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RESUMO 

O presente trabalho analisa as aulas de laboratório de Física em duas 

universidades estaduais baianas, enfocando a prática docente e os discursos dos 

sujeitos envolvidos. Buscou-se compreender como ocorrem as disciplinas de 

laboratório, que metodologias são utilizadas e quais são as concepções 

subjacentes ao planejamento das aulas. Para tanto, foram utilizados três 

métodos principais de construção de dados: entrevistas semiestruturadas com 

os professores; questionários escritos para os alunos; observação de aulas. Para 

analisar as entrevistas e questionários, foi realizado um processo de Análise 

Textual Discursiva, segundo a proposta de Moraes (2003). Os sujeitos da 

pesquisa apontaram o laboratório didático como uma metodologia importante 

que, somando-se às aulas teóricas, pode promover uma aprendizagem rica. 

Porém, também foram apontadas diversas limitações relacionadas à falta de 

preparo dos estudantes para lidar com os equipamentos de laboratório, bem 

como carências de infraestrutura e equipamentos dos laboratórios. As aulas 

observadas foram analisadas a partir das anotações realizadas pelo 

pesquisador, sendo classificadas no nível zero de investigação, conforme a 

escala apresentada por Borges (2002). Ou seja, os alunos realizam atividades 

experimentais em que os problemas, procedimentos e conclusões a se atingir 

são pré-determinados e apresentados pelo professor. Tais aulas objetivam 

principalmente a aquisição de habilidades de manuseio de equipamentos e 

realização de medidas, não desenvolvendo habilidades investigativas. Assim, a 

triangulação entre os dados permitiu perceber a existência de um “círculo 

vicioso” de fatores limitantes, que engloba a formação docente dos graduandos 

e se reflete em sua futura prática docente, seja na educação básica ou no ensino 

superior. São apresentadas propostas de ações para se buscar a superação do 

círculo vicioso apontado, a partir de uma maior integração entre os docentes 

das universidades e do uso de metodologias diferenciadas nos cursos de 

graduação. 
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ABSTRACT 

The present work analyzes the Physics lab classes in two state universities from 

Bahia, focusing on teaching practice and discourses of the subjects involved. 

There was aimed an understanding of how laboratory disciplines occur, which 

methodologies are used and what are the concepts underlying the planning of 

lessons. Therefore, three main methods were used to obtain data: semi-

structured interviews with teachers; written questionnaires to students; 

classroom observation. To analyze the interviews and questionnaires, it was 

carried out a process of Textual Discursive Analysis, as proposed by Moraes 

(2003). The research subjects pointed the didactic laboratory as an important 

methodology that, adding to the lectures, can promote a rich learning. 

However, several limitations were also pointed, related to the lack of 

preparedness of students to deal with laboratory equipment, aside from 

infrastructure needs of laboratories and equipment. The lessons observed were 

analyzed from the notes taken by the researcher, being classified at zero-level of 

research, according to the scale presented by Borges (2002). That is, students 

perform experimental activities in which the problems, procedures and 

conclusions to be reached are pre-determined and presented by the teacher. 

These classes aim mainly the acquisition of equipment handling skills and 

execution of measures, not developing investigative skills. Thus, the 

triangulation between data led us to realize a "vicious cycle" of limiting factors, 

which includes teacher formation of graduate students and is reflected in their 

future teaching practice, either in basic or higher education. Action proposals 

are submitted, in order to overcome the vicious cycle pointed out, starting from 

a greater integration among teachers of universities and from the use of 

different methodologies in undergraduate courses. 
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INTRODUÇÃO 

Quando um indivíduo cogita seguir carreira em determinada área de 

atuação, é comum procurar se informar acerca desta área, dos benefícios 

pessoais que a profissão traz, bem como das possíveis dificuldades a se 

enfrentar. Nessa reflexão, é menos comum procurar se informar acerca das 

contribuições que a profissão pode dar a outras pessoas, ou à sociedade como 

um todo. Não raro esse fator é deixado de lado em favor das vantagens 

pessoais, como melhor remuneração, estabilidade na carreira, perspectivas de 

crescimento, qualidade de vida, etc. 

No caso da profissão de professor, essa escolha se torna um tanto 

problemática.  Provavelmente, nenhuma outra profissão é alvo de tantas críticas 

e preconceitos, em geral baseados em opiniões de senso comum. O que dizer 

então, de alguém que decide ser professor de Física? Este é o meu caso. Muito 

antes de começar a ter contato com a pesquisa em ensino de Física, antes 

mesmo de decidir ser professor, quando estava no curso de bacharelado em 

Física, já escutei diversas opiniões sobre a situação do ensino no Brasil. Mais 

tarde, quando decidi cursar também a licenciatura em Física, e comecei a ler 

trabalhos na área, percebi que havia diversas propostas e tentativas de 

mudança, embasadas em teorias bem estabelecidas. Os diversos problemas do 

ensino de Física e do ensino em geral já vinham sendo identificados e discutidos 

(alguns exaustivamente) há décadas. 

Mesmo assim, há no ensino de Ciências no Brasil uma alta carência de 

ações diferenciadas no ensino, contribuindo para baixos índices de desempenho 

dos alunos em Ciências/Física. Isto pode ser constatado, por exemplo, nos 

resultados dos testes de proficiência em Ciências do Programa para a Avaliação 

Internacional de Estudantes (Programme for International Student Assessment - 

PISA), como discutido por Waiselfisz (2009). Em sua mais recente edição, 

realizada em 2012, este programa avaliou cerca de 510000 estudantes com idade 

entre 15 e 16 anos, provenientes de 65 países. 
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Na parte referente às Ciências, os estudantes brasileiros apresentaram 

uma média de 405 pontos, o segundo pior resultado da América Latina e bem 

abaixo da média geral dos países participantes, que foi de 501 pontos. Levando-

se em conta os cinco níveis de proficiência determinados pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) para classificar os 

resultados, percebe-se que 61.0% dos brasileiros participantes estão no nível 

mais baixo em Ciências, demonstrando capacidade de “apresentar explicações 

científicas que são óbvias e que seguem explicitamente de evidências dadas”. Em 

contrapartida, apenas um em cada duzentos estudantes (cerca de 0.5%) se 

classificaram no nível mais alto, significando capacidade de “lidar com textos que 

não são familiares a eles, seja em forma ou conteúdo, e conduzir análises bem elaboradas 

de textos” (OECD, 2014). 

Decidi me envolver no esforço coletivo para modificar estes e outros 

problemas do ensino no Brasil. Contrariando diversas pessoas que me 

aconselhavam a trabalhar no ensino superior (que, supostamente, traz melhores 

condições de trabalho), decidi trabalhar na educação básica. Enquanto estava no 

curso de licenciatura, o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi o 

Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), uma das diversas abordagens que 

buscam superar as aulas puramente expositivas, conteudistas, e tantas outras 

características criticadas constantemente na literatura. Depois de conhecer esta e 

outras perspectivas inovadoras (que, por sinal, não são recentes) uma questão 

inevitável surgiu para mim: por que não se observa mudanças substanciais no 

sistema de ensino como um todo, a despeito de todas as propostas inovadoras 

que existem? Ou, de outra forma, o que precisa ser feito para que o resultado 

das pesquisas tenha influência efetiva no ensino de Ciências, em especial no 

ensino de Física? 

Estes são questionamentos complexos de se responder. Sei que não sou 

o primeiro nem o último a fazer essas indagações, pois se alguém tivesse obtido 

uma resposta definitiva, a situação do ensino no Brasil estaria substancialmente 
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diferente. Considerando-se que um extenso esforço coletivo é necessário para 

avançar na obtenção de respostas, a contribuição que este trabalho pretende 

oferecer refere-se às aulas de laboratório de Física. Tais aulas possuem (ou 

deveriam possuir) um caráter investigativo inerente à sua natureza, permitindo, 

a princípio, uma aproximação aos pressupostos do ENCI (apesar disso, vale 

salientar que atividades investigativas não são necessariamente atividades 

experimentais). Entretanto, para que isso seja viável, é necessária uma formação 

adequada dos professores, principalmente nos cursos de graduação, nos quais 

ocorre a formação inicial dos docentes de Física. Não se pode esperar que os 

professores utilizem metodologias diferenciadas em sua prática docente se, na 

sua formação, tais metodologias não foram empregadas, ainda que tenham sido 

estudadas teoricamente (BORGES, 2002). 

Portanto, o presente trabalho pretende investigar as atividades 

experimentais em cursos de graduação em Física (especificamente em 

disciplinas de laboratório), bem como analisar discursos de docentes e 

discentes. A partir do levantamento bibliográfico realizado, encontrou-se uma 

grande quantidade de pesquisas que estudam o laboratório didático de Física, 

tanto no nível básico quanto na universidade. Entretanto, relativamente poucos 

trabalhos se dedicaram a conhecer as concepções dos sujeitos envolvidos acerca 

dos objetivos e metodologias desse tipo de atividades. No caso de dissertações e 

teses, seguimos o levantamento feito por Alvarenga (2005), que estudou 

dezessete trabalhos que tratavam de atividades experimentais, publicados no 

período de 1974 a 1997. Entre esses, onze estudavam especificamente o ensino 

superior, porém apenas três buscaram conhecer as concepções pedagógicas de 

alunos e/ou professores. Por se tratar de um período de mais de três décadas, 

consideramos uma quantidade insatisfatória. 

Já entre os anos de 1996 e 2006, consultamos o catálogo analítico de 

teses e dissertações, cuja elaboração foi coordenada por Salem (2009), no 

Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Foram encontrados 
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registros de seis trabalhos (sendo duas teses de doutorado e quatro dissertações 

de mestrado) que enfocam as aulas de laboratório em cursos de nível superior. 

Considerando-se que o período abrangido pelo catálogo é de apenas dez anos, 

houve um leve crescimento do número de trabalhos, em relação ao 

levantamento feito por Alvarenga (2005). Porém, é um número baixo 

comparado com os doze trabalhos que, no mesmo período, versaram sobre o 

laboratório didático no ensino fundamental ou médio. 

Foram encontrados ainda dois trabalhos mais recentes que tratam do 

laboratório didático em cursos superiores de Física (ALVES, 2010; MACÊDO, 

2010) e um trabalho semelhante na área de Ensino de Química (GONÇALVES, 

2009). Além disso, foram buscados trabalhos em periódicos e anais de eventos 

nacionais (BARREIRO e BAGNATO, 1992; RIBEIRO, FREITAS e MIRANDA, 

1997; GALIAZZI, 2001; GRANDINI e GRANDINI, 2004; COSTA E SILVA, 2004; 

BORGES e ROCHA, 2012; SANTOS, COSTA e CATUNDA, 2013; MAIA et al, 

2013), sendo observada a mesma tendência em se encontrar mais trabalhos 

voltados para a educação básica. Isso reforça a necessidade de se estudar as 

aulas experimentais dos cursos de nível superior. 

Na presente pesquisa, serão analisadas duas universidades estaduais da 

região Sul/Sudoeste da Bahia, cada uma com mais de três décadas de 

existência. Enquanto a UESC se localiza entre os polos urbanos de Ilhéus e 

Itabuna, no Litoral Sul do estado da Bahia, a UESB conta com três campi, 

localizados nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Juntas, 

as duas universidades abrangem uma área de influência direta de pelo menos 

113 municípios (sendo 39 na Região Sudoeste do estado, 53 na Região Litoral 

Sul e 21 na Região Extremo Sul do estado). Na UESB foi registrado, em agosto 

de 2012, um total de 8.508 alunos matriculados em 47 cursos de graduação 

presenciais regulares, enquanto a UESC registrou, no 2º semestre de 2012, um 

total de 7853 alunos matriculados num total de 45 cursos. Em relação aos 

discentes de Física, a UESC registrou 220 alunos no 2º semestre de 2012 
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(somando os cursos regulares de bacharelado e licenciatura, além do curso 

especial à distância). Assim, conclui-se que as duas universidades exercem 

papel relevante na formação de profissionais no estado da Bahia (UESB, 2013; 

UESC, 2013). Cabe salientar que, no caso da UESB, foi investigado apenas o 

campus de Vitória da Conquista, pois o campus de Jequié não possui curso de 

Física e o campus de Itapetinga, apesar de ter fundado um curso de Física 

recentemente, ainda não formou nenhuma turma. 

Dessa forma, a questão problema que norteia a pesquisa pode ser assim 

enunciada: como as atividades experimentais estão sendo planejadas e 

realizadas nas disciplinas de laboratório de Física dos cursos de Física da UESC 

e da UESB? 

Com o objetivo de responder a essa questão, foram traçados alguns 

objetivos específicos, apresentados a seguir. 

 Identificar as concepções acerca das atividades experimentais que 

permeiam os documentos dos cursos de Física das universidades 

estudadas; 

 Conhecer os professores das disciplinas de laboratório de Física, 

suas experiências e concepções acerca das atividades experimentais; 

 Observar quais metodologias são utilizadas nas disciplinas de 

laboratório de Física; 

 Levantar as concepções dos alunos que cursam ou já cursaram 

disciplinas de laboratório de Física nas universidades estudadas, em 

relação ao laboratório didático com suas graduações. 

A primeira etapa do trabalho consiste numa análise das ementas de 

disciplinas de laboratório de Física presentes nos cursos estudados. Foram 

analisadas as metodologias previstas na ementa/planos de curso das 

disciplinas e nos projetos acadêmico-curriculares dos cursos, buscando-se 

identificar as tendências teórico-metodológicas presentes em suas propostas. A 

etapa seguinte consistiu de entrevistas com os professores que estavam 
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ministrando disciplinas de laboratório de Física, a fim de conhecer suas 

concepções acerca das atividades experimentais (AE), bem como acerca de 

propostas inovadoras no ensino de Física. 

Também foram realizadas observações em duas aulas de laboratório de 

Física na UESC, a fim de conhecer de forma mais próxima as metodologias 

empregadas. Por causa de indisponibilidade do pesquisador, não foram 

observadas aulas na UESB. O outro instrumento de obtenção de dados foi um 

questionário, direcionado aos alunos de Física da UESC e da UESB. Um total de 

53 alunos respondeu o questionário, desde iniciantes até alguns que já estavam 

nos últimos semestres do curso. 

A última etapa da pesquisa consistiu na análise dos dados construídos a 

partir das entrevistas, questionários e observações realizadas. As entrevistas 

realizadas com os professores foram registradas em áudio e transcritas. Como 

ferramenta de tratamento de dados, foi escolhida a Análise Textual Discursiva 

(ATD), conforme proposta por Moraes (2003). Nesse processo, que consiste de 

três componentes recursivos (fragmentação dos dados em unidades de 

significado, categorização, comunicação das compreensões alcançadas), as 

categorias podem ser estabelecidas com base em considerações teóricas feitas 

antes da construção dos dados (categorias a priori), ou a partir das tendências 

observadas ao estudar os dados (categorias emergentes). Foram construídas três 

categorias emergentes, com duas subcategorias na primeira e na segunda 

categorias: 

 Categoria 1 – Concepções pedagógicas dos entrevistados 

 Subcategoria 1-1 – Sobre os objetivos do laboratório didático 

 Subcategoria 1-2 – Influências da formação inicial 

 Categoria 2 – Limitações nas disciplinas de laboratório 

 Subcategoria 2-1 – Fatores Externos 
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 Subcategoria 2-2 – Fatores Internos 

 Categoria 3 – Descrição da prática docente 

A discussão desses resultados será apresentada no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 1 – AS AULAS DE LABORATÓRIO NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS/FÍSICA 

1.1 Desenvolvimento histórico das atividades experimentais no ensino de 

Ciências 

Para entender as concepções atuais acerca das atividades experimentais, 

se faz necessário conhecer seu desenvolvimento ao longo do tempo. O primeiro 

fato a destacar é que não se trata de uma abordagem recente. Pelo contrário, 

começou a se estruturar em meados do século XIX, conforme descrito na 

reconstrução histórica feita por Rodrigues e Borges (2008), que será 

suscintamente apresentada a seguir. 

O primeiro ponto importante a se destacar é a inserção de atividades 

em laboratório nas escolas, defendida pelo então reitor da Universidade de 

Harvard, Charles W. Eliot entre os anos de 1869 e 1895. Já no Brasil, as escolas 

secundárias de São Paulo continham a disciplina Ciências em seus currículos 

desde 1880, quando o Dr. Bento de Paula Souza promoveu o início do ensino da 

disciplina Química. Resumindo-se o uso de atividades de laboratório ao longo 

do século XIX, podem ser identificadas três perspectivas principais no uso de 

atividades experimentais, de acordo com os objetivos buscados: 

• descoberta verdadeira – apresentava o máximo de liberdade para 

que os estudantes investigassem questões relacionadas à natureza, de acordo 

com seus interesses; 

• verificação – os estudantes verificavam fenômenos ou leis 

experimentais através do laboratório. Era uma abordagem considerada não 

científica, já que os estudantes eram previamente instruídos sobre as conclusões 

a que deveriam chegar. 

• investigação – enfoque no qual o aluno receberia orientação a fim 

de resolver situações para as quais não conhece a solução. 
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Tais abordagens caracterizavam três concepções distintas acerca do 

ensino de Ciências, que davam maior ou menor independência aos alunos nas 

aulas. Porém, estas três linhas de pensamento convergem para a educação dos 

indivíduos num contexto de sociedade democrática. 

Passado o século XIX, os variados problemas ligados à industrialização 

nos EUA na primeira metade do século XX, geraram uma abordagem 

pragmática no ensino de Ciências. John Dewey é considerado a principal 

influência sobre tal concepção, apesar de suas ideias principais não versarem 

especificamente sobre o sistema educacional estadunidense, e sim sobre 

filosofia, psicologia, educação, sociologia e política. Para Dewey, a base de uma 

comunidade democrática era ter pessoas capazes de realizar investigações 

reflexivas, através de hábitos científicos da mente. Neste viés, todas as 

experiências vividas pelos estudantes (dentro e fora da escola) seriam 

oportunidades de desenvolver tais hábitos. Ao ambiente escolar cabia a função 

de servir como uma comunidade em miniatura, promovendo o 

desenvolvimento moral e social dos alunos (TEITELBAUM e APPLE, 2001). 

Nesta mesma época, no Brasil, as atividades experimentais realizadas 

seguiam o que era proposto nos livros didáticos (os quais eram traduções de 

livros europeus), sendo de caráter demonstrativo. O laboratório didático tinha 

configuração semelhante à de um anfiteatro, com uma mesa de trabalho para o 

professor realizar os experimentos, enquanto os alunos assentados em volta 

assistiam passivamente. A visão tradicional do ensino era predominante, pois 

[...] a Ciência e o cientista são vistos como os grandes detentores da 
verdade científica, acima de qualquer suspeita, possuidores de uma 
neutralidade que é impermeável às influências sociais, econômicas, 
políticas e culturais (SANTOS, 2001, p.12). 

Porém, tal cenário sofreu algumas modificações com o final da 2ª guerra 

mundial e consequente início da guerra fria e da corrida armamentista entre 

EUA e União Soviética. Nessa mesma época, no ano de 1946, foi criado o 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), inicialmente 
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vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. Este órgão constituiu uma 

forma de representação da UNESCO, fundada em 1945. O IBECC se tornou, nas 

décadas seguintes, o principal agente de mudanças no cenário do ensino de 

Ciências. 

A necessidade de avançar rapidamente em termos de ciência e 

tecnologia para fins bélicos gerou um enfoque ainda mais pragmático no ensino 

de Ciências nos Estados Unidos, levando à formação do “Physical Science 

Study Committee” (PSSC) em 1956.  Essa urgência em se modificar o ensino de 

Física norte-americano se tornou ainda mais notória após a Rússia lançar, em 

1957, o satélite Sputnik, o que demonstrou o quanto esse país estava avançado 

em tecnologia. (GASPAR, 2014) 

Em 1960, o PSSC lançou seu livro-texto, além de um guia de laboratório 

e outros materiais de apoio. Neste projeto e em outros que se seguiram, foi 

evidente a crença na possibilidade de “redescoberta” dos conteúdos científicos 

pelos alunos, partindo das atividades experimentais. No prefácio do livro-texto 

do PSSC, por exemplo, lê-se: “Com aparelhamento simples de laboratório, os 

estudantes descobrem a lei do movimento de Newton”. 

Apesar de propor uma forma de ensino diferente do método tradicional 

e estimular outros projetos de renovação do ensino, os resultados do PSSC 

foram um tanto decepcionantes, o que levou ao seu abandono em poucos anos. 

Um dos principais motivos foi a hipótese epistemológica de que os alunos 

poderiam redescobrir os conteúdos científicos. Como aponta Gaspar (2014), 

essa ideia desconsidera a importância de se adotar uma determinada teoria, ou 

hipóteses teóricas, antes de se fazer uma observação. Assim, não se pode 

esperar que os alunos deduzam os conteúdos científicos que ainda não 

dominam apenas pela interação com os experimentos. 

No final da década de 1960 começou a se fortalecer a preocupação em 

formar cidadãos para lidar adequadamente com o crescente desenvolvimento 



20 

 

 

da tecnologia. Segundo Rodrigues e Borges (2008), foi nessa época que surgiram 

os conceitos de Alfabetização Científica (science literacy) e de enfoque em 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). A influência dessas ideias pode ser 

percebida no “Segundo Livreto de Pesquisa em Educação” (Second Handbook 

of Research on Teaching), publicado nos EUA em 1973, no qual foram listados 

cinco grupos de objetivos que poderiam ser atingidos através do uso do 

laboratório em aulas de ciências. 

(a) habilidades - de manipular, questionar, investigar, organizar e 

comunicar; 

(b) conceitos - como hipótese, modelo teórico, categoria taxionômica; 

(c) habilidades cognitivas - pensamento crítico, solução de problemas, 

aplicação, análise, síntese; 

(d) compreensão da natureza da ciência - empreendimento científico, 

cientistas e como eles trabalham, existência de uma multiplicidade de métodos 

científicos, inter-relações entre ciência e tecnologia e entre as várias disciplinas 

científicas; 

(e) atitudes - como curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, 

precisão, confiança, perseverança, satisfação, responsabilidade, consenso, 

colaboração, gostar de ciência. 

Isso representa uma tentativa clara de se desconstruir o modelo 

tradicional de laboratório. Porém, esse processo não seria simples nem rápido. 

Para não estender demasiadamente essa revisão histórica, citaremos a síntese 

apresentada na dissertação de mestrado de Alvarenga (2005), presente no 
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trabalho de Bross1, que apontou três grandes períodos do uso de atividades 

experimentais no Brasil: 

“Era das máquinas” – final do século XIX até a década de 1940; 

“Era dos kits” – década de 1950 e parte da década de 1960; 

“Era da sucata” – fim da década de 1960, com resquícios até hoje. Esta 

fase corresponde ao surgimento e disseminação de propostas de atividades 

experimentais com materiais de baixo custo. 

A partir de meados de 1970, começa a se delinear o Ensino de Física 

como área de pesquisa, ao mesmo tempo em que surgem projetos nacionais. 

Como exemplos, Bross cita o “Física Auto-Instrutivo” (apresentado em 1974 

pelo Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de Física), o Projeto Brasileiro 

para o Ensino de Física (produto da tese de doutorado de Rodolpho Caniato) e 

o PEF – Projeto de Ensino de Física, consolidado em 1975. Tais projetos tinham 

em comum o estímulo ao uso de materiais de baixo custo, à participação ativa 

do estudante e ao trabalho em grupo. 

A seguir, comentamos com mais detalhes o trabalho de Alvarenga 

(2005), que procurou por teses e dissertações, defendidas no Brasil, que tratam 

de atividades experimentais. A busca realizada varreu o período de 1970 a 2004. 

Segundo o autor, o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu no Brasil teve 

início na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1965. Porém, as 

primeiras dissertações de mestrado só foram defendidas no início dos anos 

1970. Assim, o primeiro trabalho encontrado que atendeu aos critérios de 

pesquisa do autor foi uma tese de doutorado, defendida em 1974. 

                                                           
 

1 Bross, A. M. M. Recuperação da memória do ensino experimental de Física na escola 

secundária brasileira – produção, utilização, evolução e preservação dos equipamentos. 1990. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Física/Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo.– Referência não encontrada. 
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Uma tendência constatada foi a preocupação em avaliar o aprendizado, 

objetivo que norteou onze dos dezessete trabalhos estudados, em geral sendo 

realizadas comparações de resultados obtidos com o uso de diferentes 

metodologias. Como será comentado a seguir, apenas três buscaram identificar 

as concepções dos docentes acerca das atividades experimentais, ou conhecer os 

fatores que influenciam sua escolha metodológica. 

No período entre 1974 e 1979, foram analisados sete trabalhos (uma tese 

de doutorado e seis dissertações de mestrado): cinco voltados ao ensino 

superior e dois ao ensino médio. Dentre os trabalhos voltados ao ensino 

superior, quatro tratam da proposição e/ou avaliação de propostas 

diferenciadas para o laboratório didático. A dissertação de mestrado de Vera 

Lúcia Soares (defendida em 1977) tem objetivos em comum com a nossa, uma 

vez que investiga “como que os professores de Física entendem o papel, os 

objetivos e a organização do laboratório didático de Física?” (ALVARENGA, 

2005, p. 24). 

A autora (Soares) analisa a proposta de reforma universitária de 1968, 

relacionando os objetivos desta com os propostos pelos professores de cursos 

de Ciências Exatas da Universidade de São Paulo (USP). Suas fontes de dados, 

porém, foram diversas das nossas. Ao invés de buscar o discurso explícito dos 

docentes, a pesquisadora fez uma análise documental com publicações 

científicas, além de documentos que regiam a prática laboratorial na USP. Por 

fim, analisou as aulas de laboratório do primeiro ano do curso de Física da USP. 

Várias críticas foram feitas, tanto em relação aos objetivos buscados para o 

laboratório didático, quanto em relação ao que era efetivamente alcançado. 

Os objetivos propostos foram considerados por Soares como 

insatisfatórios, tanto para os professores quanto para os alunos. A função de 

complementar o ensino teórico não estava sendo alcançado, segundo a autora, 

por falta de sincronia entre as aulas teóricas e as experimentais. Além disso, a 

presença de roteiros muito detalhados e diretivos (que já expunham os 



23 

 

 

resultados a serem obtidos) deixava pouco espaço para decisões por parte dos 

alunos, limitando-os a verificar leis e/ou determinar o valor de grandezas 

físicas. Por fim, é sugerido que sejam realizados experimentos que se 

aproximem da proposta de laboratório aberto ou divergente, permitindo maior 

liberdade para os alunos decidirem sobre os objetivos e procedimentos. 

No período entre 1981 e 1989, foram analisados oito trabalhos (uma tese 

de doutorado e sete dissertações de mestrado): cinco voltados ao ensino médio 

e três ao ensino superior. Dentre os trabalhos voltados ao ensino superior, dois 

têm foco na avaliação da aprendizagem dos estudantes, enquanto o terceiro 

analisou um programa de atualização de professores. Este último (dissertação 

de mestrado defendida por Nirce Gadioli em 1989), além de analisar as 

atividades do referido programa de atualização, também colheu relatos dos 

professores envolvidos. 

Assim como na nossa pesquisa, um dos objetivos do trabalho de 

Gadioli foi identificar as concepções, implícitas nos discursos, acerca das 

atividades experimentais. Um aspecto interessante é que a grande maioria dos 

participantes do curso havia tido pouca ou nenhuma atividade experimental 

durante sua formação. Não obstante, desde o início do curso havia um consenso 

de que tais atividades são um dos mais importantes recursos didáticos para o 

ensino de Física. Segundo a autora, esse aparente contrassenso fez sentido ao 

observar o fascínio demonstrado pelos professores quando visualizaram 

fenômenos físicos através de experimentos. 

Ao fim da primeira etapa do programa de atualização, foram listados os 

principais objetivos do laboratório didático, segundo a opinião consensual dos 

professores presentes. Estes objetivos não fogem ao discurso padrão descrito 

pela literatura: motivar o aluno; fixar/confirmar o conteúdo teórico; 

desenvolver o raciocínio e habilidades manuais; complementar o ensino teórico. 

Porém, após o final das atividades do programa, as concepções dos professores 

foram refinadas, englobando também as potencialidades do laboratório 
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enquanto espaço de discussão das ideias dos estudantes e busca de soluções 

para situações problematizadoras. 

Cabe aqui uma breve descrição da tendência observada nos Estados 

Unidos da América (EUA) no fim da década de 1980 (que coincidiu com o fim 

da Guerra Fria). Nessa época, segundo Rodrigues e Borges (2008), havia se 

chegado a um consenso entre os pesquisadores de ensino sobre a necessidade 

de que os estudantes fossem cientificamente alfabetizados de forma ampla. 

Começaram a surgir nos EUA novos projetos educacionais tais como o “Project 

2061” (iniciado em 1985 tendo como mote a passagem do cometa Halley, que 

seria novamente observado no ano de 2061), que buscou se aproximar da 

investigação científica, tentando dar aos alunos condições de buscar respostas 

para suas indagações acerca da natureza, descrevendo e manipulando 

conscientemente dispositivos, organismos, materiais presentes à sua volta. 

Como veremos um pouco adiante, essa tendência também se refletiu, na década 

de 1990, nas pesquisas realizadas no Brasil. 

Nesta mesma época, Blosser (1988) criticou alguns objetivos geralmente 

atribuídos às AE, apontando concepções que considerava equivocadas. Uma 

delas é a ideia segundo a qual os experimentos servem para ilustrar os 

conhecimentos científicos. Este objetivo seria um equívoco, por ignorar que as 

teorias científicas são, muitas vezes, fruto de considerações teóricas e/ou 

matemáticas, sendo (ou não) corroboradas posteriormente por experimentos. 

Além do mais, mesmo quando as teorias são fruto de experimentos, isso não se 

dá através de um único experimento simples. 

Outra crítica apresentada por Blosser é sobre a função, comumente 

atribuída às aulas de laboratório, de desenvolver no estudante habilidades 

manipulativas. Na visão dessa autora, tal concepção também seria limitada, 

considerando o caráter das disciplinas de laboratório da graduação. As 

habilidades desenvolvidas nessas atividades experimentais costumam ser 

excessivamente básicas, relacionadas à manipulação de equipamentos, 
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realização de medidas e tratamento de resultados. Porém, tais habilidades não 

deveriam, segundo a autora, ser consideradas como um fim educacional em si 

mesmas, já que são apenas ferramentas do trabalho científico, que exige outras 

habilidades mais complexas. 

Tais críticas eram pertinentes também à realidade brasileira, como ficou 

evidenciado nos trabalhos citados por Alvarenga, que tratavam o laboratório 

didático como meio de fixar/confirmar o conteúdo teórico e desenvolver 

habilidades necessárias ao trabalho em laboratórios de pesquisa. 

Voltando à revisão de dissertações e teses, feita por Alvarenga (2005), 

chegamos ao último período analisado, que se inicia em 1990 e vai até o ano de 

conclusão de sua dissertação. Foram encontrados apenas três trabalhos que 

atendessem às delimitações da pesquisa, todos dissertações de mestrado que 

estudam o laboratório didático no ensino superior. Enquanto duas delas 

mantinham a tendência de diagnóstico/avaliação das aulas experimentais, uma 

se mostrou particularmente próxima dos objetivos aqui buscados, apesar de ter 

um foco maior na análise da produção bibliográfica referente ao laboratório 

didático nas décadas de 1970 até 1990. Esta foi a pesquisa de Inês Schmidt, 

defendida em 1995. A autora partiu do seguinte problema de pesquisa: 

Frente ao grande número de trabalhos publicados, simpósios e 
encontros pedagógicos que têm como tema propostas inovadoras e 
soluções para o problema do ensino experimental de Física; por que 
há tanta inércia na implementação dessas? (ALVARENGA, 2005, p. 
165) 

Para responder a essa questão, foi feita uma varredura nas publicações 

em periódicos, além de trabalhos apresentados no SNEF até então. Após a 

busca inicial, foram analisados em profundidade vinte e seis artigos, publicados 

entre 1979 e 1992, que tratavam do laboratório didático no terceiro grau (ensino 

superior). A autora identificou que grande parte dos trabalhos encontrados 

eram descrições de arranjos experimentais, sem levar em conta o papel da 

atividade experimental na aprendizagem dos alunos. Por outro lado, durante a 
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década de 1980, o laboratório era predominantemente visto como um meio de 

verificar a teoria e compreender o “método científico” (concepções criticadas 

por Blosser, como vimos anteriormente). Já na década de 1990, aumentou a 

preocupação em tornar o conteúdo mais significativo e concreto para os alunos, 

a partir das atividades experimentais. 

Na etapa seguinte de seu trabalho, Schmidt mapeou as concepções 

acerca do laboratório, analisando estatisticamente questionários respondidos 

por cem alunos universitários. Além disso, realizou entrevistas não diretivas 

com professores do segundo e terceiro grau, utilizando um método de análise 

de conteúdo para interpretá-las. Não conseguimos acesso ao trabalho completo, 

de forma que não temos detalhes sobre qual era a formação dos professores 

entrevistados, ou a que curso pertenciam os alunos que responderam ao 

questionário. Porém, as informações disponíveis evidenciam que não é nova a 

preocupação com a influência das concepções dos professores e alunos na 

realização de atividades experimentais. Também se percebe a constatação, há 

quase vinte anos, de que as pesquisas acerca do laboratório didático não 

surtiam o efeito desejável sobre a prática docente. 

