas a questão da quantidade de movimento, a conservação 
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da energia, o impulso, bem como relações entre a história, geografia, língua portuguesa, 

artes, etc. 

Com base na pesquisa realizada no CBEF, juntamente com o experimento, 

buscamos evidenciar a importância da atividade experimental, bem como os principais 

pontos desenvolvidos. Com um fundamento teórico baseado em teorias piagetianas e 

vygotskyana, e através da utilização de um banco de dados de experimentos (CBEF), 

foram destacadas diferentes formas de abordar um experimento, e quais são as mais 

utilizadas na atualidade, auxiliando na escolha do docente em uma atividade condizente 

com os seus objetivos em sala de aula. 
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ANEXO 1 – TÍTULOS DOS TRABALHOS SELECIONADOS PARA 

A PESQUISA 
 

Categoria A 

1. O papel do Voltímetro na aquisição do conceito de diferença de potencial 

2. Diâmetro de um fio de cabelo por difração 

3. A conservação da corrente elétrica em circuitos simples a demonstração de 

Ampère 

4. Determinação do momento de inércia de um volante usando um faiscador 

5. Um higrômetro de vagem e a física no ensino fundamental 

6. Medição do calor específico do ar em sala de aula 

7. Produção de redes de difração por técnica fotográfica no ensino médio 

8. Uma oficina de física moderna que vise a sua inserção no ensino médio 

9. Laboratório caseiro: fonte de Heron 

10. Laboratório caseiro - A luneta com lente de óculos 

11. Radioastronomia: noções iniciais para o ensino médio e fundamental como 

ilustração de aula 

12. Experimentos de equilíbrio: sistema de forças e polias 

13. Demonstração da teoria cinética 

14. Demonstre em aula: sem quebrar as taças! 

15. Demonstre em aula uma questão em hidrodinâmica 

16. Laboratório Caseiro: Microscópio projetor 

17. Demonstre em Aula: uma representação do fenômeno de interferência de ondas 

utilizando lâminas transparentes e retroprojetor 

18. Estudo do escoamento de um fluido real 

19. Um experimento contra-intuitivo 

20. Demonstre em aula: Força eletromotriz devida ao movimento 

21. Laboratório caseiro: registro de figuras de difração da luz em papel fotográfico 

22. Acerca de um mito: o vórtice de coriolis no ralo da pia 

23. Demonstre em aula freio magnético 

24. Visualizando ondas eletromagnéticas estacionárias (um experimento na cozinha 

de casa) 
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25. Sencillo dispositivo para determinar la posición del centro de masa de un sistema 

26. Laboratório caseiro: transformando um laser de diodo para experimentos de óptica 

Física 

27. Construção de uma pilha didática de baixo custo 

28. Um higrômetro de vagem no Ensino Fundamental. 

29. A luneta com lentes de óculos 

30. Experimentos de equilíbrio: sistema de forças e polias. 

31. Laboratório Caseiro: Microscópio projetor 

32. Força eletromotriz devida ao movimento 

33. Transformando um laser diodo para experimentos de óptica física. 

34. Construção de pilha de baixo custo 

35. Demonstre em aula - Comparação entre os tamanhos dos Planetas e do Sol 

36. A tesoura de Gauss – uma tesoura para cortar linhas de campo magnético. 

37. Demonstre em aula a lei de Faraday e a de Lenz 

38. Associação de pilhas novas e usadas em paralelo: uma análise qualitativa para o 

ensino médio 

39. Microamperímetro e miliamperímetro no mesmo instrumento 

40. Uso de diodos emissores de luz (LED) de potência em laboratório de Óptica 

41. Las actividades de laboratorio en la formación de ingenieros: propuesta para el 

aprendizaje de los fenómenos de conducción eléctrica 

42. Globo de plasma: uma montagem simples com amplo potencial para discussões 

em sala de aula 

43. Levando água à ebulição à temperatura ambiente? 

44. Acelerômetro eletrônico e a placa Arduino para ensino de física em tempo real 

45. Projeto de um sensor de pressão manométrica para ensino de física em tempo real 

46. Uma sugestão para a interação multidisciplinar: a observação do fenômeno da 

fluorescência 

47. Motor elétrico de indução: “uma das dez maiores invenções de todos os tempos” 

48. Medindo a massa de um ímã durante a sua queda 

49. Protótipo de uma atividade experimental para o estudo da cinemática realizada 

remotamente 

50. Um objeto-modelo didático do movimento aparente do Sol em relação ao fundo 

de estrelas 
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51. Uma versão compacta do motor elétrico de Faraday para demonstração em sala de 

