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Apresentação 
A disciplina Instrumentação para o Ensino de Física objetiva 

capacitar os futuros professores no ensino experimental, desenvolvendo 

o domínio de habilidades experimentais para que possam ser usadas 

sobretudo no Ensino Médio. No Campus Imperatriz, o colegiado do curso 

de graduação de Licenciatura em Física decidiu que a Instrumentação para 
o Ensino de Física seja desdobrada em quantas disciplinas forem 

necessárias. 

Com a proposição de que a Instrumentação para o Ensino de Física 

cumpra, em princípio, um papel no sentido de articular ideias, desenvolver 

habilidades, consolidar atitudes e valores dos futuros professores, os 

conhecimentos pedagógicos e o conhecimento do campo específico da 

Física, foi que eu, Aricelma Costa Ibiapina, professora de Educação e Isaías 

Pereira Coelho, professor de Física, resolvemos organizar, em forma de 

livro, o percurso da disciplina que trabalhamos juntos pela primeira vez 

no primeiro semestre do ano de 2020, intencionando que este livro se 

torne um subsídio a mais nas mãos dos alunos e professores interessados 

ou envolvidos com a Instrumentação para o Ensino de Física. 
Sendo assim, as unidades desta publicação foram organizadas a 

partir do Programa da disciplina Instrumentação para o Ensino de Física 

do curso de Licenciatura em Física do IFMA-Campus Imperatriz: textos 

provisórios utilizados nas aulas, roteiros das socializações após as 

exposições dos alunos, notas de aulas, fichamentos, resenhas organizadas 

por nós, trabalhos dos alunos os quais se dedicaram em colaborar com 

suas produções cujos textos escritos surgiram como modelos 

referenciais para outras turmas vindouras. É imprescindível  alertar ao 

leitor que muito ainda temos de melhorar nesta produção, faremos isso 

nos próximos trabalhos com outras turmas para as quais ministraremos 
a disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física. 

Imperatriz 24 de agosto de 2022. 

 

Aricelma Costa Ibiapina
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O PERCURSO DA DISCIPLINA DE 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA 
Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

 

No IFMA-Campus Imperatriz, a disciplina, Instrumentação para o Ensino de Física, 

é organizada de acordo com sua ementa: 1) Treinamento em elaboração de projeto e 

construção de material experimental adequado às finalidades didáticas; e 2) Montagem 

de instrumentos ou artefatos didáticos, usando materiais de baixo custo, de fácil 

aquisição com demonstrações simples que possibilitam ao licenciando formar seu 

material para aplicações com seus futuros alunos em sala de aula.  

Esta disciplina objetiva, de forma geral, instrumentar os alunos de Licenciatura 

em Física, tendo por meta trabalhar os conteúdos de Física da Educação Básica na 

perspectiva experimental, com vista à construção de recursos facilitadores do ensino-

aprendizagem.   

A disciplina desdobra-se nos seguintes objetivos específicos, a saber: 1) Ampliar 

o domínio conceitual da Física transposta para os níveis do Ensino Básico; 2) 

Compreender a importância do laboratório para o desenvolvimento e para o ensino de 
Física; 3) Combinar conhecimento científico e familiarização dos materiais disponíveis 

em laboratórios ou materiais de baixo custo como tecnologia educacional; 4) Obter  

metodologias  de  ensino  apropriadas  para  os  diversos  públicos, decorrentes dos 

estudos de aprendizagem e aquisição de conhecimento; e 5) Utilizar ferramental básico 

para a preparação de atividades simples. 

O conteúdo programático da disciplina é composto das seguintes unidades: 

UNIDADE I: Treinamento em elaboração de projeto e construção de material 

experimental ou artefatos didáticos usando materiais de baixo custo para instrumentar 

os alunos de Licenciatura em Física com meios para o efetivo ensino de Física no Ensino 

Médio; 
UNIDADE II:  Instrumentação para o Ensino de Física Moderna e sua inserção em 

escolas de Ensino Médio; 
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UNIDADE III: Ensino de Física: a importância das atividades experimentais; 

utilização da tecnologia da informação e comunicação – laboratório, bibliografia, 

software,
 
vídeos e sites da internet; domínio conceitual da física necessário para a 

docência no ensino básico; metodologias de ensino apropriadas para aquisição de 

conhecimento. 

Os objetivos específicos da disciplina materializam-se em sua metodologia da 
seguinte forma: 

• Os alunos deverão escolher temas desde a Mecânica até a Física 

Moderna para desenvolver projetos experimentais compreendendo 

parte escrita e parte prática que deverá ser apresentada ao grupo de 

alunos. 

• Desenvolver material experimental. 

• Elaborar projetos e relatórios. 

• Preparar material para aula prática. 

• Apresentar os experimentos produzidos.   

Para os anos de 2020 e 2021, optamos pelos laboratórios virtuais devido ao 

distanciamento/isolamento social e à suspensão das aulas presenciais por conta do novo 

Coronavírus (COVID -19 ), por tempo indeterminado, ocorrido no dia 17 de março de 2020, 

de acordo com a Portaria Nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação, que 

dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por aulas digitais, enquanto durasse a 

situação de pandemia da COVID-19, que revogou as Portarias MEC Nº 343, de 17 de março 

de 2020, Nº 345, de 19 de março de 2020, e Nº 473, de 12 de maio de 2020; e com o 
Parecer Nº 5/2020, do Conselho Nacional de Educação/CP, de 28 de abril de 2020, que 

tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual.   

A Portaria nº 4.426, de 22 de setembro de 2020, do IFMA,  determinou que para o 

Ensino Presencial, os Campi deveriam adotar os procedimentos descritos na Nota nº 08, 

do Comitê Central de Crise para o Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) relacionados 

à Graduação e aos Cursos Técnicos, substituindo as práticas presenciais de estágio e de 
laboratório por atividades não presenciais em observância ao disposto nas Portaria MEC 

nº 544/2020 e 617/2020 e quanto às possibilidades de estágio presencial no contexto da 

Pandemia regendo que os Estágios Supervisionados e as práticas de laboratórios 



 

13 

previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores e nos Planos de Cursos 

Técnicos, como obrigatórios, poderiam ser realizados de forma remota, enquanto 

perdurassem as orientações institucionais para manutenção das medidas preventivas ao 

contágio do Coronavírus. No caso dos Cursos de Licenciatura, os estágios poderiam ser 

realizados de forma remota nos espaços das atividades não presenciais adotados pelas 

escolas de Educação Básica no contexto da Pandemia. O planejamento e organização dos 
estágios e atividades práticas realizados de forma não presencial deveriam ser 

devidamente justificados e registrados, em anexo, aos Planos de Cursos Técnicos e 

Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores, com a devida aprovação do Colegiado e/ou 

Conselhos de Classe.  

Considerando que existem no meio digital vários laboratórios virtuais, os alunos 

de licenciatura puderam, nesse momento excepcional, dispor desses laboratórios, 

compreendendo que a disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física poderia ser 

realizada em sua carga horária total, por meio de forma remota.  

Assim a disciplina se organizou dentro de um planejamento para que as atividades 

práticas pudessem ser realizadas de forma não presencial, visto que as práticas que 

exigem laboratórios especializados pudessem ser substituídas por atividades letivas, 

utilizando recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou 

outros meios convencionais. 

Nesse percurso, os recursos didáticos utilizados foram as atividades síncronas 

e/ou assíncronas desenvolvidas por meio de: a) Videoaulas; b) Podcasts; c) Conteúdos 

em Slides; d) Atividades desenvolvidas a partir de aplicativos computacionais; e) Textos 

digitais para leitura (e-books, artigos, guias, tutoriais, entre outros); f) Propostas de 

redação de texto, pesquisas na web, discussão temática por meio de fóruns, estudos 

dirigidos; g) Atividades em questionários eletrônico, entre outras.  

Com base na Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020, nas atividades 

síncronas, o docente teria o tempo máximo de 40 minutos para cada hora-aula. Nas 

atividades assíncronas, relacionadas ou não com a temática das aulas síncronas, o 

docente deveria fornecer ao estudante um guia de estudos de Atividades não Presenciais 

dos Componentes Curriculares. Segundo o documento:  
9.  Para efeito de cômputo de carga horária das Atividades Pedagógicas não 

Presencias devem ser observados os seguintes parâmetros: 
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Quadro 1:  Carga horária das atividades pedagógicas não presencias 
 

Categoria de Atividade 
Parâmetros para o cômputo da 

carga horária 

Síncronas 
Somar o tempo de duração da 

atividade. 

Assíncronas 

- Para o cálculo das atividades 

assíncronas com tempo definido, como 
vídeos e áudios, basta somar o tempo 

de duração de cada mídia; - Para o 
cálculo das demais atividades 

assíncronas, recomenda-se estipular o 
tempo considerando-se: 

• os diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem dos estudantes, de 

acordo com suas características e 

necessidades; 
• os objetivos de 

aprendizagem traçados para a 
atividade; • o número de páginas para 

leitura em materiais textuais; • o 
número de páginas para produção de 

textos; • as bases de referências e 
locais de buscas disponibilizados para 

atividades de pesquisas. 

Fonte: Portaria nº 2.618, de 12 junho de 2020 - Diretrizes para a realização de atividades não 
presenciais em cursos presenciais de educação profissional técnica de nível médio, de graduação 

e pós-graduação do IFMA e para a reorganização do calendário escolar 2020. 
 

Fundamentamos nossa proposta também de acordo com a Portaria nº 4.661, de 

02 de outubro de 2020, Art. 1º, que deu nova redação aos itens 3.1, 6, 7, 8 e 10, do Anexo 
I, da Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020:  

7. Nas atividades síncronas, o docente passou a ter preferencialmente o tempo 
de 40 minutos para cada hora-aula, que pôde ser ajustado, observadas as características 

próprias dos conteúdos trabalhados. Nas atividades assíncronas, relacionadas ou não 
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com a temática das aulas síncronas, o docente forneceu ao estudante um guia de estudos 

de Atividades não Presenciais dos Componentes Curriculares; 

8. O Cômputo da carga horária das Atividades Pedagógicas não Presenciais,  não 

pôde exceder a carga horária semanal regular do componente curricular, e pôde atingir 

até 100% do total de horas do ano letivo de 2020, observado o disposto no item 3.1.  

10. Todos os roteiros, materiais e atividades tiveram seu compartilhamento 
realizado com os estudantes via Google Classroom, sendo o registro dos diários feitos no 

SUAP EDU e/ou Q - Acadêmico e as aulas online ministradas via Google Meet. 
Recomendou-se que as aulas online fossem gravadas para que pudessem ser 

posteriormente acessadas. 

Como Instrumentação para o Ensino de Física é uma disciplina prática do 

Componente Curricular, os alunos foram envolvidos em algumas atividades que 

permitiam vivenciarem práticas docentes. Sendo assim, a Primeira Avaliação foi um 

texto (Estrutura de Relatório de Experimentos) e apresentação prática (Experimento) e 
oral (slides) do projeto: Experimentos Lúdicos com fundamentação teórico-científica; a 

Segunda Avaliação foi um texto (Estrutura de Relatório de Experimentos) e a 

apresentação prática (Experimento) e oral (slides) do projeto: Ensino de Física Moderna 

e Contemporânea no Ensino Médio; e, a Terceira Avaliação foi um texto (Artigo Científico) 

e apresentação oral (Slides) do projeto: Ensino de Física. 

 Organizamos as referências da seguinte forma: 
 

Quadro 2: Quadro de referências  e leituras sugestivas 
 

 

 

BÁSICAS 

 

 

CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S. e SPEZIALE, N. L. Física experimental básica na 

universidade. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008. 

CHESMAN, Carlos, et al. Física Moderna: experimental e Aplicada. São Paulo: 

Ed. Livraria da Física, 2004. 

PIACENTINI, J. J. Introdução ao laboratório de física. Florianópolis: Ed. UFSC, 

2001. 

SAAD, F. D. Demonstrações em Ciências. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 

2005. 

NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  Curso de física básica: eletromagnetismo. 1. ed. 

São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2007. 
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Quadro 2: Quadro de referências  e leituras sugestivas (continuação). 
 

COMPLEMEN

TARES 

NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  Curso de física básica: fluidos, oscilações e 

ondas, calor. 4. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2004. 

CAMPOS,  A.  A,  ALVES,  E.  S.  e  SPEZIALI.  Física Experimental  básica  na  

Universidade.  2  ed.  Belo Horizonte, MG: Ed. UFMG, 2008. 

LEITURAS 

SUGESTIVAS 

Indicação de referências que tratam sobre o ensino remoto, tais como 

artigos científicos publicados em revistas científicas, dissertações e teses 

encontradas em repositórios, e o endereço eletrônico de laboratórios virtuais, 

bem como o encaminhamento de links importantes que contemplem o novo 

percurso da disciplina: 

 

LINKS IMPORTANTES  DE SIMULAÇÕES 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=physics

&sort=alpha&view=grid 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/ 

 

LINKS IMPORTANTES DE LABORATÓRIOS VIRTUAIS DE FÍSICA 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pt 

https://jornal.usp.br/universidade/laboratorio-virtual-do-instituto-

de-fisica-da-usp-e-unico-no-mundo/ 

http://www.sbfisica.org.br/v1/portalpion/index.php/materiais-

didaticos/234-laboratorio-virtual 

http://virtuallab.pearson.com.br/Laboratorios/Fisica 

http://www.facfis.ufpa.br/node/35 

http://www.labvirt.fe.usp.br/indice.asp 

Fonte: Plano de Ensino da disciplina Instrumentação para o Ensino de Física do curso de 
licenciatura em Física, sob a responsabilidade dos professores Aricelma Costa Ibiapina e Isaías 

Pereira Coelho - IFMA Campus Imperatriz, 2020. 

 

Justificamos a prática da disciplina de forma remota com as seguintes 
considerações: 

• Considerando a suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado, 
ocorrido no dia 17 de março de 2020, e do distanciamento/isolamento social 
por conta do novo Coronavírus (COVID -19 ).  

• Considerando a Portaria Nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=physics&sort=alpha&view=grid
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?subjects=physics&sort=alpha&view=grid
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pt
https://jornal.usp.br/universidade/laboratorio-virtual-do-instituto-de-fisica-da-usp-e-unico-no-mundo/
https://jornal.usp.br/universidade/laboratorio-virtual-do-instituto-de-fisica-da-usp-e-unico-no-mundo/
http://www.sbfisica.org.br/v1/portalpion/index.php/materiais-didaticos/234-laboratorio-virtual
http://www.sbfisica.org.br/v1/portalpion/index.php/materiais-didaticos/234-laboratorio-virtual
http://virtuallab.pearson.com.br/Laboratorios/Fisica
http://www.facfis.ufpa.br/node/35
http://www.labvirt.fe.usp.br/indice.asp
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Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do COVID-19, 

revogando as Portarias MEC Nº 343, de 17 de março de 2020, Nº 345, de 19 de 

março de 2020, e Nº 473, de 12 de maio de 2020.  