Em relação às concepções dos alunos, Schmidt concluiu que os alunos 

consideravam o laboratório didático como elemento importante para facilitar a 

compreensão dos conteúdos de Física. Porém apenas dois por cento deles 

demonstrou considerá-lo como ferramenta para desenvolver teorias. Já os 

professores, de maneira geral, consideravam a utilização do laboratório como 

sendo de extrema importância. Entretanto, poucos explicitaram qual era sua 

visão a respeito da experimentação da ciência. 

Finalizamos esta breve descrição dos resultados obtidos por Alvarenga 

(2005) destacando a principal tendência observada nas dissertações e teses das 

últimas décadas do século XX: propor e/ou avaliar metodologias inovadoras 

para o laboratório didático, tanto no nível médio quanto no ensino superior. 

Além dessa tendência principal, o objetivo de conhecer a visão dos professores 
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sobre o ensino experimental, apesar de ser escasso, esteve presente em 

pesquisas de todas as décadas pesquisadas. 

Neste aspecto, julgamos relevante citar o artigo de Thomaz (2000), que 

apresenta resultados de uma pesquisa realizada em Portugal no início da 

década de 1990, na qual foram sondadas as concepções de 725 professores do 

ensino básico e secundário (que, no Brasil, correspondem ao fundamental e 

médio, respectivamente). De forma similar ao que ocorre no Brasil, houve uma 

disparidade entre as potencialidades atribuídas ao laboratório didático e os 

resultados efetivamente alcançados em sua utilização. Enquanto a maioria 

(porcentagens entre 71% e 81,5%) considerou "muito importante" (segundo 

classificação proposta no questionário) objetivos tais como "Compreender fatos 

e conceitos de Física e de Química", "Desenvolver capacidades de pesquisa", 

"Desenvolver atitudes científicas" e "Desenvolver capacidades manipulativas", 

apenas uma pequena parcela (entre 3% e 7,5%) classificaram como “muito 

elevado” o seu grau de sucesso em efetivar esses objetivos. 

A mesma autora também relata resultados de um questionário 

respondido por 29 docentes do Departamento de Física da Universidade de 

Aveiro, sobre o papel do trabalho experimental no contexto universitário. Os 

resultados obtidos permitem inferir que, também em nível superior, a 

perspectiva sobre o papel dos trabalhos da experimentação no ensino da Física 

é focada nos conteúdos e não no desenvolvimento do indivíduo. Dentre os 29 

docentes que responderam ao questionário, 21 não demonstraram preocupação 

específica com o desenvolvimento das capacidades do aluno, enfatizando que o 

laboratório teria como objetivos ajudar na compreensão/ilustração/verificação 

das leis e conceitos trabalhados nas aulas teóricas. 

Avançando em nossa pesquisa bibliográfica, buscamos desdobramentos 

das três dissertações analisadas por Alvarenga que tinham proximidade com 

nosso trabalho (a de Vera Lúcia Soares, em 1977; a de Nirce Gadioli, em 1989; e 

a de Inês Schmidt, em 1995). Foi encontrado apenas um artigo de Soares, 
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derivado da primeira parte de sua dissertação (O Ensino de Física no ciclo 

básico e a reforma universitária), artigo este que não aborda especificamente o 

laboratório didático. Em relação a Gadioli, o único dado encontrado foi o 

registro de participação num grupo de trabalho do X Simpósio Nacional de 

Ensino de Física (SNEF), no qual a autora discute necessidade de modificações 

no currículo das licenciaturas e nos cursos de capacitação de professores. 

Sobre a continuidade da pesquisa de Schmidt, foram encontrados dois 

trabalhos. No primeiro, que consta nas atas do V Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (Schmidt, 2005), a busca de publicações 

acerca de atividades experimentais é redirecionada para o final da década de 

1980 e início de 1990. Os autores identificam, na década de 1980, uma tendência 

das pesquisas a enfocar a descrição e avaliação de experiências pedagógicas, os 

conteúdo e equipamentos envolvidos. Esta é a mesma tendência identificada 

nas dissertações e teses pelo trabalho de Alvarenga (2005). Já na década de 1990, 

é percebida uma diversidade maior nos temas de discussão: há a preocupação 

em desenvolver atitudes investigativas no aluno, bem como em promover uma 

aprendizagem significativa ao abordar questões problematizadoras. Também 

são enfatizadas a visão de educação, à concepção de ciência, e à visão de 

laboratório, bem como às estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas pelos 

professores. 

Schmidt (2005) ainda realiza uma comparação dos resultados de sua 

pesquisa com os apresentados por Araújo e Abib (2003), que fizeram um 

levantamento semelhante abrangendo os anos de 1992 e 2001. Neste último 

trabalho é corroborada a tendência, observada por Schmidt, de se propor 

atividades de caráter construtivista (caracterizadas principalmente por 

estimular uma postura ativa no aluno). Por fim, foram identificados quatorze 

trabalhos (13,2% do total) relacionando a formação de professores com o ensino 

de laboratório. 
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Concluiremos a descrição dos resultados de nossa pesquisa 

bibliográfica comentando dois trabalhos recentes sobre o laboratório didático. O 

primeiro é a dissertação de mestrado de Macêdo (2010), que investigou o curso 

de licenciatura em Física do Instituto de Física da Universidade Federal da 

Bahia (IF-UFBA). O principal objetivo foi averiguar como os alunos utilizavam 

os conhecimentos acerca de propostas inovadoras para o laboratório didático. 

Uma das principais conclusões do autor é que, apesar de os resultados 

da pesquisa em Ensino de Física estarem sendo trabalhados na formação dos 

professores e, a despeito das intenções de utilizar práticas diferenciadas, os 

recém-formados sofrem forte influência das práticas com que foram formados. 

Além disso, suas bases epistemológicas e pedagógicas são frágeis, dificultando 

a necessária reflexão e criticidade acerca das práticas tradicionais de ensino. 

O trabalho de Macêdo também chama a atenção para a necessidade de 

se discutir com os alunos sobre a natureza da Ciência, a fim de desconstruir a 

visão arcaica de que o conhecimento é um conjunto de fatos isolados, que são 

transmitidos aos estudantes como verdades acabadas. Tal desconstrução passa 

também pela modificação dos livros-texto que, quando apresentam algo sobre a 

construção e natureza do conhecimento científico, se limitam a alguns 

parágrafos iniciais (imediatamente seguidos por fatos e conceitos que tomam o 

restante do conteúdo). 

O outro trabalho a ser citado é a tese de doutorado de Alves (2010), que 

trata da formação inicial do professor de Física no contexto específico do curso 

de licenciatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no estado do Paraná. 

Apesar de não enfocar especificamente o laboratório didático, esse trabalho 

trata do processo de construção da identidade docente, que passa pela 

necessidade de refletir sobre a própria ação, para poder modificá-la se 

necessário. 
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A tese de Alves defende uma maior dialogicidade no ensino, 

possibilitando uma relação constante entre pesquisa, ensino e extensão, o que 

tornará viável vencer a dicotomia teoria-prática e transcender as situações-

limite que se apresentam no contexto educacional. Para isso, uma das propostas 

inovadoras utilizadas na intervenção realizada pelo autor foi a perspectiva de 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), que será brevemente 

apresentada no final deste capítulo. 

Na próxima seção, são analisados aspectos mais do laboratório didático 

no ensino superior, além de críticas feitas em trabalhos um pouco mais recentes. 

1.2 Panorama atual das atividades experimentais nas graduações em Física 

A fim de tecer uma análise sobre as disciplinas de laboratório de Física, 

é conveniente apresentar antes algumas considerações sobre a formação de 

professores em geral. Um aspecto problemático predominante nesse campo é a 

visão da prática profissional (no caso a prática docente) como a solução de 

problemas técnicos por meio da aplicação de conhecimentos e procedimentos 

elaborados através da pesquisa científica. Tal aspecto caracteriza o modelo 

conhecido como racionalidade técnica, ou epistemologia positivista da prática, 

conforme exposto e criticado por Schön (Contreras, 2002). 

Seguindo essa perspectiva, a função do professor seria transmitir aos 

alunos os conteúdos específicos da disciplina que leciona, utilizando os 

produtos da pesquisa em educação, em especial os livros didáticos (que contém 

os conteúdos, seguidos de exercícios e outras atividades propostas). As 

situações inerentes ao processo educacional seriam encaradas como problemas 

técnicos, cuja solução é obtida através dos conhecimentos técnicos 

(provenientes dos especialistas) em forma de prescrições fechadas e diretivas. 

Ainda segundo Contreras (2002), a racionalidade técnica pressupõe 

uma relação hierárquica entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. 

O conhecimento científico estabeleceria leis causais para predizer e tentar 
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controlar as variáveis que interferem na prática. Assim, a segunda seria 

dependente do primeiro, apesar de este ser produzido em um contexto 

diferente, baseado em situações também diferentes. Além de conferir maior 

status ao saber teórico em detrimento do saber prático, tal visão deixa em 

segundo plano os saberes e habilidades construídos no decorrer da prática. 

Como será discutido a seguir, essa separação se reflete no currículo dos cursos 

de graduação em Ciências/Física. 

Cabe destacar que os cursos de licenciatura no Brasil começaram a ser 

implantados na década de 1930, a partir das faculdades de filosofia, com o 

objetivo de formar docentes para as escolas secundárias. Estando de acordo 

com uma epistemologia positivista, o currículo desses cursos seguiu o esquema 

conhecido como “3+1”, no qual o curso dedica três anos às disciplinas de 

conhecimento específico, dedicando o último ano às disciplinas de 

conhecimento pedagógico (MORTIMER e PEREIRA, 1999; ALVES, 2010). 

Anos mais tarde, com o acesso ao ensino para um número muito maior 

de pessoas (promovido durante o governo do presidente Getúlio Vargas), 

começaram a surgir problemas para suprir as necessidades de uma educação 

para as massas. Em relação à disciplina de Física, pode-se citar, por exemplo, a 

falta de professores capacitados, o número incipiente de aulas de Física na 

grade curricular das escolas, estrutura física precária, entre outras questões 

estruturais. Também já era hegemônica a perspectiva do ensino como uma 

atividade expositiva, limitada ao conteúdo que constava nos livros didáticos 

(GOBARA E GARCIA, 2007). 

Em relação ao professor de Física, esse profissional tem sido concebido 

de acordo com o modelo da racionalidade técnica que, considera o professor 

como um profissional puramente técnico que, em sua prática, aplica regras 

derivadas do conhecimento científico e pedagógico produzido por 

pesquisadores. Consequentemente, sua formação nos cursos de licenciatura foi 

separada em disciplinas de formação específica (sobre os conteúdos a se 
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ensinar) e de formação pedagógica (sobre a prática docente) (MORTIMER e 

PEREIRA, 1999). 

As disciplinas denominadas de “conhecimento específico” são aquelas 

que têm como objetivo a apropriação, por parte dos discentes, das teorias 

consolidadas no meio científico, que serão ensinadas aos alunos da educação 

básica. Por esse motivo, os encarregados dessas disciplinas são 

predominantemente pesquisadores que atuam na pesquisa em Física teórica 

e/ou experimental. Uma primeira consequência a ser apontada é que as aulas 

tendem a reproduzir a visão de ciência dominante na área de pesquisa. Assim, 

dificilmente serão formados alunos com capacidade de questionar criticamente 

aspectos da atividade científica. 

Outro aspecto a ser destacado é que, em tais disciplinas, os conteúdos 

são abordados de forma expositiva, focada em dois aspectos: apresentar os 

conceitos principais; deduzir equações para determinadas situações específicas. 

Geralmente tais situações são abordadas por terem sido consideradas como 

relevantes em algum momento da história da pesquisa em Física. Após as 

explanações teóricas, os livros-texto apresentam exercícios para serem 

resolvidos pelos alunos. Tais exercícios tem caráter fechado, abordando em 

geral situações similares às apresentadas na explicação teórica, mas com 

condições específicas diferentes. Em todos os casos, são apresentadas no 

enunciado da questão as condições a serem consideradas e os dados necessários 

para que se obtenha um resultado previamente definido, caracterizando uma 

abordagem produtiva do ensino, tal como apontado por Contreras (2002). 

Nessa concepção de ensino, aprender significa ser capaz de resolver o 

tipo de exercícios constante nos livros-texto, que visam a obter valores 

numéricos ou equações específicas. Para que tais objetivos sejam alcançados, os 

enunciados já trazem de forma pronta as considerações qualitativas necessárias. 

Isso tolhe a capacidade dos alunos de analisarem uma situação-problema e 

fazer tais considerações. Essas características são diferentes dos problemas 
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autênticos sobre os quais trabalham os cientistas, que são predominantemente 

abertos. Nesses casos, cabe ao pesquisador delimitar condições simplificadoras 

e tecer hipóteses que permitam a resolução do problema (CARVALHO e GIL-

PÉREZ, 2003). 

Se a lógica produtiva de ensino (de acordo com a racionalidade técnica) 

é inconveniente na formação de um bacharel em Física (já que não o prepara 

adequadamente para lidar com problemas físicos reais), na formação de um 

professor de Física é paradoxal e contraproducente. Como a maior parte do 

curso de licenciatura em Física é dedicada às disciplinas de conteúdos 

específicos, pode-se esperar que os alunos tendam a repetir em sua prática 

docente os métodos pelos quais foram ensinados nas disciplinas específicas da 

graduação, pois elas fornecem a base de conteúdos que serão ensinados no 

ensino médio. 

Esta tendência também é observada nas disciplinas de laboratório 

presentes na grade curricular dos cursos de Física, pois estas também são 

ministradas, em geral, por docentes sem formação específica na área de ensino. 

Tais disciplinas têm um caráter predominantemente verificativo, ou seja, 

propõem a observação de fenômenos estudados nas disciplinas específicas com 

o objetivo de atestar a validade das leis físicas (AZEVEDO, 2004). 

A partir disso, é possível identificar duas consequências negativas 

principais. Sendo bem definido o objetivo das aulas, estas são excessivamente 

direcionadas por roteiros fechados e algorítmicos. Isso tolhe novamente a 

capacidade de análise qualitativa das situações físicas pelos alunos, assim como 

ocorre nos exercícios fechados dos livros-texto. Ademais, os experimentos 

realizados abordam situações idealizadas e específicas, não desenvolvendo nos 

alunos a independência para analisar problemas físicos concretos. 

As considerações acima levam a reflexões sobre as aulas de laboratório 

na educação básica. Como evidenciado no trabalho de Laburú (2007), as aulas 
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em laboratório não são uma prática predominante nas escolas. Isso ocorre 

apesar das atividades experimentais serem defendidas amplamente como 

alternativa interessante às aulas tradicionais, e a despeito do investimento 

substancial em equipar as escolas públicas com laboratórios de Ciências. Por 

outro lado, quando ocorrem, essas aulas tendem a refletir as práticas de 

laboratório dos cursos de graduação, com o agravante de que os experimentos 

realizados na educação básica são ainda mais simplificados, em virtude da 

menor complexidade dos conteúdos abordados nesse nível de ensino. 

Uma pesquisa acerca das atividades experimentais no ensino superior 

foi realizada por Gonçalves (2009) com professores de um curso de licenciatura 

em Química. Como as características dos cursos estudados nessa pesquisa se 

aproximam muito da situação observada nos cursos de graduação em Física, 

faremos uma breve exposição dos resultados obtidos com professores de 

componentes curriculares integradoras, voltadas para o ensino de Ciências. No 

caso da universidade enfocada, as componentes denominadas integradoras são 

as disciplinas comumente chamadas “pedagógicas”, tais como “Prática de 

Ensino”, “Estágio supervisionado”, entre outras. 

No trabalho acima, os entrevistados assinalaram espaços e tempos para 

a aprendizagem acerca da experimentação, citando a necessidade de enfrentar a 

dicotomia entre aprendizagem de conteúdos pedagógicos e conteúdos 

específicos. Para isso, os licenciandos deveriam tomar contato com os 

conhecimentos oriundos das pesquisas em ensino de Ciências, a fim de analisar 

suas futuras práticas e as práticas a que foram submetidos. Porém, houve 

posicionamento contrário à criação de uma componente curricular específica 

(CCE) para a experimentação. 

Um dos argumentos apresentados é que a criação dessa CCE por si só 

não seria efetiva para romper com práticas equivocadas, pois dependeria do 

professor que ministrasse a disciplina, além de se correr o risco de gerar uma 

fragmentação do ensino de experimentação. Como alternativa a uma CCE, são 
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citados os espaços não disciplinares, como atividades de extensão, que seriam 

momentos oportunos para problematizar com os estudantes a experimentação 

nas escolas. Tal posicionamento demonstra uma preocupação em superar o 

afastamento entre universidade e escola, situação que também é um problema 

nos cursos de Física. Ainda nesse sentido, os professores entrevistados sugerem 

a realização de experimentos pelos licenciandos nas escolas, dentro da carga 

horária prevista para prática de ensino. Dessa forma, haveria a inserção no meio 

escolar em diversos momentos ao longo do curso (e não apenas nos estágios, 

que ocorrem apenas nos últimos semestres). 

O estímulo à reflexão constante sobre a prática docente foi uma 

preocupação demonstrada pelos entrevistados. Uma forma apontada por eles 

para estimular tal reflexão já durante a licenciatura seria filmar aulas 

experimentais que fossem realizadas nas escolas. Tal prática permitiria perceber 

detalhes que passam despercebidos enquanto se está imerso na prática docente. 

É apontada também a ideia de envolver formadores, licenciandos e professores 

da educação básica em discussões acerca da experimentação, contribuindo 

também para que os formadores tomem conhecimento da realidade escolar em 

que os seus alunos atuarão. 

Essa discussão é necessária, pois o simples contato dos licenciandos 

com a realidade escolar (que já ocorre nos estágios) não basta para se afastar do 

modelo de racionalidade técnica. Os depoimentos obtidos por Gonçalves (2009) 

corroboraram a tese de que é necessário problematizar as atividades 

experimentais durante a prática docente e no desenvolvimento profissional dos 

docentes de instituições de ensino superior. 

Das colocações acima se conclui que, ao invés de oferecerem bases para 

uma prática docente adequada, as disciplinas estudadas pelo autor supracitado 

perpetuam o modelo de racionalidade técnica, de forma semelhante às 

disciplinas de laboratório de Física. Assim, há uma maior tendência de que os 

licenciandos adotem em sua prática docente métodos expositivos e 
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excessivamente diretivos. É alimentada também a noção de que os alunos são 

receptores passivos de informações, que devem ser capazes de resolver 

questões padronizadas de forma puramente operacional. 

Em relação à preparação para a docência de Física, esta ocorre, de forma 

mais direta, nas disciplinas de estágio supervisionado, quando 

obrigatoriamente há o contato do licenciando com a escola. Nessas disciplinas, 

espera-se que os discentes apliquem os conhecimentos estudados nas outras 

disciplinas. Porém, tal expectativa é equivocada, pois a prática real em sala de 

aula traz situações e variáveis que não podem ser previstas por modelos gerais 

produzidos a partir de conhecimentos teóricos (MORTIMER; PEREIRA, 1999). 

Outro aspecto inadequado a se destacar é o fato de as disciplinas 

específicas serem ministradas predominantemente por pessoas sem formação 

pedagógica (pesquisadores da área básica) que ministram aulas como exigência 

das universidades, já que estas não contratam profissionais apenas para realizar 

pesquisas. Somando este fator com as limitações de carga horária das 

disciplinas e às extensas ementas, a articulação dos conteúdos com a prática 

docente, fica ainda mais dificultada. 

Como alternativa para promover diminuir a dissociação entre teoria e 

prática, o trabalho de Mortimer e Pereira (1999) propõe (entre outras coisas) que 

as disciplinas destinadas a iniciar o licenciando na atividade docente 

(denominadas no artigo como disciplinas de formação profissional geral e 

formação específica) estejam presentes desde os primeiros semestres do curso. É 

ressaltada a necessidade de que tais disciplinas sejam articuladas com as 

disciplinas de formação básica, apesar de não ser apontado especificamente 

como isso pode ocorrer. 

Sobre a articulação entre as disciplinas teóricas e a preparação para a 

prática docente, o trabalho de Alves (2010) analisa a legislação que rege a 

formação inicial de professores de Física. Como documento legal relativamente 
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recente, é citada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. Entre outras disposições dessa lei, cabe destacar o artigo 65, no qual 

está estabelecido que “A formação docente, exceto para a educação superior, 

incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.” Cinco anos mais 

tarde, um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 28/2001) 

acrescentou mais 100 horas à prática de ensino, totalizando 400 horas como 

mínimo. Essa lei recomenda a articulação dessas horas de prática de ensino com 

os conteúdos específicos da graduação, a fim de permitir a reflexão e 

preparação para a futura prática docente. Porém, não são determinadas formas 

específicas de se utilizar essas horas. 

Nesse sentido, cabe destacar a proposta do curso de licenciatura em 

Física da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), investigado no trabalho 

de Passinho (2012), que integrou essas horas ao curso como uma componente 

curricular, integrada às disciplinas específicas. Foi determinado que essa 

componente curricular tivesse carga horária de 15 horas, sendo sugerido que se 

realizem, por exemplo: “a) observações in loco; b) registros sistemáticos; c) 

atividades de iniciação à pesquisa; d) elaboração, execução e avaliação de 

programas e projetos”. Além de evidenciar que o Plano Acadêmico Curricular 

(PAC) do curso de Física da UESC não explica exatamente o que seriam tais 

atividades, o trabalho de Passinho (2012) conclui que vários professores do 

curso de Física da UESC sequer sabiam da existência de tal carga horária de 

prática de ensino. 

Assim, aliando-se os três fatores (desconhecimento das horas de prática 

de ensino, falta de orientações na ementa das disciplinas, falta de formação 

pedagógica dos docentes) a realização de atividades de prática de ensino nas 

disciplinas específicas (e, consequentemente, a articulação entre teoria e prática) 

fica comprometida nessa instituição. Em outros cursos de licenciatura, nos 

quais as horas de prática de ensino sequer estejam integradas à carga horária 
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das disciplinas específicas, supõe-se que a articulação entre teoria e prática seja 

ainda mais prejudicada. 

Por fim, consideramos que os dois aspectos abordados nesta seção 

(embasamento no paradigma da racionalidade técnica, desarticulação entre 

teoria e prática docente) permeiam os cursos de graduação em Física no Brasil, 

especialmente os de licenciatura, contribuindo para que os docentes formados 

reproduzam em sua prática as metodologias presentes em sua formação inicial 

(GALIAZZI, 2001). 

1.3 Tendências inovadoras no ensino de Ciências 

Após ser traçado um panorama da situação do ensino superior de Física 

no Brasil, serão apresentadas algumas propostas presentes na literatura, que 

visam oferecer alternativas inovadoras. 

Inicialmente destacamos (como citado na primeira seção deste capítulo) 

a crescente preocupação em se formar cidadãos para lidar com o rápido 

desenvolvimento da tecnologia, presente a partir de meados da década de 1960. 

Enquanto os meios de comunicação divulgavam intensamente as “maravilhas” 

tecnológicas alcançadas pela Ciência, desenvolveu-se uma excessiva confiança e 

valorização da razão científica, que passou a ser considerada como potencial 

solução para todos os problemas da humanidade. Segundo Santos e Mortimer 

(2002), essa lógica também contribuiu para legitimar meios de dominação do 

homem pelo homem, a partir da ideia de que as necessidades de 

desenvolvimento científico devem ser colocadas acima das necessidades 

essencialmente humanas. 

Ainda segundo os autores acima citados, fortaleceu-se a ideia de que a 

Ciência é uma atividade neutra, que não sofre influências do meio social em 

que é praticada, gerando apenas consequências benéficas para a sociedade. Esse 

equívoco levou ao desenvolvimento de propostas que, mais do que a aquisição 
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de conhecimentos científicos, visassem à reflexão crítica acerca da atividade 

científica, bem como de suas relações com a sociedade humana (AULER, 2007). 

Este seria o início do movimento denominado Ciência, Tecnologia e Sociedade – 

CTS (expandido para Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA em 

abordagens mais recentes). 

Assim, a abordagem CTS está intimamente ligada à ideia de 

alfabetização científica e tecnológica, na medida em que busca capacitar os 

alunos a construir conhecimentos, habilidades e valores, além de utilizá-los 

para tomar decisões e emitir opiniões sobre questões que envolvam o 

conhecimento científico. 

Tal enfoque tem influência nas atuais diretrizes curriculares do Brasil, 

como pode ser constatado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2002), que apresentam como prioridade não a aquisição de conteúdos 

específicos, mas o desenvolvimento de habilidades e competências, entre as 

quais podemos destacar: a capacidade de argumentação e organização do 

raciocínio, bem como comunicação das próprias ideias; a seleção de 

informações ou variáveis relevantes para resolver uma situação-problema, bem 

como a estratégia mais adequada para tal; identificação de fenômenos naturais 

ou grandezas em dado domínio do conhecimento científico; entre outras. 

Consideramos que a abordagem CTS/CTSA é de grande relevância 

para a formação do indivíduo. Porém, o uso de tal enfoque necessita, 

primeiramente, que os alunos dominem adequadamente os conteúdos 

científicos, para poderem utilizá-los na abordagem de questões problemáticas. 

O problema é que o ensino de Ciências, em geral, se baseia em transmissão de 

conhecimentos como um produto acabado que surge espontaneamente de 

mentes extraordinárias. Nas situações em que as aulas consistem na simples 

apresentação dos conhecimentos científicos do professor para os alunos, há 
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vários fatores limitantes, destacados por Gil Pérez e Vilches (2005) e 

apresentados a seguir. 

- Os alunos não são previamente motivados a conhecer e entender o 

que está sendo apresentado (simplesmente é definido que tal assunto deve ser 

estudado); 

- Não fica claro como e porque surgiram os conceitos e teorias 

apresentados (não é enfatizado que o conhecimento surge como resposta a uma 

pergunta e solução de problemas práticos); 

- Os alunos trazem dificuldades prévias que só ficam evidentes 

quando resultam em fracasso nas avaliações tradicionais (as quais exigem 

apenas saber aplicar maquinalmente conceitos e fórmulas) e geram 

desmotivação e/ou aversão pela disciplina. 

A proposta denominada genericamente como Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI) visa a superar os fatores acima citados, através de uma 

maior aproximação entre as atividades escolares e a atividade científica. Trata-

se de desenvolver capacidades inatas no ser humano, tais como buscar 

compreender a natureza racionalmente, encontrar soluções para problemas e 

melhorar a qualidade de vida humana (trazendo conforto, praticidade, 

segurança, etc.) (GIL-PÉREZ E VILCHES, 2005; MUNFORD E LIMA, 2008; 

AZEVEDO et. al., 2004). 

De acordo com Munford e Lima (2008), as diferentes concepções acerca 

do que é ENCI seguem uma mesma ideia essencial: há uma distância 

significativa entre a atividade científica formal e o conhecimento científico 

abordado nas escolas. Em outras palavras, a formação que é dada aos alunos 

não permite que eles conheçam e compreendam a atividade dos cientistas. 

Driver et al.  (1999 apud MUNFORD e LIMA, 2008), afirmam que é impossível 

aprender Ciências sem participar de determinadas práticas próximas da ciência, 

conhecendo seus objetivos e sua forma de construir o conhecimento. 
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Embora não seja possível uma completa aproximação entre as aulas de 

Ciências e a atividade científica (já que os dois tipos de atividade têm naturezas 

diferentes) as autoras citadas acima defendem que um dos principais objetivos 

do ENCI é apresentar aos alunos características próprias da atividade científica. 

Tal objetivo contrasta com o ensino tradicional, que visa capacitar os alunos a 

resolver determinado tipo de questão padronizada, utilizando mecanicamente 

conceitos e fórmulas, a fim de serem aprovados em avaliações 

descontextualizadas. 

Modificar tal situação significa romper o hábito construído nos alunos 

desde o início de sua educação, tirando-os de uma situação relativamente 

confortável em que apenas precisam internalizar e saber usar conhecimentos 

expostos pelo professor. Isso pode gerar resistência a atividades investigativas 

por parte de uma parcela dos alunos que esteja acostumada com o ensino 

tradicional (BAPTISTA, 2010). 

Outro fator que pode gerar insatisfação nos alunos é o maior intervalo 

de tempo que eles irão necessitar para raciocinar acerca dos problemas e utilizar 

os conhecimentos que possuem para resolvê-los, podendo ocorrer 

desmotivação e até aversão a este tipo de atividade. Assim, Gil Pérez e Vilches 

(2005) propõem que há de ser proveitoso estabelecer compromissos junto aos 

alunos e pelos alunos. Para melhor ilustrar tal pensamento, foi construído o 

esquema da Figura 1 (OLIVEIRA, 2012). 
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Figura 1 – Ações para se contribuir com a mudança de postura dos alunos 

  

Fonte: Oliveira (2012), página 08 

Ao mesmo tempo em que o professor deve assumir explicitamente 

compromissos relacionados à prática eficaz e coerente de suas atribuições, os 

alunos também devem ser motivados a se comprometer e participar ativamente 

do processo de ensino e aprendizagem. Através de tal participação, espera-se 

que ocorra um acréscimo de autoestima, o que reforça a motivação e a vontade 

de participar das aulas, gerando um ciclo de benefícios para o aluno. 

Tal postura representa uma mudança do papel de expectador passivo 

para o papel de protagonista das aulas. Inclusive, uma característica importante 

da atividade científica é o trabalho colaborativo entre vários cientistas e grupos 

de cientistas. Esse aspecto é enfocado também no ENCI através da divisão das 

turmas em grupos, prática que também dinamiza a participação de todos nas 

investigações, bem como a comparação e debate acerca dos resultados. 

Portanto, os alunos devem ser estimulados a perseverar na busca de 

soluções para as situações trabalhadas, não desistindo frente às dificuldades 

inerentes à investigação. Assim, espera-se que seja desenvolvida a noção de que 

a obtenção de resultados satisfatórios no processo de aprendizagem é fruto do 

esforço dirigido com método e regularidade, contando também com a ajuda de 

outras pessoas (no caso, o professor e os colegas). 
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Analisando-se a postura do professor em aulas puramente expositivas, 

percebe-se que este exerce um papel de orador em sala de aula, utilizando o 

quadro como apoio e forma de indicar aquilo que os alunos devem escrever no 

caderno. Nessa perspectiva, as principais habilidades necessárias para que uma 

aula seja bem sucedida seriam manter os alunos prestando atenção e transmitir 

o conteúdo de forma a ser compreendido pelos mesmos. 

Por outro lado, Gil Pérez e Vilches (2005), ao abordarem o ENCI, 

apontam a necessidade de que os alunos se sintam interessados e motivados 

para estudar Ciências. Para isso, o professor deve criar um clima de 

responsabilidade conjunta, em que todos assumem compromissos explícitos. 

Tais compromissos envolvem, por parte do professor, o enfoque de aspectos 

atraentes da atividade científica, a oportunidade de participação constante dos 

alunos e possibilidade de êxito acadêmico. No ENCI, cabe ao professor 

selecionar atividades apropriadas, planejando-as com esmero e levando em 

conta aspectos próprios de cada turma, o interesse dos estudantes, a melhor 

forma de manter o diálogo com e entre eles (OLIVEIRA et al, 1999). 

É nítida a diferença entre a postura do professor numa perspectiva 

tradicional e no ENCI. No primeiro caso, o professor é um simples transmissor 

do conhecimento e mantenedor da disciplina em sala de aula, que consiste no 

silêncio dos alunos durante as explicações e na obediência às ordens dadas. Já 

no segundo, o professor deixa claro para os alunos que o processo de obtenção 

do conhecimento não é trivial e nem isento de problemas, dando orientação 

para que, através de diversos tipos de atividades, seja buscada a solução dos 

problemas abordados. 

No ENCI, o professor precisa estar constantemente observando e 

buscando formas de conhecer melhor seus alunos, sendo o diálogo a forma 

mais recomendada. É necessário saber as concepções prévias dos alunos, pois 

estas serão usadas por eles nas investigações para tentar resolver problemas e 

nas discussões para construir argumentos. Além disso, é importante que o 



44 

 

 

professor identifique os alunos que levam mais ou menos tempo para explorar 

suas ideias e raciocínios, preparando atividades que permitam o envolvimento 

produtivo de todos sem excessiva demora e consequente dispersão da turma. 

Tais aspectos exigem que seja construído um ambiente de confiança e respeito 

mútuo entre professor e alunos (BAPTISTA, 2010). 

Percebe-se que, para o professor utilizar o ENCI, é necessário mais 

afinco do que o exigido de um professor tradicional, o que demanda mais 

dedicação para o preparo das aulas. Ainda segundo Baptista (2010), há receio 

por parte de professores em utilizar o ENCI, por causa da maior complexidade 

e dos riscos. Porém, o comprometimento do docente em aprimorar a própria 

prática é fator necessário para que haja mudanças no ensino, devendo haver 

também um progresso nas condições de trabalho oferecidas pelo sistema 

educacional. Além da realização de atividades diferenciadas, fatores como 

jornada de trabalho longa, baixa remuneração e deficiências na formação dos 

professores devem ser modificados.  

Uma vez apresentadas as características principais do ENCI, percebe-se 

que essa abordagem propõe uma mudança em aspectos cruciais que dificultam 

o processo do Ensino de Ciências. Ao se modificar as concepções sobre a 

postura dos principais agentes do processo de ensino e aprendizagem 

(professor e alunos), abre-se possibilidade para o uso de metodologias 

diferenciadas, permitindo uma maior autonomia e análise crítica por parte dos 

alunos. Por esse aspecto, consideramos o ENCI uma abordagem que cria 

condições propícias para o uso de outras perspectivas, a abordagem 

CTS/CTSA. 