aula 

52. Espelhos esféricos confeccionados com materiais acessíveis para demonstração de 

formação de imagens em sala de aula 

53. Faça você mesmo: produção e detecção de pulsos eletromagnéticos 

54. Física Moderna no Ensino Médio: um experimento para abordar o efeito 

fotoelétrico 

55. Localizando pedacinhos do céu: constelações em caixas de suco 

56. Pilha voltaica: entre rãs, acasos e necessidades 

57. Invisibilidade da garrafa (a explicação correta) 

58. Construção de um dilatômetro e medida do coeficiente de dilatação linear médio 

de um tubo de cobre 

59. Proposta simples para o experimento de espalhamento Rayleigh 

60. Velocidade de escoamento horizontal de água por um conduto 

61. Medição da carga elementar por eletrólise da água 

62. Determinação de g através da captação do som de impacto com o solo 

63. Proposta de atividade para abordagem do conceito de entropia no ensino médio 

64. Demonstre em aula: correntes de Foucault exploradas com um disco rígido de 

computador 

65. Laboratório caseiro pára-raios: um experimento simples e de baixo custo para a 

eletrostática 

66. Observando a Física da não-linearidade em um experimento simples 

67. A frenagem eletromagnética de um ímã que cai 

68. O eclipse solar e as imagens do sol observadas no chão ou numa parede 

69. Laboratório caseiro: Eletroscópio gigante 

70. Motor elétrico de Faraday: uma montagem para museus e laboratórios didáticos 

71. Produção de fotografias estroboscópicas sem lâmpada estroboscópica 

72. O pêndulo gravitacional usado como dinamômetro sensível para medir forças 

eletromagnéticas 

73. Para suas aulas de cinemática: o volante, um móvel bem comportado  

74. Demonstre em aula: gotas que inflamam uma abordagem construtivista 

75. Laboratório caseiro: tubo de ensaio adaptado como tubo de kundt para medir a 

velocidade do som no ar 

76. Simplificando a luneta com lente de óculos 



 

   

37 

77. Construção de capacitores de grafite sobre papel, copos e garrafas plásticas, e 

medida de suas capacitâncias 

78. Resistores não Ôhmicos à base de água 

79. Determinação da sensibilidade de bobinas magnéticas utilizando a Lei de Indução 

de Faraday 

80. Determinação da pressão interna de lâmpadas fluorescentes (um experimento de 

baixo custo) 

 

Categoria B 

1. Medição do tempo de reação como fator de motivação e aprendizagem 

significativa no laboratório de Física. 

2. Uso das experiências de cátedra no ensino de Física 

3. Metodologias para o ensino de astronomia e Física através da construção de 

telescópios 

4. Iniciação Tecnológica: uma forma lúdica de aprender Física. 

 

Categoria C 

1. As atividades de conhecimento físico: um exemplo relativo à sombra 

2. Educar pela pesquisa: uma experiência investigativa no ensino e aprendizagem de 

Física 

3. Sensação térmica: uma abordagem interdisciplinar 

4. As atividades de uma demonstração e a teoria de Vygotsky: um motor elétrico de 

fácil construção e de baixo custo 

5. Efeitos de intervenções docentes na condução de uma atividade experimental em 

um laboratório didático de Física 

6. A argumentação no discurso de um professor e seus estudantes sobre um tópico de 

mecânica newtoniana 

7. Proposta de ensino de tópicos sobre radiações eletromagnéticas para o ensino 

médio 

8. Las argumentaciones de estudiantes de polimodal sobre la interacción eléctrica 

 

Categoria D 

1. As atividades de conhecimento físico: um exemplo relativo à sombra 
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2. Modelagem do espalhamento Rayleigh da luz com propósitos de ensino e de 

aprendizagem. 

3. Aprendizaje colaborativo y significativo en la resolución de problemas de Física 

en estudiantes de Ingeniería 

4. Dificuldades semióticas na construção de gráficos cartesianos em cinemática 

5. Abordagem experimental da força de atrito em aulas de Física do Ensino Médio 

6. O Projeto Eratóstenes: a reprodução de um experimento histórico como recurso 

para a inserção de conceitos da Astronomia no Ensino Médio 

7. Por que a percussão de uma mola produz o mesmo som de “pistolas laser” do 

filme Star Wars? 

 

Categoria E 

1. As três formas da equilibração: análise do material didático de um curso de 

eletricidade básica 

2. O ensino da óptica na perspectiva de compreender a luz e a visão 

3. As atividades de conhecimento físico: um exemplo relativo à sombra 

4. Pressão e volume em balões de festa: podemos confiar em nossa intuição? 

5. Efeitos de intervenções docentes na condução de uma atividade experimental em 

um laboratório didático de Física 

6. Investigando o uso do ciclo da experiência Kellyana na compreensão do conceito 

de difração de elétrons 

7. Propostas e avaliação de atividades de conhecimento Físico nas séries iniciais do 

ensino fundamental 

 

Categoria F 

1. Metodologia e política: o destino da proposta de Huygens de 1673 para a adoção 

do pêndulo de segundos como padrão internacional de comprimento e algumas 

sugestões educacionais 

2. Um exercício de uso racional da energia: o caso do transporte coletivo 

3. Determinação do teor alcoólico da cachaça: uma abordagem das propriedades 

intensivas 

4. Determinação de sacarose no xarope artificial de groselha por medidas de 

viscosidade: uma abordagem interdisciplinar 

 