• Considerando o Parecer Nº 5/2020 do Conselho Nacional de Educação/CP, de 

28 de abril de 2020, que trata sobre a reorganização do Calendário Escolar e 

da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia do COVID-

19.   

• Considerando ainda Portaria nº 4.426, de 22 de setembro de 2020, do IFMA, 

que determina que no Ensino Presencial os Campi adotem os procedimentos 

descritos na Nota nº 08 do Comitê Central de Crise para o Enfrentamento do 

Coronavírus (COVID-19) relacionados à Graduação e aos Cursos Técnicos, no 

que tange à substituição de práticas presenciais de estágio e de laboratório 

por atividades não presenciais e quanto às possibilidades de estágio 

presencial no contexto da Pandemia, especificando em sua Nota nº 08, de 22 

de setembro de 2020, que o referido documento orienta quanto aos 

procedimentos a serem adotados pelos Campi no tocante à substituição de 

práticas presenciais de estágio e de laboratório por atividades não 

presenciais, em observância ao disposto nas Portaria MEC nº 544/2020 e 

617/2020 e quanto às possibilidades de estágio presencial no contexto da 

Pandemia regendo que os Estágios Supervisionados e as práticas de 

laboratórios previstos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores e nos 
Planos de Cursos Técnicos, como obrigatórios, poderão ser realizados de 

forma remota, enquanto perdurarem as orientações institucionais para 
manutenção das medidas preventivas ao contágio do Coronavírus. No caso 

dos Cursos de Licenciatura, os estágios poderão ser realizados de forma 

remota nos espaços das atividades não presenciais adotados pelas escolas 
de Educação Básica no contexto da Pandemia. O planejamento e organização 

dos estágios e atividades práticas a serem realizados de forma não presencial 
deverão ser devidamente justificados e registrados, em anexo, aos Planos de 

Cursos Técnicos e Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores, com a devida 
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aprovação do Colegiado e/ou Conselhos de Classe. Nos casos dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos Superiores as alterações em anexo, com a devida 

aprovação do Colegiado, devem ser enviadas à PROEN para conhecimento.  

• Considerando que as práticas profissionais de estágio e práticas que exijam 

laboratórios especializados poderão ser substituídas por atividades letivas 

que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e 

comunicação ou outros meios convencionais.  

• Considerando que existem no meio digital vários laboratórios virtuais, e assim 

os alunos da licenciatura podem, no momento excepcional, dispor desses 

laboratórios, e assim compreendemos que a disciplina de Instrumentação 

para o Ensino de Física poderia ser realizada em sua carga horária total, por 

meio de forma remota.  

• Diante de todas as considerações apresentadas na justificativa de 

reprogramação, ressaltamos que o Plano de Ensino da disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Física foi elaborado inicialmente em sua 

primeira versão, para a forma presencial no dia 12 de fevereiro de 2020. No 

dia 25 de junho de 2020, foi reprogramado em sua segunda versão, para a 

forma remota em até 50% da disciplina, e, no dia 22 de setembro de 2020,  

foi aprovado pelo Colegiado do curso de licenciatura em Física em sua terceira 

versão, com a reprogramação de até 100% da carga horária de forma remota, 

tendo validade na ocasião até o dia 31 de dezembro de 2020.  

Sendo assim, justificamos e registramos, seguindo com a devida aprovação do 

Colegiado com as alterações para que a coordenação de curso e departamento de ensino 

superior realizassem os trâmites necessários para o conhecimento da pro reitoria de 

ensino do IFMA. 

Para darmos conta de materializar o Plano da disciplina, utilizamos os 

laboratórios virtuais e os alunos foram conduzidos a dar início ao processo de 

construção do acervo pessoal que também fez parte da prática da disciplina.  

Consequentemente, os alunos necessitaram compreender melhor as ferramentas 

assíncronas, que são aquelas consideradas desconectadas do momento real e/ou atual, 
ou seja, quando não há necessidade de os alunos e professores estarem conectados ao 

mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja  concretizado.  
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Explicamos aos alunos que as ferramentas assíncronas oferecem maior 

liberdade, tanto aos alunos quanto aos professores, porque permite que os indivíduos 

desenvolvam o aprendizado de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para o 

aprendizado. O resultado dessa ação são alunos com maior autonomia. Entretanto, para 

obter sucesso nessa empreitada, era preciso que os alunos fossem mais comprometidos 

e autodidatas, pois seriam os responsáveis por controlar suas rotinas de estudos.  
Nas especificidades das ferramentas assíncronas, foi necessário aferir o 

aprendizado dos alunos por meio de avaliações, para tanto confrontamos as produções 

escritas e as comunicações orais das Atividades Avaliativas previstas na disciplina, 

conforme foram orientados durante as aulas síncronas. 

Nas aulas assíncronas, inicialmente encaminhamos alguns links para os alunos 

acessarem os textos para que pudessem fazer parte do acervo bibliográfico deles. 

Contudo, precisaram fazer outras buscas de materiais nos diversos repositórios virtuais 

a fim de ampliarem o referencial teórico e metodológico para as elaborações das três 

atividades que realizaram no percurso da disciplina. 

Diante desse momento excepcional em que ficamos inseridos e por conta da 

necessidade do ensino remoto, o uso do computador e da internet foi imprescindível para 

o fortalecimento de uma via sem volta no que diz respeito a uma modernização 

pedagógica, pois não vamos mais poder nos dissociar desse formato, mesmo agora 

quando retornamos ao formato presencial. Esse formato veio para nos enriquecer 

pedagogicamente e com certeza melhorarmos esse percurso de aprender a fazer 

fazendo.  

Intencionamos como professores, por meio das leituras, que os alunos tentassem 

identificar limites e possibilidades do uso de simuladores de Física para o ensino de Física, 

em especial, como atividade experimental. Alguns professores seguem o uso dos 

experimentos para promover a visualização dos acontecimentos físicos, o que é 

imprescindível e eficiente, pois ostenta os alunos que a Física é muito mais do que 

cálculos matemáticos. Utilizar a  informática tornou-se imprescindível, pois ela é uma 

forma muito competente para promover a compreensão dos fenômenos pelos alunos, 

principalmente por meio dos simuladores. 
Os materiais didáticos digitais como simulações virtuais vêm sendo cada vez mais 

produzidos e utilizados. Embora não devam substituir experimentos reais, utilizá-los 
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como ferramenta pedagógica complementar, amplia as chances de aprendizagem dos 

alunos, com a ressalva de que o uso instrucionista da tecnologia consiste em 

subutilização do potencial da mesma para a aprendizagem (LOPES, 2014). Os simuladores, 

permitem que os professores possam fazer simulações de situações experimentais.  
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AS ORIENTAÇÕES PARA A PRIMEIRA ATIVIDADE AVALIATIVA: 

EXPERIMENTOS LÚDICOS COM FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-

CIENTÍFICA 
 

Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

 

 Para a primeira Atividade Avaliativa, orientamos os alunos sobre a Estrutura 

de Relatório de Experimentos e sobre a apresentação prática do Experimento do projeto 

intitulado: Experimentos Lúdicos, com fundamentação teórico-científica, objetivando 

levar os alunos a realizarem atividades experimentais de conteúdos da Física, 

devidamente fundamentados, nas quais poderiam utilizar materiais de baixo custo como 

também equipamentos de laboratório de manipulação simples. 

Como motivação, solicitamos que eles utilizassem experimentos lúdicos 

associados a um planejamento e a uma fundamentação dos conteúdos como uma forma 

de ensinar a Física com maior envolvimento dos seus futuros alunos, para que 

entendessem que brincar é uma forma de despertar o interesse e estimular a 

aprendizagem desde que os conceitos não sejam abordados de maneira fútil e sem 
compromisso e que a prática não seja apenas manipulação de objetos e coisas. 

Para os procedimentos, orientamos os alunos para planejarem um experimento 

capaz de fazer com que seus futuros alunos interagissem e refletissem sobre leis e 

conceitos da Física, fundamentando teoricamente o conteúdo presente no experimento 

planejado; descrevessem como o experimento escolhido seria executado e como eles os 

ajudariam no processo ensino-aprendizagem; relacionassem os materiais e os 

equipamentos que seriam utilizados. Orientamos ainda que os procedimentos deviam ser 

descritos de tal forma que outros alunos pudessem executar o experimento.  

Para a conclusão, orientamos os alunos que descrevessem como o projeto 

poderia  instigar o espírito investigativo, para tornar seus alunos mais participativos e 
com mais interesse pela ciência. Lembrando-os que o objetivo tem de ser sempre o de 
auxiliar seus alunos na construção de um conhecimento. 
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Solicitamos também que os alunos listassem as principais referências entre 

livros, artigos científicos e sites da Internet, seguindo o modelo padronizado que 

entregamos na turma. 

Os alunos deveriam utilizar a estrutura dos relatórios dos experimentos com o 

objetivo de guiá-los na preparação de seu relatório, de acordo com as instruções 

seguintes:  capa - identificação da instituição e do curso, nome do aluno, título do 

experimento, local e ano;  folha de rosto – identificação do nome do aluno, título do 

trabalho, texto de apresentação, nome do orientador e local e ano; sumário – 

enumeração das principais divisões, seções e outras partes do experimento; título - 

identificação do assunto abordado (É de extrema importância identificar o experimento 

do qual trata o relatório e sua autoria, devendo o título ser conciso); resumo - exposição 

breve dos pontos proeminentes de um documento (Não deve ultrapassar 500 palavras. 

Sendo que na leitura do resumo, qualquer pessoa tem de ser capaz de compreender o 

trabalho desenvolvido e entender os resultados; palavras-chave – relação das palavras 

que representam o conteúdo do texto; introdução - informações objetivas posicionando 
o tema do trabalho, tais como a delimitação do assunto, os objetivos e a metodologia da 

pesquisa; objetivo(s) - indicação do que deverá ser atingido com a realização do 

experimento (Trata-se de uma descrição sucinta do que será pretendido na experiência); 

material utilizado - informação dos materiais e/ou dos equipamentos necessários para 

a realização do experimento; montagem e procedimentos – descrição da montagem e 

da realização do experimento (Trata-se da descrição dos procedimentos experimentais 

realizados no decorrer do estudo: equipamentos, técnicas e processos utilizados); 

análise e explicação - explicação em detalhes dos resultados do experimento, dando 
uma boa base conceitual e matemática (Trata-se do momento da discussão sobre a teoria 

envolvida no experimento, no qual são deduzidas as fórmulas teóricas necessárias, 

fazendo-se uma análise das mesmas. Nesta análise, o aluno deve se ater às previsões 

quantitativas, ou seja, aos resultados previstos pela teoria que podem ser comparados 

com os resultados experimentais e qualitativos. A melhor maneira de se apresentar os 

resultados é em forma de tabelas e/ou gráficos cujos dados devem ser interpretados e 

analisados levando em consideração os fenômenos observados durante os experimentos; 

conclusões e recomendações – descrição das conclusões oriundas das discussões e 

dos experimentos realizados no decorrer da pesquisa, e finalização da parte textual do 
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trabalho, seguida das recomendações e/ou asseverações concisas de ações ponderadas 

e necessárias a partir das conclusões alcançadas, a serem usadas no futuro; 

referências – relação somente das fontes bibliográficas mencionadas no texto. Caso 

haja necessidade de referenciar material bibliográfico sem menção explícita no texto, 

isto deve ser feito na sequência das referências, cujo título deve ser bibliografia 

recomendada. 
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DOIS MODELOS DE RELATÓRIOS DA PRIMEIRA ATIVIDADE 

AVALIATIVA: EXPERIMENTOS LÚDICOS COM FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICO-CIENTÍFICA 
 

MODELO 1- DISTINGUINDO A FORMA DA PRÓPRIA VOZ: ondas sonoras 

em uma membrana1 

 

Patrícia Lima Santos1  

 

 

OBJETIVO  

Confeccionar um equipamento que possibilite a visualização, de maneira indireta, 

das ondas mecânicas produzidas pela vibração das cordas vocais sem a necessidade de 

equipamentos caros e sofisticados. 
 

MATERIAIS UTILIZADOS   

• 1 Caneta a Laser; 

• 1 Lata vazia;  

• 1 Espelho; 

• 1 Bexiga; 

• Fita adesiva; 

 
1 Relatório apresentado à disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física sob a responsabilidade dos 

professores Aricelma Costa Ibiapina - E-mail: <prof.aricelmaci@acad.ifma.edu.br> e Isaias Pereira Coelho 

E-mail: 

2 Acadêmica do curso de Licenciatura em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. E-mail: <santospatricia@acad.ifma.edu.br >. 
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• 1 transferidor; 

• 1 Lápis Velho; 

• Um estilete; 

• Cola de isopor; 

• Barbante. 

 

MONTAGEM E PROCEDIMENTOS 

a) Tire o fundo da latinha com abridor de latas (Figura 1). 
 

Figura 1 - Lata aberta dos dois lados 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 

 

Recorte a bexiga e coloque na extremidade da lata (Figura 2). 
 

Figura 2 - Lata tampada com bexiga 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 
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b) Cole o espelho na bexiga que já está tampando um dos lados da lata com o 

lado espelhado voltado para cima (Figura 3). O espelho pode ser um caco, ou 

um pedaço de CD velho ou pode ser qualquer superfície refletora, desde que 

reflita totalmente a luz do laser e seja pequeno e leve. 

 

Figura 3 – Espelho colado na bexiga 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 

 

c) Faça um corte na extremidade do lápis de modo que a ponta faça um ângulo 

de 45º com a haste do lápis (Figura 4). Este é o suporte do laser. 

 

Figura 4 – Lápis cortado num ângulo de 45º 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 

 

d) Amarre o laser com o barbante no lado cortado do lápis, o laser ficará preso 
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de maneira que deva ter uma inclinação de 45º (Figura 5). 

 

Figura 5 – Laser preso no lápis 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 

 

e) Prenda o lápis com o laser na lata e faça o laser incidir no espelho (Figura 6). 

 

Figura 6 – Experimento montado e funcionando 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 

 

f) Mire o laser em uma parede, fale dentro da lata e veja a sua própria voz. 

 

ANÁLISE E EXPLICAÇÃO 

Em termos de senso comum, som é tudo aquilo que ouvimos. Em termos físicos, o 
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som é uma forma de energia vibratória que se propaga em um meio, ou seja, o som é uma 

onda, uma onda chamada de onda sonora. Uma onda sonora é uma onda longitudinal, ou 

seja, ondas nas quais as oscilações acontecem na direção da propagação da onda 

(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2010). O som se propaga no meio através da vibração de 

partículas e é gerado por uma fonte sonora, e muitos corpos podem servir de fonte 

sonora, mas para isso, eles devem ser capazes de vibrar ou oscilar, como é o caso das 

nossas cordas vocais. 
Utilizando a simulação de ondas sonoras do laboratório virtual PhET (Physics 

Education Technology Project), podemos ver como a fonte sonora emite perturbações 

que se propagam até o ouvinte, como na imagem do simulador (Figura 7). 