Além disso, por buscar uma aproximação com o trabalho científico, 

consideramos que tal perspectiva tem grande possibilidade de aplicação nas 

atividades experimentais. Portanto, o ENCI será uma das referências utilizadas 

na análise das aulas de laboratório estudadas nesta pesquisa. Porém, vale frisar 
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que o ENCI não se restringe a esse tipo de atividades, já que, teoricamente, 

pode-se imprimir um caráter investigativo a qualquer tipo de metodologia. 

Modificar a postura dos alunos e professores nas aulas de Física gera 

uma necessidade de desconstruir a visão tradicional sobre a construção do 

conhecimento científico, como defendido no trabalho de Macêdo (2010). Uma 

das abordagens que segue esse pressuposto é a utilização da História e Filosofia 

da Ciência (HFC), pois trata do real processo de construção da Ciência, com os 

vários fatores externos e internos que nela influem. Não há uma metodologia 

definida para esta abordagem, na medida em que existem inúmeras formas de 

se inserir considerações filosóficas e/ou históricas em aulas, sejam elas 

tradicionais ou não. 

Segundo Schirmer e Sauerwein (2014), o uso de HFC vem ganhando 

razoável atenção em orientações governamentais, bem como na pesquisa em 

Ensino de Ciências. Em seu trabalho, eles apresentam várias potencialidades da 

HFC, tais como: a motivação dos estudantes ao se apresentar fatos históricos 

interessantes; a possibilidade de tornar as aulas mais reflexivas, humanizadas e 

desafiadoras; dar sentido aos conceitos e equações apresentados 

tradicionalmente nas aulas de Física. 

Um exemplo da atenção dada à HFC há mais de duas décadas é que, 

desde a edição de 1993, a RBEF dedica uma seção específica para trabalhos 

nesse enfoque. Outro exemplo é o fato de que, num universo de 1799 artigos, 

publicados entre 2001 e 2010, em revistas das áreas de Ensino de Física e Ensino 

de Ciências, os autores supracitados encontraram 283 trabalhos (cerca de 16%) 

que tratam de HFC. Porém, relativamente poucos trabalhos (apenas 19) tratam 

de propostas implementadas em sala de aula. Dentre esses, aqueles voltados 

para o ensino superior se limitavam predominantemente ao uso de textos como 

recurso didático, o que é visto pelos autores como uma limitação, já que 

demonstra a pouca variedade de recursos didáticos com que os professores têm 
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contato em sua formação. Nos trabalhos que enfocam o ensino médio, há a 

presença de outros recursos como imagens e peças de teatro. 

Outra limitação apontada pelos autores é a falta de trabalhos que 

avaliem o papel desempenhado pela HFC no contexto da sala de aula. É 

argumentado que, a maioria das pesquisas estudadas não especificou, por 

exemplo, qual foi a função didática e quais objetivos foram atribuídos aos 

textos, ao escolhê-los como recurso. 

Mais comentários poderiam ser tecidos, mas o trabalho citado é 

suficiente para perceber que a HFC, assim como todas as outras abordagens, 

não deve ser utilizada acriticamente, ou sem planejamento adequado, sob o 

risco de não alcançar suas potencialidades. Para finalizar esta seção, vamos 

tecer alguns comentários sobre uma tendência que foi tema de um recente 

editorial convidado da RBEF, escrito por Henriques et al. (2014). A designação 

genérica de Aprendizagem Ativa (AA) é dada ao movimento que vem 

ocorrendo nos últimos anos, movido pelos extraordinários desenvolvimentos 

na neurociência e nas ciências cognitivas, bem como das tecnologias de imagem 

e processamento de dados. 

O principal pressuposto citado no editorial é a ideia (cada vez mais 

embasada pelas recentes teorias neurocientíficas) de que o estudante pouco ou 

nada aprende tendo uma postura passiva em aulas expositivas, limitando-se a 

resolver um punhado de exercícios padronizados que buscam prepara-lo para 

avaliações igualmente limitadas. A princípio, esta abordagem pode parecer 

essencialmente igual à perspectiva do ENCI. Embora as duas abordagens 

tenham pressupostos similares, a AA tem maior ênfase na aprendizagem de 

conteúdos, não baseando sua metodologia completamente na busca de solução 

a um problema.  

Para esclarecer melhor a distinção aqui feita, pode-se citar o projeto 

SCALE-UP (Student-Centered Active Learning Environment with Upside-down 
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Pedagogy – Ambiente de aprendizagem ativa centrado no estudante com 

pedagogia acima-abaixo, em tradução livre). Este conceito, nascido na 

Universidade Estadual da Carolina do Norte, e adotado em mais de 200 

instituições pelo mundo, integra diferentes componentes de um curso (como 

aulas expositivas, experimentos e apresentação oral por parte dos alunos) em 

uma sequência de atividades que leva o estudante a explorar determinado 

conteúdo de forma intensa, até que obtenha uma compreensão satisfatória. 

(BEICHNER et al., 2007) 

Esse método parte do objetivo de diminuir a distância entre diferentes 

recursos didáticos. Cada uma das atividades, que normalmente tomaria um dia 

inteiro de aula, tem seu tempo reduzido, permitindo a realização de todas em 

uma mesma aula. As exposições teóricas de conteúdos, por exemplo, são 

limitadas a períodos de 10 a 15 minutos por aula, tendo como principais 

objetivos motivar os alunos e prover uma visão panorâmica dos tópicos 

trabalhados. Leituras prévias são designadas pelo professor, de forma que os 

alunos são convidados a expor as ideias principais do texto com suas próprias 

palavras antes de realizar o dever de casa referente àquele tópico. O uso de 

tecnologias, tão familiar aos estudantes atuais, desempenha papel importante, 

tanto como recurso didático em sala de aula, quanto para registro das 

atividades que o aluno se incumbe de realizar em casa. 

Ao chegar à sala de aula, são formados grupos que realizam outros 

tipos de atividade (inclusive experimentos) com o objetivo de enriquecer a 

compreensão do conteúdo. Depois, são definidas mais tarefas para casa. Como 

resultado, as aulas expositivas deixam de ser a principal forma de contato com 

novos conteúdos (com carga horária limitada a menos de uma hora por 

semana), passando a servir principalmente para motivar os alunos, sumarizar e 

fornecer uma visão mais abrangente dos tópicos estudados. 

Após a breve exposição dessas tendências inovadoras, encerramos este 

capítulo. Vale salientar que partimos da ideia de que não existe abordagem 
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ideal, que deva suprimir as outras. Quanto mais conhecimento acerca de 

diferentes ideias (bem como conhecimento de teorias pedagógicas, psicológicas, 

etc), mais o professor terá condições de delimitar objetivos de aprendizagem e 

caminhos para tentar alcança-los. Como será discutido e argumentado no 

capítulo 3, a aproximação com os resultados de pesquisa em Ensino de Ciências 

é desejável para que se possa superar as diversas limitações ao uso do 

laboratório didático. 
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CAPÍTULO 2 – AS AULAS DE LABORATÓRIO DA UESC E 

UESB 

Neste capítulo faremos a análise dos dados obtidos a partir de três 

instrumentos principais: entrevistas semiestruturadas com professores de 

disciplinas de laboratório de Física (as transcrições são apresentadas no ANEXO 

1. As questões norteadoras constam no ANEXO 2); questionários respondidos 

por alunos dos cursos de Física da UESC e da UESB (ANEXO 3); observação de 

aulas de laboratório de Física em uma das universidades pesquisadas. Os 

resultados dos dois primeiros foram analisados através da ATD, conforme 

proposto por Moraes (2003), enquanto a observação das aulas foi analisada a 

partir das anotações feitas pelo pesquisador, além do auxílio de gravações de 

áudio durante as aulas. 

Como instrumentos auxiliares de construção de dados, foram obtidos 

os PAC dos cursos de Física em questão, o plano de curso de uma das 

disciplinas de laboratório estudadas, além dos roteiros experimentais utilizados 

em tais disciplinas. Tais documentos permitiram uma noção de como são 

planejadas as disciplinas de laboratório na UESB e na UESC, bem como 

algumas concepções dos professores responsáveis por tal planejamento sobre os 

objetivos das atividades experimentais. Essas informações, em conjunto com as 

observações das aulas, forneceram uma compreensão de como ocorrem as 

disciplinas de laboratório, compreensão que foi enriquecida com a análise de 

outros trabalhos que têm o mesmo foco que este. 

Já as entrevistas foram realizadas para caracterizar os professores, suas 

concepções acerca das atividades experimentais, características de sua formação 

que possivelmente influem em sua prática docente, bem como as dificuldades 

enfrentadas na mesma. Com isso, buscamos compreender quais fatores 

influenciam sua prática docente nas disciplinas de laboratório de Física. 

Seguindo uma lógica semelhante, procuramos alunos que já haviam cursado ou 
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ainda cursavam disciplinas de laboratório. Para tanto foi usado um 

questionário que, além de sondar algumas concepções dos alunos sobre as 

atividades experimentais, também buscou conhecer aspectos de sua trajetória 

como estudante (tanto na educação básica quanto durante sua graduação). 

As seções a seguir apresentam e discutem os resultados dos 

procedimentos descritos acima. 

2.1 Caracterização dos cursos, professores e disciplinas 

A partir da análise dos PAC dos cursos de Física da UESC e UESB, 

percebeu-se que ambos demonstram preocupação em formar alunos com um 

perfil de professor-investigador. Além do domínio dos conteúdos teóricos de 

Física, também é previsto o desenvolvimento de diversas habilidades e 

competências. Dentre estas, é citada a capacidade de elaborar e realizar 

experimentos, tanto para resolver problemas físicos, quanto para fins didáticos. 

No PAC do curso de Física da UESB, podem ser citados os seguintes objetivos 

do curso: 

Desenvolver atitude investigativa de modo a despertar nos alunos a 
busca constante de atualização, acompanhando a rápida evolução 
científica na área; Elaborar e/ou adaptar materiais didáticos 
apropriados ao ensino de física. (p. 44) 

Também é citada a habilidade de “planejamento e desenvolvimento de 

diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos 

relevantes e as estratégias adequadas” (p. 46). Já no PAC do curso de 

licenciatura em Física da UESC, é prevista a formação de um aluno com perfil 

de físico-educador, que se constitui à medida em que os alunos 

[...] adotem estratégias de ensino diversificadas que explorem menos a 
memória e privilegiem o raciocínio e o método experimental; 
atualizem constantemente seus estudos para acompanhar as grandes 
transformações do conhecimento humano; saibam estimular nos seus 
futuros alunos a autonomia intelectual, valorizando a expressão de 
suas idéias; (p. 47) 
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Para tal, algumas das habilidades necessárias seriam: 

Elaborar planejamentos para atividades didáticas e os materiais 
didáticos experimentais, os textos e os roteiros correspondentes; 
Resolver problemas experimentais, do seu reconhecimento até a 
análise de resultados e formulação de conclusões; Planejar e 
desenvolver diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo 
os elementos relevantes e as estratégias adequadas; Elaborar e adaptar 
materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus 
objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais. (p.49) 

Assim, percebe-se que os dois cursos estudados enfatizam necessidades 

formativas preconizadas pelo ENCI, na medida em que é ressaltada a 

importância de capacitar os graduados para agirem de forma autônoma e 

investigativa, além de utilizar tais pressupostos na sua futura prática docente. 

Aliás, são citadas explicitamente as atividades experimentais, podendo-se 

concluir que as disciplinas de laboratório são fundamentais para que os 

objetivos formativos destes cursos sejam cumpridos. 

Porém, as ementas das disciplinas de laboratório de Física não refletem 

(ao menos não explicitamente) tais concepções. No caso da UESB, são previstos, 

além do estudo de material teórico, a realização de trabalhos de laboratório, que 

consistem na “realização individual e a elaboração das medições pelos 

estudantes, a análise e defesa dos resultados obtidos.”. É afirmado que, através 

das tarefas de laboratório, 

[...] cada estudante deve adquirir hábitos de pesquisador, estudar a 
aparelhagem moderna de pesquisa e aprender a trabalhar com ela, 
dominar diferentes metódicas de pesquisas experimentais, métodos 
matemáticos e gráficos de elaboração dos resultados obtidos e 
também a avaliação dos erros decorridos das medições. (Projeto 
pedagógico do curso de licenciatura em Física, p.76) 

Os trechos citados se repetem nas ementas de todas as disciplinas de 

laboratório de Física, sendo complementados pelos conteúdos teóricos 

específicos de cada disciplina. Assim, percebe-se um enfoque na realização de 

experimentos e na análise de dados, mas não na escolha e elaboração de 

experimentos pelos alunos, tampouco na preparação de experimentos para 

utilização na educação básica. O mesmo enfoque é evidente nas ementas do 
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curso de Física da UESC (as ementas são as mesmas na licenciatura no 

bacharelado), que se limitam a prever a realização de experimentos em 

congruência com as respectivas disciplinas teóricas de Física (por exemplo, 

Laboratório de Física II em congruência com Física II). 

Vale ressaltar que tais considerações não constituem uma crítica ou 

condenação aos cursos de Física estudados, já que as ementas são documentos 

que possuem caráter mais orientador do que prescritivo. O planejamento 

detalhado das aulas é tarefa do professor, que pode ou não utilizar 

metodologias que estejam de acordo com os objetivos do curso. Portanto, faz-se 

necessário caracterizar os professores das disciplinas de laboratório de Física na 

UESB e UESC, bem como conhecer metodologias empregadas.  

Os cinco professores entrevistados (doravante denominados “U”, “V”, 

“X”, “Y” e “Z”) foram escolhidos por terem lecionado disciplinas de laboratório 

de Física no primeiro semestre letivo de 2014. Dois deles (U e X) possuem 

graduação em licenciatura em Física, enquanto os outros três são bacharéis em 

Física. Quanto à pós-graduação, V possui doutorado na área de Astrofísica. X, 

na época em que foi entrevistado, era aluno de doutorado na área de ensino de 

Física. Por fim, U, Y e Z possuem doutorado com enfoque em Física 

experimental e aplicada.  

2.2 Análise das entrevistas e questionários 

A seguir, são discutidas as categorias de análise construídas a partir das 

entrevistas com os professores. As transcrições integrais das entrevistas são 

apresentadas no ANEXO 1. 
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Quadro 1: Categorias de ATD, obtidas a partir das entrevistas 

Categoria 
1 – Concepções pedagógicas dos 

entrevistados 

2 - Limitações nas 
disciplinas de 

laboratório 

3 – Descrição 
da prática 
docente 

Subcategoria 

Sobre os 
objetivos do 
laboratório 

didático 

Influências da 
formação 

inicial 

Fatores 
internos 

Fatores 
externos 

- 

Unidades de 
significado 

22 16 35 106 55 

  

Categoria 1: Concepções pedagógicas dos entrevistados 

Subcategoria 1-1: Sobre os objetivos do laboratório didático 

Nesta categoria, analisamos as ideias explicitadas pelos sujeitos de 

pesquisa acerca do laboratório didático. O primeiro aspecto que julgamos 

relevante é o objetivo do laboratório na formação dos alunos de graduação, ou 

seja, a relevância que essas atividades têm a oferecer ao aprendizado de Física, 

seja para alunos de licenciatura ou bacharelado. Como exposto no capítulo 1, 

seção 1.1, outras pesquisas que se dedicaram a conhecer as concepções de 

professores e alunos obtiveram resultados convergentes. Os objetivos mais 

citados para o laboratório didático foram: 

- complementar o ensino teórico, seja dando significação ao 

aprendizado, comprovando a validade das leis teóricas, facilitando a 

compreensão de conteúdos, ou despertando o interesse dos alunos; 

- desenvolver habilidades específicas à prática de laboratório, 

familiarizando o aluno com os equipamentos e preparando-o para a carreira de 

pesquisador. 

Na presente pesquisa, obtivemos discursos semelhantes nas falas dos 

professores Z e V. O professor V enfoca a possibilidade de complementar o 

ensino teórico, considerando um experimento como ilustração do 

funcionamento da natureza: 
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No final das contas, você tá falando da natureza. Se você não faz um 
experimento, você não tá falando de nada. Se você não faz isso, fica 
uma lacuna pro aluno [...] o encanto está em ver a natureza em 
funcionamento, sabe? Pra mim isso é fundamental. 

Além disso, ele considera importante a validação dos conhecimentos 

teóricos através dos experimentos: 

[...] até naquilo que você consegue medir, consegue ver, consegue de 
alguma forma, ter um contato mais direto. Porque, sem isso, não tem 
como você colocar aquela sua teoria em cheque [...] tudo que se tem 
em Física, você tem que ter uma confrontação com a natureza [...] Se 
eu não tiver, fica muito difícil eu argumentar a favor daquilo [...] vira 
matemática. 

Já o professor Z apresentou um discurso mais focado na preparação 

para a carreira de pesquisador em Física básica, afirmando que a disciplina de 

laboratório “é um curso de formação profissional”. Seu discurso apresenta 

traços empiristas: 

[...] é um caminho pra você chegar, vamos dizer assim em Física... Pra 
mim ela é o único, vamos dizer assim, ou deveria ser o primeiro 
contato com a Física deveria ser nos laboratórios. [...] por ser uma 
Ciência natural, experimental... [...] o método é o método científico, 
esse método se faz em laboratório, com equipamentos, com medidas, 
pessoas medindo, com cálculos, com raciocínio baseado em fatos 
empíricos. Então, pra mim é o primeiro curso. Começa a Física aí, 
depois a gente vai fazer teoria, explicar as coisas... 

Não cabe aqui uma discussão epistemológica sobre o papel da 

observação/experimentação na construção do conhecimento científico. Apenas 

destacamos que este entrevistado defende fortemente os experimentos didáticos 

como forma de aprender Física. Em outra de suas falas, ele critica a visão de que 

o laboratório didático busca meramente validar os conhecimentos teóricos: 

[O aluno] chega aqui pensando que vai validar o que tá aprendendo lá 
na Física I. [...] Eu acho que está aprendendo muito mais que isso, 
você está usando a Física I como pretexto pra aprender a se expressar 
de forma científica, a colocar dados num gráfico, o que é uma medida, 
como é que a gente raciocina pra entender a natureza. 

Enquanto o professor Y afirmou que as aulas de laboratório “São muito 

importantes, fazem parte da formação do físico. Considero necessárias”, o 
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professor U destacou a potencialidade de contribuir para o aprendizado e 

familiaridade com o conhecimento físico, ao dizer: 

[...] desmistifica um pouco a Física. Tirar um pouco do livro, aquela 
teoria, aquela coisa que (...) ninguém sabe direito como é que 
funciona. (...) Mas o aprendizado no processo é que eu acho 
importante. A gente consegue fazer conexões de coisas que você, até 
então, não conseguia verificar... 

Nesta fala, além de frisar a potencialidade das aulas de laboratório de 

desconstruir uma visão limitada dos alunos acerca da Física, o professor ainda 

citou a importância da experiência prática na formação dos alunos, ao citar o 

“aprendizado no processo” como possibilidade de fazer conexões que não 

seriam observadas apenas teoricamente. 

A ideia de que o laboratório didático tem como objetivo realizar na 

prática o que se estuda teoricamente foi também expressada nas respostas dos 

estudantes. Ao serem questionados sobre o principal objetivo das disciplinas de 

laboratório e sobre a influência deste em seu aprendizado, 45 respostas (num 

total de 53 alunos que responderam ao questionário) apontaram no sentido de 

aplicação na prática/verificação/reforço da teoria. Por outro lado, uma 

quantidade razoavelmente menor (17 respostas) citou o laboratório como 

oportunidade de aprendizado de conteúdos. Isso indica uma visão de que os 

experimentos servem como complemento às aulas teóricas, não prescindindo 

destas para que ocorra o aprendizado. Cabe destacar também que apenas 6 

alunos citaram a possibilidade de aproximar os conteúdos de Física com 

situações do seu cotidiano, através de experimentos. 

Por fim, temos a fala do professor X, que demonstra uma concepção 

muito próxima aos pressupostos do ENCI: 

Ao meu ver, é bem ampla assim, as implicações, as possibilidades né, 
as vantagens e benefícios que tem pra formação. Dentre elas a questão 
mesmo do raciocínio investigativo né, de você levantar hipóteses, de 
procurar alternativas pra investigar a sua hipótese. Todo aquele fazer 
científico [...] E a questão da leitura e interpretação de gráficos pra 
você tratar os dados, e isso de outro modo você pode fazer também, 
de forma teórica né. Mas eu acho que pelo experimento é mais 
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interessante, você levanta dados, e analisa isso... Então algumas 
habilidades desse fazer, eu acho que o laboratório apresenta (grifos 
nossos) 

Assim, este entrevistado defende que o laboratório didático traz 

possibilidades de aproximações com o trabalho dos cientistas, através do 

desenvolvimento de habilidades investigativas como o levantamento e teste de 

hipóteses, o tratamento de dados e a apresentação dos resultados obtidos em 

linguagem científica. Porém, como discutiremos mais à frente, este mesmo 

professor admite que uma série de limitações faz com que as disciplinas de 

laboratório não alcancem estas potencialidades. 

É interessante notar que todos os discursos aqui analisados acerca dos 

objetivos do laboratório didático trazem um enfoque no aprendizado de 

conteúdos da Física e na formação de pesquisadores em Ciências. Mesmo que 

algumas falas tenham demonstrado uma preocupação em atender a 

necessidades específicas da formação docente, isto foi exposto como um 

objetivo complementar. Inclusive, o professor Y afirmou explicitamente que 

“Não vê necessidade de se ensinar diferentemente para alunos de bacharelado e 

licenciatura”. Vejamos este trecho da entrevista do professor Z: 

Pro pessoal da licenciatura, as atividades são bem específicas nesse 
sentido também. Não é só aprender a Física, não é só aprender a 
reportar, não é só aprender as técnicas. Aprender a criar material 
também. [...] Principalmente pra quem é da licenciatura né [...] Que 
tem que, não só testar o método, mas inventar, vamos dizer assim, o 
material que ele vai ter que usar em sala de aula. E aí esse aí vai ter 
que ser mais criativo ainda do que eu [...] pra conseguir trazer a Física 
pra mesa. 

O professor X, por sua vez, enfatizou a necessidade de que os 

licenciandos sejam estimulados a preparar atividades voltadas à educação 

básica. A influência de sua formação e do contato com a literatura da área de 

Ensino é evidente: 

[...] vira e mexe eu apresento alguns textos aí, muito artigo da “Física 
na Escola”, ou “Caderno Brasileiro” pro pessoal ver alguns 
experimentos voltados pro ensino médio, que podem ser discutidos 
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no ensino superior, num nível de profundidade maior, mas também 
pelo menos o aparato pode ser o mesmo. 

Percebemos que, nos dois discursos citados, apesar de serem apontadas 

necessidades formativas específicas dos futuros professores, estas ficaram 

restritas à escolha de materiais e construção de equipamentos adequados. Não 

foram feitas menções, por exemplo, à necessidade de discutir sobre os objetivos 

do laboratório didático, o uso ou não de roteiros, o grau de direcionamento das 

atividades, o papel do professor no processo, entre outras questões. 

Trataremos agora sobre as concepções acerca do uso de roteiros nas 

aulas de laboratório, já que essa ferramenta está presente no planejamento das 

disciplinas das duas universidades pesquisadas. Nas respostas ao questionário, 

os alunos foram unânimes em afirmar que são ou foram utilizados roteiros nas 

aulas experimentais em que participaram. Essa colocação também esteve 

presente no discurso dos docentes, embora os professores Y e V tenham dito 

que isto não ocorre em todas as aulas experimentais que ministram. Apesar 

disso, os professores X, V e Z veem limitações do uso de roteiros, demonstrando 

intenção de realizar aulas em que os alunos tenham liberdade para decidir, criar 

e agir com mais independência. 

O professor V, ao falar sobre as disciplinas de laboratório em sua 

formação, deixa claro que a presença de roteiros era constante e faz uma crítica: 

Mas, essencialmente havia uma ideia de seguir um roteiro, né, que é 
onde ali tinha o passo a passo pro experimento. E, seguindo aquele 
roteiro, se discutia Física. Mas eu sempre achei muito engessado, achei 
muito assim, a coisa de seguir uma receita. 

Como discutiremos mais adiante, este professor declarou realizar aulas 

com menor grau de direcionamento, algumas inclusive sem utilização de 

roteiros. 

Já o professor Z argumenta que os roteiros direcionados limitam a 

possibilidade de que os alunos enfrentem situações imprevistas na realização de 

experimentos, acrescentando pouco ao desenvolvimento do raciocínio: “Não 
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adianta nada pegar o roteiro, fazer o que está aqui né... Bota o [...] lá no gráfico, 

beleza, acabou. Não, quando dá errado é que a gente começa a pensar”. No 

entanto, quando questionado sobre a utilização de metodologias diferenciadas, 

o professor respondeu: “eu ainda estou desenvolvendo isso pra mim mesmo. 

Ainda considero que eu estou começando nessa área né... Então, eu ainda não 

tentei inovar, assim mudar radicalmente o que eu estou fazendo”. 

Ainda segundo o professor Z, atividades menos direcionadas são 

realizadas em disciplinas mais avançadas do curso: 

[...] a gente faz, por exemplo, com os laboratórios mais adiantados, 
Laboratório III e IV, a gente não propõe roteiros, às vezes. A gente 
chega e fala: “[...] medir o campo magnético terrestre. O material está 
aí, olha. No armário. Se vira” [...] uma parte do processo é pensar: “O 
que eu preciso pra fazer isso? Será que eu tenho aqui? Ou como que se 
faz isso por aí? Alguém já fez, ou então tem que inventar?” [...] esse 
processo de criação, ele é um pouco mais possível, vamos dizer assim, 
nos laboratórios mais avançados, porque aí o aluno já conhece o 
“arroz com feijão”. 

E o professor X é mais enfático em expressar que o uso de roteiros não é 

o método mais adequado, em sua opinião: 

Mas todos os roteiros são sempre no sentido de... não é aquele 
laboratório ideal, que eu gostaria de fazer. Aí geralmente tem um 
roteiro pronto, entrega pro aluno, aí ele repete aquele negócio, vira 
uma forma de bolo. [...] Sei lá, muito pouco reflexiva. 

Tal postura é condizente com as conclusões da dissertação de Soares 

(1977, apud Alvarenga, 2005), que cita o grau de direcionamento dos roteiros 

como um dos principais motivos para que os objetivos do laboratório didático 

não sejam alcançados. A autora também defende que sejam realizadas 

atividades experimentais mais abertas. 

Por outro lado, enquanto o professor Y não manifesta nenhuma objeção 

ao uso de roteiros, o professor U defende a necessidade de direcionar a ação dos 

alunos, dizendo que uma aula experimental sem roteiro seria muito desgastante 

para o professor: 
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Sem roteiro é complicado, por exemplo. Porque os meninos precisam 
de um direcionamento. É uma dificuldade não ter o roteiro. Com o 
roteiro a gente dá uma aula teórica inicial, [...] Eu, pelo menos, não sei 
se eu conseguiria trabalhar sem o roteiro, nunca testei. Porque o 
roteiro facilita pra mim, facilita pro aluno durante e depois da aula 
também. [...] ele vem com a lista do que tem que ser feito na aula, do 
que que tem que ser analisado e do que tem que ser discutido. E a 
ordem como as coisas têm que ser feitas. Além de uma introdução pra 
o início da aula. 

Argumentos semelhantes são apresentados pelos alunos nas respostas 

do questionário. Ao serem questionados se consideram os roteiros como 

ferramenta importante para as aulas de laboratório, 47 alunos responderam 

afirmativamente. As respostas demonstraram fundamentalmente as mesmas 

ideias expostas pelo professor U, considerando o roteiro como facilitador das 

aulas, através dos passos estabelecidos didaticamente e das informações 

trazidas. 

Quatro alunos se abstiveram de responder e apenas dois deram uma 

resposta negativa. Um deles argumentou que “Não; já que são experimentos e 

produção de Ciência, o que deve ser comparado e não igualado”. O outro 

respondeu: “Não, pois os próprios alunos poderiam estudar a teoria e elaborar 

os experimentos”. Cabe destacar que este último se encontrava havia cinco anos 

no curso de Física da UESC, no qual o professor Z afirmou que são realizadas 

aulas sem roteiros nas disciplinas mais avançadas de laboratório. Assim, 

supomos que este aluno cita essa possibilidade por já ter vivenciado uma 

disciplina em que isso ocorra. 

Ao final da análise desta subcategoria, constatamos que os sujeitos da 

pesquisa apresentam discursos variados, em alguns pontos se aproximando das 

tendências apontadas pela literatura, em outros pontos apresentando visões 

críticas sobre o laboratório didático. Uma de nossas hipóteses é que tais 

discursos sofrem forte influência das experiências que os professores tiveram 

em seu processo de formação inicial e, no caso dos alunos, influências do uso ou 

não de atividades experimentais na educação básica. Discutiremos tal hipótese 

na subcategoria a seguir. 
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Subcategoria 1-2: Influências da formação inicial 

Inicialmente, comentaremos sobre a formação dos professores 

entrevistados, bem como sobre as metodologias utilizadas nas disciplinas 

experimentais. 

O professor X, que é licenciado em Física, afirma que o laboratório 

didático em sua graduação “era bem tradicional no sentido de verificar a 

validade de uma teoria, de checar, não muito de investigar [...] nada muito no 

sentido de você mesmo investigar, e você explorar”. Sobre os professores que 

ministravam as disciplinas de laboratório, eram “todos da área de Física, Física 

mesmo. Física dura”. Isso faz supor que este professor teve contato com 

metodologias inovadoras em outras disciplinas de sua graduação e/ou em sua 

pós-graduação. 

O professor U, que também é licenciado em Física, afirma ter tido uma 

deficiência grave de conhecimentos pedagógicos em sua formação: 

[...] a formação básica de licenciando e de bacharéis era a mesma. Nós 
tínhamos poucas matérias voltadas pra ensino, pra psicologia, esse 
tipo de coisa. Duas matérias no máximo me deram noção do que seria 
ser um professor de Física. Então acho que eu não tenho formação de 
licenciatura de verdade, né. Tanto é que eu nem tive TCC [Trabalho 
de Conclusão de Curso]. 

O professor Z, por sua vez, declara: 

[...] a maioria dos meus professores eram bacharéis em Física, também 
envolvidos com Física experimental, num certo sentido eles eram 
pesquisadores atuantes em laboratório de pesquisa que estavam 
dando aula na graduação pras disciplinas de laboratório. 

Logo, inferimos que as metodologias experimentais conhecidas por esse 

professor em sua graduação foram totalmente voltadas para a formação de 

bacharéis, inclusive tendo contato com alguns professores que estabeleceram o 

método atualmente utilizado nas graduações em Física do Brasil: 

Esses livros que eu estou usando, por exemplo, são dos meus 
professores da graduação. [...] Bom, esses aqui já estão aposentados, 
[...] são contemporâneos vamos dizer assim, lá daquela turma de 
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professores que produziram material naquela época, que são 
referências pra mim até hoje. [...] Ele foi um dos disseminadores da 
metodologia no Brasil, trabalhou no INEP [Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas educacionais] durante muito tempo. Isso aí eu 
herdei um pouquinho dele e trago pras minhas aulas até hoje, de 
perder, por exemplo, um tempo aqui no curso de Física I se 
debruçando sobre essa questão do que é uma medida, como é que se 
apresenta algarismos significativos. (grifos nossos) 

O professor Y foi mais sucinto, mas trouxe informações semelhantes às 

dos outros: “Nas disciplinas que cursei durante sua graduação e pós-graduação, 

todos os meus professores de laboratório eram doutores na área de Física, em 

geral Físicos experimentais”. Da mesma forma, o professor V informou: 

[...] eu tive professores bem diferentes [...] Eu tinha aula teórica, que 
era puramente quadro negro, ou quase que totalmente no quadro 
negro, e tinha aula experimental, que era muito em cima desses 
experimentos, seguindo roteiros pré-estabelecidos. Parece que faltava 
alguma conexão. 

Sobre os alunos pesquisados, o questionário utilizado indicou que uma 

parcela significativa (17) havia estudado em algum colégio que possuía 

laboratório de Física/Ciências. Porém, ao serem questionados sobre a 

frequência com que seus professores de Física utilizavam experimentos, 

consideramos que os resultados foram um tanto incipientes: 30 responderam 

“nunca/não me lembro”; 8 responderam “menos de 3 vezes”; 13 deles 

responderam “algumas vezes”; e apenas 2 responderam “muitas vezes”. Ou 

seja, pouquíssimos tiveram experimentos didáticos como prática frequente na 

educação básica, enquanto a maior parte sequer trabalhou com essa 

metodologia antes da graduação. Como será discutido na próxima categoria de 

análise, essa falta de familiaridade com atividades experimentais é apontada 

como um dos fatores limitantes para as disciplinas de laboratório na graduação. 

Ainda sobre a questão da educação básica, o professor X demonstra a 

ideia de que a formação inicial do professor exerce influência sobre o uso ou 

não-uso de laboratório didático, ao informar: “[...] estava pensando em, ao 

término do semestre, que eles pudessem optar por um [experimento] e 
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apresentar um plano de aula, fazer de uma forma mais simplificada que possa 

levar pro ensino médio...” 

Essa preocupação em estimular os alunos a, durante o curso de 

licenciatura, prepararem experimentos para uso na educação básica condiz com 

o fato de que esse mesmo professor declarou ter realizado experimentos em sua 

prática docente neste nível de ensino: 

[...] a experiência que eu tive foi muito desgastante, foi muito difícil no 
sentido de que, primeiro eu não tinha os aparatos, não tinha o 
material, então os experimentos que eu fazia, além de serem materiais 
que eu comprava pessoalmente com dinheiro próprio, ou que eu 
inventava, reaproveitava, também eram experimentos 
demonstrativos, eu fazia pra poder demonstrar alguma coisa, eles não 
poderiam utilizar. E o espaço até que tinha, um espaço na escola que 
era destinado ao laboratório, geralmente de biologia. (grifos nossos) 

O discurso desse professor indica que, a despeito de todas as limitações 

da educação básica, é possível serem realizadas atividades experimentais nesse 

contexto. Apesar disso, fica claro nesta fala que o preparo fornecido pela 

formação inicial não é suficiente para superar todos os fatores limitantes. 

Seguindo com nossa análise, apresentaremos informações sobre o 

contato dos entrevistados com resultados de pesquisas da área de Ensino, fator 

que também exerce influência significativa nas concepções desses professores. 

Como demonstrado na discussão da categoria anterior, o professor X enfatiza a 

necessidade de formar indivíduos com capacidade investigativa. Além disso, 

tece críticas aos roteiros excessivamente direcionados, apesar de declarar que 

ainda não conseguiu implementar práticas diferenciadas. É plausível supor que 

esse discurso está intimamente relacionado com o fato de que este professor 

realiza pesquisas na área de Ensino, tendo sido este seu campo de atuação em 

toda sua formação. 

Já o professor U afirma que (apesar de ser licenciado em Física), na 

universidade em que se graduou: 
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Eles não trabalham a licenciatura de forma diferenciada. [...] tentaram 
deixar a coisa o mais uniforme possível [...] tínhamos poucas matérias 
voltadas pra ensino. E com muito pouca qualidade, muito pouco 
aprofundamento [...] Toda a experiência que eu tenho adquiri em sala 
de aula. 

O mesmo entrevistado também declarou ter pouco contato com 

conhecimentos da área de Ensino: 

O que eu conheço [...] é o que eu discuto com meu colega de sala. 
Conheço os professores envolvidos, mas não saberia qual é a dinâmica 
da coisa. Eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento profundo da 
dinâmica do ensino aqui na UESC em Física. 

Já o professor Z diz: 

[...] a minha formação mesmo não incluiu essa discussão. Eu fiz uma 
formação de bacharelado que aprendi a fazer conta. Aprender a fazer 
experimento, aprender a se expressar de determinada forma [...] falta 
um pouco talvez de Filosofia, Ensino, Pedagogia... [...] Isso tudo são 
instrumentos [...] eles ficam ali, eles estão permeados, estão 
dissolvidos ali. Talvez eu até saiba fazê-los de alguma forma, mas eu 
não estudei formalmente. 

Todavia, mesmo que os docentes não tenham formação na área de 

Ensino, outros fatores podem levá-los a ter concepções não tradicionais, bem 

como utilizar metodologias diferenciadas em suas aulas. É o caso do professor 

V, que, apesar de ser bacharel em Física, diz: 

Eu converso bastante com o pessoal da área de ensino aqui, 
eventualmente eu leio algum artigo que me interessa [...] não é uma 
coisa que eu me debruço... No meu cotidiano. É mais assim por 
curiosidade. 

Percebe-se como o fator interesse é relevante na busca por 

conhecimentos que permitam aprimorar a prática docente. Porém, este interesse 

também deve ser motivado de alguma forma. No caso do professor V, um dos 

fatores que contribuiu para isso foi o contato com docentes da área de Ensino, 

em sua graduação: 

[...] eu tive uma certa sorte de ter contato com um professor da 
licenciatura, que me mostrou uma outra forma, assim de trabalhar o 
laboratório. Tinha também um colega [...] o que ele me mostrou na 
prática foi a riqueza das demonstrações [...] você essencialmente busca 
ilustrar, com a própria natureza, aqueles conceitos que você está 
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discutindo. Sem a necessidade de uma medida. Vê a coisa de uma 
maneira mais qualitativa, menos quantitativa. 

Já o professor Z afirmou ter buscado contato com professores da área de 

ensino, durante o preparo de aulas voltadas para alunos de licenciatura: 

[...] no semestre que eu dei o curso pra licenciatura eu me aproximei 
do colega que dá o curso de Ensino e falei: “como que você dá o 
curso?”. Tentar dar do mesmo jeito assim, porque eu já sei que a 
ênfase, o foco é voltado pra Ensino. 

No trabalho de Gonçalves (2009) é constatada essa mesma interação, 

com motivos semelhantes: 

[...] vislumbra-se quase paradoxalmente um determinado nível de 
interação entre os profissionais, de maneira que os primeiros parecem 
se apoiar de alguma forma no conhecimento produzido pela 
comunidade de pesquisadores em ensino de Química no que concerne 
às atividades experimentais. 

O professor Y, a seu turno, declarou que seu contato com a pesquisa em 

Ensino se dá através de trabalhos realizados em conjunto com outros 

professores: 

[...] participa de alguns eventos da área (como SNEF, EPEF), com 
apresentação de trabalhos [...] Desenvolve pesquisas em conjunto com 
pesquisadores da área de ensino [...] Ex: “Tratamento de dados 
estatísticos em experimentos didáticos”. 

Assim, relacionando as duas subcategorias apresentadas, percebemos 

que os entrevistados demonstraram concepções fortemente determinadas pelas 

particularidades de sua formação inicial, tendência também observada por 

Macêdo (2010) em sua pesquisa com professores recém-formados pelo curso de 

licenciatura da UFBA. Com exceção do professor X, o contato com 

conhecimentos da área de Ensino de Física é algo secundário, que ocorre por 

causa da proximidade com colegas de trabalho, ou por interesse pessoal em 

relação a determinados assuntos. 

Já nesta seção, foi possível perceber algumas influências das concepções 

dos professores em sua prática docente. Esta prática será o foco de discussão na 
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seção dedicada à categoria 3. Na próxima seção, analisaremos os discursos 

acerca das dificuldades enfrentadas nas disciplinas de laboratório.  

Categoria 2: Limitações nas disciplinas de laboratório 

Após termos discutido as concepções dos sujeitos desta pesquisa acerca 

dos objetivos do laboratório didático, abordaremos os fatores que limitam a 

concretização de tais objetivos (ainda segundo o discurso dos sujeitos da 

pesquisa). Identificamos duas tendências nas limitações descritas pelos 

entrevistados, o que nos levou a estabelecer duas subcategorias de análise para 

esta categoria: “Fatores internos” e “Fatores externos”. 

Subcategoria 2-1: Fatores internos 

Nesta seção, discorremos sobre aspectos que dizem respeito ao próprio 

docente, dependendo de si mesmo a modificação, ou ao menos a tentativa de 

amenizar tais limitações. 

O primeiro fator que julgamos relevante enfocar, e que já foi discutido 

em parte na seção anterior, são as limitações na formação dos docentes. Em seus 

discursos, percebe-se que aqueles que carecem de uma base de conhecimentos 

pedagógicos tendem a reproduzir os aspectos das aulas de laboratório que 

tiveram em sua formação. Não consideramos que tal reprodução é acrítica, pois 

os discursos também evidenciam uma preocupação em alinhar a prática 

docente com os objetivos que os professores consideram relevantes. Porém, tais 

objetivos se baseiam (como discutido anteriormente) na visão epistemológica de 

cada sujeito, a qual também sofre influência de sua formação inicial e de sua 

área de atuação. Portanto, nem sempre estão em consonância com as 

necessidades específicas da formação docente. 

Como exemplo, citamos a fala do professor Z: 

[...] eu imagino que o semestre que eu dei o curso pra licenciatura 
deve ter sido mais ou menos um desastre. Porque eu não estou 
acostumado justamente com a linguagem, com os objetivos do curso. 
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Então eu dei o curso que eu dou aqui no bacharelado, adaptado um 
pouco pra realidade, pensando dessa forma, que é outro curso. 

Conforme citado na seção anterior, este professor buscou ajuda com um 

colega da área de Ensino, a fim de preparar adequadamente as aulas para 

alunos de licenciatura. Apesar disso, considera que não foi muito bem sucedido 

no semestre referido. Cabe citar novamente o caso do professor V, que 

conseguiu uma superação parcial dessa limitação formativa, por ter contato 

com professores dá área de ensino ainda na graduação. Isso permitiu a ele 

divisar possibilidades diferenciadas para o uso de experimentos. 

A reflexão sobre a própria prática docente também é uma forma de 

superação dessa e de outras limitações, conforme argumentado pelo professor 

V: 

Poderia ter coisas a mais né? Mas isso é um processo de 
amadurecimento não só da instituição, do espaço físico, mas também 
de quem ministra, né, amadurecer o que pode trabalhar e fazer essas 
ideias circularem [...] a minha ideia é eu elaborar meu próprio 
material, pro futuro. 

O professor X também faz uma autocrítica à sua prática: 

E aí você chega nas disciplinas é um negócio totalmente chato, 
mecânico [...] Eu me incluo nessa, não me eximo também... 
Principalmente quando eu cheguei [na instituição] né, que eu não 
tinha um contato ainda muito forte com o grupo pra saber como é que 
funcionava. Então eu acabava reproduzindo os roteiros. 

Como já argumentado antes, uma formação teórica na área de Ensino 

não é garantia de se superar imediatamente todas as dificuldades da prática 

docente. Também é necessário que o docente se integre efetivamente ao corpo 

docente da instituição, realizando um trabalho conjunto para delinear os 

objetivos das disciplinas do curso. Avançando mais no discurso do professor X, 

fica claro que essa integração ocorreu, de forma que, no seu segundo semestre 

como docente da UESC, ele já confeccionava e adaptava roteiros e/ou materiais 

para as disciplinas de laboratório. 
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Outra limitação citada pelos entrevistados é a questão do tempo 

disponível, frente a outras exigências da carreira, para se dedicar à preparação 

adequada das aulas. Ainda citando o professor X, temos: 

[...] eu espero assim que, quando terminar essas coisas e tiver mais 
tempo de eu fazer esse laboratório, que eu queria investigar mesmo 
[...] e eu pretendo fazer, acho que no próximo semestre eu já começo, 
porque o doutorado tem me tomado muito tempo e eu não consigo 
ainda intervir. 

Já o professor Z, que realiza pesquisas em Física aplicada, cita 

limitações de tempo mais severas: 

Eu estou num programa de mestrado em materiais. O que a gente faz 
é totalmente focado pra isso aí, até porque a CAPES tem critérios 
muito rigorosos de avaliação. A nossa preocupação é, no final do 
triênio [...] ter artigos, alunos formados, alunos de IC [iniciação 
científica] com projeto concluído. 

Uma medida que poderia amenizar tais limitações é sugerida pelo 

professor V: “o que poderia ter assim era... talvez monitores né, treinados pra 

ajudar nesses laboratórios [...] talvez, um professor que abraçasse o laboratório 

pudesse estar pensando numa política de ter monitores de forma regular”. 

Segundo ele, essa medida é adotada apenas nas duas primeiras disciplinas de 

laboratório. 

Concluindo a lista de fatores internos que limitam a prática de 

laboratório didático, o professor Z cita o fator desinteresse/indisposição como 

uma das causas do pouco contato com o conhecimento e com pesquisadores da 

área de Ensino: 

[...] não existe essa interação também de forma formal, não fazemos 
parte do mesmo grupo de pesquisa [...] Talvez por preguiça, talvez 
por falta de tempo, talvez por estar com o foco no lugar errado [...] 
Não que eu não considere que ela seja importante. Mas tem tanta 
coisa na minha mesa, que ela acaba ficando lá atrás. 

Na verdade, essa fala nos remete novamente à limitação de tempo para 

dedicar ao preparo das aulas. Apesar da carga horária estabelecida no vínculo 

empregatício incluir uma parcela específica para o preparo de aulas, na prática 



68 

 

 

as exigências institucionais e externas parecem ser mais determinantes sobre o 

foco que os entrevistados assumem. Não é simples definir até que ponto a 

vontade de inovar pode gerar uma mudança na prática docente, sendo que esta 

não é a única ocupação dos professores universitários. 

Subcategoria 2-2: Fatores externos 

Nesta seção trataremos de fatores limitantes que não estão ligados 

diretamente aos docentes, demandando ações mais abrangentes para serem 

modificados. Primeiramente citaremos a questão (já comentada brevemente 

quando tratamos das influências da formação dos sujeitos de pesquisa) da falta 

de familiaridade da maioria dos alunos de graduação com atividades 

experimentais. Tal deficiência é um dos efeitos da subutilização do laboratório 

didático na educação básica, e é apontada por quase todos os entrevistados, 

com exceção do professor V. 

Como exemplo, temos a fala do professor Y ao ser questionado sobre as 

principais dificuldades das disciplinas de laboratório que leciona: “a formação 

dos alunos (...) falta de familiaridade com o laboratório, que deveria ter sido 

construída na educação básica.” O professor U apresenta uma declaração 

semelhante: 

[...] porque laboratório tem todo um problema de cuidado como você 
tem que realizar medidas. (...) E, pra aluno que está iniciando, 
geralmente esse cuidado não existe. Então os resultados finais nem 
sempre são os melhores... 

Ou seja, as deficiências nos conhecimentos básicos dos alunos 

universitários geram uma preocupação a mais para os professores das 

disciplinas de laboratório, que precisam então adaptar e limitar suas 

metodologias para que os alunos consigam realizar as atividades propostas. 

Essas deficiências acabam contribuindo para que as aulas de laboratório 

apresentem grau de direcionamento mais alto, caracterizado pelo uso de 

roteiros estruturados, conforme já discutido. 
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E, mesmo com o forte direcionamento dos roteiros, a falta de 

familiaridade dos alunos com os procedimentos próprios de um laboratório 

ainda geram mais limitações, como citado também pelo professor U: 

[...] tem o roteiro que eu peço pra que eles leiam antes, eles ficam com 
o roteiro na mão, segue a estrutura, tem toda a aula... E eles ainda 
conseguem não realizar uma determinada medida. Na hora de 
avaliar, fazer a avaliação dos dados, a análise dos dados, conseguem 
não fazer algo que está escrito lá. 

O professor Z, apesar de citar dificuldades semelhantes, não as atribui 

explicitamente à formação dos alunos na educação básica. Em seu discurso, 

trata como uma complexidade inerente às primeiras disciplinas de laboratório: 

[...] aqui tem um treinamento que é diferente, vamos dizer assim, que 
é botar a mão na massa, e esse treinamento tem as dificuldades 
inerentes dele mesmo. Uma coisa é você ler no livro e outra é você 
fazer o que está lá. Esse fazer o que está lá envolve um monte de 
competências que, elas não estão desenvolvidas ainda. Elas têm que 
ser desenvolvidas aqui. (grifo nosso) 

Sobre a afirmação grifada, não temos elementos discursivos suficientes 

para afirmar se esse entrevistado se refere às competências básicas para se 

trabalhar em uma atividade experimental (que poderiam ser desenvolvidas na 

educação básica), ou a competências mais avançadas, que fazem parte da 

formação específica para a pesquisa em Física experimental. Porém, 

consideramos interessante o posicionamento deste professor, por citar 

determinadas dificuldades como positivas: 

[...] o curso é difícil. O cara bate, ele sempre pode bater em alguma 
dificuldade. Ou é uma medida que é mais difícil fazer, ou é um 
tratamento de dados que é mais elaborado, ou é uma interpretação 
que precisa de um senso crítico maior, algum conhecimento de uma 
teoria que ele ainda não aprendeu [...] Lá na Física você vai 
desenvolver isso ao longo de semestre, a teoria vai demorar um 
semestre, ou um ano [...] Então, numa certa forma a gente está 
adiantando aquilo que não existe ainda, essa é a dificuldade... Boa 
também, porque faz pensar: “tá, agora eu preciso fazer o quê? Como é 
que eu faço?” (grifos nossos) 

Percebemos nesse discurso uma valorização do aprendizado através do 

confronto com situações-problema, que exigem reflexão e esforço por parte dos 

alunos, a fim de construir os elementos necessários para superar tais 
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adversidades. Este mesmo professor apresentou uma argumentação semelhante 

(exposta na discussão da categoria 1) ao criticar os roteiros excessivamente 

direcionados. Assim, mesmo em atividades experimentais com uso de roteiros, 

o professor Z identifica várias potencialidades, sobretudo quando os 

experimentos trazem complexidades que instigam a postura ativa e 

questionadora dos alunos. 

O professor X, por sua vez, cita os cuidados que têm que ser tomados 

com a manipulação de equipamentos mais sensíveis: “O [laboratório] III é 

complicado também [...] Porque o III precisa de multímetro, essas coisas né, e é 

material muito sensível, se o aluno não tomar cuidado acaba queimando”. Além 

disso, cita dificuldades na análise e representação de dados dos experimentos: 

“por exemplo, eu cobro muito construir manualmente um gráfico, porque às 

vezes ele faz no computador, é uma caixa preta aí, faz e não sabe nem o que 

aconteceu, nomenclatura dos eixos, distribuição, reta”. 

Outra limitação declarada por todos os cinco entrevistados, e bastante 

citada na literatura como fator limitante na educação básica, é a dificuldade em 

se ter equipamentos adequados para as aulas. Segundo o professor X: 

O lab I e o II, a dificuldade maior, em termos de materiais são, por 
exemplo, paquímetro, cronômetro, trena, são instrumentos simples 
assim, que falta. (...) às vezes queima um material, até você repor, 
então é essa a questão. 

Já o professor Z aponta para a necessidade de materiais mais variados e 

em maior quantidade, para que mais experimentos pudessem ser realizados: 

Eu faço menos experimentos do que eu gostaria porque temos pouco 
material disponível. A gente inventa também, cria material, 
improvisa... Desmonta um kit pra montar outro... Mas essa também é 
parte da nossa realidade na pesquisa também funciona assim, não 
temos toda a estrutura que gostaríamos, mas a gente inventa ela se 
precisar. 

Porém, ele afirma que as limitações de equipamentos não existem 

apenas na UESC, atingindo outras universidades com mais severidade: 
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Mas a nossa realidade aqui na UESC ainda é boa né, vamos dizer 
assim, ela não é uma universidade pobre, nós temos equipamentos. 
Tem universidades que não têm laboratório, aqui tem. [...] tem os 
equipamentos de base, [...] Em pouco número, quando quebra um é 
um sufoco. A gente tem os equipamentos, só não tem na quantidade e 
na qualidade que gostaríamos. 

Essa afirmação é corroborada pelo professor V, que também é da 

mesma instituição: 

[...] eu não acho que o que a gente tem é precário, algo que impeça de 
você desenvolver um bom curso de laboratório de Física III [...] com a 
estrutura que a UESC oferece [...], os alunos podem ver esse conteúdo 
de uma forma bem satisfatória. 

Apesar disso, ele também cita limitações estruturais da universidade: 

[...] eu comecei esse semestre [...] com demonstração de eletrostática. 
Bom, nós vivemos aqui numa região super úmida né? Então você 
sente uma dificuldade... Já tem um tempo aqui que eu já conversei pra 
gente ter um desumidificador, mesmo o ar condicionado não está 
funcionando [...] Então ainda falta, faltam alguns materiais, alguma 
estrutura... 

Em relação à UESB, o discurso do professor Y é semelhante: “[o 

laboratório] É relativamente bem equipado, apesar de haver deficiências [...] 

está aumentando o número de alunos no curso, e o número de equipamentos 

não tem acompanhado esse crescimento”. 

No que concerne à estrutura organizacional dos cursos pesquisados, 

uma limitação, apontada pelo professor Y, é a carga horária das disciplinas 

experimentais na UESB: “As disciplinas de laboratório têm apenas duas horas 

semanais. Essa carga horária deveria, no mínimo, ser dobrada”. Apesar de a 

carga horária das disciplinas de laboratório da UESC ser maior (4 horas 

semanais, segundo o professor U), o professor Z também citou limitações 

devidas à estrutura do curso: “por mais criativo e inovador que você queira ser, 

o curso ele limita um pouco as possibilidades porque você tem que fazer, com o 

que você tem, no tempo disponível, o que você tem que fazer”. 

Ao apontarem essa limitação de tempo nas disciplinas, os docentes 

referem-se à carga horária mínima que os alunos devem cumprir dentro do 
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laboratório. Porém, as atividades não precisam ser limitadas a esse período. 

Tarefas como, por exemplo, o estudo da teoria que embasa os experimentos, a 

leitura dos roteiros experimentais, a análise dos dados obtidos, etc., podem ser 

feitas em outros momentos, de forma independente do professor.  Inclusive, tal 

aspecto é bastante explorado nas propostas de aprendizagem ativa, que delega 

aos estudantes maior responsabilidade para gerenciar seu tempo fora do espaço 

formal de ensino, realizando pesquisas, leituras, entre outras atividades. 

Outro aspecto citado foi a ideia que determinados docentes têm das 

disciplinas de laboratório. Segundo o professor Z: 

[...] esse é um espaço um pouco renegado, porque ele tem as 
complexidades dele, muitos professores desprezam as disciplinas 
experimentais [...] Uma certa visão até preconceituosa [...] “o Lab é 
aquela coisa chata, que tem que ficar montando kit, que nada dá 
certo”... Tem muitos colegas, [...] que pensam que dar aula de 
laboratório é uma perda de tempo quase [...] os alunos têm muitas 
dificuldades... O curso acaba ficando com um ranço de que não é legal 
[...] Eu gostaria que essa visão mudasse. 

O “desprezo” pelas disciplinas experimentais, apontado pelo professor 

Z, é possivelmente reflexo de um receio em lidar com situações-problema, que 

aparecem frequentemente na realização de experimentos. Numa perspectiva 

tradicional de ensino, o erro e as situações imprevistas são indesejáveis e 

evitados ao máximo. Assim, é explicável que professores acostumados com o 

ensino tradicional prefiram a aparente segurança das disciplinas teóricas. 

Ainda no discurso do mesmo professor, percebemos a constatação de 

que o laboratório didático possui muitas potencialidades que não são 

concretizadas. Esta mesma constatação é feita em diversas pesquisas, algumas 

das quais foram citadas no capítulo 1. O professor Z diz: 

[...] eu vejo ainda os cursos de Física Experimental [...] segregados 
num canto do conhecimento ali que deveria ser melhor aproveitado, 
mais bem integrado com o resto do que a gente recebe na 
universidade [...] um experimento fala muita coisa, que às vezes 
demora meses, anos pra cair a ficha na teoria [...] E a gente explora 
muito mal isso. 



73 

 

 

O professor X também tem uma fala nesse sentido: 

[...] é uma disciplina que os professores pegam, às vezes por falta de 
opção. “Ah, eu preciso completar minha carga horária... E, sei lá eu 
preciso de duas aulas... O que eu faço? Aí eu vou dar uma aula de 
laboratório...” Aí geralmente tem um roteiro pronto, entrega pro 
aluno, aí ele repete aquele negócio, vira uma forma de bolo. 

Tal postura, citada pelos entrevistados, é de se estranhar, já que as 

pesquisas citadas no capítulo 1 apontam um consenso entre os professores 

acerca da utilidade e importância do laboratório didático. Podemos conjecturar 

que os professores que evitam ministrar essas disciplinas talvez considerem 

desnecessário ensinar os alunos a realizarem experimento. Este pode ser um 

reflexo da racionalidade técnica, gerando a noção de que, para realizar 

experimentos, basta que os estudantes apliquem os conhecimentos teóricos 

abordados nas disciplinas específicas. 

Para finalizar esta subcategoria, destacamos uma limitação evidenciada 

apenas pelo professor X. Ele informa que uma das disciplinas de laboratório 

que ministrou 

[...] é oferecida pros alunos da licenciatura em Física. Entretanto só 
teve um aluno matriculado, e ele mal aparece, e os outros são do 
bacharel [...] Aí, meio que me quebrou as pernas porque eu estava 
planejando um curso em que eu pudesse apresentar os experimentos, 
pra que os alunos, uma vez que são futuros licenciandos, ele 
pudessem levar também pra sala de aula. 

Essa mescla de alunos de bacharelado e licenciatura numa mesma 

turma (que consideramos uma oportunidade de interações muito proveitosas 

para ambos) é devida às similaridades entre os currículos dos cursos de 

bacharelado e licenciatura em Física da UESC. Como a carga horária e ementa 

das disciplinas experimentais são as mesmas, muitos discentes optam por 

cursar determinada disciplina num turno diferente daquele oferecido a seu 

curso, por conveniência de horários. Nesse caso, isso quebrou as expectativas 

do professor X de realizar atividades mais voltadas para a formação docente.  
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Categoria 3: Descrição da prática docente 

Nesta categoria, enquadramos falas em que os entrevistados tratam dos 

aspectos de seu trabalho docente ligado às aulas de laboratório que ministram. 

São comentadas a preparação e realização de experimentos didáticos, além de 

ações complementares com vistas à aquisição de equipamentos, estruturação de 

espaços de laboratório e divulgação científica. 

Em primeiro lugar, apresentamos algumas características das aulas. Na 

UESB, o professor Y informa que 

[...] cada disciplina é dividida em duas turmas (P1 e P2) [...] com 
quinze alunos (máximo de vinte) por turma. Isso totaliza uma média 
de trinta a trinta e cinco alunos matriculados em cada disciplina. [...] 
laboratório I e II têm, em geral, mais alunos do que as outras. 

Durante um semestre, esse professor informa que “Em média são 

trabalhados quatro experimentos”. Isso ocorre porque cada aspecto do 

experimento é explorado em um momento específico. “Há algumas [aulas] em 

que são usados roteiros, outras são puramente teóricas, e há aulas focadas 

apenas na análise dos dados construídos a partir dos experimentos”, informa o 

professor. 

Já o professor V afirma: 

[...] o que eu faço [...] é um misto entre aulas que seguem roteiros e 
com aulas que, digamos, eu instigo ao debate, à curiosidade, a uma 
discussão sobre o conceito, sobre ideias [...] encontrar esse equilíbrio 
né... entre de alguma forma seguir uma sequência, que não engesse o 
aluno, e ao mesmo tempo permita, claro, ele fazer medidas [...] testar 
hipóteses, e também fazer as suas problematizações em torno daquele 
conteúdo. Então eu procuro preparar materiais que respeitem essa 
ideia. 

É interessante notar que, apesar de ter demonstrado concepções que 

sofrem críticas na literatura da área de ensino (concepção de que o experimento 

didático visa validar os conhecimentos teóricos, criticada por Blosser, 1988), o 

professor V realiza atividades dialogadas, consideradas inovadoras: 



75 

 

 

[...] tem aula que eu não uso roteiro nenhum, simplesmente vou 
instigando os alunos, escrevo no quadro [...] Inclusive mesmo os 
materiais né, eventualmente eu não digo exatamente quais são os 
materiais, deixo eles sentirem a necessidade. 

Nas aulas ministradas pelo professor U, da disciplina de laboratório de 

Física II, há uma média de 10 a 14 alunos por turma. Como explicitado na 

subcategoria 1-2, este professor utiliza roteiros como forma de guiar a prática 

experimental que os alunos realizam. Em relação à confecção dos roteiros, o 

professor disse que já havia um conjunto de roteiros que era utilizado no curso. 

“o que eu fiz foi fazer algumas adaptações”, cita o professor U. 

Como foi discutido na subcategoria 2-1, o professor Z declara que não 

modificou substancialmente o foco da disciplina quando ministrada para 

alunos de licenciatura, evidenciando novamente a influência de sua formação 

inicial: 

[...] eu já dei aula pra licenciatura também. Mas ele foi meio que um 
curso fora de tópico pra eles [...] Ele não é um curso voltado para a 
educação em Ciências, da forma que eu dou. Quando a gente tem 
alguns alunos da licenciatura [...] Aí a gente tenta fazer alguma 
coisinha assim falando: “olha, tem esses kits...”. Mas o curso que eu 
dou ainda é um curso bem voltado pro bacharelado... 

Em relação às limitações de equipamentos, o professor Z ainda afirma 

que as atividades realizadas são: 

[...] o que a gente poderia chamar de “Eoqui” “é o que dá pra fazer” 
[...] o que a gente está fazendo é usar à exaustão os equipamentos que 
a gente tem [...] a UESC tem projetos grandes que estão adquirindo 
mesmo equipamentos pro laboratório didático. 

O mesmo professor afirma estar participando do esforço conjunto para 

equipar melhor os novos laboratórios da UESC. Em relação a isso, cabe citar a 

fala do professor X: “O projeto em conjunto, por enquanto, é conseguir 

recuperar esses laboratórios [...] tem esse diálogo assim, entre os professores de 

várias áreas, todo mundo mobilizado pra construir”.  

Sobre a prática pedagógica do professor X, o mesmo informa que 

“geralmente são cinco experimentos por semestre que a gente trabalha [...] no 
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momento é laboratório mesmo de você seguir o roteiro”. Identificamos um 

relato de interação com outros docentes da mesma instituição, quando ele diz: 

“Os trabalhos conjuntos geralmente são o desenvolvimento dos roteiros [...] A 

sequência de conteúdos, e tem uma reunião antes de iniciar o semestre pra meio 

que fazer o levantamento dos laboratórios”. A partir dessas falas pode-se 

conjecturar que, apesar de haver uma interação no sentido de planejar as aulas 

de laboratório, não são discutidas inovações metodológicas, já que o uso de 

roteiros é consenso, cabendo escolher a sequência de conteúdos a serem 

abordados e verificar quais materiais estão em condições de serem utilizados. 

O professor Z narrou estratégias utilizadas para contornar algumas 

limitações dos alunos, evidenciando novamente o enfoque na aquisição de 

habilidades de pesquisador em Física básica: 

[...] eu já fiz uma sessão com eles que é revisão do texto. Então eu 
escrevi um roteirinho lá o que eu quero em cada seção do relatório [...] 
Eu tento valorizar o que acontece aqui no curso, falar: “olha, o que 
vocês tão aprendendo aqui, basicamente não é Física. Física é um 
detalhe ali no meio. Mas você está [...] aprendendo a se expressar, 
escrever um relatório, o que é uma medida. Essas técnicas vocês vão 
usar depois, mais tarde, na carreira, em outros lugares. 

Esse professor também participa de ações de divulgação científica na 

educação básica, em conjunto com outro professor da UESC: 

Eu tenho um projeto com o Daniel. Ele tem um trabalho bem legal 
com robótica. Ele se aproximou do meu lado e pediu, digamos assim, 
criou essa ponte [...] Demonstrações mesmo que a gente faz pra 
molecada de primeiro e segundo grau. 

Outro exemplo de divulgação científica que integra professores de 

diferentes áreas é evidenciado na fala do professor V: 

[...] a gente aqui agora dispõe de um espaço, que é o observatório 
astronômico [...] a gente pode trabalhar tanto o ensino, quanto 
pesquisa, quanto extensão [...] já houve até interação do pessoal do 
teatro aqui em Ilhéus [...] nos intervalos a gente buscava colocar os 
telescópios pra que o público pudesse ter a chance de observar o céu... 
Aquela foi uma experiência interessante. 
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Essas falas demonstram que, mesmo com todas as limitações de tempo 

vivenciadas pelos docentes, é possível organizar-se para dedicar algum tempo a 

projetos de extensão. Inclusive, o professor Z também se mostra solícito para 

auxiliar outros docentes: “Se eu posso ajudar um colega a montar um 

experimento, eu ajudo, monto com ele”. Consideramos essa interação salutar e 

desejável, porém defendemos que essas colaborações sejam ampliadas e se 

convertam em “tradição acadêmica”, como será discutido no Capítulo 3. 

Na próxima seção, serão tecidos mais comentários acerca da prática 

docente do professor U, cujas aulas foram observadas, além de aspectos gerais 

sobre as disciplinas de laboratório do curso de Física da UESC. 

2.3 Análise das aulas observadas 

A observação das aulas teve como objetivo obter mais dados acerca das 

disciplinas de laboratório de Física das universidades estudadas. Por causa de 

alguns desencontros entre o calendário do pesquisador e das universidades, 

foram observadas apenas duas aulas da disciplina “Laboratório de Física II” na 

UESC. 

Como declarado pelos professores entrevistados nessa universidade, as 

aulas dessa disciplina são guiadas por roteiros experimentais, aos quais tivemos 

acesso. As aulas têm duração de 4 horários, cada um com 50 minutos, 

totalizando um tempo máximo de três horas e vinte minutos. Porém, esse 

tempo não é completamente utilizado pelo fato de a disciplina ocorrer no turno 

da noite, já que a maior parte dos alunos precisa sair da sala antes do horário 

para embarcar no transporte coletivo das respectivas cidades em que residem. 

A primeira aula observada tratou de um experimento para 

determinação da densidade de um líquido, enquanto a segunda foi sobre um 

experimento para verificar que as variações de temperatura no interior de um 
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calorímetro são devidas ao fluxo de calor dentro do sistema. As duas aulas 

podem ser descritas de forma sucinta através das seguintes etapas: 

- leitura, pelos alunos, do roteiro experimental; 

- discussão teórica acerca do experimento a ser realizado; 

- discussão e explicação dos procedimentos experimentais a serem 

realizados; 

- realização dos procedimentos experimentais e registro dos dados 

obtidos. 