 

Figura 7 – Ondas Sonoras se Propagando 

 
Fonte: Elaboração Própria, (2020). 

 

O som é uma onda, nomeada como onda sonora, é do tipo mecânica, ou seja, 

requer um meio para se propagar e essa propagação se dá em todas as direções, ou 

seja, ela é tridimensional e a perturbação transmitida se dá ao longo da direção de 

propagação da onda, caracterizando assim uma onda longitudinal. As ondas são 
caracterizadas por parâmetros como período, frequência, amplitude, comprimento de 

onda e velocidade de propagação (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2010). 

O período é o tempo de duração de um ciclo da oscilação das partículas, a 
frequência é o inverso do período, matematicamente temos: 

 

𝑇 =
1

𝑓
[𝑠] 

 
A frequência é o número de ciclos que as partículas realizam em unidade tempo, 
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ou pode se dizer que a frequência é a taxa com que a fonte sonora vibra em Hertz(𝐻𝑧) 

(ciclos por segundo) e é o inverso do período. 

 

𝑓 =
1

𝑇
(𝐻𝑧) 

 

A amplitude é a medida do afastamento das partículas de sua posição de equilíbrio. 

O comprimento de onda é a distância que o som percorre durante um período. 

A velocidade de propagação é a velocidade com que a onda sonora se propaga, e 

ela depende do meio de propagação, quanto mais denso o meio, maior a velocidade de 

propagação. A onda sonora se propaga na velocidade do som (𝑣𝑠) e está relacionada ao 

comprimento de onda e à frequência da relação: 

𝑣𝑠 = 𝜆𝑓, 

 ou ainda: 

𝑣𝑠 =
𝜆

𝑇
 

 

onde 𝑣𝑠 é a propagação da velocidade do som em 𝑚/𝑠; 

𝜆 é o comprimento de onda, em 𝑚; 

𝑇 é o período, em 𝑠; 

𝑓 é a frequência em 𝐻𝑧. 

Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e vice-versa. 

O som pode ser simples ou puro, um som simples apresenta forma de uma curva 

periódica, regular e senoidal, sons complexos são emitidos pela maioria dos instrumentos 

musicais, são sons resultantes da contribuição de várias frequências simultâneas, essas 

contribuições resultam de uma outra propriedade das ondas chamada interferência 

(MACHADO, 2017). 

Interferência é o nome que damos ao fenômeno que acontece quando duas ondas 

se encontram. Quando duas ou mais ondas chegam ao mesmo tempo a um ponto em 

comum de um meio ocorre interferência (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2010).  

Utilizamos novamente o simulador do PhET para visualizar esse fenômeno (Figura 

8). 
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Figura 8 – Interferência de Ondas Sonoras 

 
Fonte: Elaboração Própria, (2020). 

 

Como mostra a Figura 8, e como pode ser verificado na simulação, duas fontes 

sonoras gerando ondas com os mesmos parâmetros, essas ondas chegam no mesmo 

ponto ao mesmo tempo e criam um novo padrão, chamado padrão de interferência. 

Naquele ponto, as ondas irão se superpor originando uma nova onda que é a soma 

algébrica das amplitudes das ondas que se encontraram naquele ponto. Esse fenômeno é 

explicado pelo princípio da superposição de Thomas Young que diz que, no ponto onde 

ocorre a superposição, o efeito resultante é a soma dos efeitos que seriam produzidos 

pelas ondas que se superpõem caso atinjam isoladamente aquele ponto. Após a 

superposição, cada onda continua sua propagação no meio com suas características 

inalteradas. A interferência é o fenômeno da superposição dos efeitos das ondas que se 

cruzam e ela pode ser construtiva, quando as amplitudes são somadas e a onda 

resultante tem uma amplitude maior, ou destrutiva, quando ocorre a subtração das 

amplitudes e tem-se uma onda resultante com uma amplitude menor que, pelo menos, 

uma das amplitudes de uma das ondas superpostas. Quando a interferência é totalmente 

destrutiva, as ondas se anulam e o meio fica isento de perturbações.  

Há também a interferência por reflexão. Sempre que uma onda atinge uma 
superfície, ela é refletida e volta a se propagar no meio de origem com a mesma 

velocidade, frequência e comprimento de onda. A onda refletida também interfere com a 

onda incidente, como mostrado na imagem da simulação (Figura 9). 
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Figura 9: Interferência por Reflexão 

 
Fonte: Elaboração Própria, (2020). 

 
Então, quando falamos, por exemplo, as vibrações produzidas pelas cordas vocais 

da nossa garganta geram ondas que são refletidas nas paredes da garganta e interferem 

com as ondas das cordas vocais, todas essas interferências contribuem para o som da 

nossa voz (GUSMÃO, 2010). 

Uma outra característica do som é a intensidade. Ela está relacionada à amplitude 

sonora, à pressão e à energia transportada (MACHADO, 2020). É popularmente conhecida 

como volume e permite classificar o som de fraco a forte. Ela decresce com a distância 
da fonte. Conforme a pressão do ar diminui, a intensidade do som também vai diminuindo. 

Outra grandeza relacionada a percepção do som é a altura e está relacionada à 

frequência da onda sonora. Permite classificar o som de agudo a grave. 
Temos ainda o timbre, que é uma característica da fonte sonora e permite 

diferenciá-las, pois as ondas sonoras apresentam formatos diferentes que dependem da 
fonte emissora.   

Qualquer som pode ser construído adicionando ondas senoidais de diferentes 

amplitudes, frequências e fases. A partir daí, pode-se fazer uma análise espectral, que é 

uma análise da forma de onda resultante da interferência/contribuição de todas as ondas 

que formaram aquele som distinto, quando se faz isso em um equipamento de análise 

espectral (MICHALSKI, 2017), que é um aparelho caro e complicado, ele mostra uma série 

de padrões chamados de espectros de frequência que são uma representação da 
distribuição da energia sonora entre várias frequências e mostra o gráfico da amplitude 

de cada componente de onda senoidal contra sua frequência. 

Quanto ao nosso experimento, quando alguém fala na lata, primeiramente, as 
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cordas vocais vibram em várias frequências, uma frequência fundamental e várias 

frequências secundárias, gerando perturbações que se propagam pela lata que faz não 

só o ar vibrar como também a bexiga, a bexiga pode ser comparada à uma membrana e 

ela vibra com vários modos em frequências que dependem do tamanho, tensão e massa 

da membrana. Pode-se ver como a membrana vibra na simulação. As imagens a seguir 

mostram como ela vibraria com 4 modos de vibração (Figura 10). 

 
Figura 10: Ondas em uma membrana circular 

 
Fonte: Elaboração Própria, (2020). 

A figura 10 mostra ondas em uma membrana circular, quando ondas se propagam 

por uma membrana circular, esta vibra com vários modos vibracionais. 

A bexiga por sua vez faz com que o espelho vibre e reflita o laser em várias 

direções formando padrões para cada palavra que dizemos, alguns desses padrões são 

mostrados na Figura 11. 
Figura 11 – Padrões formados pela voz da autora utilizando o equipamento 

confeccionado 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020). 
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Esses padrões que também são diferentes para cada pessoa, isto é, um espectro 

sonoro, pois se pode ver a forma do som que define nossa voz, que é uma onda com todas 

as características citadas acima: período, frequência, amplitude, comprimento de onda e 

velocidade de propagação. 

A intensidade da fala com que se fala dentro da lata também altera os desenhos, 

quanto mais alto, mais intenso será o som, logo maior a amplitude das ondas e por sua 

vez, maiores serão os padrões formados. 
A maneira como as cordas vocais de cada pessoa vibra para uma mesma 

frequência é diferente e é caracterizada pelo timbre. É  por isso se pode falar na mesma 

altura, mas formando desenhos diferentes, pois o timbre está relacionado à maneira 

como o som é produzido pelo aparelho vocal de cada um. 

As mulheres têm vozes mais agudas, ou seja, produzem sons com maiores 

frequências, mais altos, logo com comprimentos de ondas menores, o que faz com que 

as vibrações que a bexiga sofre sejam menores ocasionando padrões menores. Os 

homens têm vozes mais graves, logo, produzem sons com menores frequências, mais 

baixos, fazendo com que a bexiga tenha vibrações mais largas e, consequentemente, 

produzem desenhos maiores. 

 

CONCLUSÃO 

Este simples experimento, permite analisar de forma qualitativa propriedades 

características do som, possibilitando assim um melhor entendimento dos aspectos 

físicos envolvidos, dando um importante suporte à teoria ensinada em sala de aula. A 

montagem simples do experimento e sua fácil execução o coloca como uma ferramenta 
de ensino-aprendizagem acessível a professores e alunos, possibilitando uma 

visualização, mesmo que de forma indireta, dos conceitos físicos pertinentes ao tema, 

facilitando assim o processo de construção do conhecimento. 

 

SIMULADORES 

Simulador da vibração de uma membrana: 

Disponível em: <http://www.falstad.com/circosc/> 
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Simulador desenvolvido por: falstad. 
Acesso em:<7 de set. de 2020>. 

Simulador de ondas sonoras: 

Disponível em: <https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sound> 

Simulador desenvolvido por: Phet: Interactive Simulations – University of 

Colorado Boulder. 
Acesso em: <7 de set. de 2020>.  
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MODELO 2 - PULMÃO ARTIFICIAL2  
 

Guilherme Lima Santos 3  

 

OBJETIVOS  

• Ilustrar o funcionamento físico de um sistema respiratório por meio de 

um modelo mecânico de pulmão artificial; 

• Explicar como o experimento intitulado “Pulmão Artificial” se relaciona 

com as grandezas físicas, temperatura e pressão. 

MATERIAIS  

• 1 Garrafa PET; 

• 1 tampa de garrafa PET; 

• 3 bexigas (balões); 

• 2 prendedores de roupa; 

• 1 rolo de arame; 

• 1 mangueira de plástico; 

• 2 elásticos amarelos (do tipo para dinheiro 50 g); 

• 1 rolo de fita adesiva ou isolante; 

• 1 Tubo de cola quente; 

• 1 Tesoura. 

Montagem e procedimento 

Para o desenvolvimento do experimento, Pulmão Artificial, inicialmente encheu-

se de ar duas bexigas e prendeu-se o “bico” das bexigas com prendedores de roupas 

 
2 Relatório apresentado à disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física sob a responsabilidade 

dos professores Aricelma Costa Ibiapina - E-mail: <prof.aricelmaci@acad.ifma.edu.br> e Isaias Pereira 

Coelho E-mail: <prof.isaias@acad.ifma.edu.br> - para obtenção da primeira nota. 
3 Acadêmico do curso de Licenciatura em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. E-mail: <santos.l@acad.ifma.edu.br>. 
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(Figura 1). As bexigas permaneceram dessa forma durante 10 minutos, o objetivo foi que 

se tornassem ainda mais flexíveis (afrouxadas) (Figura 2).  

Figura 1 – Bexiga preenchida com oxigênio. 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014. 

 

Figura 2 – Bexiga após os 10 minutos em que permaneceu cheia 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014. 

 

Em seguida, buscou-se preparar dutos de ventilação, utilizando-se uma 

mangueira de plástico. Cortou-se duas partes da mangueira, uma parte com 10 cm e outra 

com 15 cm. Em relação à mangueira de 10 cm, abriu-se um orifício a 5 cm de uma das 
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extremidades (Figura 3). 

 

Figura 3 – Preparo dos dutos de ventilação (Mangueira) 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014. 

 

As mangueiras de 15 cm foi encaixada neste orifício e utilizou-se cola quente para 

fixar as duas mangueiras. As duas mangueiras fixadas assumiram um formato de “T”, 

com isso cortou-se 10 cm de arame e inseriu-se o arame na mangueira de 10 cm. Dobrou-

se a mangueira de 10 cm em formato de “U”. Logo após, foi necessário verificar se as 

mangueiras de fato estavam vedadas (Figura 4). 
 

Figura 4 – Mangueiras no formato de “T” e “U” 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014. 
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Posteriormente, as bexigas foram presas com dois elásticos na mangueira com 

o formato de U (Figura 5). A garrafa PET, neste experimento, simboliza a caixa torácica, 

para seu preparo, aferiu-se do fundo até o meio do corpo da garrafa, a parte delimitada 

foi cortada com uma tesoura (Figura 6).  

 

Figura 5 – Bexigas presas com elásticos 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014. 

 

Figura 6 – Garrafa (caixa torácica) 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014 
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Como a garrafa PET possui considerável flexibilidade, colocou-se um arame 

dobrado dentro da garrafa e prendeu-se este arame com fita isolante. O arame foi fixado 

conforme o diâmetro da garrafa (Figura 7). Além disso, abriu-se um orifício na tampa da 

garrafa PET (Figura 8) e encaixou-se a mesma na mangueira de 15 cm. Além do mais, 

puxou-se até alcançar a “boca da garrafa”. Vedou-se a tampa com cola quente. 

  

Figura 7 – Garrafa pet com arame e fita 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014 

 

Figura 8 – Orifício em tampa de garrafa pet 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014 
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Por fim, cortou-se o “bico” da terceira bexiga e prendeu-se a bexiga na abertura 

feita anteriormente na garrafa, fixando-a com fita (isolante). Considerando todas as 

partes concluídas, isto é, a caixa torácica (garrafa), pulmões (bexigas), tranqueia 

(mangueira de 15 cm), brônquios (mangueira de 10 cm – mangueira U) e diafragma (bexiga 

inferior), montou-se o experimento (Figura 9). Para verificar o funcionamento do pulmão 

artificial, esticou-se a parte inferior na qual está a “terceira” bexiga (Figura 10). A Figura 

11 mostra que cada parte do equipamento possui um equivalente no corpo humano.  
 

Figura 9 – Montagem do pulmão artificial 

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014 

 
Figura 10 – Funcionamento do pulmão artificial

 
Fonte: Manual do Mundo, 2014 
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Figura 11 –Equipamento e seus equivalentes no corpo humano 

 
Fonte: Adaptado de Manual do Mundo, 2014 

ANÁLISE E EXPLICAÇÃO 

Ao se estudar ventilação pulmonar, entra-se em contato com variáveis como 

pressão, volume, temperatura e fluxo. Dessa forma, é necessário, portanto, denotar 

conceitos físicos relevantes para este estudo.  

A pressão por exemplo é dada como sendo, quantidade de força por unidade de 
área (Equação 1).     

 

                                              P =  
F

A
                                                   (1) 

onde P é a pressão, F é o módulo da força e A é a área. 

 

O volume (Equação 2) de um cilindro é dado pelo produto da área da base e sua 

altura.  