Para analisar os objetivos das aulas, consideramos conveniente dispor 

das categorias utilizadas por Araújo e Abib (2003) para classificar os trabalhos 

referentes a atividades experimentais publicados na Revista Brasileira de 

Ensino de Física (RBEF) entre 1992 e 2001. Quanto ao grau de direcionamento 

das aulas observadas, as duas enquadram-se na categoria “Atividades de 

Verificação”, por terem o objetivo de verificar a validade ou os limites de 

validade de leis físicas. Isso ficou claro nos roteiros experimentais, que 

apresentavam explicitamente esses objetivos. Na aula sobre densidade de 

líquidos, o objetivo traçado é “[...] verificar o princípio de Arquimedes e utilizá-lo 

para determinar a densidade de um líquido”, enquanto o objetivo da aula sobre 

calorimetria é “[...] verificar que as variações de temperatura de duas porções de água 

no interior de um calorímetro [...] são devidas a um mesmo calor que flui entre essas 

porções”. 

Durante as aulas, ficou claro que o objetivo final era realizar as medidas 

de forma que os cálculos posteriores corroborassem as hipóteses apresentadas 

na parte introdutória da aula, confirmando a validade das teorias estudadas. 

Percebeu-se também que o processo de montagem e realização das medidas 

sofria forte orientação do professor, que explicava de antemão como seria feita a 

montagem dos aparatos e o registro dos dados, informando inclusive sobre 
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possíveis dificuldades a serem enfrentadas e fornecendo dicas de como 

contorna-las. Porém, cabe destacar que, segundo Araújo e Abib (2003), as 

atividades de caráter verificativo têm potencial para contribuir com o 

aprendizado dos alunos, desde que sejam conduzidas de forma a estimular a 

capacidade de reflexão acerca de fenômenos físicos, trabalho em equipe e fazer 

generalizações. 

Nas duas aulas observadas, foi corroborada a afirmação do professor U, 

sobre as deficiências nos conhecimentos básicos dos licenciandos, uma vez que 

houve diversas dúvidas por parte dos alunos acerca dos procedimentos a serem 

seguidos e da utilização dos equipamentos. Isso levava o professor a intervir e 

orientar os alunos, por causa do tempo que seria necessário para que eles 

encontrassem soluções por si mesmos. Inclusive a postura dos próprios alunos 

era de pedir orientações diretas quando não conseguiam lidar com determinado 

problema. 

Para fechar este capítulo, observamos que a análise dos dados obtidos 

permite identificar um círculo vicioso no uso de atividades experimentais. 

Como discutido anteriormente, parte significativa das limitações na educação 

básica pode ser superada se o professor possuir uma formação adequada, além 

de tempo disponível e criatividade. Caso isso não ocorra, a tendência é que não 

sejam trabalhadas atividades experimentais nesse nível de ensino, o que causa 

uma deficiência na formação básica dos alunos que ingressam nos cursos de 

licenciatura em Física, pois eles acabam tendo dificuldades e limitando a prática 

das disciplinas de laboratório. Consequentemente, sua formação inicial será 

prejudicada, gerando limitações em sua futura prática docente (seja no ensino 

superior ou na educação básica). Assim, fecha-se o círculo de subutilização das 

atividades experimentais, sintetizado na Figura 2. Conforme discutido no 

Capítulo 1, Seção 1, essa subutilização como constatado há várias décadas por 

pesquisas. 
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Figura 2 – Círculo vicioso no uso de atividades experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São necessárias ações que permitam superar este círculo vicioso, a fim 

de que o laboratório didático possa alcançar suas potencialidades, apontadas 

tanto pelos professores entrevistados quanto pela literatura. O próprio 

professor U também indica, com base em sua experiência própria, 

possibilidades de superação de fatores limitantes: 

[...] tem que ter com um professor habilitado, preparado, treinado. 
Laboratório, ele não precisa ser uma coisa muito equipada, ele precisa 
que o professor tenha imaginação, um pouco de criatividade. (...) 
existem professores que conseguem levar a prática pra sala de aula, e 
não necessariamente têm um laboratório disponível no colégio. 

Essa fala é coerente com a afirmação do professor X (anteriormente 

citada), na qual ele relata que realizava experimentos construídos por ele 

próprio, com materiais adquiridos independentemente do colégio. No artigo de 

Laburú (2007) também há o relato de um professor que tem atitude semelhante, 

conseguindo realizar atividades experimentais apesar das limitações da 
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realidade escolar. Porém, é importante notar duas coisas. Em primeiro lugar, a 

preparação das aulas experimentais demanda um tempo maior do que as aulas 

expositivas. Isso se constitui num fator limitante, dada a realidade de grande 

parte dos professores da rede pública, que cumprem uma jornada de trabalho 

exaustiva.  

Ademais, tanto no caso citado por Laburú quanto no caso do professor 

X, havia uma formação adequada dos professores, que permitia selecionar e 

adquirir materiais para construir experimentos. Esse é um fator que depende 

em grande parte da formação inicial do professor, que ocorre 

predominantemente na graduação. Isso nos conduz novamente às reflexões da 

seção anterior sobre as atividades de laboratório nos cursos de licenciatura em 

Física, evidenciando o quanto a discussão é ampla e cíclica. 
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CAPÍTULO 3 – PROPOSTA DE AÇÕES 

 

3.1 Afastamento do paradigma da racionalidade técnica 

Como discutido no Capítulo 1, Seção 1.2, os cursos de licenciatura no 

Brasil ainda têm currículos fortemente embasados no modelo 3+1, que oferece 

ao aluno, de forma separada, conhecimentos específicos e pedagógicos. 

Podemos interpretar esse modelo curricular a partir das três componentes da 

prática profissional previstas pela racionalidade técnica (CONTRERAS, 2000): 

- Componente de ciência básica (conhecimentos teóricos a partir dos 

quais a prática se desenvolve); 

- Componente de ciência aplicada ou engenharia (procedimentos de 

diagnóstico e solução de problemas); 

- Componente de habilidade e atitude (utiliza os dois componentes 

anteriores para realizar a ação profissional). 

Nos cursos de licenciatura da UESC e UESB, por exemplo, podemos 

identificar a componente básica da prática docente em disciplinas como 

“Filosofia e Educação”, “Psicologia da Educação”, “Políticas públicas e 

Legislação da Educação”, entre outras. Por sua vez, a componente aplicada fica 

a cargo das disciplinas que tratam de metodologias de ensino, tais como 

“Didática” e “Metodologia para o Ensino de Física”. 

Por fim, a componente de habilidade e atitude pode ser percebida nas 

componentes curriculares voltadas à inserção do aluno na prática docente, tais 

como “Prática de Ensino de Física” e “Estágio Supervisionado em Física”, 

disciplinas que ocorrem nos semestres finais do curso. Fica evidente nesses 

currículos a ideia de que, para desenvolver suas habilidades e atitudes 

docentes, o estudante deve vivenciar na prática a integração entre as teorias que 
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embasam a área de Ensino e as metodologias pedagógicas, a fim de conseguir 

ensinar satisfatoriamente os conteúdos de Física. Tal hipótese nos parece falha, 

por ser característica da racionalidade técnica. Já o modelo 3+1 é apontado 

como uma das limitações da formação docente (PASSINHO, 2012; MORTIMER 

e PEREIRA, 1999). 

Conforme citado por Alves (2010), numa tentativa de desconstruir a 

dicotomia entre teoria e prática pedagógica, a LDB de 1996 (complementada 

pelo parecer CNE/CP 28/2001) instituiu uma carga horária de, no mínimo, 400 

horas de prática de ensino, que deve estar diluída ao longo dos cursos de 

licenciatura. Porém, essa imposição legal, por si só, não gerou a efetivação dessa 

carga horária. E, mesmo que isso ocorra da forma como previsto por lei, é muito 

provável que não seja suficiente para que os alunos superem a dicotomia teoria-

prática. O motivo é que a raiz do problema, em nossa opinião (embasada na 

argumentação de Contreras), é a concepção instrumental do conhecimento 

científico, disseminada na pesquisa científica, na divulgação científica, nos 

livros-texto utilizados e, consequentemente, em toda a formação científica dos 

alunos. 

Assim, argumentamos que a superação da racionalidade técnica na 

formação docente se dará à medida que a visão instrumental do conhecimento 

for superada. Obviamente, esta transformação é complexa e profunda, não 

havendo um roteiro experimental para seguir. Como exposto no capítulo 

anterior, a formação inicial dos docentes exerce forte influência sobre suas 

concepções e prática. Mas tal influência não é inescapável, sendo também 

relevantes as experiências vivenciadas durante sua prática profissional, o 

contato com outros profissionais e com conhecimentos de outras áreas de 

pesquisa. Ou seja, tais fatores contribuem para a construção das habilidades e 

atitudes do trabalho docente, componente subestimada pela concepção técnica 

do ensino. 
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Mesmo que os conhecimentos pedagógicos estejam ausentes na 

formação inicial dos docentes universitários que trabalham com o 

conhecimento específico (por causa da excessiva especialização em determinada 

linha de pesquisa), o contato com esses saberes pode ocorrer através de ações 

integrativas entre os profissionais da área básica e da área de Ensino, como será 

discutido na próxima seção. 

Em relação à questão da carga horária das disciplinas de laboratório, a 

presença de monitores nos laboratórios (seja durante as aulas ou em horários 

alternados) é uma possibilidade de fornecer mais tempo para que os alunos 

frequentem o laboratório. Dessa forma, haveria mais oportunidades para que 

fossem planejados e executados experimentos além dos previstos pela ementa 

da disciplina, bem como a preparação de metodologias inovadoras para serem 

utilizadas na educação básica. Esse maior tempo no laboratório favoreceria o 

desenvolvimento das habilidades experimentais e da familiaridade com os 

equipamentos e procedimentos de laboratório. É um caminho possível para 

facilitar a superação das deficiências formativas dos graduandos, causada pela 

falta de atividades experimentais na educação básica. 

3.2 Maior diálogo entre o corpo docente das universidades 

Em algumas de suas falas, os entrevistados demonstram uma 

necessidade de estabelecer parcerias entre profissionais da área básica e da área 

de ensino, devido às contribuições que cada um pode trazer de sua experiência 

profissional. Os pesquisadores em Física básica trabalham de forma mais 

aprofundada com os conhecimentos científicos, bem como com as habilidades 

de pesquisa em laboratório. Por sua vez, a área de Ensino de Ciências 

proporciona uma compreensão dos processos envolvidos na aprendizagem e no 

desenvolvimento de habilidades. 

Entretanto, nas universidades pesquisadas, percebemos que a interação 

entre o corpo docente, quando ocorre, é gerada principalmente por dois 
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motivos: professores que ministram a mesma disciplina, ou disciplinas 

correlatas (no caso da UESC, as disciplinas de Física básica e as correspondentes 

disciplinas de laboratório de Física. Na UESB, o trabalho conjunto citado pelo 

professor Y refere-se ao tratamento de dados em disciplinas de laboratório 

ministradas por ele); afinidade entre linhas de pesquisa. E essa interação é 

limitada pelas exigências às quais um pesquisador está submetido pelas 

instituições em que trabalham e pelos órgãos de fomento à pesquisa. Isso fica 

evidenciado, por exemplo, na fala do professor Z: 

[...] no ritmo de aulas e pesquisas que a gente tem que fazer aqui, eu já 
leio pouco até sobre a minha área de pesquisa [...] Depois de sair do 
doutorado e do pós doc, e entrar na carreira de docência você [...] tem 
um tempo de dedicação ao preparo de aula, correção de prova... Isso, 
essa rotina maçante é que ocupa o seu tempo. (grifos nossos) 

Em relação à limitação de tempo, não estamos sugerindo que se perca o 

foco da pesquisa em suas respectivas áreas de atuação. Porém, contribuir para 

aprimorar a universidade e a formação oferecida aos graduandos é um objetivo 

que também merece toda a dedicação possível, efetivando o equilíbrio 

(preconizado por documentos oficiais das universidades estudadas) entre 

pesquisa, docência e extensão (UESB, 2013; UESC, 2013). 

Portanto, defendemos que deve haver um planejamento adequado 

dentro da carga horária de cada docente, a fim de que seja ampliada a interação 

entre pesquisadores da área de ensino e da Física básica, deixando de ser algo 

esporádico para se tornar uma tradição dentro da universidade. Para isso, 

devem ser buscados mais espaços de interação, seja por estímulo da 

coordenação do colegiado, seja por iniciativa dos próprios docentes e grupos de 

pesquisa. Um dos momentos em que a colaboração deveria estar mais presente 

é na discussão e definição dos objetivos e metodologias a serem utilizadas nas 

disciplinas (seja nas teóricas ou nas experimentais), bem como no planejamento 

das aulas, a fim de que estas atendam aos objetivos do curso. 
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Projetos de extensão apresentam oportunidades muito interessantes 

para a colaboração entre docentes, pois permitem: divulgação dos resultados de 

pesquisas para a comunidade acadêmica e não acadêmica; diálogo e integração 

entre universidade e escola, contribuindo para a formação permanente dos 

docentes de ambas; realização de pesquisas que gerem conhecimento e, 

consequentemente, publicações, tão exigidas pelos órgãos de fomento e pela 

comunidade científica. Tais ações também representam oportunidades valiosas 

para os futuros docentes da educação básica, pois permite que eles conheçam 

mais cedo a realidade do ensino de Física, no qual irão trabalhar. 

Assim como evidenciado na dissertação de mestrado de Nirce Gadioli 

(apud Alvarenga, 2005), programas de formação continuada também são 

espaços possíveis para que os professores discutam e refinem suas concepções 

pedagógicas. Aproveitando o fato de que os professores já estão em serviço, tais 

programas podem promover a reflexão acerca de sua prática docente, mediada 

pelo contato com resultados de pesquisas educacionais. 

Portanto, em consonância com as propostas da tese de Alves (2010), 

consideramos que uma maior dialogicidade no ensino é importante para se 

desenvolver ações que permitam vencer a dicotomia teoria-prática e 

transcender as situações-limite que se apresentam no contexto educacional. 

Nessas ações, o apoio constante na tríade “pesquisa, ensino e extensão” é 

fundamental. 

3.3 Atividades investigativas nas graduações em Física 

As ações sugeridas na seção anterior exigem um processo de profunda 

reflexão acerca da estrutura curricular dos cursos de Física, além de políticas 

institucionais diferenciadas. Portanto, são processos que precisam ser pensados 

a médio e longo prazo. Entretanto, há diversas ações inovadoras que 

consideramos viáveis, mesmo dentro da estrutura curricular dos cursos (que foi 

apontada pelos entrevistados como um dos obstáculos à inovação). 
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Cabe relembrar os discursos do professor V, que afirmou realizar aulas 

com menor grau de estruturação e maior dialogicidade, e do professor X, que 

demonstrou intenções de seguir a tendência de aulas investigativas. Tal 

iniciativa também tem sido implantada em outros lugares, a exemplo do curso 

de licenciatura em Física da Universidade Católica de Brasília. Segundo descrito 

no trabalho de Costa e Silva (2004), esse curso contém uma disciplina chamada 

“Física Experimental” em seu sétimo semestre, na qual são realizadas 

atividades experimentais não-estruturadas. Segundo a classificação de Borges 

(2002), tais atividades estariam no nível 2 de abertura, pois o problema 

experimental é fornecido pelo professor, mas os procedimentos e as conclusões 

estão em aberto. 

Analisando essas atividades, Costa e Silva (2004) destacam três 

potencialidades que foram alcançadas: a diversidade e a criatividade 

evidenciadas nas decisões tomadas pelos alunos; a importância do relatório 

parcial como elemento que estimula o aluno a descrever problemas, repensar e 

reelaborar suas decisões ao longo das aulas; o papel dos experimentos que, a 

princípio, não transcorrem como planejado (tradicionalmente desprezados 

como “fracassos”), como oportunidade de privilegiar enfocar o aprendizado 

propiciado pelo processo, acima dos resultados. 

Os autores ainda corroboram nossos argumentos no sentido de que a 

formação inicial dos professores exerce forte influência em suas futuras práticas 

pedagógicas: 

[...] poucos são os trabalhos que discutem a questão [do laboratório 
didático de Física] no ensino superior. [...] no que tange à formação de 
professores, comumente ela se refere a disciplinas específicas de uma 
licenciatura como didática, metodologia ou prática de ensino. No 
entanto, a problemática da questão se complexifica quando 
percebemos que os futuros professores levam para suas aulas (quando 
isso ocorre) as práticas experimentais desenvolvidas nas disciplinas 
de Física de sua formação inicial como se fossem “modelos”. 

Outra experiência de implantação de atividades investigativas (e de 

reestruturação dos roteiros fechados) ocorreu no Instituto de Física da USP, no 
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Campus São Carlos. Como descrito por Santos, Costa e Catunda (2013), foram 

modificados os roteiros experimentais da disciplina “Laboratório de Física 

Geral III – Eletricidade e Magnetismo”, de acordo com os denominados “ciclos 

PODS”, que consistem de etapas recursivas de previsão, observação, discussão 

e síntese. Os autores avaliam a utilização desses novos roteiros, destacando o 

impacto positivo no aproveitamento dos estudantes. Destacam também que “a 

necessidade de realizarem o ciclo PODS, não prejudicou o cumprimento do 

programa da disciplina e não requereu modificações na estrutura do curso, 

contribuindo com sua implementação”. 

As experiências descritas acima são um indicativo de que, mesmo em 

curto prazo, é possível realizar mudanças no uso do laboratório didático em 

nível superior. Também fica evidente a importância do contato com 

conhecimentos e propostas inovadoras presentes na literatura da área de Ensino 

de Ciências, para que as tentativas de inovação tenham embasamento em 

questões já discutidas por outros profissionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegando ao final desta dissertação, consideramos que os objetivos 

traçados inicialmente foram satisfatoriamente alcançados. Foi obtida uma visão 

panorâmica de como os docentes das universidades estudadas concebem o 

laboratório didático. Os entrevistados forneceram bastante detalhes sobre sua 

prática, inclusive apontando diversas limitações e tecendo autocríticas 

espontaneamente.  

Foi possível contribuir com a compreensão dos problemas que 

permeiam a utilização do laboratório didático, estabelecendo relações cíclicas 

(sintetizadas na Figura 2, Capítulo 2, ao final da análise dos resultados obtidos) 

entre limitações existentes nos diferentes níveis de ensino. A partir disso, e 

analisando também diversos trabalhos acerca da mesma temática, pudemos 

apontar alguns caminhos possíveis de superação do círculo vicioso apontado. 

Esperamos que o presente trabalho possa servir como estopim para 

reflexões e ações por parte dos envolvidos nos cursos de Física da UESC e 

UESB, contribuindo com a busca pela melhoria da qualidade do ensino nessas e 

em outras instituições. De nossa parte, podemos apontar algumas perspectivas 

de desdobramentos desta pesquisa: 

• estudar as implicações da formação inicial na prática docente na 

educação básica: a partir dos dados construídos acerca das aulas de laboratório 

no ensino superior, pretendo investigar com outro olhar os entraves descritos 

pela literatura sobre a educação básica. Pretendo propor e implementar ações 

para se superar os obstáculos (sejam eles epistemológicos ou de ordem prática) 

ao uso de experimentos pelos professores de Física/Ciências; 

• investigar a prática docente de profissionais já formados pelas 

universidades estudadas: em consonância com o desdobramento anterior, 

considero relevante conhecer a prática docente de professores formados nas 
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instituições estudadas a fim de conhecer como se dá o uso (ou não) de aulas de 

laboratório por eles. Se possível, também será interessante desenvolver projetos 

em parceria com esses professores; 

• analisar as potencialidades e resultados do Programa de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID como espaço de formação docente: a interação 

entre professores em formação e professores em exercício, promovida pelo 

PIBID, oferece diversas oportunidades de desenvolver atividades experimentais 

na educação básica, bem como enriquecer a formação dos futuros docentes; 

• utilizar atividades de cunho investigativo e/ou experimental 

como possibilidade de inserção da Física nas séries iniciais: a exemplo de alguns 

grupos de pesquisa (como o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física - 

LAPEF, da Universidade de São Paulo), tenho interesse em investigar as 

possibilidades e desafios da inserção de conteúdos de Física nas séries iniciais. 

Nesse processo, as atividades investigativas e/ou experimentais são 

ferramentas promissoras para o processo de desenvolvimento, nas crianças, do 

raciocínio próprio das ciências exatas, através da interação com fenômenos do 

mundo físico que as cerca. 

Assim, encerramos este texto dissertativo com a seguinte reflexão 

“Seja a mudança que você quer ver no mundo” (Mahatma Gandhi) 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Transcrições das entrevistas com os professores 

Entrevista 1: Professor “U” 

Entrevistador [00:00:03] – Primeiro, queria agradecer a entrevista e pedir pra você falar 

um pouco sobre sua formação. 

U [00:00:08] – É, eu sou formada em Física licenciatura pela Universidade Federal de 

Sergipe. Depois que eu terminei a graduação, que eu consegui cumprir em quatro anos, eu 

passei um ano trabalhando, e me decepcionando... Porque não é fácil a gente encontrar 

uma vaga como professora num colégio que tenha um bom rendimento né. E trabalhando 

pro estado como contratada também. Fiz um concurso, ainda consegui passar no concurso 

assim que eu me formei, no concurso pra professor do estado. E aí, ao final desse ano que 

eu passei trabalhando, dando aula em tudo quanto era lugar, de banca a dúvida em colégio 

particular, colégio que eu dei aula de quinta, sexta, sétima, oitava série em colégios 

particulares menores de bairro. Aí eu optei por fazer o mestrado. Foi um golpe assim de 

sorte, porque eu num tinha muito o que fazer na vida, né? O jeito era andar pra frente... 

Então, fui fazer o mestrado e nem sabia o que é que ia sair disso. E aí eu terminei o 

mestrado em três anos, na mesma universidade. Logo já emendei o doutorado, que foi uma 

sugestão que minha orientadora me fez e eu aceitei, também por falta de outras opções. Fiz 

o doutorado em quatro anos. Logo ao final do doutorado eu fiquei sabendo de uma vaga 

pra professor visitante aqui na instituição, na UESC, e aí eu vim pra cá com a proposta de 

passar quatro anos, um contrato fixo de quatro anos. E, seis meses depois que eu cheguei 

houve um concurso, consegui passar e agora eu tô efetivada aqui na instituição. 

Entrevistador [00:01:45] – Isso faz quanto tempo? 

U [00:01:48] – Hoje já tenho... Agora em abril fecha três anos que eu cheguei em Ilhéus. 

Início de setembro vai fechar três anos de concursada, então vai acabar o estágio 

probatório agora em setembro. 

Entrevistador [00:02:04] – Certo. E na sua formação, no caso na licenciatura, como eram 

as aulas de laboratório? Assim, quem eram os professores, eram da área de ensino, da área 

de pesquisa? 

U [00:02:13] – Lá... Tem um problema na Universidade Federal de Sergipe. Eles não 

trabalham a licenciatura de forma diferenciada, como acontece aqui na UESC, por 

exemplo. Eu não sei como é o caso da UESB, não conheço o perfil do pessoal de lá, nem o 

perfil do curso. Mas aqui, na UESC, eles têm um trabalho muito forte voltado pra ensino. 

Enquanto que lá na UESC... Lá na Universidade Federal de Sergipe eles tentaram deixar a 

coisa o mais uniforme possível. Então a formação básica de licenciando e de bacharéis era a 

mesma. Nós tínhamos poucas matérias voltadas pra ensino, pra psicologia, esse tipo de 

coisa. E com muito pouca qualidade, muito pouco aprofundamento nesse sentido. Duas 
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matérias no máximo me deram noção do que seria ser um professor de Física. Então acho 

que eu não tenho formação de licenciatura de verdade, né. Tanto é que eu nem tive TCC 

[Trabalho de Conclusão de Curso]. O pessoal de licenciatura não tem TCC. O pessoal do 

bacharelado tinha necessidade de ter um TCC pra poder fechar o curso, nós não tivemos. 

Então não tenho experiência nenhuma em termos de formação em graduação. Toda a 

experiência que eu tenho adquiri em sala de aula, quando trabalhei. 

Entrevistador [00:03:25] – E, pra você, qual seria a importância das disciplinas de 

laboratório? De Física, no caso, na graduação? 

U [00:03:] – É, laboratório de Física eu acho que desmistifica um pouco a Física. Tirar um 

pouco do livro, aquela teoria, aquela coisa que parece mistificada, aquela coisa que ninguém 

sabe direito como é que funciona, pra uma coisa de “ó, vamo fazer , funciona, tá aqui”... 

Nem sempre funciona perfeitamente, porque laboratório tem todo um problema de 

cuidado como você tem que realizar medidas. E, pra aluno que tá iniciando, geralmente 

esse cuidado não existe. Então os resultados finais nem sempre são os melhores... Mas o 

aprendizado no processo é que eu acho importante. E aí a gente consegue fazer conexões 

de coisas que você, até então, não conseguia verificar... Porque você estuda um assunto, 

mas cê não estuda o problema como um todo. E, num problema real, você tem vários 

aspectos diferentes desse assunto. E aí os meninos começam a perceber que a Física, ela é 

uma coisa só né, um conjunto, é uma unidade. E não apenas índices nos livros, onde a 

gente tem que aprender a fazer contas e, muitas vezes, o conceito físico, ele é esquecido né. 

Como racionar o evento, ele é esquecido, quando você fica só nos livros.  

Entrevistador [00:04:45] – E em relação à educação básica, no caso ensino fundamental e 

médio, o que é que cê acha das aulas de laboratório? Ou do uso de laboratório, digamos 

assim? 

U [00:04:50] – Eu acho que tem que ter. Tem que ter, agora tem que ter com um 

professor habilitado, preparado, treinado. Laboratório, ele não precisa ser uma coisa muito 

equipada, ele precisa que o professor tenha imaginação, precisa que o professor tenha um 

pouco de criatividade. Porque hoje nós vemos que existem professores que conseguem 

levar a prática pra dentro do laboratório... Pra sala de aula, e não necessariamente tem um 

laboratório disponível no colégio. Então, isso os meninos se encantam, porque uma coisa é 

você estudar uma coisa maçante. Outra coisa é você ver acontecer, se encantar, ver que 

você consegue fazer brincadeiras com aquilo. Você consegue construir alguma coisa, ver o 

fenômeno acontecer. Então, quando você aprende vendo, é melhor do que quando você é 

imposto uma prova, uma conta, uma aula né, cheio de regrinhas, calado, sentado, olhando 

pra frente, o professor falando, você só absorvendo. Que muitas vezes não absorve, 

porque a concentração não é a mesma do que uma aula interativa, onde você pode mostrar 

e permitir que os alunos façam também. 

Entrevistador [00:06:05] – Aqui na universidade, como é que foi a escolha pra você 

ensinar laboratório? 
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U [00:06:09] – Então, nesse concurso, ele foi um concurso voltado pras engenharias, 

porque as engenharias estavam iniciando aqui. Cinco novas engenharias, existia a de 

produção, e abriram cinco novas. Então eu fui uma das pessoas contratadas... Esse 

concurso foi pra contratar pessoas pra suprir também as engenharias. Como não tem 

nenhum experimental efetivo aqui, pelo que eu entendi pelo menos é isso né. Existem 

experimentais, mas era uma coisa um pouco misturada, a formação não era puramente 

experimental. Então eles abriram um concurso para Física experimental. Foi o primeiro 

concurso voltado pra Física experimental, puramente. E eu fui uma das pessoas que passou 

nesse concurso. Fui a primeira. Então, quando eu entrei, eu entrei um pouco com esse 

perfil, de dar as aulas experimentais. Até então, quem dava as aulas experimental aqui na 

UESC eram professores teóricos, professores que estavam dispostos a ajudar porque 

precisava e não tinha alguém com a formação para. Mas, aí quando eu entrei eu acabei 

tomando conta dos laboratórios, por conta disso. Mas eu não sou a única, tem um monte 

de turmas de laboratório. Tem outro professor que foi o professor que entrou em segundo 

lugar. Ele agora tá também trabalhando com laboratório. A maioria das aulas dele também 

são voltadas pra isso. Tem outros professores que ainda pegam laboratório porque não 

temos número de físicos experimentais, que passaram no concurso, que dê conta da 

demanda de laboratório. Tem um professor que passou pra ensino de Física, que ele 

trabalha muito com essa parte de laboratório, robótica, gosta de mexer, de fazer acontecer. 

Então ele também pega um pouco de laboratórios. Então, foi mais por conta disso, né. 

Havia necessidade, eu tava preparada pra isso, então acabei inserindo. E eu acho que não 

vou conseguir me desvincular disso, nem é a proposta. 

Entrevistador [00:08:09] – E em que área foi o seu mestrado e doutorado? 

U [00:08:14] – Mestrado e doutorado eu fiz, eu trabalhei com experimental, Física 

experimental, mas na área de produção e caracterização de detectores de radiação. Então 

produzia, fazia análises físicas pra saber quais as propriedades dele, do material que eu 

produzia, na intenção de poder aplicar posteriormente. Mas é um trabalho longo, né. 

Então, até chegar no momento da aplicação, tem um monte de estudo, um monte de 

melhorias em todo o método de produção. 

Entrevistador [00:08:48] – Os planos de aula ou, no caso, os roteiros das disciplinas 

daqui, foi você mesma que elaborou, ou já tinha ou você modificou? 

U [00:08:55] – Quando eu cheguei, já haviam roteiros que os professores haviam 

preparado, os professores da casa. Quando eu cheguei, o que eu fiz foi fazer algumas 

adaptações, porque eu tinha aulas pra Física, que eram quatro, são quatro aulas, quatro 

horas aula. E tinha aulas pra engenharia, que era metade desse tempo. Então tinha que 

pegar os guias e fazer uma adaptação pra diminuir, tentar reduzir o máximo possível, 

porque o tempo que eu tinha pra poder trabalhar com os meninos era muito curto. Então 

tentei secar o máximo possível, pra que pudesse aplicar isso pra os meninos da engenharia. 

Mas todo o grosso do material já existia, eu fiz apenas algumas pequenas modificações.  
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Entrevistador [00:09:46] – Você já parou pra pensar como seria se você ministrasse uma 

aula de laboratório sem... De forma diferente, sem os roteiros, ou com outra metodologia? 

U [00:09:57] – Sem roteiro é complicado, por exemplo. Porque os meninos precisam de 

um direcionamento. Com o roteiro, pra você ter noção, a gente dá uma aula teórica inicial, 

como você presenciou, tem o roteiro que eu peço pra que eles leiam antes, tem o roteiro 

que eles ficam com o roteiro na mão, segue a estrutura, tem toda a aula... E eles ainda 

conseguem não realizar uma determinada medida. Eles ainda conseguem, na hora de 

avaliar, fazer a avaliação dos dados, a análise dos dados, conseguem não fazer algo que tá 

escrito lá. Então, é uma dificuldade não ter o roteiro. Eu, pelo menos, não sei se eu 

conseguiria trabalhar sem o roteiro, nunca testei trabalhar sem o roteiro. Porque o roteiro 

facilita pra mim, facilita pro aluno durante e depois da aula também. Porque o roteiro, ele 

vem com a lista do que tem que ser feito na aula, e vem com a lista do que que tem que ser 

analisado e a lista do que tem que ser discutido. E a ordem como as coisas têm que ser 

feitas. Além de uma introdução pra o início da aula. Sem roteiro, eu sei de pessoas que 

conseguem trabalhar. Eu já soube de algumas pessoas que tentaram fazer isso sem o 

roteiro. Mas é muito mais desgastante e, numa turma de engenharia, que são apenas duas 

horas, é inviável essa prática de trabalhar sem o roteiro foi feita, claro numa turma de 

Física, que são alunos de um semestre mais avançado, já sabem o que é uma aula 

experimental, já têm uma noção de como se portar, do que fazer, do que... Você não tem 

que tá lembrando a ele os detalhezinhos que têm que ser lembrado pra os alunos de 

primeiro semestre, segundo semestre, que ainda não estão adaptados. Então, foi uma coisa 

de construção de conhecimento, construção de experimento, todo esse desenvolvimento. 

Mas eu acho que alguma coisa, algum material impresso, de consulta, tem que ser... É 

necessário pra uma aula de experimental, senão as coisas podem ficar muito soltas, o aluno 

não sabe pra onde correr, não sabe o que fazer, não sabe direito o que pensar. Então, pra 

um professor trabalhar sem roteiro é muito desgastante. Não que não seja possível. 

Entrevistador [00:12:02] – E você tem contato com as pesquisas em ensino de 

Ciências/Física? 

U [00:12:06] – Eu conheço... Não conheço muito... O que eu conheço deles é um pouco 

do Caminhão com Ciência... O que eu conheço dele também é o que eu ouço, o que eu 

discuto com meu colega de sala, que é Geraldo Fernandes. Mas eu não... Seria incorreto eu 

dizer que eu tenho um profundo conhecimento do que acontece exatamente, do que se faz, 

de como se faz, de quem tá envolvido. Conheço os professores envolvidos, mas não 

saberia qual é a dinâmica da coisa. Eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento profundo 

da dinâmica do ensino aqui na UESC em Física. 

Entrevistador [00:12:49] – Você realiza pesquisas, ou algum trabalho em conjunto com 

professores que não são da área de ensino? Professores, da “área dura”, digamos assim? 