                                               

                                             V = Ab ∗ h                                            (2) 

onde V é o volume, Ab é a área da base e h é a altura do cilindro. 
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A área da base do cilindro é dada pelo quadrado do diâmetro multiplicado pela 

quarta parte do produto (Equação 3). 

                                                    Ab =  𝐷2 ∗  
π 

4
                                         (3) 

onde D é o diâmetro. 

Com estas equações, torna-se possível obter informações referentes ao 

processo de respiração mecânica do experimento.  

É possível denotar que cada parte do equipamento possui um equivalente no corpo 

humano, onde a mangueira de 15 cm, na qual ocorre a entrada de ar é denominada 

tranqueia se divide em duas partes chamadas de brônquios e as duas bexigas simbolizam 

os dois pulmões em que ocorrem trocas gasosas cujo sangue libera gás carbônico e 

capta gás oxigênio.  

A garrafa representa a caixa torácica e a bexiga inferior o músculo chamado 

diafragma. Quando se estica a bexiga é como se o diafragma estivesse se contraindo e 

quando a bexiga está relaxada é como o se o diafragma possuísse o mesmo 

comportamento. 

Quando ocorre uma contração no diafragma (bexiga inferior esticada), a caixa 

torácica sofre uma expansão e, por consequência, a pressão interna sofre um declínio 

(pressão negativa). Logo, se a pressão interna sofre um declínio, ocorre uma diferença 

de pressão entre a parte interna e externa (pressão atmosférica). Assim, a pressão 

atmosférica força o ar a entrar nos pulmões (bexigas), por outro lado com o relaxamento 

o ar é forçado a sair, o que é denotado como expiração (NETO, 2005). 

Durante a inspiração, ocorre reações térmicas, estas reações dependem da 
umidade relativa e da temperatura do ar inalado. A umidade relativa é dada como sendo 

a quantidade de umidade que o ar possui considerando determinada temperatura 
relacionada com a quantidade que ele teria, caso estivesse completamente saturado 

(NETO, 2005). 

Além disso, com o processo de inspiração, o ar é aquecido através da mucosa das 
vias aéreas e influenciará na temperatura do fluxo sanguíneo. A temperatura do ar 

inspirado é a principal característica presente na reação térmica, pois a temperatura 
deste ar pode ser volátil e assim pode influenciar no ganho ou perda de calor. Ademais, 

outro fator que interfere nas reações térmicas é a variação de ventilação por minuto 

(NETO, 2005). 
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CONCLUSÃO 

 O experimento apresentou o funcionamento de um respirador mecânico que 

exemplifica o comportamento do nosso sistema respiratório. Com ele, foi possível 

verificar características físicas estudadas no âmbito do Ensino de Física. Além disso, 

observou-se que o modelo é de fácil produção e utiliza em sua conformação materiais de 

baixo custo. Ademais, sugere-se que o estudo deste assunto se torna relevante devido ao 

atual cenário sociopolítico, tendo em vista que o sistema respiratório é demasiadamente 

atingido por síndromes gripais.  
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AS CONSIDERAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A PRIMEIRA 

ATIVIDADE AVALIATIVA: EXPERIMENTOS LÚDICOS COM 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CIENTÍFICA 
  

Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

Ensinar requer arte por parte do docente, que necessita envolver os alunos no 

sentido de motivá-los a se encantarem com o saber. O professor tem de aprender 

promover a curiosidade, a segurança e a criatividade para que o principal objetivo 

educacional – a aprendizagem do aluno – seja alcançado. A experimentação no ensino de 

Física não resume todo o processo investigativo no qual o aluno está envolvido na 

formação e desenvolvimento de conceitos científicos. É importante que o professor 

considere que o processo de aprendizagem dos conhecimentos científicos é muito 

emaranhado e envolve multíplices dimensões, exigindo que o trabalho investigativo do 

aluno assuma várias formas que permitam o desencadeamento de distintas ações 

cognitivas, como por exemplos: indagações elaboradas intencionalmente a partir dos 

planejamentos das aulas diante dos conteúdos, questionamentos que aparecem no 

decorrer das aulas, direito ao tateamento, aos equívocos cometidos, à expressão, à 

comunicação, à manipulação de materiais, igualmente nas observações, bem como na 

verificação das hipóteses levantadas. Consequentemente, conseguimos afirmar que esse 

é um trabalho de análise e de síntese, sem esquecer a imaginação e o encantamento 

inerentes às atividades experimentais. 
As atividades experimentais são assinaladas como um desenho no sentido de 

contribuir para uma melhor aprendizagem no ensino de Ciências. Apreendemos, antes, 

que historicamente, múltiplas tentativas com relação à melhoria da qualidade do ensino 

de Física basearam-se na aplicação das atividades experimentais. Assim, notamos que 

ainda há um distanciamento entre a Física ensinada nas escolas e as propostas 
apresentadas nas atividades investigativas. 

Percebemos na experimentação um elemento extraordinário para o ensino de 

ciências uma vez que esta é igualmente uma dimensão dessa própria ciência. Nesse 

sentido, esquadrinhamos a experimentação como uma das técnicas capazes de propiciar 
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aos alunos eficiência na construção e aprendizagem de conceitos e de modelos científicos 

e não simplesmente como um artefato de motivação para os alunos. O uso de um 

instrumento após a sua construção fará com que os alunos atuem de um modo mais 

racional, pois terão um juízo fulgente a respeito do funcionamento e das limitações do 

instrumento. De tal modo, suas performances serão menos mecânicas e suas 

aprendizagens, provavelmente, mais eficientes. Isso está diretamente relacionado com a 

abordagem que o professor utiliza para administrar a atividade experimental. 
A sugestão de se batalhar por utilizar materiais simples, destarte, não incide tão 

somente do fator custo, mas da necessidade de que os alunos possam dominar  todo o 

processo de conhecimento, por meio da construção, por seus próprios meios, dos 

aparatos que conduzirão o objeto de estudo. A intimidade com os materiais utilizados 

aproxima os alunos do conhecimento científico, porque faz com que eles entendam que a 

ciência Física se aplica ao mundo real que os cerca, permitindo-lhes testarem hipóteses 

de formas criativas, a partir das propriedades conhecidas ou supostas dos materiais e 

dos testes realizados com eles (SANTOS; PIASSI; FERREIRA. 2004). 

Muitos são os julgamentos que costumam ser perpetrados ao currículo de Física 

do Ensino Médio nas escolas brasileiras. Quiçá os mais incisivos sejam o seu desligamento 

da realidade vivencial dos alunos, e que tem como decorrência a produção de textos e 

materiais didáticos tão ou ainda mais desligados dessa realidade (ERTHAL, GASPAR, 

2006). A ascensão das adequadas simulações coopera para resolver algumas questões 

no ensino das ciências.  É verdade que os alunos que estão a constituir e alargar o seu 

pensamento sobre determinadas matérias científicas se deparam com problemas típicos 

que podem ser resolvidos nos ambientes de simulação orientados por preocupações 

pedagógicas (FIOLHAIS, TRINDADE, 2003). 

Uma ampla barreira a essa probabilidade é a conjuntura de muitas escolas 

brasileiras não possuírem espaços e equipamentos adequados para a realização de 

experimentos pelos alunos e professores. Uma conveniente aposta para superar essa 

carência consiste na construção de experimentos e na implementação de laboratórios 

utilizando materiais de baixo custo (SANTOS; PIASSI; FERREIRA, 2004). Há muito ainda que 

se discutir sobre as estratégias e a importância do uso dos laboratórios didáticos no 

Ensino de Física (ARAÚJO; ABID, 2003). Apreendemos que há situações, quando 
professores comparecem com conceitos e fenômenos com os quais os alunos não estão 

familiarizados, em que experimentos simples, mesmo demonstrativos, podem ser muito 
enriquecedores. 
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De acordo com a tradição, a Física é vista pelos professores como uma disciplina 

difícil de ser ensinada e, consequentemente, os alunos comparecem com renúncia e 

dificuldades de aprendizagem diante dos conteúdos. A sociedade hoje se renega a aceitar 

um procedimento com aulas exclusivamente expositivas e espera do professor aulas 

dinâmicas e criativas que despertem os interesses dos alunos. 

  E a motivação é um dos pilares de sustento da eficiência do processo ensino 

aprendizagem e, consequentemente, as atividades experimentais cumprem essa função 
brilhantemente. 

[...] de modo convergente a esse âmbito de preocupações, o uso 

de atividades experimentais como estratégia de ensino de Física 
tem sido apontado por professores e alunos como uma das 

maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades de 
aprender e de se ensinar Física de modo significativo e 

consistente (ARAUJO e ADIB, 2003, p. 02). 

A experimentação é imperiosa na apresentação dos conteúdos das disciplinas da 

área de Ciências da Natureza e Matemática, em especial da Física, é uma saída para 

concretizar um conceito, revolvendo-se como  um facilitador da abstração. 

Essas atividades propiciam aos alunos a capacidade de se interagir com o mundo 

científico, sendo atividades ponderadas como enriquecedoras e que harmonizam um 

apropriado sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens. 
As experiências de alguma forma estão ligadas ao ser humano, visto que elas se 

apresentam nas interações dos homens com o meio em que vivem, além de estar 
presente em suas experiências sociais, buscando constituir uma fonte de dados que 

possa construir para as suas informações e assim poder formalizar o seu senso comum. 
Na questão do conhecimento científico, sabemos que o mesmo pode ser acessado de 

diversas formas, mas, excepcionalmente, na escola, é que se deve trabalhar de tal 

maneira para que possamos construir o conhecimento em relação a esses conceitos 
científicos. A aprendizagem em sala de aula, a partir dessa perspectiva, é vista como algo 

que agencia atividades práticas bem elaboradas que repetem as concepções 
antecedentes do aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias pessoais.  

As atividades experimentais desenvolvidas juntamente com outras práticas 

metodológicas realizam uma ação muito importante para o aprimoramento dos conceitos 
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científicos, harmonizando assim uma melhora na compreensão e no entendimento dessa 

ciência. 

A atividade de comprovação experimental em sala de aula, particularmente 

quando relacionada aos conteúdos de Física, apesar de se basear em conceitos 

científicos, formais e abstratos, tem por particularidade própria a proeminência no 

elemento real, que é diretamente observável e, sobretudo, na probabilidade de simular 

no microcosmo formal da sala de aula e nas realidades informais existentes pelos alunos 
no seu mundo exterior. Grande parte das compreensões automáticas, senão todas, que 

os alunos adquirem resultam das experiências por eles vividas em seu cotidiano, mas 

essas experiências só adquirem sentido quando são partilhadas com outros sujeitos mais 

apropriados, pois são esses outros sujeitos que transmitem para esses alunos os 

significados e explicações atribuídos a essas experiências no universo sociocultural em 

que vivem (GASPAR E MONTEIRO, 2005). 

É por conta das atividades experimentais, que existem as possibilidades de os 

alunos serem estimulados a não se conservarem no mundo dos conceitos e no mundo 

das linguagens, incluindo o ensejo de inventariar os dois mundos com o mundo empírico. 

Abarcando a acepção de que as atividades experimentais são enriquecedoras para os 

alunos, uma vez que elas dão um apropriado significado ao mundo abstrato e formal das 

linguagens (SÉRÉ, 2003). 

Somos favoráveis que a todo e qualquer momento do diálogo didático em  sala de 

aula, a atividade experimental precisa ser instalada para confirmar as informações 

anteriores dos alunos, possibilitando gerar conflitos de interpretação acerca de uma 

dada situação ou ainda como consequência de um problema inicial. 

Segundo Seré (et al., 2003, p. 31), 

A maneira clássica de utilizar o experimento é aquela em que [os 
alunos não têm que discutir; eles aprendem como se servirem] 

de um material, de um método; a manipular uma lei fazendo 

variar os parâmetros e a observar um fenômeno. 

As atividades experimentais desempenham o papel de mais um exercício de 

fixação dos conteúdos já trabalhados. É basilar que o professor abarque o papel dos 

experimentos na ciência, no processo de construção do conhecimento científico. Essa 

captação produz a precisão (ou não) das atividades experimentais nas aulas de Física. 
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Confirmamos que um experimento deve ser planejado após uma análise teórica.  

O ensino da Física por meio de experimento de baixo custo contorna a 

aprendizagem bem mais expressiva e próxima das vivências dos alunos, fazendo com que 

estes se apropriem do saber de maneira dinâmica e participativa, prezando sempre pela 

interação com o professor e com o conteúdo, deixando a Física atrativa e acessível. 

Aconselhamos que a experimentação seja atualizada no processo das competências em 

Física, privilegiando o fazer em diferentes níveis afiançando a construção do 
conhecimento próprio e desenvolvendo a curiosidade e o hábito de investigar, ou se 

trabalhar com material de baixo custo preservando as competências promovidas com 

essas atividades. Experimentar tem possibilidades de significar para os alunos, as 

observações de ocorrências e fenômenos ao seu alcance, sejam elas na rua, na escola 

ou em casa, esquadrinhando soluções para problemas reais. 

As atividades práticas possibilitam ostentar papel essencial na ascensão de 

aprendizagens significativas em ciências e, por isso, consideramos formidável apreciar 

propostas alternativas de ensino que ratifiquem potencialidades das experimentações 

por meio de inter-relações entre os saberes teóricos e práticos intrínsecos aos 

processos do conhecimento escolar.  Conforme Silva e Duarte (2015), para atinar essa 

situação na instituição escolar, é imprescindível compreender, dentro do processo de 

ensino e de aprendizagem, a existência e as implicações de fatores sociais que interagem 

no rendimento dos alunos em seus percursos na sala de aula. A educação passa a ser um 

elemento determinante e admirável ao longo da vida do ser humano, pois fornece 

contribuições que ampliam múltiplos aspectos, sejam eles: sociais, cognitivos e 

intelectuais.  

O uso de experimentos nas aulas de Física é essencial por vários motivos, a 

começar pelo estímulo dos alunos pelas aulas, pela circulação dos conhecimentos 

científicos e na forma dinâmica como se desfia os conteúdos de Física. Alcançar esse 

valor pelos experimentos é perceber o quanto a Física é relevante nos conceitos e nas 

situações cotidianas, consentindo que os alunos interatuem com a natureza, com as 

tecnologias e com os cotidianos conexos no ambiente escolar em relação à disciplina de 

Física. 

Compreendemos  na experimentação um elemento importante para o ensino de 
ciências uma vez que esta é igualmente uma dimensão dessa própria ciência. Dessa 

forma, destacamos a experimentação como uma das técnicas capazes de propiciar aos 
alunos eficiência na construção e aprendizagem de conceitos e de modelos científicos e 
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não simplesmente como um elemento de motivação para os alunos (BARBOSA, et al., 

2002). 