U [00:12:58] – Eu tenho vários... Eu tenho uns dois projetos em andamento. Um com o 

pessoal do CTR (Centro de Tecnologia das Radiações) e outro, que a gente tá tentando 

iniciar, com um grupo em pesquisa dentro da Física, o grupo se chama FAMA. Que é 
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Física Atômica [e] Molecular Aplicada. São vários professores da área de Física, alguns 

professores fora da área de Física. A gente senta e faz um seminário, uma avaliação, um 

estudo, uma análise de artigo. A cada quinze dias a gente se reúne e tenta fazer isso. Um 

projeto que eu tinha, mas andou parado porque eu entrei em coordenação de área, aí eu 

tive que dar uma pausa nisso. Eu tinha, que é o que eu tô dando continuidade agora no 

CTR. Tive alunos de iniciação científica também que já encerraram a iniciação científica, 

então eu tenho que procurar novos alunos agora. E, o que que tem mais... Houveram 

outros... Houve mais um projeto, que foi logo quando eu iniciei, que foi o projeto 

laboratório de filmes finos, que eu acabei me desvinculando, porque o segundo colocado 

no concurso, ele entrou e assumiu o projeto de filmes finos, assumiu o laboratório de 

filmes finos... Mas assim, efetivamente, tô fazendo alguma coisa? Não, porque tudo que eu 

podia fazer, que a UESC podia me fornecer eu já fiz. Chegou um momento em que parou, 

que eu não tenho recursos, não tenho equipamento adequado. Quer dizer, parei num 

momento em minha pesquisa que eu não tenho mais como fazer porque, daqui pra frente, 

eu preciso de equipamento X e eu não tenho o equipamento X. O equipamento que eu tô 

precisando, ele tá chegando. Então assim que ele for instalado a gente vai testar e, talvez, eu 

consiga dar continuidade né. Eu acho que agora eu vou conseguir desenvolver melhor. Mas 

tudo que foi possível fazer até agora foi feito. Então eu tô meio que parada esperando. Mas 

eu acho que chega logo. Quer dizer, já tá marcado acho que pra próxima semana ou 

próximo mês esse equipamento chegar. E agora é testar e colocar pra funcionar pra ver o 

que é que sai. 

Entrevistador [00:14:59] – Certo. E, no caso, esses projetos, eles não são voltados para o 

ensino? 

U [00:15:03] – Não. Esses projetos são da... Eu não gosto de chamar nem desse termo, 

“Física dura”... Posso dizer que eu acho ridículo... E também não trabalho com a Física 

teórica, que é o que se chama de “Física dura”. Eu trabalho com a Física experimental. 

Então, tô totalmente vinculada a laboratório, a equipamentos, a produção, a medidas 

mesmo. Eu trabalho muito pouco essa coisa de teórica, sentar pra fazer conta, sentar pra 

simular. Isso é muito pouco, naquilo que eu trabalho. eu praticamente não mexo muito 

com isso. 

Fim da entrevista [00:16:17] 

Entrevista 2: Professor “V” 

Entrevistador – Bom, então primeiro eu queria começar pedindo que cê falasse um pouco 

sobre sua formação. A questão da graduação, mestrado e tudo... 

V [00:00:06] – Ah, certo. Bom, eu tenho minha formação muito ligada na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz a graduação em Física, bacharelado em Física, 

entre o ano de 95 e 99. E comecei a minha pós-graduação no ano 2000. Eu fiz exame pra 

entrar no mestrado, acabei entrando no doutorado direto. E fiz o doutorado, já indo pra 

área de astrofísica, que é onde eu já tava fazendo iniciação científica. Então, eu concluí o 
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doutorado, em maio de 2004, na área de astrofísica. Depois eu tive uma experiência como 

professor visitante né, professor substituto, que é o termo certo, lá na própria Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que a gente chama de UFRGS, em Porto Alegre, né. E, dali, 

eu fiquei um ano e saí pra fazer um pós-doutorado na USP em 2005, fiquei até 2006. E aí 

fiz um ano de pós-doutorado na Itália, voltei pra USP e fiz mais um tempo de pós-

doutorado, até que eu fiz um concurso pra cá, em 2009. E em abril de 2009 eu assumi uma 

vaga aqui como professor. 

Entrevistador [00:01:45] – E, no caso, você trabalhou com astrofísica, foi teórica, 

experimental, observacional? Quer dizer, experimental não tem nem muito sentido né. 

V [00:01:52] – É, experimental não tem... Apesar de que existe trabalho com 

instrumentação, voltado pra astronomia. Então até, não é uma coisa sem sentido. Então, o 

que eu trabalho é justamente no... Ó, a astronomia tem por característica você trabalhar 

com as duas coisas né. Seria mais observacional, eu sempre usei dados, sempre analisei 

dados. E o tipo de objeto que eu sempre trabalhei são aglomerados de estrelas. 

Aglomerados de estrelas são essencialmente sistemas de estrelas autogravitantes, cujas 

estrelas tenham se formado num único surto de formação estelar, então tenham todas a 

mesma idade, a mesma composição química, e são objetos interessantes porque eles podem 

tanto testar modelos de evolução estelar, quanto buscar entender a história da evolução da 

galáxia que hospeda eles. Então, é essencialmente com esses objetos, né, que eu tenho 

trabalhado. E, em particular, com esses objetos numa galáxia vizinha à nossa, que é, são 

duas galáxias na verdade, duas galáxias satélites da Via Láctea, a pequena e a grande Nuvem 

de Magalhães. Então, digamos, essa é a minha linha de pesquisa, trabalho essencialmente 

buscando determinar a idade, a composição química, a distância desses objetos, fazendo 

pesquisas assim, nesse sentido. 

Entrevistador [00:03:29] – Ok. E, como é que foram, provavelmente na sua graduação 

né, as suas aulas de laboratório? Como era o perfil dos professores, a metodologia que eles 

usavam? 

V [00:03:38] – Certo. Bom, eu fiz todas as minhas aulas de laboratório lá na UFRGS. 

Foram quatro disciplinas. E eu tive professores bem diferentes, assim né. Mas, 

essencialmente havia uma ideia de seguir um roteiro, né, que é onde ali tinha o passo a 

passo pro experimento. E, seguindo aquele roteiro, se discutia Física. Mas eu sempre achei 

muito engessado, achei muito assim, a coisa de seguir uma receita. Alguns professores... 

Bom, quando eu fui dar aula, eu também dei aula de laboratório lá, e eu tive uma certa sorte 

de ter contato com um professor da licenciatura, que me mostrou uma outra forma, assim 

de trabalhar o laboratório. Esse professor é o Fernando Langhi, é um pesquisador da área 

de ensino também, né, na área de ensino em história da Ciência. Aliás, ele é muito ativo, ele 

produz muitos textos interessantes. 

Entrevistador [00:04:43] – É, já li alguns artigos dele já. 
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V [00:04:45] – Ele é uma das pessoas que eu tive mais prazer de discutir Física até hoje na 

minha vida. Ele realmente faz questão de colocar assim a Física de uma maneira bem 

atraente, fazer a gente pensar, ver questões que são contraditórias. Discute muito aspectos 

conceituais. Então o Fernando Langhi me ensinou bastante né. Tinha também um colega 

na época, que era o Moisés, que já tinha uma experiência com o professor Langhi, e ele 

mais ou menos fazia um certo meio campo assim né. Mas o que ele me mostrou na prática 

foi a riqueza das demonstrações. Porque, o que que acontece. Tradicionalmente, o que se 

tinha, que eu via assim na minha formação? Eu tinha aula teórica, que era puramente 

quadro negro, ou quase que totalmente no quadro negro, e tinha aula experimental, que era 

muito em cima desses experimentos, seguindo roteiros pré-estabelecidos. Parece que faltava 

alguma conexão entre, né... Faltava assim, aquilo que eu hoje vejo como o papel de 

demonstrações. Ou seja, são pequenos experimentos, pequenas... Né, você essencialmente 

busca ilustrar, com a própria natureza, aqueles conceitos que você tá discutindo. Sem a 

necessidade de uma medida. Vê a coisa de uma maneira mais qualitativa, menos 

quantitativa. Então, obviamente você precisa também ter essa preocupação em medir. Mas 

às vezes isso pode sufocar outros aspectos do experimento. Então, a partir dessa 

experiência, eu diria que isso abriu a minha cabeça em olhar o laboratório não só como o 

lugar de fazer medidas à exaustão, determinar incertezas e tal. E ficar querendo provar que 

a Física teórica tá certa, entende, que a teoria tá certa a todo custo... Não, a partir dessa 

abordagem, eu me permiti problematizar mais a Física e o papel do laboratório. 

Entrevistador [00:06:57] – Qual, pra você, seria a maior importância assim, ou várias 

importâncias né, das disciplinas de laboratório na graduação? 

V [00:07:05] – Deixa ver se eu entendi a sua pergunta. Qual é a importância pra... 

Entrevistador [00:07:08] – Sim. Apesar que você já falou algumas coisas, mas... 

V [00:07:11] – Bom, o laboratório... Bom, veja bem, a gente estuda uma Ciência que ela, tá 

conectada com a natureza, né. Pois é, a Física por construção, tem um conjunto de teorias 

que buscam explicar a natureza, as coisas mais fundamentais assim, possíveis. E, pra mim, 

se já não fazia sentido antes, hoje faz menos, você ficar simplesmente em elucubrações 

teóricas sobre a natureza... Que tem um certo encanto, também tem um certo encanto, 

porém, eu acho que até naquilo que você consegue medir, consegue ver, consegue de 

alguma forma, ter um contato mais direto, ou seja, por meio de uma demonstração do 

experimento, isso é fundamental. Porque, sem isso, não tem como você colocar aquela sua 

teoria em cheque. Porque, você tá falando do quê? No final das contas, cê tá falando da 

natureza. Se você não faz um experimento, você não tá falando de nada. Certo? E se o 

aluno não sente isso, se o aluno... Se você não faz isso, fica uma lacuna pro aluno. Assim 

como fica pra quem faz, pra quem tá falando sobre aquilo. Veja bem, a Física, tudo que se 

tem em Física, você tem que ter uma confrontação com a natureza. Se eu não tiver, fica 

muito difícil eu argumentar a favor daquilo. Vira o que, vira matemática, se você... Aí vira 

uma linguagem, uma... São ideias, que justamente podem até se mostrar muito interessantes 

no futuro, né. Como a teoria de cordas, a teoria de cordas é uma teoria que é muito 
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elegante e tal. Mas tem uma grande dificuldade de conseguir fazer uma previsão que seja 

testável. E, particularmente, eu acho que o encanto tá em ver a natureza em 

funcionamento, sabe? Pra mim isso é fundamental. 

Entrevistador [00:09:21] – Ok. Faz muito tempo que você tá ministrando disciplina de 

laboratório? É a primeira vez? 

V [00:09:27] – Então, eu já ministrei lá em 2005 numa outra universidade. Aqui, desde o... 

Xô ver, qual foi o primeiro semestre. Eu acho que foi no segundo ou terceiro semestre que 

eu tava aqui. Ou seja, isso deve ter sido... segundo semestre de 2009 ou primeiro de 2010. 

Que eu ministrei laboratório em Física III. Aqui pela primeira vez. 

Entrevistador [00:09:50] – E como é que foi a escolha por essa disciplina? Você escolheu, 

ou já fez concurso direcionado? 

V [00:09:55] – Não, o concurso, meu concurso é pra astrofísica. Mas aqui na UESC isso é 

só um cartão de entrada, não significa que você vai ficar ali na astrofísica a vida inteira. 

Talvez você, provavelmente vai dar...Aliás, nem tem disciplinas todo semestre de astrofísica 

pra fechadas. Então, eu sempre soube que daria disciplinas de Física básica e acho boa a 

ideia. É uma forma de você rever conteúdos que você viu quando tinha uma maturidade... 

Você era mais verde né, menos maduro sobre Física, então é melhor rever. Agora, porque 

da escolha, né? Eu gosto muito do conteúdo de eletromagnetismo, acho que é uma das 

áreas da Física mais redondas assim, sabe... Mais... que consegue assim ser, dentro dela 

mesma, ter início, meio e fim, digamos. E outra, tem a parte experimental que é muito rica, 

muito encantadora, que tem muita aplicação e que se mostra assim, sabe, que envolve os 

alunos. Então, de fato... E dentro da parte teórica né, ela também é muito elegante o 

eletromagnetismo. Ele promove assim um bom treinamento pra entender o que que é 

campo né, a ideia de campo, no caso campo elétrico, campo magnético. Usa cálculo 

vetorial, cálculo integral, cálculo diferencial. Então é... é bonito de ver assim né, o 

eletromagnetismo como um todo. Até a abordagem que a gente segue, é uma abordagem 

tradicionalmente histórica assim, você vê né. Começa com eletrostática, magnetismo, 

percebe a fusão, né. Na hora que você começa a interpretar o magnetismo como, né, vindo 

de corrente elétrica. Ou correntes elétricas gerando campos magnéticos. Depois tem a lei 

de indução de Faraday, aí tem a síntese do magnetismo, do eletromagnetismo né. Você tem 

as equações de Maxwell, faz uma previsão de uma onda, dos campos, interpreta isso como 

uma onda eletromagnética que você consegue associar à luz né. Então é muito bonito pois 

quando você tá fundindo áreas, né. A Física tem essa ideia de tentar fazer uma aplicação 

unificadora das coisas né. E o eletromagnetismo, digamos, faz a sua parte muito bem. Isso 

eu sempre achei particularmente encantador, assim quando eu estudei e tento transmitir 

isso. Isso me motiva a transmitir o conteúdo. 

Entrevistador [00:12:54] – É, poderia descrever, mais ou menos, como é que ocorrem as 

aulas de laboratório que você ministra? As metodologias... 
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V [00:12:59] – Certo...Bom, eu tenho dado mais aulas pra os cursos de Física, que são 

turmas menores. Tipicamente entra cinco, seis, oito alunos no máximo. Então, o que eu 

faço né, em geral, é um misto entre aulas que seguem roteiros e com aulas que, digamos, eu 

instigo ao debate, à curiosidade, a uma discussão sobre o conceito, sobre ideias, né. Então 

eu tento buscar um certo equilíbrio nisso, eu não gosto, como eu te falei, eu não gosto 

muito da ideia de, sabe, pegar roteiro, baixar a cabeça e essencialmente executar medidas. 

Eu acho que isso é muito pobre né. Em particular pra alunos de Física. Então o que eu 

faço é buscar encontrar esse equilíbrio né... entre de alguma forma seguir uma sequência, 

que não engesse o aluno, e ao mesmo tempo permita, claro, ele fazer medidas, né... Chegar, 

testar hipóteses, e também fazer as suas problematizações em torno daquele conteúdo. 

Então eu procuro preparar materiais que respeitem essa ideia. 

Entrevistador [00:14:37] – É, nas aulas em que são usados roteiros, foi você mesmo que 

elaborou, ou já tinha pronto? 

V [00:14:41] – Então, alguns roteiros... Eu vou te dar um exemplo, certo... Só pra você ter 

uma ideia: os roteiros que eu adoto, em geral, ou são roteiros que são preexistentes, certo... 

que têm, já foi elaborado aqui né, há um tempo atrás. Então eu adoto alguns roteiros. 

Outros eu mesmo crio. Faço uma mistura, assim né. E tem aulas que eu não adoto roteiro 

nenhum. Né, não tem um... essa é a ideia, é a linha é (??), certo? Então é um pouco de tudo 

assim, né. Na verdade a minha ideia é eu elaborar meu próprio material, pro futuro. Só que 

isso também demanda um esforço de você parar e realmente deixar esse material com a sua 

cara. Como eu de, alguma maneira, já ministrei várias vezes e já sei o que quero em cada 

aula e tal, tem aula que eu não uso roteiro nenhum, simplesmente vou instigando os alunos, 

escrevo no quadro... Eu gosto muito da aula em que eu chego com um objetivo e deixo os 

alunos se virarem. Não é se virar sem nenhum auxílio né, mas essencialmente, por exemplo, 

eu não busco montar o experimento pra aluno de Física. A própria montagem do 

experimento, ela é muito rica. Né, num sei, num esquema de corrente você vai lá e monta 

onde é que você coloca esse amperímetro. Então você vai pô, não vou eu montar pra você. 

Sabe, um circuito... “Ah, tá em série, paralelo?” Você vai lá montar. Sabe, essas coisas assim, 

tô dando exemplos simples só pra deixar bem claro. Mas toda montagem experimental, né 

eu... Inclusive mesmo os materiais né, eventualmente eu não digo exatamente quais são os 

materiais, deixo eles sentirem a necessidade, certo. É meio difícil fazer isso com alunos da 

engenharia, que são turmas maiores, aquela coisa... Aí tem que ser meio pronto assim. Mas 

com o aluno da Física dá. Dá pra deixar, dá pra... Que isso, você faça desse limão uma 

limonada. Mas também sentirem, a partir da demanda, o que é necessário pra fazer o 

experimento, certo. Era isso a sua pergunta, mais ou menos por aí? Aham? 

Entrevistador [00:17:14] – Quais são as principais dificuldades enfrentadas nas aulas? 

V [00:17:19] – É, a gente poderia ter... Bom, só pra te ilustrar, que eu comecei esse 

semestre né, o laboratório de Física III com demonstração de eletrostática. Bom, nós 

vivemos aqui numa região super úmida né? Então você sente uma dificuldade... Já tem um 

tempo aqui que eu já conversei pra gente ter um desumidificador, mesmo o ar 
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condicionado não tá funcionando. Deu pra fazer demonstrações, mas elas seriam bem 

melhores, e eu poderia fazer outras demonstrações, caso a gente tivesse num ambiente seco. 

Então ainda falta, faltam alguns materiais, alguma estrutura... Eu sei que esse vai ser o 

último semestre que as disciplinas tão sendo oferecidas nesse espaço. Já pro outro semestre 

os laboratórios de Física vão ser lá naquele pavilhão onde eu tava... que a gente se 

encontrou... Aqui vai ficar pra Química, me parece. Então, lá a ideia é que a gente disponha 

desses materiais e tudo mais. Mas eu não recla... eu não acho que o que a gente tem é 

precário, algo que impeça de você desenvolver um bom curso de laboratório de Física III. 

Eu acho que o que a gente tem dá pra desenvolver um bom laboratório de Física III. Um 

ou outro, uma ou outra questão pode ser melhorada. O nosso espaço aqui, esse espaço 

aqui, o futuro também, ele vai comportar as aulas né. Eu acho que, talvez o que poderia ter 

assim era... Não sei, talvez monitores né, treinados pra ajudar nesses laboratórios, ou algo 

assim. Poderia dar uma mão né, porque eu me vejo às vezes numa situação de ter que 

atender muita gente muito rápido. Então, talvez uma coisa desse tipo pudesse ajudar. No 

laboratório de Física I e II tem monitores. O de Física III, como eu não... É meio... Não é, 

eu não tô todo semestre né? Então, talvez, um professor que abraçasse o laboratório 

pudesse estar pensando numa política de ter monitores de forma regular. Enquanto eu vou 

me virando, dá certo, então a gente acaba adotando aquilo ali e tal. Mas eu não sei, eu tenho 

a sensação que, com a estrutura que a UESC oferece, pelo menos no laboratório de Física 

III, os alunos podem ver esse conteúdo de uma forma bem satisfatória. Claro que sempre 

tem... Poderia ter coisas a mais né? Mas isso é um processo de amadurecimento não só da 

instituição, do espaço físico, mas também de quem ministra, né, amadurecer o que pode 

trabalhar e fazer essas ideias circularem. Então eu acho que é... É isso, a gente tá no 

caminho. Certo? 

Entrevistador [00:20:37] – É... Você tem um contato com as pesquisas voltadas mais pra 

área de ensino? 

V [00:20:43] – Alguma coisa eu tenho, né. Alguma coisa eu tenho contato. Num... Eu 

converso bastante com o pessoal da área de ensino aqui, eventualmente eu leio algum 

artigo que me interessa assim né... Nas revistas... Em geral eu só procuro em revista em 

português assim, né, na área de ensino. E... Mas não é uma coisa que eu me debruço... No 

meu cotidiano. É mais assim por curiosidade, digamos, que eu faço isso. Agora, o que eu 

vejo, é impressionante né, desde o início da minha graduação até os dias de hoje, é uma 

coisa que já tem vinte anos quase, é incrível como foi desenvolvida a área... Em todos os 

sentidos assim, né. E isso acompanha, me parece, uma tendência mundial, de você 

valorizar... pensar a questão de ensino como um problema de pesquisa, qual é a melhor 

estratégia pra você ensinar, como verificar se o aluno aprendeu ou não. Ou a importância 

de utilizar a experimentação né, pro aluno, pra fixar aqueles conceitos, pra que aquilo se 

torne uma experiência... um aprendizado significativo pro aluno. Então, e eu acho que o 

laboratório tem essa função de deixar a coisa mais palpável né. Você vai lá, por exemplo, 

mostrar um gerador elétrico num quadro negro e mostrar um gerador elétrico no 

laboratório é muito diferente, entende? Por mais que você dê uma ótima aula no quadro 

negro e tal, e até use simuladores e, hoje em dia tem muita coisa, muitas... Esses applets, 
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não sei. Ainda é, digamos assim, uma coisa expositiva né... Não é vivencial. Eu acredito 

muito na vivência como forma de você fixar o conteúdo né... Você vivenciar aquilo ali faz 

muita diferença do que simplesmente, racionalmente receber o conteúdo, sendo exposto 

por alguém, sem que você tenha se deparado com a situação né, de você mesmo colocar a 

mão, você mesmo ver aquele funcionamento de perto. Então eu acho que na... E a Física 

pode proporcionar isso né? E isso é legal. 

Entrevistador [00:23:14] – É, você comentou que conversa muito com os professores da 

área de ensino. Além das conversas, você faz algum trabalho em conjunto com eles? 

Projetos? 

V [00:23:21] – Não... Bom, eu já tive ideias assim né, de fazer algumas coisas. Só que é 

muito difícil pra mim né? Eu não sou da área de ensino, é complicado... Referenciais que se 

usam, eu conheço assim por cima alguma coisa eu já li, sabe? Porém num... É uma 

questão... É uma área em si né? Pra realmente começar a fazer pesquisa na área de ensino 

de Física, você tem que se dedicar aquilo. O que eu tenho feito mais, né, levado mais assim, 

a sério no sentido de pesquisa nessa área é voltado pra astronomia. Certo? Então, a gente 

aqui agora dispõe de um espaço, que é o observatório astronômico. E esse espaço, ele é 

ótimo né, porque, essencialmente, lá no observatório astronômico a gente pode trabalhar 

tanto o ensino, quanto pesquisa, quanto extensão. E fazer divulgação de Ciência, em 

particular da Astronomia. Então, ali... Bom, alguma coisa já aconteceu né, a gente já teve 

até interação do pessoal do teatro aqui em Ilhéus. No Ano Internacional da Astronomia, 

que um grupo aqui, que é o teatro popular de Ilhéus, montou a peça “A vida de Galileu”. 

Entrevistador [00:24:46] – Sim, eu até fui... 

V [00:24:47] – Tu assistiu? Chegou a assistir? Então foi, pra gente, uma experiência muito 

rica aquilo, tanto o processo de montagem, quanto depois as encenações né. Porque, eu 

não sei se você lembra, nos intervalos a gente buscava colocar os telescópios pra que o 

público pudesse ter a chance de observar o céu... Em particular, a gente buscava mostrar 

exatamente astros que... Né, por exemplo, no caso, a lua e as crateras da lua... Júpiter e seus 

satélites. Então, buscamos mostrar justamente aquilo que tava sendo discutido na peça. 

Então, aquela foi uma experiência interessante. Agora, veja bem, a gente na verdade atua 

mais na ação. Entende, tá mais ligado... Busca ter ações de divulgação, de extensão, de 

ensino. Agora, fazer a pesquisa sobre isso é uma outra coisa, que é uma questão que é mais 

difícil né? Principalmente o que eu tava falando, você tem que... É, sei lá, avaliar se aquela 

ação é efetiva, né. Se... Que tipo de aprendizado você tá promovendo... Se você tá 

conseguindo gerar, de alguma maneira, interesse naquele público. A gente acabou nunca... 

Bom, né... Não se deteve nessa questão em si. Talvez isso é... Bom, não precisa abraçar o 

mundo né? A gente não consegue fazer tudo o que seria pra fechar todo um circuito 

assim... Mas a nossa ideia é que, com o observatório a gente vá... Quando eu falo “a gente”, 

essencialmente com quem eu tenho mais contato ali é o professor Rodrigo, o professor 

Daniel que você cumprimentou antes de vir pra cá... O professor Eusébio, né. São pessoas 

que a gente conversa, né? E troca ideia, e tal... Então, quem sabe né, surja aí alguma coisa 
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sobre pesquisa em ensino. Mas eu particularmente gosto mais da ação mesmo, sabe. De ir 

mais pra essa... Né, pra isso que é mais direto, mais com o público. 

Entrevistador [00:27:27] – Bom, da... Do que eu preparei aqui já contemplou tudo, você 

teria mais algum comentário assim em geral? Alguma coisa que você gostaria de falar? 

V [00:27:34] – Aanh... Eu num sei, acho que eu falei bastante já né? Num foi, foi bom? 

Entrevistador [00:27:38] – É, foi muita coisa significativa. 

V [00:27:41] – Tá... Então, se tiver alguma questão e tal, você pode me escrever, eu posso 

responder por email. 

Entrevistador [00:27:46] – Certo, tá bom. 

V [00:27:47] – Né, às vezes fica uma questão... num fica bem esclarecida 

Entrevistador [00:27:51] – É, depois que também eu analisar né, pra ver se alguma coisa... 

V [00:27:54] – Isso, isso. Tem que transcrever, essas coisas assim, né? O... 

Entrevistador [00:27:58] – É, pra depois analisar... 

V [00:28:00] – Tá... 

Entrevistador [00:28:01] – Tudo bem então. 

V [00:28:02] – Tá legal? 

Entrevistador [00:28:03] – Tá legal. 

V [00:28:03] – Tá certo, pronto Marcel. 

Entrevistador [00:28:03] – Brigado mais uma vez. 

V [00:28:04] – De nada! 

Fim da entrevista [00:28:09] 

Entrevista 3: Professor “X” 

Entrevistador – Por favor, fale um pouco sobre sua formação. 

X [00:00:00] – Então, minha formação eu fiz licenciatura, em física pela Federal do Rio 

Grande do Norte, e aí quando terminei a licenciatura já entrei direto numa... no mestrado 

também na área de ensino, só que aí trabalhava mais com astronomia. E aí eu, a graduação 

foi na UFRN, no Rio Grande do Norte, e o mestrado, na área de astronomia, no Instituto 

de Física em São Paulo na USP, com a orientação do Zanetti. Aí quando eu terminei o 

mestrado, aí eu mudei, drasticamente assim, saí da pesquisa em astronomia, fui na parte de 

robótica e do Instituto de Física fui pra Faculdade de educação também na USP, em São 
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Paulo. E o referencial no mestrado usava Paulo Freire e no doutorado tô usando 

Chevallard. Mas toda minha formação sempre foi na área de ensino né, ensino de Física, 

uma parte dela na astronomia e outra parte na robótica. E aí eu tô concluindo agora esse 

ano o doutorado, e ultimamente tenho trabalhado mais com essas linhas de pesquisa, esses 

dois ramos né, na astronomia, na parte de divulgação de um modo geral, e na robótica tô 

iniciando agora. 

Entrevistador [00:01:25] – E como é que foram assim, as aulas de laboratório na sua 

formação? Primeiro teve aptidão na graduação? 

X [00:01:29] – Então, na minha graduação, eu não recordo muito assim, porque começa 

que eles são, geralmente, os primeiros laboratórios né. Na minha graduação é na época que 

era aquele módulo 2-2, a graduação era meio que dividido né, as disciplinas básicas no 

começo e as profissionais no final, a parte de estágio e essas coisas, então acho que os meus 

três primeiros semestres, quatro primeiros semestres é que eu tive todos os laboratórios. E 

pelo que eu me recordo era bem tradicional no sentido de verificar a validade de uma 

teoria, alguma coisa assim do tipo, e eram mais de checar, não muito de investigar. Era 

mais no sentido: “ah, temos esse roteiro”, seguir o roteiro pra ver um efeito, causa e efeito, 

algo do tipo, extrair alguns dados, fazer as contas, mas nada muito no sentido de você 

mesmo investigar, e você explorar pra... É bem tradicional. 

Entrevistador [00:02:36] – E você lembra mais ou menos qual era a formação dos 

professores no laboratório? Se era da área de ensino? 

X [00:02:42] – Não não, era todos da área de Física, Física mesmo. Física dura.  

Entrevistador [00:02:51] – Bom, só uma pergunta pra saber, mais ou menos sua opinião. 

Qual você acha que é mais ou menos a importância das aulas de laboratório de Física na 

graduação? 

X [00:03:00] – Olha, é... Ao meu ver, é bem ampla assim a, as implicações, as 

possibilidades né, as vantagens e benefícios que tem pra formação. Dentre elas a questão 

mesmo do raciocínio investigativo né, de você levantar hipóteses, de procurar alternativas 

pra investigar a sua hipótese. Todo aquele fazer científico né, eu acho que você, através do 

experimento, acaba tendo um contato interessante nessa parte experimental. E a questão da 

leitura e interpretação de gráficos pra você tratar os dados, e isso de outro modo você pode 

fazer também, de forma teórica né. Mas eu acho que pelo experimento é mais interessante, 

você levanta dados, e analisa isso... Então algumas habilidades desse fazer, eu acho que o 

laboratório apresenta. Entretanto como eu te falei né, no modo como é feito de um modo 

geral, eu mesmo me enquadro nesses professores, acaba sendo tradicional, no sentido de 

você verificar a validade de uma teoria, ou predizer alguma coisa. Então acaba perdendo 

essa potencialidade dos laboratórios, essa parte investigativa. 

Entrevistador [00:04:29] – Como você me disse no email, essa disciplina [Laboratório de 

Física IV] é pra licenciatura, mas só tem um aluno de licenciatura... 
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X [00:04:34] – É, então, ela é uma disciplina, num sei o que aconteceu na verdade porque é 

uma disciplina noturna né, é oferecida no período noturno, pros alunos da licenciatura em 

Física aqui da UESC. Entretanto só teve um aluno matriculado, e ele mal aparece, e os 

outros são, seis alunos se não me falha a memória, e cinco são do bacharel, Física 

bacharelado. E eles são de cursos diurno. Aí, meio que me quebrou as pernas porque eu 

tava planejando um curso em que eu pudesse apresentar os experimentos, pra que os 

alunos, uma vez que são futuros licenciandos, ele pudessem levar também pra sala de aula, 

pra otimizar, pra aperfeiçoar, e também tava pensando em, ao término do semestre, eles 

pudessem optar por um e apresentar um plano de aula, fazer de uma forma mais 

simplificada que possa levar pro ensino médio... E aí acabou meio que, me desmotivando 

né, porque tinha todo um planejamento, aí acabei... Mas vira e mexe eu apresento alguns 

textos aí, muito artigo da “Física na Escola”, ou “Caderno Brasileiro” pro pessoal ver 

alguns experimentos voltados pro ensino médio, que podem ser discutidos no ensino 

superior, num nível de profundidade maior, mas também pelo menos o aparato pode ser o 

mesmo 

Entrevistador [00:06:02] – Pausa para conferir a captação do gravador. Diálogo paralelo 

sobre café. 

Entrevistador [00:06:17] – Então, o que você acha assim, sobre as principais dificuldades 

de se utilizar atividades de laboratório na educação básica? 

X [00:06:25] – Educação básica, ensino médio você diz? 

Entrevistador [00:06:28] – Médio e fundamental. 

X [00:06:29] – Fundamental? É, o ensino fundamental eu não tenho experiência alguma, 

eu não posso te falar, assim o que eu sei é mais de pesquisas, mais de alguns trabalhos que 

eu vi. Do ensino médio eu tentei, eu lecionei um ano na escola pública em São Paulo, 

ensino médio, escola periferia, noturno também. E a experiência que eu tive foi muito 

desgastante, foi muito difícil no sentido de que, primeiro eu não tinha os aparatos, não 

tinha o material, então os experimentos que eu fazia, além de serem materiais que eu 

comprava pessoalmente com dinheiro próprio, ou que eu inventava, reaproveitava, 

também eram experimentos demonstrativos, eu fazia pra poder demonstrar alguma coisa, 

eles não poderiam utilizar. E o espaço até que tinha, um espaço na escola que era destinado 

ao laboratório, geralmente de biologia que tinha as bancadas com azulejo tal, e até que 

tinha um espaço. Mas era em torno de, sei lá, quarenta alunos, e que eu tinha que deslocar 

eles pra um determinado canto pra depois voltar, num era um turno específico pra ter aula 

de laboratório. Era duas aulas, intercaladas com várias outras. Então, se você descontar o 

tempo que tinha pra deslocar os alunos, pra ir e voltar, e mais o tempo de você arrumar as 

coisas, sei lá, a aula tinha que ser em meia hora por exemplo, em trinta minutos. Então era 

muito delicado nesse aspecto. E, além da questão estrutural, logística, tinha a questão 

disciplinar mesmo dos alunos, porque quarenta alunos, nossa! Era uma bagunça assim, era 

muito difícil você conseguir atenção deles. Então eu, particularmente minha experiência foi 

bem difícil nesse aspecto. Nas escolas de um modo geral eu percebo problemas parecidos 
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né, dificuldades parecidas, de logística, de material... Dificilmente haverá, atualmente eu 

vejo, experimentos que cada aluno vá, constrói, a não ser que seja numa escola particular, 

que seja própria pra isso, ou seja alguma escola de aplicação de projeto. Mas as escolas 

públicas de um modo geral, se existe experimento, geralmente é de caráter demonstrativo, 

o professor faz, tal... Vira e mexe aparece uma experiência bem sucedida, mas são casos 

raros. E, no ensino fundamental, o mais próximo que eu conheço é os trabalhos do pessoal 

do LAPEF né, lá em São Paulo, que eles fizeram uma sequência de experimentos 

trabalhando a questão da argumentação, com crianças do ensino fundamental da Escola de 

Aplicação, experimentos simples assim, sobre questão de densidade, flutuações, formação 

de sombras... E eles tiveram uma experiência bem sucedida, mas era num caso ideal né, 

todo controlado, com um público idealizado, com suporte bem diferenciado. Então, do 

modo geral que eu vejo é, vários problemas né, desde o estrutural como eu te disse, o 

logístico, até uma questão de número de alunos, que quarenta alunos não dá pra fazer uma 

aula de laboratório.  