A proposta de se lidar com materiais simples, consequentemente, não advém 

apenas do fator custo, mas das necessidades de que os alunos possam dominar todo o 

processo de conhecimento, por meio da construção, por seus próprios meios, dos 

aparatos que servirão de objeto de estudo. A intimidade com os materiais utilizados 

aproxima os alunos do conhecimento científico, porque mostra que a Ciência Física se 
aplica ao mundo real que está a sua volta. Mais do que isso, permite a eles testarem  

hipóteses de formas criativas, a partir das propriedades conhecidas ou supostas dos 

materiais e dos testes realizados com eles (SANTOS; PIASSI; FERREIRA. 2004). 

A utilização de um instrumento após a sua construção fará com que os alunos 

atuem de um modo mais racional, pois terão uma ideia clara a respeito do funcionamento 

e das limitações do instrumento. Assim suas atuações diante dos conteúdos serão menos 

mecânicas e suas aprendizagens, possivelmente, terão resultados mais eficazes, e isso 

está inteiramente catalogado com a abordagem que o professor emprega para conduzir 

a atividade. 
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AS ORIENTAÇÕES PARA A SEGUNDA ATIVIDADE AVALIATIVA 
 

 Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

Para a segunda atividade avaliativa, objetivamos incentivar a inserção da Física 

Moderna e Contemporânea no Ensino Médio (FMC) evidenciando tanto a importância da 

FMC, quanto à maneira como ela é abordada: produção de material didático acessível aos 

professores e alunos do ensino médio.  

Como motivação nos posicionamos de que é imprescindível que os alunos do 

Ensino Médio conheçam os fundamentos teóricos e práticos da tecnologia atual, já que 

ela age diretamente em suas vidas e certamente poderá definir o futuro profissional 

deles. Por isso, é imprescindível adentrar conceitos básicos da FMC e, em especial, de se 

fazer uma conexão entre a Física da sala de aula e a Física do cotidiano.  
Para os procedimentos, apontamos a necessidade de eles aprenderem a facilitar 

o ensino/aprendizagem dos conteúdos de FMC, desenvolvendo experimento acessível aos 

alunos do ensino médio; pensar num projeto envolvendo o ensino de FMC por meio de um 

experimento; escolher para tanto uma das áreas consagradas da Física: Teoria da 

Relatividade, Mecânica Quântica ou Física das Partículas; utilizar-se da História e Filosofia 

da Ciência, procurando contextualizar a atividade; explicar como se executa o 
experimento escolhido; relacionar os materiais e os equipamentos utilizados.  

Explicamos que os procedimentos deveriam ser descritos de tal forma que outros 
alunos pudessem executar o experimento. Enfatizamos que para a conclusão os alunos 

deveriam fazer observações acerca dos resultados obtidos ressaltando o valor do 
projeto e do experimento. 

Como referências, orientamos que os alunos deveriam listar as principais 

referências de livros, artigos científicos e sites da Internet, seguindo o modelo 

padronizado. 

Os alunos deveriam utilizar a estrutura dos relatórios dos experimentos os quais 

deveriam seguir as instruções seguintes com o objetivo de guiá-los na preparação de seu 
relatório:   

a) Capa - identificação da instituição e do curso, nome do aluno, título do 
experimento, local e ano;   
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b) Folha de rosto – identificação do nome do aluno, título do trabalho, texto de 
apresentação, nome do orientador e local e ano;  

c) Sumário – enumeração das principais divisões, seções e outras partes do 

experimento;  

d) Título - identificação do assunto abordado (É de extrema importância 

identificar o experimento do qual trata o relatório e sua autoria, devendo o 

título ser conciso);  

e) Resumo - exposição breve dos pontos proeminentes de um documento (Não 

deve ultrapassar 500 palavras. Sendo que na leitura do resumo, qualquer 

pessoa tem de ser capaz de compreender o trabalho desenvolvido e entender 

os resultados);  

f) Palavras-chave – relação das palavras que representam o conteúdo do 

texto;  

g) Introdução - informações objetivas posicionando o tema do trabalho, tais 

como a delimitação do assunto, os objetivos e a metodologia da pesquisa- 

indicação do que deverá ser atingido com a realização do experimento (Trata-
se de uma descrição sucinta do que será pretendido na experiência);  

h) Material utilizado - informação dos materiais e/ou dos equipamentos 

necessários para a realização do experimento;  

i) Montagem e procedimentos – descrição da montagem e da realização do 
experimento (Trata-se da descrição dos procedimentos experimentais 

realizados no decorrer do estudo: equipamentos, técnicas e processos 

utilizados);  

j) Análise e explicação - explicação em detalhes dos resultados do 

experimento, dando uma boa base conceitual e matemática (Trata-se do 

momento da discussão sobre a teoria envolvida no experimento, no qual são 

deduzidas as fórmulas teóricas necessárias, fazendo-se uma análise das 

mesmas. Nesta análise, o aluno deve se ater às previsões quantitativas, ou 

seja, aos resultados previstos pela teoria que podem ser comparados com os 

resultados experimentais e qualitativos. A melhor maneira de se apresentar 
os resultados é em forma de tabelas e/ou gráficos cujos dados devem ser 
interpretados e analisados levando em consideração os fenômenos 

observados durante os experimentos; 
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k) Conclusões e recomendações – descrição das conclusões oriundas das 
discussões e dos experimentos realizados no decorrer da pesquisa, e 

finalização da parte textual do trabalho, seguida das recomendações e/ou 

asseverações concisas de ações ponderadas e necessárias a partir das 

conclusões alcançadas, a serem usadas no futuro;  

l) Referências – relação somente das fontes bibliográficas mencionadas no 

texto. Caso haja necessidade de referenciar material bibliográfico sem 

menção explícita no texto, isto deve ser feito na sequência das referências, 

cujo título deve ser bibliografia recomendada. 
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MODELO DA SEGUNDA ATIVIDADE AVALIATIVA 
 

Espalhamento de Rutherford: descoberta do Núcleo Atômico4 
 

Felipe Costa Cruz5 

 

OBJETIVOS  

➢ Elevar os conhecimentos sobre os modelos atômicos;  

➢ Realizar do experimento de Rutherford através de simulações; 
➢ Estudar o modelo atômico que Rutherford. 

 

MATERIAIS  

Para realizar o experimento, precisamos apenas de um computador com acesso 

à internet. 

 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS  

O experimento de Rutherford consiste no bombardeamento de uma lâmina de ouro 

com partículas alfas (α) de carga positiva, com objetivo de analisar como se comporta a 

trajetória dessas partículas. Para realizar o experimento, é utilizada uma simulação 

computacional do PhET. O PhET é um programa da Universidade do Colorado (EUA), que 

pode ser utilizado de forma gratuita por professores, alunos ou até mesmo por curiosos. 

 
4 Relatório apresentado na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física como pré- requisito para 

a obtenção da segunda nota,  sob a orientação do professor Isaias Pereira Coelho 

<prof.isaias@acad.ifma.edu.br> e a coorientação da professora Aricelma Costa Ibiapina 

<prof.aricelmaci@acad.ifma.edu.br>. Ambos são professores do curso de Licenciatura em Física do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. 

5 Acadêmico do curso de Licenciatura em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. E-mail: <cruzfelipe@acad.ifma.edu.br>. 
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As simulações podem ser feitas online ou podem ser baixadas gratuitamente pelos 

usuários. 

A simulação que utilizamos foi a do Espalhamento de Rutherford, disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/rutherford-scattering. Nesta simulação, 

pode-se reproduzir (virtualmente) o experimento de Rutherford, e comparar o 

espalhamento das partículas alfa. A Figura 1 mostra a simulação virtual do experimento. 

Figura 1: Simulação do Espalhamento de Rutherford 

 
Fonte: (PHET INTERACTIVE SIMULATIONS. University of Colorado Bolder). Captura de tela feita 
pelo autor durante a simulação através do link : 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/utherford-scattering> (2020) 

 

Durante a simulação, podemos explorar diferentes parâmetros do experimento: 

as propriedades do átomo alvo (mudando a quantidade de prótons e nêutrons) e a energia 

cinética (velocidade) das partículas alfa. Podemos melhorar a visualização das 

trajetórias das partículas alfa selecionando a opção "Exibir traços", na caixa 
"Propriedades da partícula alfa". Podemos ainda observar o experimento de forma 

ampliada, o que ajuda a melhorar a visualização das trajetórias das partículas alfas. Na 

Figura 2, podemos observar o espalhamento de Rutherford de forma mais ampliada. 
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Figura 2: Espalhamento de Rutherford em modo ampliado 

 
Fonte: (PHET INTERACTIVE SIMULATIONS. University of Colorado Bolder). Captura de tela feita pelo 
autor durante a simulação através do link : 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/utherford-scattering> (2020) 

 

ANÁLISE E EXPLICAÇÃO  

Desde a formulação do primeiro modelo atômico da bola de bilhar, proposto pelo 

físico e químico John Dalton entre os séculos XVII e XIX, tenta-se explicar a constituição 

da matéria por meio de átomos.  Nesse período, acreditava-se que a matéria era 
constituída por partículas elementares maciças e indivisíveis, ou seja, o átomo não 

poderia ser constituído por outras partículas (FERNANDES, 2004). Na teoria atômica de 
Dalton: 

➢ A matéria é feita de átomos, que são indivisíveis e indestrutíveis  

➢ Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e 
propriedades 

➢ Os compostos são formados pela combinação de dois ou mais diferentes 
tipos de átomos 

➢ Uma reação química é um rearranjo de átomos. 
➢ A Figura 3 exemplifica o modelo atômico de Dalton. 
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Figura 1: Modelo Bola de Bilhar 

 
Fonte: (BATISTA, 2020). Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/modelos-atomicos/ 

 

Outro modelo conhecido da época foi o do físico britânico Joseph John Thomson. 

Para Thomson, o átomo era composto por uma substância gelatinosa na qual as cargas 
positivas e negativas estariam distribuídas de forma igual, garantindo a estabilidade do 

átomo (UENO, 2005). Esse modelo ficou conhecido como “bolo recheado com uvas 

passas” ou “pudim de passas”. O modelo de Thomson está esquematizado na Figura 4. 

 

Figura 2: Modelo Pudim de Passas 

 
Fonte: (DIAS, 2020). Disponível em:<https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-atomo-
thomson.htm>. 
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Modelo atômico de Rutherford 

Ernest Rutherford (1871- 1937) foi um físico e químico neozelandês, é considerado 

o pai da física nuclear. No início do século XX, a radioatividade natural já era conhecida. 

Já se tinha conhecimento que o óxido de urânio emitia partículas denominadas: alfa (α, 

negativa), beta (β, negativa) e gama (γ, neutra).  

Um dos seus trabalhos mais significativos foi o bombardeamento de uma lâmina 

de ouro com partículas alfas (α) de carga positiva (PINTO, [201-]). O elemento utilizado 

para emitir as partículas alfas foi o polônio. O elemento químico utilizado na emissão das 

partículas alfas (α) foi colocado no interior de um bloco de chumbo, para impedir que a 

radiação se espalhasse por outras direções (NASCIMENTO, [201-]). 

Para observar a direção das partículas alfas após o bombardeamento da lâmina 

de ouro, Rutherford utilizou uma lâmina de sulfeto de zinco. Quando as partículas atingem 

a lâmina, é possível identificar uma luminosidade no local. Na Figura 5, é possível observar 

o experimento realizado por Rutherford. 

 

Figura 3: Experimento de Rutherford 

 
Fonte: (PINTO, [201-]) 

 
Após a realização desse experimento, Rutherford observou que: 

➢ A maioria das partículas α atravessava a lâmina de ouro (a); 

➢ Algumas partículas α eram desviadas (c); 
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➢ Algumas poucas partículas α não conseguiam ultrapassar a lâmina e 

retornavam, como se tivessem se chocado com algo muito denso (b). 

➢ Na Figura 6, é possível ver o esquema ampliado do experimento.  

 

Figura 4: esquema do átomo 

 
Fonte: (PINTO, [201-]) 

 

Ao analisar esses resultados, Rutherford concluiu que: o átomo não era uma 

esfera maciça como se pensava, pois, a grande maioria das partículas o atravessava; o 

átomo possui uma região central muito densa, onde está concentrada a sua massa (essa 

região foi chamada de núcleo por Rutherford); o núcleo do átomo apresenta carga 

positiva, visto que ele repele as partículas α. 

Assim, Rutherford formulou seu modelo atômico em que o átomo era constituído 

por duas regiões: 
➢ Uma região central muito densa, onde está concentrada a maior parte da 

massa do átomo e outra de carga positiva, representada pelos prótons; 

➢ Uma região externa, onde estão os elétrons, partículas muito pequenas e 
outra com carga elétrica negativa onde orbitam o núcleo do átomo.  

Na Figura 7, é possível observar o esquema do modelo atômico de Rutherford. Os 
elétrons estão representados pela cor azul e o núcleo com vermelha. 
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Figura 5: Modelo de Rutherford 

 

Fonte: (PINTO, [201-]) 

 

CONCLUSÃO 

Assim, foi possível realizar de maneira virtual, por meio de simulações, o 

experimento que levou Rutherford a descobrir o núcleo atômico e propor o seu modelo 

de átomo. Os experimentos foram utilizados de forma a facilitar o entendimento e captar 

a atenção do discente, eles ajudaram a prender a atenção dos alunos, além de ajudar na 

fixação do conteúdo fazendo com que o aluno conseguisse verificar na prática aquilo que 

é visto com foco muito grande na teoria ou matemática envolvida (MONARETTO, 2020). 

Os laboratórios virtuais possuem muitas vantagens, pois os experimentos podem 

ser realizados inúmeras vezes, o que facilita e possibilita um melhor entendimento do 

fenômeno físico estudado (OLIVEIRA, 2016).  
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AS CONSIDERAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A SEGUNDA 

ATIVIDADE AVALIATIVA - ENSINO DE FÍSICA MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO 
 

Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

Comparando a prática atual de desenvolvimento científico e tecnológico com a 

situação do ensino de Física nas escolas de Ensino Médio, compreendemos por meio de 

uma análise panorâmica dos seus currículos que, embora estejamos no século XXI em 
que muitas descobertas relevantes e construções revolucionárias tenham sido 

materializadas desde o final do século XIX, muitas escolas prosseguem com um currículo 
em que a Física ensinada é predominantemente (e quase que unicamente, em algumas 

escolas) aquela desenvolvida antes do século XX, ocorrência que tem muitas chances de 

acarretar perdas para os alunos quanto à compreensão do mundo atual. Segundo 

Terrazzan (1992), a maior parte dos temas abordados em sala de aula são alusivos à 

Física dilatada aproximadamente entre 1600 e 1850.  
Para Jardim, Guerra e Chrispino (2011), a Física do Ensino Médio, focalizada 

fundamentalmente em estudos que vão pouco além da mecânica clássica, não desperta 
motivação nos alunos que se encontram diante de uma Física não direcionada à discussão 

ou às transformações e, não lhes consentem  compreender a contemporaneidade que 

lhes é exposta no cotidiano. Questões científicas mais interessantes postas a esses tipos 

de alunos podem ser localizadas na internet, nas revistas de divulgação, nas reportagens 

exibidas em telejornais e nos documentários na televisão, mas, infelizmente, não em sala 

de aula; e essa ausência se contradiz com os interesses atuais.  

Além de criar estratégias que promovam motivação dos alunos, os professores 

igualmente têm possibilidades de compartilhar as ideias do ensino de Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) nas salas de aula como acuidade de uma Física que é assaz 

imprescindível para se alcançar as grandes inovações teóricas e tecnológicas atuais e 
que pode trazer mais significado ao aprendizado em sala de aula (JARDIM; GUERRA; 
CHRISPINO, 2011).  

É importante modificar o ensino de Física tradicional realizado nas escolas em um 
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ensino que considere e acrescente a Física Moderna, não como uma mera curiosidade, 

mas como uma Física que surge para esclarecer fenômenos que a Física Contemporânea 

não alcança como explicar, compondo uma nova visão de mundo e, notadamente, como 

uma Física que presentemente é responsável pelo acolhimento de precisões que 

aparecem todos os dias, revolvendo-se  de forma relevante para o homem 

contemporâneo.  

Nesse rumo, os múltiplos espaços abertos pela Física do século XX carecem ter 
sua presença garantida nos currículos das escolas brasileiras de Ensino Médio, 

particularmente a Física Quântica e a Física Relativística, que abriram novos horizontes 

de exploração científica inimagináveis aos olhos dos cientistas clássicos (PINTO; ZANETIC, 

1999). 

Apesar de haver muitas exposições que abordam a acuidade e a precisão do 

comparecimento de temas de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio, 

ressaltamos que muitas vezes não é aceitável essa presença por outras razões, como 

observa Menezes (2000): 

É claro que precisa ser cautelosa a sinalização para a inclusão 

desses novos conteúdos, seja pelos desafios didáticos que 
implica, encontrando professores despreparados e os textos 

escolares desguarnecidos, seja porque as próprias 
universidades, ainda por algum tempo, continuarão a solicitar os 

velhos conteúdos em seus vestibulares. Será preciso algum 
tempo para que a mensagem seja, primeiro, compreendida e, 

mais tarde, aceita (MENEZES, 2000, p. 7).  

Os conhecimentos de FMC tem possibilidades de despertar a curiosidade 

científica dos alunos e motivá-los para aprender Física, e desta forma, compreender 

fenômenos que ocorrem ao seu redor.  
Nesse percurso, se apresentados em um contorno sistemático e experimental, 

dentro de uma probabilidade de aprendizagem significativa, os tópicos de FMC têm 
possibilidades de desenvolver nos alunos as capacidades de observações e de análises 

de questões cotidianas relacionadas à Física, e ainda possibilita aos alunos uma reflexão 

sobre os fatos atuais (RENNER; KRUEGER, 2016).  

Carvalho e Vannuchi (1996) ressaltam que o fator que precisaria gerar e 

entusiasmar a modernização dos currículos de Física no Ensino Médio, deveria estar 
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conexo com os grandes avanços conquistados por esta Ciência nas últimas décadas. 

Essas influências seriam, quiçá, a porta de entrada para desfazer a contradição 

concentrada entre a vivência em um mundo cercado de novas tecnologias de última 

geração e um ensino de Física praticada por Galileu Galilei (1564 - 1642), Isaac Newton 

(1643 -1727) e Georg Simon Ohm (1789 - 1854), por exemplo. 

Cercados estamos por várias ocorrências, em que fenômenos inventariados à 

Física, como conceitos variados de Espaço, Tempo e diversas manifestações da Luz, são 
ainda presentemente tópicos de complicada compreensão por parte dos alunos, 

sobretudo quando se trata de temas arrolados à FMC, seja por não conseguirem entender 

o assunto, ou o que é mais comum, pela total ausência desse conteúdo nas salas de aula 

do Ensino Médio (PIRES,2008). Quem sabe por falta de tempo ou pela dificuldade de 

trabalhar esses conceitos, professores abandonam-nos e deixam de ensiná-los 

totalmente ou trabalham-nos numa configuração superficial. 

Nesse sentido, é mister pensar o currículo do Ensino Médio como a peça-chave 

para que os alunos se tornem cidadãos participativos, plenos e conscientes, se 

envolvendo ativamente na sociedade acadêmica e civil. Nada obstante, quando analisamos 

o currículo de nível médio, notamos que esse papel não tem sido exercido de forma 

satisfatória. Não é complicado apurar que o ensino, nomeadamente o da rede pública, 

depara-se em muitos casos em circunstâncias assombrosas (OSTERMANN, 1999a).  

A condição presente na educação pública brasileira comprova muitas vezes, que 

os professores possuem uma formação inicial e continuada ainda com deficiências e, 

consequentemente, os alunos não solidificam uma base satisfatória para a construção 

não apenas do conhecimento da Física, mas do conhecimento como uma trama 

interdisciplinar e promotora de significados ao mundo que os rodeia.  

Por esses problemas, desde a década de 70, pesquisas na área de ensino de Física 

vêm sendo realizadas objetivando a promoção de modificações curriculares, como a 

inserção da História da Ciência, Física Moderna e discussões acerca da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade no Ensino Médio. Essas pesquisas propõem, em última instância, 

a renovação dos conteúdos existentes nos programas tradicionais da Física nas escolas. 

O anexo de ideias reunidas na FMC que engloba a Teoria da relatividade, a 

Mecânica Quântica, a Física Nuclear, a Física das Partículas, a Cosmologia, tópicos como 
efeito fotoelétrico, radioatividade, dualidade onda partícula, fissão e fusão nuclear, raios 

X, semicondutores e supercondutores, lasers, big bang, fibras ópticas entre outros, 
infelizmente não são considerados nos deficientes currículos de Ensino Médio (SANCHES 
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et al., 2005, 2006).  

Na grande maioria das escolas brasileiras, no Ensino Médio, são abordados 

exclusivamente tópicos relativos à Física Clássica, que é dividida em blocos abarcando as 

grandes áreas como: Mecânica, Física Térmica, Ondas, Óptica e Eletromagnetismo.  

Na prática pedagógica das escolas, esses blocos restringem-se à Cinemática, às 

Leis de Newton, à Termologia, à Óptica Geométrica, à Eletricidade e aos Circuitos Simples. 

Assim sendo, consequentemente, toda a Física ampliada, a partir do final do século XIX, 
está excluída do Ensino Médio, limitando sobremaneira a captação do mundo em que 

existimos.  

Essa divisão em blocos, representa o que se naturalizou nas escolas brasileiras, 

constituindo assim um dos entraves para a inserção de conteúdos escolares de FMC,  

necessários para a formação escolar. 

Com base em seus princípios, brotaram tecnologias cuja importância se destaca 

na sucessão dos dias, tais como o transistor, essencial nos computadores; o laser, 

utilizado nas telecomunicações e em tratamentos médicos; as usinas nucleares, com 

seus benefícios e riscos associados dentre tantos outros. 

Contudo, a despeito do quadro visivelmente desalentador, já existem várias 

pesquisas propugnando a atualização curricular da Física no Ensino Médio, em nível 

nacional e internacional, intencionando inserir tópicos de FMC (ALMEIDA, 1999; 

CAVALCANTE; BENEDETTO, 1999; CAVALCANTE; JARDIM; OSTERMANN; MOREIRA, 1999; GIL et 

al., 1988 apud Ostermann, 1999a; MACHADO, 2006; OSTERMANN; MOREIRA, 2000).  

Essas investigações abordam a problemática sobre múltiplas vertentes, por 

exemplos: questões metodológicas e epistemológicas referentes ao ensino de FMC; 

concepções alternativas de alunos, temas de FMC apresentados como bibliografia de 

consulta para professores de nível médio, dentre outros. Tais vertentes têm provocado, 

constantemente, discussões sobre a inserção da FMC no Ensino Médio. 
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AS ORIENTAÇÕES PARA A TERCEIRA ATIVIDADE AVALIATIVA - 

PROJETO: ENSINO DE FÍSICA 
 

Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

Para a Terceira  Atividade Avaliativa, orientamos os alunos a elaborarem um 

Artigo Científico a partir do projeto: Ensino de Física, envolvendo cinco temas: 1) ENSINO 

DE FÍSICA: a importância das atividades experimentais; 2) ENSINO DE FÍSICA: utilização da 

tecnologia da informação e comunicação – laboratório, bibliografia, software, vídeos e 

sites da internet; 3) ENSINO DE FÍSICA: domínio conceitual da física necessário para a 

docência no ensino básico; 4) ENSINO DE FÍSICA: metodologias de ensino apropriadas para 

aquisição de conhecimento;  5) ENSINO DE FÍSICA: exposição de experimentos de física 

como forma de avaliação, intencionando que eles conseguissem ampliar o domínio 

conceitual da Física, transposta para os níveis do Ensino Básico. 

Os temas foram delimitados, objetivando que os alunos dessem conta de: 1) 

Compreender a importância do laboratório para o desenvolvimento e para o ensino de 

Física; 2) Combinar conhecimento científico e familiarização dos materiais disponíveis em 

laboratórios ou materiais de baixo custo como tecnologia educacional; 3) Obter 

metodologias de ensino apropriadas para os diversos públicos, decorrentes dos estudos 

de aprendizagem e aquisição de conhecimento; e 4) Utilizar ferramental básico para a 

preparação de atividades simples. 

Como motivação, orientamos os alunos a pensarem em possibilidades de inserir 

atividades experimentais ao longo das aulas expositivas com o intuito de promover a 
integração teoria-prática, visando a aprendizagem significativa de conteúdos de Física 

no nível médio. 

Como procedimentos, orientamos os alunos a selecionarem artigos, monografias, 
dissertações e teses relacionados com ensino de Física no nível médio e produzirem um 

Artigo Científico com os temas propostos de 1 a 5, os quais deveriam ser apresentados 
por escrito (modelo de Artigo), oralmente (por meio de slides-modelo padrão do IFMA) e 

debatidos por todos os alunos nas datas estipuladas para as exposições.  

Para as referências orientamos que listassem as principais obras, entre livros, 
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artigos científicos, monografias, dissertações, teses e sites pesquisados na Internet, 

seguindo o modelo padronizado. 

Com base na NBR/6022, orientamos que em todos os Artigos Científicos deveriam 

constar:  

Título - evidenciando o assunto abordado, identificando o experimento do qual 

trata o artigo e sua autoria.  

Resumo - apresentação concisa dos pontos relevantes, não ultrapassando  500 

palavras. Sendo que, com a leitura do resumo qualquer pessoa seja capaz de entender o 

trabalho desenvolvido e compreender seus resultados. As orientações objetivaram guiá-

los na preparação de seu artigo.  

Palavras-chave - solicitamos que elaborassem entre três e cinco palavras que 

representassem o conteúdo do texto.  

Introdução - orientamos que iniciassem com uma contextualização do tema, 

expondo a finalidade e os objetivos do artigo de modo que o leitor tenha uma visão geral 

do tema abordado. Informamos que o elementos da introdução são: tema, problema de 

pesquisa, objetivos (geral e específicos), hipóteses (se houver) e justificativas.  

Objetivo geral - orientamos que fosse descrito por meio de um verbo no infinitivo 

equivalente ao principal alvo de alcance.  

Problema de pesquisa - orientamos que elaborassem uma questão a qual o 
artigo buscasse responder, fazendo uma ligação direta com o objetivo geral. Enfatizamos 

que outras questões secundárias poderiam surgir da questão central.  
Orientamos que, caso o artigo tivesse alguma hipótese levantada, os alunos 

deveriam deixá-la explícita na introdução, lembrando-lhes que a hipótese deve ter 

correlação com o problema de pesquisa, podendo ser uma afirmação que somente ao 

final do trabalho será confirmada ou não.  

Pedimos que na introdução deixassem claro quais seriam os procedimentos 

metodológicos usados na investigação, que deixassem clara a natureza da pesquisa, o 

método de abordagem bem como os procedimentos técnicos para coleta dos dados.  

Solicitamos que em dúvida, os alunos deveriam conversar conosco. Orientamos 

que se o artigo tivesse apêndices e anexos, deveriam constar no final do artigo, não 

podendo ultrapassar o número limite de 15 páginas, número estipulado para o artigo.  

Fundamentação Teórica - reforçamos que ela deriva da revisão bibliográfica 
que foi realizada acerca do assunto em livros, artigos científicos, sites especializados, 



 

75 

palestras, trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertação, tese, com a 

obrigatoriedade da citação da fonte, discorrendo sobre o estado da arte relacionado ao 

assunto, destacando os instrumentos lógico-conceituais nos quais os alunos se apoiariam 

durante  o percurso da produção para conduzir seus raciocínios, articulando conceitos e 

autores. Informamos que não aceitaríamos fundamentação baseada em wikipedia, blogs, 

sites pessoais e sites comerciais. 

Sobre as citações, as orientações foram as seguintes, conforme preceitua a 
associação brasileira de normas técnicas (ABNT/NBR/10520): 

- Citações diretas curta: são os textos transcritos de uma dada fonte 

literalmente, tal como está escrito no texto original, por isso é classificada como curta 

por ser apenas permitido o máximo de três linhas. São transcritas no corpo do texto 
entre aspas duplas e acompanha o mesmo tamanho da fonte usada obrigatoriamente, 

necessita-se trazer a indicação da autoria da citação, bem como o número da página de 
onde a citação foi transcrita. Reforçamos que a indicação da autoria é obrigatória, 

podendo ser trazida  tanto no início quanto ao final do parágrafo.  

- Citações diretas longas: são citações diretas, literais de um texto, que 

ultrapassam três linhas, por isso classificadas como longas, possuem formatação 
específica, conforme preceitua a ABNT, com o texto transcrito em bloco separado do 

texto, o parágrafo que a antecede deve terminar em dois-pontos (:). Por ser grafado em 

um bloco separado, precisa-se dar um recuo de 4 cm a partir da margem esquerda, com 
espaço simples e justificado. A fonte do texto da citação longa é menor que a do texto do 

artigo, informamos aos alunos que adotaríamos a fonte tamanho 10 para a citação direta 
longa, e que eles deviam deixar um espaço de 1,5 cm antes e após a citação direta longa, 

e iniciarem o texto com letra minúscula, com exceção dos nomes próprios. Informamos 
que é obrigatória a indicação da autoria da citação, transcrita no final do parágrafo 

evidenciando o número da página de onde a citação foi extraída.  

Sobre a citação de citação, conhecido como APUD,  explicamos que se trata de 
uma citação, direta ou indireta, de um texto que se tomou conhecimento por meio de 

outro trabalho ao qual não se teve acesso ao original.  
Sobre as tabelas, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, plantas, quadros, retratos, figuras, imagens, orientamos que deveriam 

ser devidamente referenciados no corpo do texto e centralizados.  