Entrevistador [00:09:52] – É, uma aula teórica já é difícil... 

X [00:09:54] – Teórica já é difícil... Então, tem toda essa dificuldade. Mas mesmo assim eu, 

quando tinha oportunidade eu tentava fazer algum experimento demonstrativo. 

Geralmente eu fazia isso pra fechar algum conteúdo né. Sei lá, dava aula, por exemplo de 

termodinâmica, e aí no finalzinho eu levava uma lata de leite pra fazer uma máquina 

térmica, uma máquina a vapor, alguma coisa assim pra rodar, até panela de pressão... E, 

dificilmente eu levava pra introduzir algum assunto, porque eu necessitava dar uma atenção 

pra um envolvimento maior deles, pra lançar algumas questões tal. Isso era muito difícil. 

Então acabava mais pra fechar o assunto ao invés de iniciar, os experimentos. Então, na 

educação básica, a minha experiência não foi bem sucedida. 

Entrevistador [00:10:50] – Nas disciplinas de laboratório que você tá ministrando, é a 

primeira vez, ou já é há algum tempo? 

X [00:10:55] – Hum... Não tem muito tempo, eu acho que é o... Bom, eu cheguei aqui em 

2000 e... Peraí, quando é que eu cheguei aqui? 

Entrevistador [00:11:04] – Foi no finalzinho de 2012, não foi? 

X [00:11:06] – É, lembro que... Dezembro de 2012, que eu não peguei mais disciplina... 

Janeiro de 2013, foi. Então um, dois, eu tô na metade do terceiro semestre ministrando 

disciplina de laboratório. Então, primeiro semestre que eu ministrei laboratório I e IV, aí o 

segundo semestre foi laboratório I e II... Não, minto. Segundo semestre foi laboratório II e 

IV. E agora, eu tô ministrando o I e o IV de novo. Eu sempre peguei o IV, porque 

ninguém mais quer pegar o IV, e porque não tem equipamentos no IV. Então, por conta 

dessa coisa de eu pegar, comprar, fazer coisa, vai lá na Efigênia [?], compro material, 

desmonto e faz, aí consegui fazer um estojinho, posso até levar pra você tirar umas fotos 

que é ridícula a coisa. E também o laboratório de óptica, ele serve de depósito, aqui na 

UESC, da Gerlab, ele serve de oficina pro técnico, e serve pra aula de moderna, entre 
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aspas, e de Física IV. Então, eu vou levar pra cê tirar... Ah, eu tenho algumas fotos aqui, 

como eu tava fazendo um movimento... Então assim, antes disso a bancada era uma lousa, 

dessas lousas branca de bruço sobre a mesa, então cê não tinha estabilidade nenhuma pra 

fazer experimento de óptica. Eu posso até colocar o quadro de novo porque ainda tá no 

mesmo local, pra você ver. Aí eu tirei o quadro, pra poder usar a mesa. Aí a mesa tava toda 

descascada assim e eu coloquei uma cartolina com um papel branco em cima, um plástico 

pra ver se conseguia trabalhar. E aí tinha uns kits de óptica, mas era basicamente óptica 

geométrica, aqueles discos de acrílico, laser não tinha nenhum, no começo eu comecei a 

usar emprestado umas ponteiras laser do observatório aqui da UESC, e depois comprei 

um, aí tô usando pessoal. Fonte de luz só tinha uma na... Ainda tem, mas mesmo assim 

num dá pra usar, aí o que acontece, eu acabei usando, eu vou te mostrar depois, aquelas 

lanternas táticas, pra fazer feixes de luz. As fendas, às vezes eu uso papel cartão, umas 

tirinhas... Então assim, é um laboratório improvisado, não tem kit nenhum, aí a gente tá 

batalhando há um bom tempo já atrás de material. Aí, inclusive essa semana mesmo já 

rolou alguns emails, aí tá nessa. Mas, já tem um ano e meio que eu tô ministrando lab IV e 

por enquanto tá no improviso, o outro professor pegou... Até então só eu tenho oferecido 

uma disciplina de lab IV por semestre. Geralmente é nas engenharias. Aí esse agora, como 

teve uma demanda maior, aí acabou sendo oferecido duas turmas. Aí o outro professor 

Jerônimo, cê pode até entrevistar ele também, ele tá tendo muita dificuldade mais nessa 

questão logística, de aparato, num tem. A gente tá improvisando o que pode. E aí os 

experimentos, assim, acaba sendo os bem básico mesmo né. Não é demonstrativo, que aí 

seria o fim da picada... Mas são atividades bem simples. Hoje, por exemplo, vou tentar 

fazer essa daqui [mostra folha de papel com alguns desenhos], que eu pego um feixe de 

laser e pego uns slides que tem com as fendas. Aí eles vão estudar difração e interferência. 

Aí você tem as franjas né, de interferência, e aí ele faz o desenho. Aí, com o desenho aqui 

do padrão ele consegue medir com o paquímetro, e aí começa a determinar o comprimento 

de onda. Aí como o laser, o fabricante informa, aí começa a fazer a comparação né, usa 

margem de erro e tal. Aí a fenda você [pausa porque as baterias do gravador 

descarregaram]. 

Entrevistador [00:14:54] – Bom, onde é que a gente parou que eu esqueci? 

X [00:14:57] – Eu tava falando mais da questão da estrutura né? Dos laboratórios. Então, 

resumindo um pouco a história é isso né. Os labs IV, a estrutura é muito precária, não tem 

espaço pra atender os alunos. Não tem kits o suficiente, não dá pra fazer vários grupos. O 

[laboratório] I e o II são bons assim, são relativamente bons, chegou uns trilhos de ar 

novos, dá pra fazer um bom trabalho. O [laboratório] III é complicado também porque o 

III, eu nunca ministrei o lab III e o Jerônimo pode te dar mais informações. Porque o III 

precisa de multímetro, essas coisa né, e é material muito sensível, se o aluno num tomar 

cuidado acaba queimando. Então, material de consumo no lab III é a grande dificuldade, às 

vezes queima um material, até você repor, então é essa a questão. O lab I e o II, por 

incrível que pareça, a dificuldade maior, em termos de materiais são, por exemplo, 

paquímetro, cronômetro, trena, são instrumentos simples assim, que falta. Nós tamos acho 

que só com três micrômetros, por exemplo, pra atender todas as engenharias da UESC e as 
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do acede[?]. Paquímetro estávamos com cinco, mas parece que um deu problema que só 

tem quatro funcionando. Quatro paquímetros pra universidade toda. Então, é umas coisas 

absurdas assim em termo de material. Mas outros kits é até relativamente bom, 

viscosímetro, trilho de ar, são novos dá pra fazer bastante coisa, eles são automatizados, dá 

pra fazer marcação de tempo, velocidade, são bons. E aí de maneira geral essa parte da 

estrutura pesa muito. 

Entrevistador [00:16:49] – Certo, na disciplina que você ministra, foi você mesmo que fez 

os roteiros, ou adaptou? 

X [00:16:55] – Não, aí é que foi a bronca né. Eu quando cheguei, eu já peguei o bonde 

andando, então já existia alguns roteiros prontos divulgados no site da UESC, do colegiado. 

E aí como eu tava em transição, ainda tava pegando os esquemas, tal, eu acabei adotando 

os roteiros que já existiam. Só que eu senti dificuldade em algumas passagens, eu achava os 

roteiros muito confusos em algumas etapas, achava muito complicado algumas passagens 

que... Tanto pra mim quanto pro aluno. Aí eu tentava modificar algumas coisas, mas no 

geral eu já usava o que existia. No segundo semestre, aí como eu já tive a experiência, já 

deu mais tempo, aí comecei a adaptar os roteiros. Então eu comecei a adaptar o material e 

solicitar outras coisas, dependendo do público, e aí eu já mudei bastante. Agora também eu 

já mudei mais, principalmente o laboratório I. O laboratório IV existia alguns roteiros, mas 

por conta da questão do equipamento, às vezes eu não podia usar o roteiro porque não 

existia o equipamento, ou tinha pifado alguma coisa. Então o IV eu meio que tentei 

improvisar bastante assim, o IV boa parte dos roteiros fui eu que montei. Mas todos eles, 

todos os roteiros são sempre no sentido de... não é aquele laboratório ideal, que eu gostaria 

de fazer e eu espero assim que, quando terminar essas coisas e tiver mais tempo de eu fazer 

esse laboratório, que eu queria investigar mesmo, você construir as coisas, montar gráfico, 

gerar equação e tal... Mas, no momento é laboratório mesmo de você seguir o roteiro, ainda 

mais que é turma de engenharia e são aulas de, acho que é uma hora e vinte se não me 

engano... Acho que só é uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. Se você for 

discutir muito acaba não conseguindo trabalhar uma quantidade de experimentos razoável, 

geralmente são cinco experimentos por semestre que a gente trabalha. [telefone toca e 

professor vai atender] 

X [00:19:07] – Tá, então, aí basicamente é isso, os roteiros no início eu utilizava o que 

existia e, com o tempo, eu fui adaptando né. Adaptando não só porque não existiam os 

equipamentos, mas também algumas passagens eu achava confusa, queria aumentar mais. 

Entrevistador [00:19:26] – Você já pensou assim, como poderia ser uma aula de 

laboratório de uma forma diferente assim? 

X [00:19:31] – Já, já, inclusive eu quero implementar essa forma que eu acho que seria mais 

interessante os laboratórios. Ela vai um pouco no sentido que alguns cursos de medicina 

tem feito, principalmente no exterior, que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, 

por exemplo, eu lanço um problema... Vou pegar um exemplo grosseiro: ah, eu quero subir 

uma carga, sei lá, de 10 quilos, sendo que eu só tenho uma força de tantos newtons, pra 
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subir, que não é suficiente pra subir essa carga. Como é que eu faço? Então, tá lançado o 

problema e aí os alunos começam a investigar. Aí essa aprendizagem baseada em 

problemas tem algumas variações né. E geralmente ela é usada pra o curso como um todo, 

elas são bem interligadas, seria uma espécie de adaptação dela com os momentos 

pedagógicos, por exemplo, do Demétrio [Delizoicov]. Então, eu lanço esse problema, 

lanço essa questão e aí começo a dar algumas pistas né, alguns indícios, algumas dicas. Os 

alunos também já têm algum conhecimento de antemão e eles começam a aplicar isso. 

Então seria completamente inverso, ao invés de você dar a resposta pra uma questão que 

nem sequer acho que os alunos sabem que foi feita ou que você fez... Geralmente a gente 

faz isso né, dá a resposta depois diz qual é a pergunta. Então eu queria fazer justamente 

isso, de você lançar um problema, e através do laboratório ele começa a discutir, e o 

relatório seria justamente um relatório, no sentido mais... Não diria ortodoxo, tradicional, 

mas um relatório assim, no sentido de relatar o procedimento que ele utilizou né, o que ele 

investigou, as hipóteses que ele levantou, tal. E geralmente acaba sendo o inverso né, ele já 

tem isso daí pronto, moldado e ele só vai cumprir tabela. É mais ou menos isso. Então eu 

acho que o laboratório deveria ser isso. Os gráficos, por exemplo, deveria ser pra ele 

melhor interpretar o fenômeno, entender o que tá acontecendo por trás, e não 

simplesmente de checar uma equação, de extrair um dado que muitas vezes ele num sabe 

nem o que que significa... “Ah, ficou igual por tantos por cento”. Às vezes é uma coisa 

meio mecânica. Então, eu queria mudar isso e eu pretendo fazer, acho que no próximo 

semestre eu já começo, porque o doutorado tem me tomado muito tempo e eu não consigo 

ainda intervir. E tem essa questão dos materiais que a gente tá brigando pra ver se consegue 

mais coisas. Mas eu acho que no próximo semestre eu já começo a mudar algumas coisas. 

Mas também eu não posso ser tão radical porque tem que ter uma certa uniformidade com 

os outros professores, porque as turmas são quebradas. Então, por exemplo, se tem uma 

turma teórica de Física I com 50 alunos, essa turma é dividida, sei lá, em três mais ou 

menos né... Em média aí 15, e às vezes eu posso pegar uma parte e o outro professor outra, 

então se eu mudar muito radicalmente, aquele outro professor vai se sentir desconfortável 

né, porque os alunos entre eles vão começar a conversar, e vão ver que tá muito diferente. 

Apesar do conteúdo ser o mesmo, mas aí ele pode ter certos conflitos nessa questão 

metodológica, na abordagem. Então tem que tomar cuidado, tem que tá sempre em 

diálogo... Aqui o entrosamento é bom nesse aspecto, eu sempre converso com os outros 

professores das experimentais. Então tem que tomar esse cuidado também. Mas eu acho 

que o caminho seria inicialmente por aí sabe. Acho que seria uma alternativa interessante. 

Tem várias outras também. Precisamos tentar. 

Entrevistador [00:23:16] – Certo. Poderia falar um pouco assim como ocorre seu contato 

com a pesquisa na área de ensino de Ciências no caso? 

X [00:23:23] – No ensino de Ciências como um todo assim geral? Ou, como assim, não 

entendi a pergunta. 

Entrevistador [00:23:29] – Como você tem contato com o que tá ocorrendo na pesquisa 

assim né, especificamente em Física também né, já que é o que você trabalha. 



115 

 

 

X [00:23:35] – É, o contato basicamente são através dos periódicos né, o Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, a Revista [Brasileira de Ensino de Física]. Ultimamente, a 

linha de pesquisa, o assunto é que tá muito restrito à minha pesquisa de doutorado que é a 

parte de robótica educacional e astronomia por conta da minha formação passada. Mas, 

geralmente é através de revistas, congressos, o EPEF, por exemplo, apesar de que faz um 

tempo que eu não participo... Não, eu participei ano retrasado eu acho, dois mil e[?] 

encontro em Maresias, ano retrasado. Fora em congressos, eventos... Vai ter um outro 

evento agora que é sobre mapas conceituais, em Santos e... Acho que é só, acho que é 

basicamente isso. 

Entrevistador [00:24:27] – Aqui na UESC você disse que o entrosamento com os 

professores é bom. Esse entrosamento ocorre também com professores da pesquisa básica, 

no caso os professores formados em Ciências, em Física, que trabalham com... 

X [00:24:39] – Assim, eu não entendi essa... 

Entrevistador [00:24:40] – Que se chamam da “área dura”... Os professores que não são 

da área de Ensino. 

X [00:24:43] – Ah sim, sim, inclusive os outros professores... Acho que só tem dois 

professores da área de Ensino que ministram laboratórios, os demais são tudo da “Física 

dura”. Isso é tranquilo, isso é... 

Entrevistador [00:24:57] – E tem alguns trabalhos em conjunto com eles ou só diálogo 

mesmo? 

X [00:25:00] – Os trabalhos conjuntos geralmente são o desenvolvimento dos roteiros né. 

Geralmente a gente pensa em algum roteiro tal... A sequência de conteúdos, e tem uma 

reunião antes de iniciar o semestre pra meio que fazer o levantamento dos laboratórios, ver 

o que que tem de experimento novo que pode ser trabalhado... Isso é relativamente padrão, 

é comum aqui. Então eu acho bem interessante. Então, logicamente que a metodologia, a 

forma de abordagem vai ser diferente, particular de cada professor. Mas tem assim um 

diálogo nesse sentido. 

Entrevistador [00:25:36] – E fora das disciplinas, no caso que ministram junto, fora isso 

tem algum trabalho, projeto em conjunto? Alguma coisa assim? 

X [00:25:42] – O projeto em conjunto, por enquanto, é conseguir recuperar esses 

laboratórios né, material... Via mesmo o próprio email aqui direto... Essa semana mesmo tá 

uma confusão aí que a GERLAB comprou... Pediu um material, aí depois não pediu 

porque parece que foi uma verba anterior que foi negada. Aí a gente tá em conjunto direto, 

tentando conseguir material, conseguir fazer com que as coisas funcionem... A Química [o 

curso] por exemplo, tá com uma transição de laboratórios da Física pra cá. Só que pra ter 

essa transição a gente precisa de construir as bancadas, os pontos de água, várias coisas. E 

ao mesmo tempo a Química tá tentando tomar o espaço, aí tá uma briga grande. Então, aí a 

gente tá tentando unir forças nesse sentido. É mais de tentar construir o laboratório, não 
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necessariamente a aula em si. Construir o espaço. Depois as metodologias dos laboratórios 

seriam aplicadas a posteriori. Primeiro a gente tá tentando ter os laboratórios. 

Entrevistador [00:26:43] – Bom, dos pontos que eu coloquei aqui era basicamente isso. 

Você teria algum comentário a mais assim pra fazer? 

X [00:26:48] – Hum... Eu acho assim, que essa pesquisa sobre os laboratórios ela, na 

minha opinião, é muito pertinente, importante... E eu acho que deveria ser... E também eu 

percebo que é uma disciplina que os professores pegam, às vezes por falta de opção. Eu 

percebo muito isso. “Ah, eu preciso completar minha carga horária... E, sei lá eu preciso de 

duas aulas... O que eu faço? Aí eu vou dar uma aula de laboratório...” Aí geralmente tem 

um roteiro pronto, entrega pro aluno, aí ele repete aquele negócio, vira uma forma de bolo. 

Então é uma coisa bem assim mecânica, bem... Sei lá, muito pouco reflexiva. E é o que eu 

tava conversando com o Jerônimo outro dia, a minha ideia de laboratório ideal é aquela 

ideia de laboratório mesmo, de você chegar e ter um problema que você quer resolver, tem 

uma coisa que você quer investigar e você vai investigar, vai usar as ferramentas que você 

tem, vai levantar hipóteses, vai investigar se aquela hipótese tem validade ou não... E é uma 

coisa mais extensa, mais trabalhosa de contínuo diálogo. Os relatórios, por exemplo, fico 

até com pena dos alunos, porque é uma disciplina de um único crédito, aqui na UESC, 

laboratório. E eles tem que entregar quase quinzenalmente um relatório, que é uma 

atividade puramente mecânica, que é pra ele... Às vezes ele pega da internet o negócio 

pronto, monta tabela, vira e mexe às vezes ele... Por exemplo, eu peço muito pros alunos 

construírem gráfico manualmente, porque... Por exemplo, um dos critérios que eu coloco 

na disciplina de Física I é que eles saibam como construir um gráfico e interpretar um 

gráfico né. Então, por exemplo, eu cobro muito construir manualmente um gráfico, porque 

às vezes ele faz no computador, é uma caixa preta aí, faz e não sabe nem o que que 

aconteceu, nomenclatura dos eixos, distribuição, reta. Então essas coisas eu cobro muito 

né. Então... E isso primeiro pra depois eles começarem a fazer no computador e tal. Tem 

professor que às vezes não liga pra isso, alunos fazem questão dele determinar... Fazer 

conta, por exemplo, eu acho um absurdo isso... Mas regressão linear, por exemplo, alguns 

professores pedem pros alunos calcular os parâmetros tudo manualmente... 

Entrevistador [00:29:22] – Eu fiz muito isso. 

X [00:29:23] – Menino, hoje você tem a calculadora que dá pra fazer várias coisas, e que a 

calculadora científica eu ensinei ele a fazer pela calculadora. E falei “olha, tá aqui o 

processo manual”. Aí eu faço um exemplo, como é que pode ser feito. Mas você pode 

fazer na calculadora também né. E é um processo mecânico, ele vai ganhar isso em que, 

por exemplo? [Outro professor chega na sala. A entrevista é pausada.] 

X [00:29:43] – [...] que é justamente essa questão da GERLAB, dos laboratórios, que eles 

tavam pegando os espaços... Ó [Começa a ler um documento] “Em constante diálogo com 

o DCET, estamos empenhando esforços para estruturar os quatro laboratórios de Física no 

pavilhão do DCET”. Tão querendo mudar da GERLAB pra cá. Pra que essa situação se 

resolva e definitivo. Então vários problemas né, a prefeitura tá tentando empurrar... A 
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prefeitura tá tentando construir as coisas, já mandou licitação e tal. Mas aí fica essa questão, 

eles querem que a gente se muda à força, mas não tem nada aqui. Então, as bancadas de lá 

precisam ser reestruturadas... E aí fica esse jogo de CI’s. Ó aqui ó [Começa a ler um 

documento] “Ocupação dos laboratórios para as áreas de Química em 2014.1”. Até então, 

a Física tinha os equipamentos de Física. Agora tá misturado aqui, você abre os armários, 

tão cheios de vidrarias da Química dentro do laboratório de Física. Produtos químicos às 

vezes correndo risco. Então, é uma situação muito desagradável que a gente tá enfrentando 

aqui nos laboratórios. E eles protocolam [?] E aí tem esse diálogo assim, entre os 

professores de várias áreas, todo mundo mobilizado pra construir. Eu acho que quando 

vier pra cá vai ficar um pouco melhor, apesar de que o espaço é menor, mas eu acho que a 

gente vai ter um controle maior... Enfim, vamos ver o que é que a gente faz aí. Então é isso 

né, eu acho que nesse primeiro... Ah sim, eu tava falando dos gráficos, né. E aí eu vejo os 

laboratórios como uma forma muito mecânica, muito chata assim, que não tem graça 

nenhuma. E interessante que a parte experimental, quando você vai pra uma feira de 

Ciências, por exemplo, ou feira de profissões como teve aqui na Física, geralmente é essa 

parte experimental que atrai mais, né? E aí você chega nas disciplinas é um negócio 

totalmente chato, mecânico, pá... E é complicado. Eu me incluo nessa, não me eximo 

também, às vezes eu preciso fazer... Principalmente quando eu cheguei né, que eu não tinha 

um contato ainda muito forte com o grupo pra saber como é que funcionava. Então eu 

acabava reproduzindo os roteiros tal, mas assim que eu terminar o doutorado eu espero 

fazer esse movimento de tentar mudar um pouco, tentar inverter o processo, né... 

Apresentar os problemas pra depois a resposta. A gente apresenta a resposta, depois os 

problemas. E é isso... Acho que não tem mais o que falar... 

Entrevistador [00:32:07] – Ok então. 

X [00:32:08] – Beleza? 

Entrevistador [00:32:08] – Beleza. 

X [00:32:08] – Tu quer ver as... [Entrevistado se propõe a mostrar fotos do laboratório de 

óptica] 

Fim da entrevista [00:32:10] 

Entrevista 4: Professor “Y” 

Entrevistador – Por favor, fale um pouco sobre sua formação. Perguntar sobre as aulas de 

laboratório em sua formação. Assemelhavam-se às aulas que ministra? Qual era a 

formação/área de atuação predominante entre os professores? 

Y – É bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Tem 

mestrado em Física nuclear experimental e doutorado em Física nuclear experimental, 

ambos também no IFUSP. Está na UESB há 14 ano. Durante a graduação, cursou 

disciplinas de Laboratório de Física I, II, III, IV (todas com 4 horas semanais), Laboratório 

de Física moderna I e II, Microscopia eletrônica, Laboratório de Física aplicada. Enquanto 
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cursava a pós-graduação, foi professor no curso de Física da universidade durante 

aproximadamente seis semestres, através do programa de aperfeiçoamento do ensino. O 

programa oferecia treinamento para os participantes. Nas disciplinas que cursou durante 

sua graduação e pós-graduação, todos os seus professores de laboratório eram doutores na 

área de Física, em geral Físicos experimentais. 

Entrevistador – Para você, qual a importância das disciplinas de laboratório no curso de 

Física? 

Y – São muito importantes, fazem parte da formação do físico. Considero necessárias. 

Entrevistador – Como ocorreu a escolha de ministrar a disciplina de laboratório nesse 

semestre? Costuma trabalhar com essa disciplina? 

Y – Ministra disciplinas de laboratório na UESB (em Vitória da Conquista) já há seis 

semestres, pelo menos. Escolheu tais disciplinas por afinidade profissional e por causa de 

sua formação (na qual a Física experimental foi tema de pesquisa). 

Entrevistador – Foi você mesmo(a) que escolheu os experimentos e elaborou os roteiros 

experimentais? Se foi outra pessoa, você fez modificações? 

Y – Atualmente está assumindo a coordenação dos laboratórios de Física da universidade. 

O coordenador anterior (que atualmente está fazendo pós-doutorado) elaborou os roteiros 

existentes. Porém, alguns estão sendo modificados. Na prática docente, há aulas em que são 

utilizados os roteiros existentes. Em outras aulas, o próprio professor elabora novos 

roteiros. 

Entrevistador – Ministra a disciplina em outros cursos que não sejam licenciaturas? Se 

sim, há diferenças na forma de trabalhar os experimentos? 

Y – Não, apenas ministra as disciplinas de laboratório de Física, no curso de licenciatura em 

Física. Não vê necessidade de se ensinar diferentemente para alunos de bacharelado e 

licenciatura. 

Entrevistador – O que acha que aconteceria se fosse proposto aos alunos realizar os 

experimentos sem fornecer roteiros? 

Y – Não são utilizados roteiros em todas as aulas. Há algumas em que são usados roteiros, 

outras são puramente teóricas, e há aulas focadas apenas na análise dos dados construídos a 

partir dos experimentos.  

Entrevistador – Tem contato com pesquisas em ensino de Física/Ciências? O que poderia 

dizer sobre aulas investigativas/ensino por investigação? 

Y – Sim, participa de alguns eventos da área (como SNEF, EPEF), com apresentação de 

trabalhos. Desenvolve pesquisas em conjunto com pesquisadores da área de ensino. Ex: 

“Tratamento de dados estatísticos em experimentos didáticos”. 
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Entrevistador – Quais são as principais dificuldades dos alunos nas aulas de laboratórios? 

Y – O principal problema é a formação dos alunos, além da falta de familiaridade com o 

laboratório, que deveria ter sido construída na educação básica. 

Entrevistador – Acredita que os alunos das disciplinas de laboratório têm condições de 

utilizar atividades experimentais em sua prática na educação básica? 

Y – Sim, no geral têm. 

Entrevistador – Por favor, fale um pouco sobre os equipamentos dos laboratórios da 

universidade. 

Y – É relativamente bem equipado, apesar de haver deficiências. Muitos dos experimentos 

foram desenvolvidos pelos próprios professores. Porém, está aumentando o número de 

alunos no curso, e o número de equipamentos não tem acompanhado esse crescimento. 

Entrevistador – Quantos laboratórios de Física experimental há na universidade? 

Y – Há quatro espaços físicos (salas) de laboratório. 

Entrevistador – Qual é a quantidade média de alunos nas disciplinas de laboratório de 

Física? 

Y – Aproximadamente quinze alunos (máximo de vinte) por turma, sendo que cada 

disciplina é dividida em duas turmas (P1 e P2). Assim, há uma média de trinta a trinta e 

cinco alunos matriculados em cada disciplina. As disciplinas de laboratório I e II têm, em 

geral, mais alunos do que as outras. 

Entrevistador – Deseja fazer algum comentário livre? 

Y – As disciplinas de laboratório têm apenas duas horas semanais. Essa carga horária 

deveria, no mínimo, ser dobrada. Em média são trabalhados quatro experimentos por 

semestre. Atualmente, só há o professor entrevistado e outro para ministrar todas as 

disciplinas de laboratório, sendo que outro professor dessas disciplinas está afastado 

cursando o pós-doutorado no momento. 

 

Entrevista 5: Professor “Z” 

Entrevistador – Bom então, pedir que você fale um pouco sobre sua formação. Quando 

você quiser. 

Z [00:00:07] – Tá, eu sou bacharel em Física pela Universidade de São Paulo e, dada a 

minha intimidade com a UESC, relacionada à área de Física Experimental e Aplicada. Sou 

formado em Física, mas tenho uma formação na área de Engenharia também, sou mestre e 

doutor em Engenharia Elétrica. Tenho um pé na Física e outro na Engenharia, vamos dizer 
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assim. Mas, num certo sentido, o que eu faço pode ser considerado como Física Aplicada à 

Engenharia, mas pra mim o sentido seria Física Aplicada. Essa é a minha área. Aqui na 

UESC tô há três anos agora, envolvido com os cursos de Física Experimental e 

Laboratório de Física... Cursos de Física Experimental I, II, III e IV, Laboratório de Física 

I, II, III e IV, já ministrei todas essas disciplinas. Tem também um curso experimental que 

eu não ministrei ainda, o curso de Laboratório de Física Moderna que eu não tô 

diretamente envolvido. E tem um grupo aqui de professores mais ou menos que ficam 

constantemente envolvidos com essas disciplinas. No meu caso específico foi aprovado um 

concurso pra área de Física Experimental, então eu tô na disciplina da minha área, vamos 

dizer assim. Eventualmente eu posso dar outra disciplina também, não existem cadeiras né. 

Qualquer disciplina da Física eu posso me envolver, mas eu tô preferencialmente envolvido 

com essas porque são as que eu sei dar, são as que eu gosto de dar, são as que eu fui 

contratado pra dar, num certo sentido, porque é onde tinha essa carência naquele 

momento. Bom, até agora não me envolvi com muitas outras disciplinas, né. O núcleo do 

que eu faço é Laboratório de Física e Física Experimental, e é a minha área de formação, 

num certo sentido. 

Entrevistador [00:01:49] – Ok, eu vou só... [pausa pra conferir se o áudio está sendo bem 

captado] 

Z [00:01:51] – O que mais que você quer saber? 

Entrevistador [00:01:49] – É, na sua formação, provavelmente na graduação né, que teve 

aulas de laboratório, como é que eram assim, a formação dos professores, eles eram 

bacharéis ou licenciados, que metodologia eles utilizavam? 

Z [00:02:03] – É, eu fiz o bacharelado, a maioria dos meus professores eram bacharéis em 

Física, também envolvidos com Física experimental, num certo sentido eles eram 

pesquisadores atuantes em laboratório de pesquisa que tavam dando aula na graduação pras 

disciplinas de laboratório. Eu fiz... Lá em São Paulo a gente tem um tipo de habilitações, 

habilitação em pesquisa básica, no final das contas, mas peguei bastantes optativas na área 

de Física aplicada e experimental, que era o meu interesse já naquela época. Então eu creio 

que, em termos de formação, eu fui formado por físicos experimentais, na minha parte 

experimental, e era o que me interessava... Num certo sentido eu tô na minha praia desde a 

graduação já, fazendo essas disciplinas com um pessoal com formação específica pro 

trabalho com laboratório. Num sei... Você tá perguntando sobre o perfil dos meus 

formadores, né? Os professores que me formaram também eram físicos experimentais, é 

essa a pergunta. 

Entrevistador [00:03:05] – E as metodologias que eles usavam era parecido com o que 

você usa? 

Z [00:03:09] – De uma certa forma eu tento me inspirar no que eu achava legal naquela 

época, tento reproduzir aqui. Então é... Esses livros que eu tô usando, por exemplo, são 

dos meus professores da graduação. Eu tive aula com o Panin [?]... Bom, esses aqui já tão 



121 

 

 

aposentados, eu não tive aula com os dois, mais são contemporâneos vamos dizer assim, lá 

daquela turma de professores que produziram material naquela época, que são referências 

pra mim até hoje. Eu tive aula com o Jorge Moscatti [?], num sei se você conhece. Ele foi 

um dos disseminadores da metodologia no Brasil, trabalhou no INEP durante muito 

tempo. Então essa parte de medida né, vamos dizer assim, ele era bem, particularmente 

chato, vamos dizer assim, com essa parte. Isso aí eu herdei um pouquinho dele e trago pras 

minhas aulas até hoje, de perder, por exemplo, um tempo aqui no curso de Física I se 

debruçando sobre essa questão do que que é uma medida, como é que se apresenta, 

algarismos significativos. Então, isso daí meio que é uma herança da formação que eu tive e 

tento trazer ela. Então acaba... Num certo sentido é um pouco de repetição né, o que nós 

recebemos é o que nós entregamos num outro momento da carreira. Mas eu acho que eu 

recebi bem, então eu tento entregar o mesmo... Assim, aproveitando as boas experiências. 

Acho que mais pra frente aí você vai perguntar sobre as dificuldades então é, eu... Eu sofri 

essas dificuldades e vejo que os meus alunos também sofrem elas hoje. Tento usar isso aí 

também como forma de... um material né, de aprendizado. 

Entrevistador [00:04:43] – Ok. É, já deu aula na educação básica? Fundamental... 

Z [00:04:47] – Nunca fui professor da educação básica, nunca me envolvi com o ensino de 

primeiro e segundo grau. Basicamente sou um pesquisador. No bacharelado, o meu papel é 

basicamente um formador de pesquisadores mesmo. Mas nós temos alunos da licenciatura, 

que o curso aqui é bacharelado e licenciatura, então a mesma disciplina é oferecida no 

bacharelado e na licenciatura, com o mesmo código, Laboratório de Física I existe nas duas 

modalidades do curso. Ele não é dado da mesma forma, apesar do mesmo código. 

Normalmente os professores da licenciatura são licenciados, são pessoas envolvidas com o 

ensino... Pelo menos aqui a gente tenta fazer isso, eu já dei aula pra licenciatura também. 