Orientamos que as tabelas deveriam ser identificadas no texto por número 

arábico e seu nome deve ser claro e corresponder às abrangências (geográfica e 
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temporal) dos dados numéricos nela apresentados. O nome da tabela deve vir ao topo da 

mesma em fonte 10.  

Informamos aos alunos que o conteúdo da tabela deveria estar em fonte 10, 

podendo conter tão somente as linhas horizontais que delimitam o topo, o cabeçalho e o 

rodapé.  Não devem ser grafadas as linhas horizontais dos resultados apresentados. A 

tabela deveria estar com suas molduras laterais abertas, isto é, sem bordas à direita e 

à esquerda. Logo abaixo do rodapé deveria vir a fonte da tabela. 
Seja qual for o tipo de ilustração, orientamos que o título atribuído deveria ser 

grafado na parte superior com seu termo designativo, isto é, se desenho, esquema, 

fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, 

imagem e deveria ser seguido de seu correspondente número de ordem em algarismo 

arábico (1, 2, 3...), conforme sua ocorrência no texto, seguido do traço de travessão e 

respectiva identificação. Na parte inferior, os alunos deviam indicar obrigatoriamente a 

fonte consultada, ainda que fosse de produção do próprio autor. Orientamos que a 

ilustração usada deveria ser obrigatoriamente citada no texto e o mais próximo possível 

do trecho a que se refere.  

Sobre o desenvolvimento do Artigo Científico, orientamos que necessitaria conter 

o objeto de estudo, isto é, a apresentação da pesquisa realizada. Nos resultados e 

discussão, as análises e interpretação precisariam ser devidamente embasadas pelos 

dados, conceitos e informações apresentados no desenvolvimento deveriam ser 

inseridos aqui. Considerando ser o tópico em que se deve explicitar o resultado alcançado 

na pesquisa, solicitamos que procedessem com a verificação e comparação com o estado 

da arte da fundamentação teórica. 

Sobre as considerações finais, informamos aos alunos que, como se trata da 

parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos 

e hipóteses apresentados na introdução, eles deveriam apresentar as respostas aos 

problemas de pesquisa, se os objetivos do artigo foram alcançados e se as hipóteses 

levantadas (quando houver) foram ou não confirmadas, e que poderiam ser incluídas 

breves recomendações, bem como sugestões para trabalhos futuros. 

Para as referências, orientamos que seguissem a ABNT/NBR/6023, todos os 

autores das fontes bibliográficas citados no texto deveriam ser incluídos na lista de 
referências composta pelos seguintes elementos: autor, título, edição, local, editora e 

data de publicação. Devem ser alinhadas à margem esquerda do texto com espaço 
simples e separadas umas das outras por um espaço simples. Pedimos que usassem o 
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mesmo tipo e tamanho de fonte do texto do artigo, Times New Roman ou Arial tamanho 

12.  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva apresentar a importância de o professor ter o domínio do 

conteúdo de Física para a docência no ensino básico. Esse trabalho apresenta sobre 

várias visões de diferentes autores a necessidade e a importância do professor de 
possuir não somente o domínio conceitual, mas também o domínio pedagógico sobre o 

conteúdo o qual ministra.  A metodologia abordada foi pesquisa bibliográfica, pois 

fundamenta-se em leituras das mais diferentes fontes referentes ao tema investigado. O 

artigo também traz alguns estudos e dados que mostram como a comunidade escolar se 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. 

7 Acadêmico do curso de Licenciatura em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA) – Campus Imperatriz. E-mail: <cruzfelipe@acad.ifma.edu.br>. 
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encontra nas escolas públicas podendo ser observado a deficiência na formação de 

docentes e a falta de organização nas instituições fazendo com que os alunos continuem 

com um ensino propedêutico e mecanizado da Física.  

 

Palavras-chave: Domínio da Física. Física no Ensino Básico. Conhecimento Pedagógico. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo busca mostrar sobre a visão de alguns autores, formados nas 

áreas de ensino, o que o professor precisa para lecionar de forma correta a Física e, 

também, outras áreas da ciência no Ensino Básico, mostrando a divergência e a 

convergência sobre seus pensamentos e ideias sobre o assunto. Será possível notar que 

os saberes docentes para ministrar uma certa disciplina não está somente associada ao 

seu conhecimento científico, tanto teórico quanto prático, mas sim, a um apanhado de 

saberes que juntos podem formar o conhecimento que é necessário para a docência de 

Física no Ensino Básico. 

A metodologia empregada neste trabalho se sustenta na técnica de pesquisas 

bibliográficas, pois a sua fundamentação deriva de fontes secundárias e conferíveis 

como: livros, artigos, documentos monográficos e sites confiáveis. 

Além da introdução, o artigo organiza-se da seguinte forma: referencial teórico, 

apresentando um apanhado teórico de vários autores sobre os saberes que os 

professores necessitam para à docência;  a importância do domínio conceitual na Física, 

assinalando a importância desses saberes para a docência do conteúdo de Física no 

Ensino Básico. Por fim, a conclusão, exibindo as considerações dos autores acerca do 
trabalho realizado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Tardif (2002), sobre os saberes dos professores no trabalho, diz que o 
conhecimento é uma construção coletiva porque é partilhado por um grupo de agentes, 

um grupo educativo que o cria, utiliza-o e legitima-o e decorre de práticas sociais. 

Tardif (2002) aponta que os saberes dos professores são plurais e heterogêneos, 



 

80 

pois tem origens diferentes. Esses saberes estão relacionados às experiências vividas 

em sala de aula. Assim, ele caracteriza saberes docentes como algo temporal. Para o 

autor, os saberes são adquiridos através do tempo em três sentidos. O primeiro se refere 

à própria trajetória escolar do professor, o segundo diz respeito a carreira profissional 

do professor e o terceiro se refere ao docente já experiente que vive e compartilha cada 

dia novas descobertas, experiências e conhecimentos com seus alunos (LOPES et al, 

2019). 
O quadro tipológico de Tardif (2002) conta com quatro saberes: I) formação 

profissional, conhecimentos sustentados pelos apostes das ciências da educação; II) 

disciplinares, relacionados ao conteúdo das áreas de ensino; III) curriculares, 

socialmente produzidos e que passam por uma seleção da instituição de ensino que os 

transforma em programas nos quais o professor deve aprender e aplicar aos seus 

alunos; IV) experienciais, mais diretamente constitutivo da cultura docente em ação 

(CRUZ, 2017).  

Shulman (1987) constrói a base de conhecimentos do docente em torno de sete 

tipos de saberes: I) conteúdo da matéria a ser ensinada; II) da pedagogia geral; III) do 

currículo; IV) da especificidade pedagógica do conteúdo; V) dos alunos e de suas 

características; VI) dos contextos educativos; VII) dos objetivos, metas e valores 

educacionais e de seus fundamentos históricos. Cruz (2017) diz sobre Shuman (1987) que 

os estudos do autor evidenciam que o ensino começa com um ato da razão e continua 

com um processo de raciocínio que culmina no desempenho e então se tem a reflexão e 

então o ciclo recomeça. Assim, o ensino é tido como compreensão e raciocínio, 

transformação e reflexão (CRUZ, 2017). 

A base sustentada por Shulman (1987) pode ser caracterizada em três grandes 

frentes de conhecimento presentes no desenvolvimento cognitivo do professor: 

conhecimento do conteúdo da matéria ensinada; conhecimento pedagógico da matéria e 

conhecimento curricular. O primeiro diz respeito ao entendimento do professor acerca 

da estrutura da disciplina, sobre como ele organiza cognitivamente a matéria que será 

objeto de ensino. Essa compreensão requer ir além dos fatos e conceitos intrínsecos à 

disciplina e pressupõe observar as formas pelas quais os princípios fundamentais de uma 

área estão organizados. Quanto ao conhecimento pedagógico da matéria, prevalecem os 
modos de formular e trabalhar o conteúdo de maneira a torná-lo compreensível aos 

alunos, incluindo analogias, ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações. O 
conhecimento curricular se relaciona à capacidade de reconhecer o currículo como o 
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conjunto de programas elaborados para o ensino de determinados assuntos em um dado 

nível, bem como a variedade de materiais disponíveis referentes àqueles programas 

(CRUZ, 2017).  

Baseado nisso, é de se esperar que o professor diante da responsabilidade 

profissional de ensinar determinados conhecimentos aos seus alunos, questione-se 

acerca do conteúdo e, também, a forma de agir pedagogicamente para que seus alunos 

compreendam os assuntos passados (CRUZ, 2017). 
Para ensinar, o professor necessita acionar a sua base de conhecimentos a fim 

de fazer escolhas e desenvolver ações visando a promoção da aprendizagem. Assim, 

ensinar é um processo que requer escolhas adequadamente fundamentadas. Para Roldão 

(2007), a função de ensinar é socioprática, mas o saber que envolve é teorizado, 

compósito e interpretativo. A ação de ensinar é inteligente e fundada em um domínio 

seguro do conhecimento que emerge de vários saberes formais e de experiências. Assim, 

o professor necessita mobilizar todo tipo de saber que possui, transformando-o em ato 

de ensinar enquanto construção de um processo de aprendizagem de outros e por outros 

(CRUZ, 2017). 

Freire (2002) discute acerca dos saberes docentes, diz que ensinar não é um 

processo de transferência de conhecimento. Para ele o ensino bancário desconsidera a 

capacidade criativa e autônoma do discente. Para Freire (2002), esse tipo de ensino é 

falso, pois coloca o professor como única fonte de conhecimento e o educando como uma 

caixa na qual se deve depositar informação, considerando que este nada sabe. 

Para Freire (2002), a educação não é um processo de transferência de 

conhecimento, mas sim de possibilidades para sua construção, para ele a educação deve 

libertar e ser democrática, estimulando a capacidade crítica de modo a trabalhar a 

curiosidade e criatividade impulsionando a transformação da sociedade, pois para ele, a 

educação é uma forma de intervenção no mundo com objetivo de emancipar estimulando 

o surgimento de novos conhecimentos.  

Assim, destacam-se, que os saberes necessários à docência são muitos. Fazendo 

um apanhado do que foi citado até agora, pode-se notar três fontes de conhecimento 

categorizadas como: a fonte do conhecimento dos saberes disciplinares que devem ser 

ensinados; a referente ao currículo e a relacionada ao conhecimento da pedagogia (CRUZ, 
2017). E ainda, para Freire (2002), educador e educando constroem e reconstroem juntos 

o conhecimento, assim, o autor defende que os saberes do educando devem ser 
respeitados, pois, para ele, ensinar se constitui no ato de considerar os conhecimentos 
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dos educandos e relacioná-los à prática de ensino. 

 

A IMPORTÂNCIA DO DOMÍNIO CONCEITUAL NA FÍSICA 

Como citado anteriormente, o professor necessita de todo conhecimento que tem 

para que seus discentes possam aprender de maneira significativa. Na base de 

conhecimentos do professor, deve haver conhecimento de conteúdo da matéria ensinada, 

conhecimento pedagógico e conhecimento curricular. Essas bases devem ser alicerces 

firmes no desenvolvimento cognitivo da docência em qualquer modalidade de ensino, não 

apenas no básico. 

Em estágio supervisionado pelos graduandos do curso de Licenciatura em Física 

do Instituto Federal do Pernambuco, durante o ano de 2019, os alunos constataram que 

os professores não utilizavam experimentos ou instrumentos de ensino lúdicos, como 

jogos e/ou aplicativos ou faziam uso dos laboratórios de Física. Outra constatação é que 

os profissionais que atuam neste cargo não têm formação na área e devido a isso não 
tem instrução para manusear equipamentos de laboratório de Física, ou realizar 

experimentos, os discentes notaram que as aulas observadas não eram construídas em 

torno de questões problema ou eram relacionadas ao cotidiano dos alunos, de maneira 

que o raciocínio científico não era estimulado (LOPES et al, 2019). 

Em matéria escrita por Saldaña (2017), no jornal Folha de São Paulo, ele conta que 

quase metade (46,3%) dos professores de ensino médio da rede pública do Brasil 

ministra aulas de disciplinas para as quais não tem formação específica, principalmente 
em Física. Quase um terço (32,3%) só ministra aulas em matérias para as quais não tem 

formação específica. Outros 14% ficam entre as aulas para as quais tem formação 
adequada e não tem. Em 2020, esses números não mudaram muito, Tenente (2020) 

escreve que de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no Centro-Oeste apenas 50,7% dos professores do 
ensino médio e 50,2% dos professores do ensino fundamental II têm formação adequada, 

no Nordeste este índice é de 53,9% no ensino médio; no Sul, tem-se um índice de 70,6%.  

A formação inadequada traz um impacto direto nas aulas, o superficialismo. Um 

professor de Matemática não vai saber conduzir experimentos de Física ou tão pouco 
será capaz de aliar a teoria ensinada nos conteúdos aos fenômenos físicos que 

acontecem nos experimentos, não é que o professor não seja capaz de dizer, é que 
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simplesmente não tem a formação adequada para saber abordar a situação de maneira 

didática para que possa ser abstraída pelos alunos. Segundo Lopes et al (2019), nos 

cursos de licenciatura em Matemática, as disciplinas de física fazem parte do currículo, 

porém desvinculadas de aulas práticas e não abordam aspectos didáticos dos conteúdos. 

Para Carvalho (2011), as atividades experimentais têm como objetivo a introdução 

do educando em uma cultura cientifica, através da resolução de questões propostas 

pelos professores a partir das observações em laboratório, assim, os alunos podem 
levantar hipóteses que favorecem a argumentação dos fenômenos estudados. 

Segundo Carvalho (2011), não basta que os alunos saibam apenas certos 

conteúdos, mas que sejam capazes de conhecer esses conteúdos e relacioná-los ao seu 

cotidiano, construindo novos conhecimentos a partir de vivências e utilizá-los ao longo 

da vida. Para a autora, a alfabetização cientifica é uma maneira de trabalhar os saberes 

prévios dos alunos em sala de aula de modo a investigar e relacioná-los aos conteúdos 

lecionados, proporcionando uma aprendizagem significativa. 

Para Zabala (1998), a aprendizagem pode ser construída como um processo de 

comparação, revisão e construção de esquemas de conhecimento sobre os conteúdos 

escolares. Os esquemas de conhecimento são as representações que uma pessoa possui 

sobre certo objeto de conhecimento, dependem dos conhecimentos prévios do aluno e 

vão mudando ao longo da vida. Assim é necessário que os alunos atualizem seus 

esquemas de conhecimento para que se dê o processo de aprendizagem, fazendo 

comparações, identificando semelhanças e diferenças e integrando-as e comprovando 

que suas conclusões são coerentes, quando tudo isso acontece, está-se produzindo uma 

aprendizagem significativa. 

Carvalho (2011) aponta que a Física é mediada pela Matemática, uma vez que tem 

papel fundamental no desenvolvimento de teorias que são embasadas em equações, 

gráficos, números etc. A autora destaca que aprender Matemática é muito diferente de 

utilizá-la na Física, pois esta é uma ciência que se vale da matemática para provar 

fenômenos da natureza através de observações, experimentações e representações 

(LOPES et al, 2019). Pode-se dizer que a Matemática é o alfabeto da Física. 

É necessário que os alunos desenvolvam criticidade para que se sintam 

incentivados a participar, questionar, investigar e criar oportunidades que favoreçam 
sua aprendizagem (LOPES et al, 2019). Embasado em tudo isto, é necessário que o 

educador esteja confiante no domínio conceitual. O conteúdo específico compreendido 
pelo termo conceitual é o que Tardif (2002) chama de saberes disciplinares: 
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São os saberes reconhecidos e identificados como pertencentes 

aos diferentes campos do conhecimento linguagem, ciências 
exatas, ciências humanas, ciências biológicas, etc.). Esses 

saberes, produzidos e acumulados pela sociedade ao longo da 
história da humanidade, são administrados pela comunidade 

cientifica e o acesso a eles deve ser possibilitado por meio de 

instituições educacionais (TRADIF, 2002, p. 38). 

 Sobre o domínio conceitual, Freire (2002, p. 36) disserta que: 

O professor que não leva a sério sua formação, que não estude, 

que não se esforce para estar à altura das suas tarefas não tem 
força moral para coordenar as atividades de classe. Isso não 

significa, porém, que a opção e a prática democrática do 
professor ou da professora sejam determinadas pela sua 

competência cientifica, há professores e professoras 
cientificamente preparados, mas autoritário a toda prova. O que 

eu quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a 

autoridade do professor. 

O domínio conceitual, portanto, é uma ferramenta fundamental para o professor 

de Física, pois o conhecimento específico estudado de forma aprofundada é que permitirá 

ao professor exercer sua docência plenamente aliada aos saberes pedagógicos dentro 

das especificidades do currículo. 

 

CONCLUSÃO  

Percebe-se que é necessário o domínio de muitos saberes no processo de 

docência, o professor precisa usar de todo o seu conhecimento (disciplinares, 

curriculares e pedagógicos) para que possa facilitar o processo de aprendizagem dos 

alunos. O professor necessita sempre lembrar que o processo de ensino não é um 
processo de transferência de conhecimento dele para com o aluno, eles devem construir 
e reconstruir juntos o conhecimento.  

No que tange ao domínio conceitual específico da Física, é perceptível que a 
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grande parte dos professores que trabalha lecionando Física não possui formação 

específica para ministrá-la. Sendo assim, nas aulas de Física não são utilizados 

experimentos (e nem mesmo o professor possui os conhecimentos necessários para 

analisá-los com os alunos) ou mesmo as aulas não são construídas em torno de questões 

relacionadas ao cotidiano dos alunos. Além disso, os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre os conteúdos também não são levados em consideração nas aluas, de forma a 

produzir uma aprendizagem significativa, daí a importância do domínio conceitual no 
ensino da Física aliado ao domínio dos saberes necessários no processo de docência para 

que o professor possa exercer plenamente sua função de docente. 

Espera-se com este trabalho colaborar com os estudos sobre os conhecimentos 

necessários para ser um bom professor de Física no Ensino Básico e ajudar a mostrar 

como extinguir a forma atrasada e mecanizada das aulas de disciplinas científicas que 

perpetuam na maioria das comunidades escolares do país.
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CONCEPTUAL FIELD OF PHYSICS REQUIRED FOR TEACHING IN 

BASIC EDUCATION 
 

ABSTRACT 

This article aims to present the importance of the teacher having mastery of the 

content of Physics to be a teacher in basic education. This work presents the need and 

the importance of the teacher to possess not only the conceptual domain, but also the 

pedagogical domain on the content of which he teaches. The methodology used was 

bibliographic research, as it is based on readings from the most different sources 

regarding the theme of the article. The article also brings some studies and data that 

show how the school community is in public schools, with the deficiency in teacher 

training and the lack of organization in institutions being observed, making students 

continue with propaedeutic and mechanized teaching of Physics. 

 

Keywords: Domain of Physics. Physics in Basic Education. Pedagogical Knowledge. 
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AS CONSIDERAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A TERCEIRA 

ATIVIDADE AVALIATIVA - PROJETO: ENSINO DE FÍSICA 
 

Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

Como disciplina acadêmica, espera-se que o ensino de Física, na escola de ensino 

médio, coopere para o incremento de uma cultura científica eficaz, que permita a 

interpretação dos eventos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a 

relação do ser humano com a natureza como parte da própria natureza que está sempre 

se modificando. Ao facilitar esses saberes, o aprendizado da Física propicia uma visão de 

mundo e uma compreensão ativa do universo. A Física é uma ciência que comparece como 

um conjunto de competências específicas que consentem perceber e lidar com os 

fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto 

na compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela 

construídos (BRASIL, 2017, p.22).    

Quanto ao ensino de Física, atualmente o modelo adotado por muitos professores 

aproxima-se de uma obediência ao método tradicional por meio do simples repasse de 

conteúdos com ênfase na linguagem Matemática, desvinculando os conteúdos de suas 

possíveis relações com os fatos do cotidiano. Esta prática de ensino, seguida hoje em dia, 
privilegia o desenvolvimento do raciocínio de forma isolada, adiando a compreensão mais 

profunda para outros níveis de ensino ou para um futuro inexistente.  
Atualmente, o ensino da Física é ministrado no último ano do ensino fundamental 

e nos três anos seguintes do médio. Contudo, a forma como é implantada no currículo, 

coopera para uma série de dificuldades de aprendizagem posteriores. Os problemas de 

aprendizado são sinais de desarticulação com o processo de ensino.  

Essas dificuldades na aprendizagem são percebidas na resolução de exercícios, 
pois é o momento em que os alunos mostram a falta de habilidade com a manipulação das 

fórmulas e a incompreensão do enunciado das questões. Fora isso, a aula é reduzida a 

um espetáculo de conteúdos por meio do discurso do professor.  

Isso faz soar como uma deficiência de espaço para a discussão entre professor 

e aluno sobre a relevância dos conteúdos que estão sendo ensinados na sala de aula, e 
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ainda revela que o desinteresse dos alunos existe,  mas não está sozinho, ele vem seguido 

da falta de metodologias diferentes e da falta de contextualização do conteúdo. 

Em meio a todos esses obstáculos educacionais, as metodologias alternativas 

assumem um papel muito importante para colaborar com o aprendizado nas aulas. Tendo 

em vista uma visão mais construtivista, é preciso ter cuidado com concepções de ensino 

tradicionalistas, pois elas acentuam a formação de jovens que acreditam na construção 

de uma ciência milagrosa que floresce do dia para a noite, além disso, propagam a ideia 
de que elas só servem para resolução de exercícios sem utilidade real. 

O processo ensino-aprendizagem necessita levar em conta as concepções dos 

estudantes. Isto significa que é imprescindível considerar o que eles já conhecem e a 

maneira como eles entendem o mundo. A partir da compreensão destes aspectos, torna-

se possível a adoção de estratégias de ensino capazes de fornecer significado ao que 

será aprendido e de permitir a compreensão e incorporação de conhecimentos. O estilo 

clássico de empregar o experimento é aquele em que os alunos estudam e aprendem a 

lidar com um material, a usar um método; a manipular uma lei fazendo variar os 

parâmetros e a observar um fenômeno. 

Por meio das atividades experimentais, os alunos devem compreender que para 

desvendar um fenômeno, é indispensável uma teoria. A experimentação pode ser 

representada ponderando-se o referencial empírico; os conceitos, leis e teorias; e as 

diferentes linguagens e simbolismos utilizados em Física, e as atividades experimentais 

têm o papel de permitir o estabelecimento de relações entre esses três polos. 

É por conta das atividades experimentais, que os alunos são instigados a não 

continuarem no mundo dos conceitos e no mundo das linguagens, trazendo a 

oportunidade de inventariar esses dois mundos com o mundo empírico. As atividades 

experimentais são enriquecedoras para os alunos, pois dão um verdadeiro significado ao 

mundo abstrato e formal das linguagens, consentem o controle do meio ambiente, a 

autonomia face aos objetos técnicos, ensinam as técnicas de investigação, permitem um 

olhar crítico sobre os resultados. Assim, o aluno é preparado para poder tomar decisões 

na investigação e na discussão dos resultados.  

Os alunos só aprenderão a questionar o mundo, manipular os modelos e 

desenvolver os métodos se eles mesmos adentrarem nessa dinâmica de decisão, de 
escolha, de inter-relação entre a teoria e o experimento. Podemos acreditar que, por 

meio de atividades experimentais, os alunos conseguem mais facilmente ser autores na 
construção da ciência, compreendendo que a experiência demonstrativa seria mais 
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propícia para um enfoque dos resultados.  

Para participar na construção da ciência, o aluno precisa apropriar-se de 

técnicas, abordagens e métodos. Ele carece ainda ter a possibilidade de debater a 

validação do experimento e dos resultados experimentais. É necessário enfatizar que a 

noção de objetivo, utilizada por professores de todo o mundo, é muito diferente da de 

abordagem. Podem existir múltiplas abordagens para um mesmo objetivo (cognitivo) ou, 

ainda, uma mesma abordagem pode auxiliar a assimilação de muitos conhecimentos.  
Pode-se concordar que a prática está a serviço do alcance dos conhecimentos 

conceituais quando se trata de constatar uma teoria. O risco que se cursa é de que o 

aluno continue em um nível puramente conceitual, sem realmente ver o interesse desses 

conhecimentos para a atividade experimental. 

 A teoria está a serviço da prática quando se consente ao aluno cotejar modelos, 

utilizando as leis e os modelos com um desígnio prático. Ele pode distinguir o interesse 

específico da prática. Um exemplo em que a teoria está a serviço da prática é o da 

avaliação de ordens de grandeza. Quando o aluno necessita realmente dela para 

organizar o experimento, é indispensável que ele utilize a própria teoria.  

Sendo assim, para fazer prenúncios é preciso ponderar alguns conhecimentos 

teóricos. É presumível, então, organizar o experimento com maior eficácia. A aula prática 

compõe um extraordinário recurso metodológico que facilita o processo de ensino-

aprendizagem na disciplina de física. Pela experimentação, é possível que teoria e prática 

sejam incorporadas, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa e da problematização 

em sala de aula, fazendo com que o aluno seja despertado para a curiosidade e o 

interesse pelos conteúdos apresentados na aula. Transforma os alunos em sujeitos da 

aprendizagem, possibilitando que eles desenvolvam habilidades e competências 

específicas.  

Na disciplina de Física, as aulas práticas de laboratório são de extrema 

importância, pois possibilitam que os alunos experimentem os conteúdos trabalhados em 

aulas teóricas, conhecendo e observando organismos e fenômenos naturais, manipulando 

equipamentos que são utilizados nas práticas.  

As aulas práticas têm seu valor reconhecido. Elas incitam a curiosidade e o 

empenho dos alunos, permitindo que se arrastem para investigações científicas, 
alarguem a habilidade de resolver problemas, compreendam conceitos básicos e 

desenvolvam habilidades.  Quando os alunos se deparam com resultados que não são 
antevistos, é possível que ampliem suas concentrações e seus entendimentos diante dos 
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conteúdos. As atividades experimentais, quando bem planejadas, são recursos 

importantíssimos no ensino.  

O que se almeja é que, uma vez definidos e fixados atenciosamente os objetivos, 

seja possível arquitetar e realizar experimentos sob diferentes abordagens. Conjetura-

se que seja esta uma forma de alcançar um objetivo suplementar novo e não clássico: o 

de ajudar o aluno a adquirir uma boa imagem das ciências (SÉRÉ, 2001). Ao diferençar-se 

as atividades e as abordagens, dando-lhes uma acepção mais de acordo com as 
atividades científicas, cria-se no aluno uma nova motivação e um novo interesse para as 

atividades experimentais. 
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CONSIDERAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O LIVRO 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA: ORIENTAÇÕES 

PARA ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 
Aricelma Costa Ibiapina 

Isaias Pereira Coelho  

 

Com o trabalho que desenvolvemos na disciplina de Instrumentação para o Ensino 

de Física com a turma de licenciatura em Física do primeiro semestre do ano de 2020, 

podemos considerar que conseguimos ensinar e nossos alunos conseguiram aprender, e 

assim aprendemos a entender o quão extraordinário é transformar ou alterar o ambiente 

de ensino-aprendizagem, despedaçar a usança e improvisar para que os alunos não 

pareçam encontrar-se em uma aula de Física, pois como compreendemos a maior parte 

a considera uma disciplina complicada, fastidiosa, apavorante, afanosa, e que requer 

muita vigilância e noções basilares de matemática e interpretação de textos, muito 

imprescindível tanto na interpretação da teoria, dos exercícios, das situações cotidianas 

quanto na demonstração dos fenômenos naturais através de cálculos.  

Com o desenvolvimento das três atividades que propomos na disciplina, 

consideramos que conseguimos orientar nossos alunos a aprenderem a despertar o 

interesse e a curiosidade dos seus futuros alunos da educação básica na busca pelo 

conhecimento físico do mundo, para que eles possam saber qual a importância da Física 

para a vida social e acadêmica de cada um deles.  

Consideramos que a atividade de elaborar e montar experimentos com os alunos, 
e de produzirem um experimento escolhido por eles próprios, auxilia no desenvolvimento 

da autonomia desses estudantes na busca de entender como funciona e como se aplica 

o conhecimento adquirido em sala de aula.  

Consideramos que, ao se trabalhar a Física pelo meio de experimentos de baixo 

custo, estaremos buscando desenvolver nos alunos a capacidade de elaborar e executar 
atividades de forma autônoma e com a preocupação com o meio ambiente, e, 

consequentemente, isso contribuirá para a apropriação do conhecimento dos envolvidos 

no processo.  



 

94 

Consideramos ainda que os alunos envolvidos nas atividades experimentais 
poderão observar o sincronismo entre o conhecimento teórico e o aplicado por meio de 

práticas experimentais que enfatizem a descrição qualitativa dos fenômenos físicos e 

com isso poderão ter um maior interesse e compreensão dos fundamentos científicos.  

Por fim, consideramos que, com o desenvolvimento desse projeto, aguardamos 

que professores sejam estimulados para ampliarem suas curiosidades e promoverem os 

interesses dos alunos nas escolas na perspectiva  da cooperação, elaboração e 

montagem de experimentos, usando materiais de baixo custo e igualmente viabilizando a 

difusão dos resultados na comunidade local e, assim, despertando o interesse das 

pessoas pela Física. 
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