Mas ele foi meio que um curso fora de tópico pra eles, da forma que eu dei. Ele não é um 

curso voltado para a educação em Ciências, da forma que eu dou. Ele é um curso de 

formação pra trabalho experimental de laboratório de pesquisadores, vamos dizer assim. 

Esse é o norte, da forma que eu dou o curso. Quando a gente tem alguns alunos da 

licenciatura, é o caso dessa turma aqui, acho que ela tem quinze alunos, dois são da 

licenciatura, são aqueles que se matriculam porque tem o mesmo código, precisam da 

disciplina naquele semestre. Aí a gente tenta fazer alguma coisinha assim falando: “ó, tem 

esses kits...”. Mas o curso que eu dou ainda é um curso bem voltado pro bacharelado... 

Nem a minha formação e nem o que eu entrego pros meus estudantes sai, vamos dizer 

assim, voltado num primeiro momento diretamente pra educação básica. Mas eu acho que 

seria mais... tá um pouco mais ligado ao que os alunos da licenciatura recebem dos 

professores que também têm formação mais específica nessa área. 

Entrevistador [00:06:36] – Ok. Qual você considera que é a importância das aulas de 

laboratório aqui na graduação? 

Z [00:06:41] – Bom, na minha visão, a Física experimental, ela é um caminho pra você 

chegar, vamos dizer assim em Física... Pra mim ela é o único, vamos dizer assim, ou deveria 
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ser o primeiro contato com a Física deveria ser nos laboratórios. Essa é a minha opinião, 

não é assim que a formação é feita. Mas penso que, por ser uma Ciência natural, 

experimental... Alguns discordam, talvez seja mais teórica, pesquisas em escola [?] Mas, 

como Ciência natural, o método é o método científico, esse método se faz em laboratório, 

com equipamentos, com medidas, pessoas medindo, com cálculos, com raciocínio baseado 

em fatos empíricos. Então, pra mim é o primeiro curso. Começa a Física aí, depois a gente 

vai fazer teoria, explicar as coisas... Não é bem assim que a vida é organizada aqui, 

principalmente na academia. Então, a gente tem que ter um treinamento formal pra poder 

lidar com essa realidade... Cálculo, probabilidade, cálculo diferencial... Então, isso vai sendo 

construído ao longo do curso. Mas pra mim, vamos dizer assim, ele é um a peça chave da 

formação do físico. Ciência natural se faz em laboratório. É aqui que a gente vai aprender.  

Entrevistador [00:07:59] – Ok. Bom, você já falou um pouco mas, é o tópico que consta 

aqui... Você mesmo que elaborou os roteiros, ou fez adaptações, como é que foi? 

Z [00:08:10] – É, aqui a gente tem um laboratório que tem limitações materiais, vamos 

dizer assim, relativamente severas, enfim... Dispõe de pouco equipamento, então, 

basicamente o que a gente dá em termos experimentais é o que a gente poderia chamar de 

“Eoqui” “é o que dá pra fazer”. Então, mas... Vamos dizer assim, tem um programa 

mínimo né... Que os cursos de Física experimental eles são ligados aos cursos de Física 

básica, então tem o conteúdo programático aí ligado. Então o Laboratório de Física I tá 

ligado à Física I, até o Laboratório de Física IV tá ligado à Física IV. Então a gente dá um 

conteúdo experimental que é conectado com a teoria daquela Física correspondente. Em 

algum momento aqui, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, só existia uma 

disciplina, que era Física I, uma parte que se fazia em sala de aula, com teoria, e uma parte 

com laboratório. Mas acho que num determinado momento se teve essa percepção de que 

a Física Experimental é uma disciplina à parte, separada, que tem que ser dada num 

momento, num espaço diferente. É como é dado hoje. Mas, ainda assim, ela é alinhada com 

a Física teórica. Então a gente tem, vamos dizer assim, equipamentos, roteiros, que são 

totalmente alinhados com o que é dado na Física, mas não sincronizados. A gente faz o 

mesmo conteúdo, mas não necessariamente na mesma hora. Elas são disciplinas inclusive 

independentes, você pode fazer o Laboratório de Física I sem cursar a Física I. Aqui no 

bacharelado eu acho que não existe dependências... Pré-requisitos pra fazer essas 

disciplinas, então você pode fazer os quatro cursos de laboratório, talvez até sem cursar 

nenhuma das quatro Físicas básicas... Não é recomendável. O que a gente recomenda, e 

como tá montado na grade, é pra fazer o Lab I junto com a Física I, Lab II com a Física II. 

E aqui seria, vamos dizer assim, o parceiro experimental do que você tá estudando lá na 

teoria. Essa é a forma que a gente tenta estruturar os cursos, mas... Com sérias limitações. 

Eu faço menos experimentos do que eu gostaria porque temos pouco material disponível. 

A gente inventa também, cria material, improvisa... Desmonta um kit pra montar outro... 

Mas essa também é parte da nossa realidade na pesquisa também funciona assim, não 

temos toda a estrutura que gostaríamos, mas a gente inventa ela se precisar. Mas, ainda 

assim, eu acho que a gente está carente. Falta muita coisa... Gostaria, vamos dizer assim, de 

ter quinze kits à disposição e escolher quais dos cinco eu vou dar esse semestre. Não é bem 
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assim que funciona, eu tenho cinco capengas, eu tenho que dar uma adaptada neles pra 

poder chegar até o fim do semestre com eles funcionando... Reformar eles durante o 

período de recesso pra que eles estejam em ordem no próximo período. Então eu acho que 

eu tô um pouquinho limitado quanto às opções de ministrar a disciplina. Eu tenho o 

conteúdo, tenho os kits que tão aí, mas eu... Se eu quiser fazer um pouco diferente eu não 

tenho essa opção hoje. A gente tá tentando se equipar pra isso também. Isso aí faz parte 

do, de como a UESC vem se estruturando com novos cursos. O Laboratório de Física hoje, 

por exemplo, ele tem uma demanda, teve uma explosão de demanda enorme por conta dos 

cursos de Engenharia, eles têm essas disciplinas no elenco deles também. A gente tá tendo 

que se virar, pra atender uma demanda que não existia até há um tempo atrás. Temos muita 

turma, muitos professores, muitos kits, muitos experimentos. Mas na verdade, no momento 

o que a gente tá fazendo é usar à exaustão os equipamentos que a gente tem. Estão super 

utilizados, mas temos poucos kits, gostaria de ter mais kits, mais variedades, mais espaço, 

mais escolhas... Ainda não temos, a gente tá criando esse espaço. Então, parte disso passa 

pela criação do roteiro, por inventar experimentos onde não existia, da gente criar algo 

novo. Passa por aquisições também, a UESC tem projetos grandes que tão adquirindo 

mesmo equipamentos pro laboratório didático. Mas isso tudo acontece ao longo do tempo, 

então, até lá a gente tem que ir se virando com o “Eoqui” “é o que tem”. Mas a nossa 

realidade aqui na UESC ainda é boa né, vamos dizer assim, ela não é uma universidade 

pobre, nós temos equipamentos. Tem universidades que não têm laboratório, aqui tem. 

Tem espaço de laboratório, tem computador, tem iodo, tem os equipamentos de base, 

paquímetro, micrômetro. Em pouco número, quando quebra um é um sufoco. A gente tem 

os equipamentos, só não tem na quantidade e na qualidade que gostaríamos. Acho que 

também é um passo que, se olhar em perspectiva, a universidade tá bem equipada. De 

forma precária, queríamos mais e melhores, aí certo... 

Entrevistador [00:12:53] – Além dessas dificuldades de estrutura, quais as dificuldades o 

senhor podia citar assim com os alunos, durante a aula? Se tem? 

Z [00:00:07] – É, o curso experimental, pra mim né, na minha visão, ele é um curso de 

formação profissional mesmo, então você tá lá botando a mão na massa pra fazer a Ciência 

ou fazer experimento. Então, eu acho que o nível de dificuldade que tem aqui não é 

diferente do que a gente enfrenta lá nos laboratórios de pesquisa com pesquisadores, ou 

mesmo no mundo do trabalho, quando você vai fazer um trabalho que envolve atividades 

prática, vamos dizer assim né, medir, usar equipamentos, reportar resultados. Eu sempre 

falo pros meus alunos no começo do curso que esse aqui é um curso que ele tem múltiplas, 

vamos dizer assim, objetivos né. Então, chega aqui pensando que vai validar o que tá 

aprendendo lá na Física I. Eu acho que tá aprendendo muito mais que isso, você tá usando 

a Física I como pretexto pra aprender a se expressar de forma científica, a colocar dados 

num gráfico, o que que é uma medida, como é que a gente raciocina pra entender a 

natureza, como que é o método científico. Isso tudo aí talvez, eu acho que é até a maior 

contribuição da disciplina nesse sentido, porque a Física básica você já aprende lá na Física 

I, II, e III, são as equações que tão lá, já existem. A gente só aprende a fazer as contas, 

vamos dizer assim, a parte matemática ou formal, numérica né... Mas aqui tem um 
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treinamento que é diferente, vamos dizer assim, que é botar a mão na massa, e esse 

treinamento tem as dificuldades inerentes dele mesmo. Uma coisa é você ler no livro e 

outra é você fazer o que tá lá. Esse fazer o que tá lá envolve um monte de competências 

que, elas não tão desenvolvidas ainda. Elas têm que ser desenvolvidas aqui. Então, agora 

mesmo eu tava lá com um rapaz, primeiro relatório que eles vão entregar, do primeiro 

curso de Física experimental. Tá tudo errado. Por isso eu já fiz uma sessão com eles que é 

revisão do texto. Então eu escrevi um roteirinho lá o que que eu quero em cada seção do 

relatório, aí eles trazem um negócio todo capenga, vamos dizer assim né, a primeira 

alteração. Então essa é a dificuldade, vamos dizer assim, que você tem que fazer. Bom, a 

Ciência é moderna, mas quem tá pegando aquilo pela primeira vez, tem um vácuo, um 

vazio muito grande ali no meio que tem que ser preenchido e construído até o cara chegar 

no que eu espero, vamos dizer assim, que seja uma forma que o pesquisador, o cientista 

encara a realidade, mas... Quer dizer, isso é o que a gente faz aqui, mas a gente tá fazendo 

isso sem estar pronto, eles têm que ficar pronto pra isso ao longo do processo. A 

dificuldade talvez seja um pouco essa, porque você vem aqui e tem que saber Física I. Tem 

que fazer o experimento, tem que aprender o que é uma medida. Tem que ter uma base de 

cálculo pra fazer o tratamento formal dos dados. Tem que ter uma base de estatística pra 

fazer uma regressão linear. Então, é muita coisa no mesmo saco, ao mesmo tempo. Aí, isso 

aí é uma dificuldade enorme do curso, o curso é difícil. O cara bate, ele sempre pode bater 

em alguma dificuldade. Ou é uma medida que é mais difícil fazer, ou é um tratamento de 

dados que é mais elaborado, ou é uma interpretação que precisa de um senso crítico maior, 

algum conhecimento de uma teoria que ele ainda não aprendeu, porque ele tá aqui fazendo 

o Lab I já tá na metade da Física I em duas semanas. Porque você entrou em contato com a 

coisa, você precisa saber pra ontem. Lá na Física você vai desenvolver isso ao longo de 

semestre, a teoria vai demorar um semestre, ou um ano pra... Então, numa certa forma a 

gente tá adiantando aquilo que não existe ainda, essa é a dificuldade... Boa também, porque 

faz pensar: “tá, agora eu preciso fazer o quê? Como é que eu faço?”. Então é, assim, o Lab 

é um curso perturbado, vamos dizer assim, você fica o tempo todo pensando “E agora?”. 

Entrevistador [00:16:57] – É, você conhece, ou já pensou e alguma... Outras formas de 

trabalhar a disciplina? Diferenciadas? 

Z [00:17:04] – Bom, eu ainda tô desenvolvendo isso pra mim mesmo. Eu tô dando 

disciplinas de Física Experimental e Laboratório, vamos dizer assim, apesar de eu já estar 

envolvido com isso há dois anos, é a primeira vez que eu... Assim, ainda considero que eu 

tô começando nessa área né... Então, eu ainda não tentei inovar, assim mudar radicalmente 

o que eu tô fazendo. Até porque, eu acho que a maior parte do tempo aqui a gente acaba 

perdendo com o “arroz com feijão”, que é fazer... A preocupação é o que, ter os 

instrumentos na mão, ensinar os alunos a usá-los. Então a gente fica... É, por mais criativo 

e inovador que você queira ser, o curso ele limita um pouco as possibilidades porque você 

tem que fazer, com o que você tem, no tempo disponível, o que você tem que fazer. Então, 

eu acho que só dá pra ser criativo a partir de um determinado momento que você já tem 

uma certa bagagem. E aí, a gente faz, por exemplo, com os laboratórios mais adiantados, 

Laboratório III e IV, a gente não propõe roteiros, às vezes. A gente chega e fala: “Ó, medir 
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o campo magnético terrestre. O material tá aí, ó. No armário. Se vira”. Então, uma parte do 

processo é pensar: “O que eu preciso pra fazer isso? Será que eu tenho aqui? Ou como que 

se faz isso por aí? Alguém já fez, ou então tem que inventar?”. Então, esse processo de 

criação, ele é um pouco mais possível, vamos dizer assim, nos laboratórios mais avançados, 

porque aí o aluno já conhece o “arroz com feijão”, o que é uma medida, o que que tem no 

ar [?]. E aí eu posso pedir pra ele: “Invente alguma coisa, pra fazer o que você tem que 

fazer”. Pro pessoal da licenciatura, as atividades são bem específicas nesse sentido também. 

Quer dizer, não é só aprender a Física, não é só aprender a reportar, não é só aprender as 

técnicas. Aprender a criar material também né. Então, eu te dou um pedaço de barbante, 

uma esfera e você tem que transformar isso num pêndulo. Essa parte de criar o material 

também faz... Principalmente pra quem é da licenciatura né. Que tem que, não só testar o 

método, mas inventar, vamos dizer assim, o material que ele vai ter que usar em sala de 

aula. E aí esse aí vai ter que ser mais criativo ainda do que eu. Se aqui já tem falta de 

recurso, acho que nas escolas, na maioria das escolas não tem laboratório de Física. Então 

no laboratório de Física, o pêndulo vai ser um barbante com um corpozinho amarrado lá. 

Mas não é só isso, tem que ser um pouco mais criativo que isso pra conseguir trazer a Física 

pra mesa. Então, essa parte de criatividade, eu acho, eu me veria como um cara que não 

inova muito, não porque eu não queira, talvez. Mas acho que é porque a forma como a 

disciplina é construída acaba te limitando, vamos dizer assim né, você tem, você é obrigado 

a cumprir aquele programa ali então... Não dá pra inovar. O curso já te força, vamos dizer 

assim, a desenvolver uma série de competências pros alunos, que não tão lá ainda. Eu acho 

que eu, o tempo que a gente perde aqui é pra fazer essas coisas mesmo, aprender a fazer 

um gráfico, aprender como é que faz uma medida. Se eles conseguirem fazer isso, num 

determinado tempo, eu acho que eles vão ter depois a liberdade de... É como tocar um 

instrumento... Vou tocar violão. Mas antes de pensar na qualidade artística da peça, eu 

tenho que pensar na peça né, como é que eu dedilho até, onde é que tão as notas. A gente 

tá nesse nível aí, aqui na graduação. Então, depois que você aprendeu a tocar é que você 

pode pensar numa composição que você for usar, que frases, que notas, que ritmo. Mas isso 

é mais tarde né. Então, é um pouco, talvez, frustrante pros alunos, igualmente pra gente, 

mas... O momento criativo ainda não aconteceu, porque aqui é um curso de formação 

básica, tem que dar o “arroz com feijão” pro cara ter um instrumento na mão... Mais tarde 

que ele, no Lab III e IV, a gente tem um pouco mais de liberdade pra deixar o aluno criar, 

vamos dizer assim, deixa o cara solto e vamos ver o que ele faz. Comete um monte de 

erros, ótimo, é mais positivo pro aprendizado do que o acerto. Não adianta nada pegar o 

roteiro, fazer o que tá aqui né... Bota o [...] lá no gráfico, beleza, cabou. Não, quando dá 

errado é que a gente começa a pensar né. Então, eu acho que isso aí também de uma certa 

forma já acontece. No tempo limitado que a gente tem aqui, muita coisa dá errado e essas 

coisas erradas são também instrumentos capazes de aprenderem o que têm que aprender. 

Mas enfim, eu... Voltando aí pro ponto né... Resposta longa pra pergunta curta, mas... Eu 

acho que eu não inovo muito, mas até porque não tem muito espaço pra isso. 

Entrevistador [00:21:34] – Certo. Você tem contato com a literatura em Ensino de 

Ciências? Com a pesquisa? 
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Z [00:21:39] – Pra ser completamente honesto, eu quase não leio nada sobre esses 

assuntos. Não tenho muito interesse realmente. Tem aspectos do ensino, vamos dizer 

assim, que me interessam, me interesso pelos clássicos, Paulo Freire né, essas ideias de 

pedagogia do oprimido, essas coisas têm... Eu vejo utilidade prática nelas, trago... Tento 

trazê-las pro dia a dia, mas eu não sou um estudioso, vamos dizer assim. Até porque, no 

ritmo de aulas e pesquisas que a gente tem que fazer aqui, eu já leio pouco até sobre a 

minha área de pesquisa. Depois de sair do doutorado e do pós doc, e entrar na carreira de 

docência você, vamos dizer assim, tem um tempo de dedicação ao preparo de aula, 

correção de prova... Isso, essa rotina maçante é que ocupa o seu tempo, digamos assim, 

então...  Isso aí, pra mim, seria uma leitura lateral, à parte, curiosidade. Não que eu não 

considere que ela seja importante. Mas tem tanta coisa na minha mesa, que ela acaba 

ficando lá atrás, e ela não... Quando eu leio alguma coisa do Paulo Freire, é uma frase ali pra 

me inspirar. Mas eu não vou pegar a obra dele, analisar em detalhe. Ou ver quais são os 

métodos que tão por aí. Até penso que seja ruim, porque deve ter um monte de coisa nova, 

interessante, legal pra fazer, que eu tô perdendo. Talvez por preguiça, talvez por falta de 

tempo, talvez por tá com o foco no lugar errado. Mas essa aproximação, vamos dizer assim, 

entre o pessoal da que a gente pode chamar de “hard science”, que eu faço, pesquisa básica 

em Física, sem se preocupar se aquilo vai ter uma utilidade prática, se aquilo chega fácil na 

mão de um estudante de primeiro ou segundo grau. Ou mesmo pra um cara que tem uma 

formação de professor de Física. Então eu acho que essas coisas são importantes, mas eu 

não... A maioria de nós... Eu digo assim “nós”, pesquisadores da área de “hard science”, 

não olha muito pra isso, talvez por preguiça, talvez por falta de tempo, eu não sei. Eu não 

tenho uma explicação lógica pra isso. Mas o que eu posso te dizer é que a minha formação 

mesmo não incluiu essa discussão. Eu fiz uma formação de bacharelado que aprendi a fazer 

conta. Aprender a fazer experimento, aprender a se expressar de determinada forma... E 

falta né, falta um pouco talvez de Filosofia, Ensino, Pedagogia... Isso tudo são 

instrumentos... Mas é aquela velha história, eu vejo isso como um... Eles são ferramentas, 

não são meios né. Então eles ficam ali, eles tão permeados, tão dissolvidos ali. Talvez eu até 

saiba fazê-los de alguma forma, mas eu não estudei formalmente, não fui pro curso 

aprender, não discuto de forma regular com colegas, como isso tinha esse efeito, qual é o 

melhor método, em que livro tá isso. Né, eu vou lá na biblioteca procurar livros sobre os 

métodos que eu preciso dar em aula, mas não procurei nenhum sobre métodos de ensino. 

Pode ser preguiça mesmo, não sei... Tô sendo bem honesto. 

Entrevistador [00:24:37] – Que ótimo. E a integração... Ocorre assim a integração entre 

você e os professores formados em Ensino aqui da UESC? 

Z [00:24:44] – Ah, nós interagimos de perto, assim, fazemos parte da mesma equipe. Tem 

a área de Física aqui, e o grupo de Ensino é um grupo grande, importante que tá lá né. Por 

exemplo, no semestre que eu dei o curso pra licenciatura eu me aproximei do colega que dá 

o curso de Ensino e falei: “como que você dá o curso?”. Tentar dar do mesmo jeito assim, 

porque eu já sei que a ênfase, o foco é voltado pra Ensino. Então eu peguei, digamos assim, 

as técnicas dele e usei no meu curso. Então, apesar de tá, vamos dizer assim, ignorante nas 

técnicas não [...] a elas, eu sei que elas existem, elas tão lá e os colegas tão... Normalmente o 



127 

 

 

pessoal é bem, como é que se diz, solícito. Você pergunta, eles tão prontos pra ajudar. Mas, 

não existe essa interação também de forma formal, não fazemos parte do mesmo grupo de 

pesquisa. Eles tão lá na área e a gente tem a aproximação que é natural de quem tá na 

mesma área. Eu sei o que eles tão dando lá no currículo de Ensino, visualizo as diferenças, 

preciso dar o curso pra licenciatura eu tento me adaptar da melhor forma... Mas eu imagino 

que o semestre que eu dei o curso pra licenciatura deve ter sido mais ou menos um 

desastre. Porque eu não tô acostumado justamente com a linguagem, com os objetivos do 

curso. Então eu dei o curso que eu dou aqui no bacharelado, adaptado um pouco pra 

realidade, pensando dessa forma, que é um outro curso. Apesar de ser a mesma disciplina 

né, vamos dizer assim, o objetivo acho que é um pouco diferente. Mas enfim, a interação 

com o pessoal do Ensino é assim, a gente tem projetos. Eu tenho um projeto com o 

Daniel, que é um professor do Ensino de Ciências, ele tem um trabalho bem legal com 

robótica. E aí, como ele usa materiais piezoelétricos, que têm a ver com a minha pesquisa, 

aí ele se aproximou do meu lado e pediu, digamos assim, criou essa ponte entre... Vamos 

fazer uma ligação entre o que você faz lá com o “hard science”, que é o material 

piezoelétrico, mas tem uma parte aqui que a robótica, Ensino de Ciências, aplicação... 

Então tem projetos, vamos dizer assim, a gente tem projetos em comum. Eu trabalho, 

talvez, uma hora por semana com ele em cima desse assunto. Não é muito, mas é alguma 

coisa. A gente faz lá material piezoelétrico pra... Demonstrações mesmo que a gente faz pra 

molecada de primeiro e segundo grau, sobre como é que carrega uma bateria com um 

sapato que tem um material piezoelétrico, você pisa nele e a deformação do cristal gera 

cargas, que podem ir pra uma bateria. Então, tem assim... É num nível demonstrativo, mas 

acho que a gente tenta fazer essa conexão, vamos dizer assim, o que acontece no 

laboratório de pesquisa e a realidade do ensino no primeiro e segundo grau. Mas essa é a 

realidade dos meus colegas que trabalham com ensino, eu tô participando dela meio que à 

distância. Eu também não vou ser assim... Temos os projetos, mas eu também não diria que 

é algo que norteia a minha atividade. Se eu não tivesse acho que a minha atividade não seria 

muito diferente. Então também, de novo pra ser honesto, a atividade tá lá, mas não é algo 

que norteia nosso funcionamento, ou que é vital pro que eu faço em pesquisa. Até porque 

tão em áreas diferentes né... A gente tem também esse programa e tem que ter um foco. 

Tem alguma coisa que eu tenho que ser bom, que eu tenho que fazer. E o resto, bom. Se eu 

posso ajudar um colega a montar um experimento, eu ajudo, monto com ele. Não é o 

objetivo do programa. Pelo menos, assim, do programa que eu tô. Eu tô num programa de 

mestrado em materiais, um programa experimental, voltado pra Física, Química, 

Matemática, Engenharia. O que a gente faz é totalmente focado pra isso aí, até porque a 

CAPES tem critérios muito rigorosos de avaliação e tal. Então, a nossa preocupação é, no 

final do triênio, que é o período que a CAPES avalia o programa, é ter artigos, alunos 

formados, alunos de IC [iniciação científica] com projeto concluído. Isso aí já toma 

bastante o nosso tempo. Num certo sentido acho que tem muita coisa na frente que acaba 

atrapalhando talvez essa interação. Não atrapalhando, mas é o foco né. A pesquisa não é o 

Ensino. O Ensino tá lá, somos bons colegas. Quando dá pra colaborar a gente colabora, 

mas não existe, do mesmo jeito que eu falei lá na outra questão, esse norte, essa interação 

obrigatória, sistemática, bem desenhada. Ela é na base da amizade ali... E a gente faz. 



128 

 

 

Entrevistador [00:29:13] – Ok. Bom, teria algum comentário assim, livre, pra fazer? Sobre 

as aulas ou alguma coisa que eu não perguntei, mas você queria expor? 

Z [00:29:22] – Bom, não sei, acho que eu falei bastante já. Mas, o que eu penso é que esses 

cursos de laboratório em Física Experimental, eles são cursos muito importantes pra 

formação não só de quem tá na área de Ensino de Ciências, não só pra quem vai ser 

pesquisador na área de Física, não pra quem é engenheiro, pra quem... Os cursos aqui eles 

são dados em várias vertentes, tem pro licenciado, pro bacharel e pros engenheiros. Eu 

diria que pros três ele tem um papel importante, que é algo que, talvez se construa muito 

menos hoje na universidade do que já foi há muito tempo, que é botar a mão na massa, 

fazer a coisa acontecer, do ponto de vista prático. Então, um experimento fala muita coisa, 

que às vezes demora meses, anos pra cair a ficha na teoria. E a gente explora muito mal 

isso, eu acho que esse é um espaço um pouco renegado, porque ele tem as complexidades 

dele, muitos professores desprezam as disciplinas experimentais, vamos dizer assim. Ou 

olham com certo... Uma certa visão até preconceituosa, vamos dizer assim... Quer dizer “o 

Lab é aquela coisa chata, que tem que ficar montando kit, que nada dá certo”... Pra cada 

hora de aula que eu passo aqui, eu invisto, pelo menos, mais duas fora da sala de aula pra 

fazer alguma coisa funcionar do jeito que deve na hora que eu vou mostrar pro aluno. 

Então, o tempo de preparação... Eu acho que é um espaço que, na teoria, não existe isso. 

Talvez perca menos tempo. Eu conheço... Tem muitos colegas, é um direito deles, é uma 

forma de ver as coisas, que pensam que dar aula de laboratório é uma perda de tempo 

quase. Que é muito investimento de tempo, as coisas não dão muito certo, os alunos têm 

muitas dificuldades... O curso acaba ficando com um ranço de que não é legal. Porque ele é 

difícil, espinhoso, cheio de curvas né. E quem não tá acostumado ou não gosta desse 

caminho vê dessa forma. Eu gostaria que essa visão mudasse. Do mesmo jeito que eu não 

sou da área de Ensino e não pratico a área de Ensino, mas eu tenho que reconhecer a 

importância disso pra que as outras coisas dentro da minha área funcionem. Também 

gostaria do respeito, da admiração dos colegas na visão do que é um curso de Física 

Experimental, de como ele tem que funcionar e qual o papel dele na formação. Então isso 

aí também é uma briga que nós temos aqui dentro da área mesmo né. Isso aí é briga 

normal, acadêmica né. O que você acha importante, do que é mais interessante, do que tem 

que ser priorizado. Mas eu vejo ainda os cursos de Física Experimental com um certo... De 

uma certa forma segregados num canto do conhecimento ali que deveria ser melhor 

aproveitado, mais bem integrado com o resto do que a gente recebe na universidade. Então, 

pros engenheiros eu sempre falo que o curso de... Os engenheiros eles chegam com essa 

visão ainda mais reforçada né, tipo... “o laboratório de Física é aquela parte chata da Física 

que você tem que fazer pra passar”, vamos dizer assim, e terminar o currículo básico de 

formação de Física, que é um dos núcleos só né, que eles têm que aprender outras coisas... 

Física é só um pedaço daquilo. Então é meio que visto assim “ah, tem que passar logo isso 

aí pra eu poder chegar no que interessa, que é a Engenharia”. Eu tento valorizar o que 

acontece aqui no curso, falar: “ó, o que vocês tão aprendendo aqui, basicamente não é 

Física. Física é um detalhe ali no meio. Mas você tá aprendendo a se expressar, escrever um 

relatório, o que que é uma medida. Essas técnicas vocês vão usar depois, mais tarde, na 
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carreira, em outros lugares. Vocês nem têm ideia, talvez, de que aquilo seja importante, 

necessário, válido”. Então eu tô... A minha observação, talvez, pros colegas que tão fora da 

área de laboratório é ter uma visão um pouco mais positiva sobre ele. Como aproveitar 

tudo isso. E, pra mim, Laboratório de Física é uma disciplina integradora. Você chega aqui, 

já tem que saber um pouquinho da teoria, tem que saber um pouquinho de cálculo, tem 

que medir, tem que escrever, tem que se expressar. Então, acaba ficando às vezes muito 

superficial, porque você faz de tudo um pouco e tudo mal feito. Ou, às vezes, muito 

espinhoso. Porque, se você quer fazer direito, aí tem que aprender muitas coisas que ainda 

não tão lá. Aí é a forma como a vida funciona, tudo vem ao mesmo tempo ali na mesa e 

você tem que tratar. Eu acho que o laboratório é o espaço pra fazer essa discussão. É o 

melhor espaço. É o laboratório. Acho que é isso. 

Entrevistador [00:33:58] – Beleza, eu agradeço então. 

Z [00:34:01] – Eu falei demais... 

Entrevistador [00:34:05] – Uma meia hora... 

Fim da entrevista [00:34:06] 
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Anexo 2 – Planejamento para entrevista semiestruturada 

 

Pedir que fale um pouco sobre sua formação. 

Perguntar sobre as aulas de laboratório em sua formação. Assemelhavam-se às aulas que 

ministra? Qual era a formação/área de atuação predominante entre os professores? 

Para você, qual a importância das disciplinas de laboratório de Física na graduação? 

Como ocorreu a escolha de ministrar a disciplina de laboratório nesse semestre? 

Costuma trabalhar com essa disciplina? [pergunta com o objetivo de sondar se há 

alguma característica que o incline a trabalhar com laboratório, seja o fato de esse ser 

um foco de pesquisa, seja aptidão pessoal, etc] 

Foi você mesmo(a) que escolheu os experimentos e elaborou os roteiros experimentais? 

Se foi outro(a) professor(a), você fez modificações? [o entrevistado é um reprodutor da 

forma de ensinar de outros, ou tenta modificar/melhorar as metodologias?] 

Ministra a disciplina em outros cursos que não sejam licenciaturas? Se sim, há 

diferenças na forma de trabalhar os experimentos?  

O que acha que aconteceria se fosse proposto aos alunos realizar os experimentos sem 

fornecer roteiros, ou de outra forma diferente? 

Tem contato com pesquisas em ensino de Ciências/Física? 

O que poderia dizer sobre aulas investigativas/ensino por investigação? 

Realiza pesquisas em conjunto ou tem contato com pesquisadores da área de 

Ciências/Física básica? 
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Anexo 3 – Questionário respondido pelos alunos do curso de Física da UESB 

 

Caro(a) Aluno(a): 

O presente questionário é parte do projeto de mestrado provisoriamente intitulado “O 

uso de atividades experimentais de Física em cursos de licenciatura” e busca 

informações sobre as aulas de laboratório de Física em sua universidade. Todas as 

informações serão de uso exclusivo do pesquisador, que garante seu sigilo. Suas 

impressões serão de grande valia para a pesquisa em curso, portanto agradecemos sua 

participação neste processo! 

Marcel da Silva Lessa de Oliveira 

1) Qual o seu curso? ______________________________ 

2) Há quanto tempo entrou no curso? _____ 

3) Já lecionou Física? Sim [   ] Não [   ]  Se sim, por quanto tempo? 

4) Já estudou em algum colégio que tinha laboratório de Física/Ciências? Sim [   ]   Não [   

]  

5) Teve aulas de Física com uso de experimentos durante a educação básica (ensino 

fundamental e médio)? 

Nunca/Não me lembro [   ]  Menos de 3 vezes [   ]   Algumas vezes [   ]      Muitas vezes [   ] 

6) Pretende lecionar Física na educação básica ao concluir seu curso? 

Sim [   ]  Não [   ]  Não me decidi ainda [   ] 

7) Caso tenha respondido Sim à questão anterior,  pretende utilizar experimentos em 

suas aulas? Justifique sua resposta. 

Sim [   ]  Não [   ] 

 

 

8) Você se sente estimulado com as aulas experimentais em Física, da forma que são 

ministradas no seu curso? Por quê? 

 

 

9) Em sua opinião, qual é (ou qual deveria ser) o principal objetivo das disciplinas de 

laboratório em seu curso? 
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10) Com que frequência os profs. de laboratório utilizam roteiros nas aulas? Vocês 

consideram essa ferramenta importante? 

 

 

11) Ao longo da sua graduação, você identificou algum(a) professor(a) que 

realizou/realiza aulas experimentais diferenciadas (por exemplo, utilizando novas 

metodologias, materiais não usuais, etc)? Em caso afirmativo, cite exemplos.  

 

 

12) Em sua opinião, qual é a influência das aulas de laboratório na sua aprendizagem 

dos conteúdos de Física? Justifique. 

 

 

 

13) Da sua experiência vivenciada ao longo de sua graduação, qual etapa você acredita 

ser mais importante nas aulas de laboratório? Justifique. 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 


