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RESUMO 

 

O Laboratório de ensino de Física é algo que está presente nas 

discussões sobre o ensino de Física. Nessas discussões, realiza-se uma análise 

do laboratório de ensino de Física no Ensino Médio de forma geral nas escolas 

públicas, utilizando da transposição didática, do intuito investigativo de como 

está a prática docente nas escolas públicas, considerando o uso do laboratório 

didático de Física. Para isso efetuou-se a realização de um estudo em uma 

escola pública do Estado, onde foi levantado uma pesquisa sobre as práticas 

realizadas e as dificuldades enfrentadas pelos alunos e pelos professores, no 

que se refere ao ensino e a aprendizagem da Física, dando um enfoque no 

laboratório e nas melhorias no entendimento dos alunos a cerca da disciplina 

vista na sala de aula. Foi visto o resgate de algumas propostas de laboratório 

didático, em que o método experimental se transformou em objeto do saber e do 

ensinar, introduzido através do laboratório didático, em função no processo de 

ensino-aprendizagem. A base teórica para a realização dos questionários e 

análise dos dados foi feito mediante a uma revisão literária sobre o ensino de 

Física no Brasil, as reformas curriculares propostas pelo Ministério da Educação 

e Cultura para o ensino de Física, suas sugestões para o uso do laboratório e de 

atividades práticas. A interpretação e análise dos dados mostraram que, o 

ensino de Física, apesar das propostas da reforma curricular e da consciência 

dos alunos e dos professores em relação a importância do laboratório para o 

aluno, continua sendo ministrada pela forma mais tradicional. Veremos que 

historicamente o nosso país foi muito influenciado por filosofias externas que 

hora melhorou, hora não ajudou, quando falamos em ensino de Física nos 

laboratórios didáticos que muitas vezes demanda-se especialização aos 

docentes, que são muitas vezes vítimas e não podem conduzir uma aula 

experimental com total segurança. 

 
Palavras-chave: Laboratório Didático de Física, Capacitação dos 

Professores, Atividades experimentais, Ensino-Aprendizagem na prática de 

Física. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Physics Teaching Laboratory is something that is present in 

discussions about teaching physics. To these discussions, carried out an 

analysis of the physics teaching laboratory in high school in general in public 

schools, using the didactic transposition, the investigative purpose of such is the 

teaching practice in public schools, considering the use of didactic laboratory 

Physical. For it made to conduct a study in a public school in the state, where he 

was raised a survey of the practices carried out and the difficulties faced by 

students and teachers in relation to teaching and learning of physics giving a 

focus on laboratory and on improvements in the understanding of students about 

the discipline seen in the classroom. I have seen the rescue of some didactic 

laboratory of proposals, where the experimental method has become the object 

of knowledge and teaching, introduced through the teaching laboratory, 

depending on the teaching-learning process. The theoretical basis for carrying 

out the questionnaires and data analysis was done by a literature review on 

teaching physics in Brazil, curriculum reforms proposed by the Ministry of 

Education and Culture for the teaching of physics, your suggestions for the use of 

laboratory and practical activities. The interpretation and analysis of the data 

showed that the teaching of physics despite the proposals of the curriculum 

reform and awareness of students and teachers regarding the importance of the 

laboratory for the student, the discipline of physics continues to be managed by 

more traditional way, we see that historically our country was greatly influenced 

by external philosophies that time improved, time did not help much when it 

comes to teaching physics in the undergraduate laboratory that often-demand 

expertise to teachers who are often victims and can not conduct a trial lesson in 

total safety. 

 

Keywords: Didactic Laboratory of Physics, Teacher Training, 

experimental activities, Teaching and Learning in the practice of physics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por que ensinar Física? É um questionamento para o qual ainda se 

busca respostas (GLEISER, 2000) especialmente entre os estudiosos do 

assunto. Pesquisadores da área de ensino de Física vêm realizando estudos 

que possam contribuir para otimizar a ação do professor no ensino de Física, 

no sentido de torná-lo mais atrativo, menos repetitivo nas definições de 

conceitos, menos cansativo e que possibilite a criação de ambiente escolar 

bem-sucedido.  

Evidências desses fatos são confirmadas por Resende (2005): 

 

Essas práticas escolares surgiram para superar o 

impacto que aparece nas escolas, na educação brasileira, em 

relação aos problemas enfrentados pelos alunos em aprender a 

disciplina de Física. É uma disciplina complexa para quem 

nunca viu na escola, mas temos que mudar alguns métodos de 

transferir conhecimento quanto a esta disciplina, incluindo 

motivações, pretensões, implicações nos contextos para que se 

tornem uma forma mais atrativa, mais comunicativa, com mais 

vontade de aprender (RESENDE, 2005, p.318). 

  

Neste sentido, uma das possibilidades apontadas é buscar um ensino 

mais baseado nos acontecimentos do cotidiano, para que possamos fazer com 

que os alunos se interessem pela disciplina. O  poder público tem feito esforço 

nessa direção, evidenciado-se com a implantação de laboratórios de ciências 

nas escolas públicas do Estado, englobando as disciplinas de Física, Química, 

Biologia e Matemática. Na prática, embora algumas das unidades escolares 

públicas pertencentes à rede estadual disponham destes laboratórios, poucas 

escolas se utilizam desses recursos para fazer um complemento efetivo da 

disciplina. 

O que torna a disciplina de Física mais difícil é a tradução do 

acontecimento do fenômeno na transformação em símbolos matemáticos. Mas 



  

 

2 

 

há outro lado mais atraente que é entender e colocar em ação o objeto em 

estudo, segundo Gleiser (2000): 

 

Talvez a parte mais difícil no ensino da física seja a 

tradução do fenômeno observado em símbolo. Uma coisa é ver 

o pêndulo oscilar, outra é escrever uma equação que 

represente a variação da sua posição no tempo. Mas é 

justamente aqui que o desafio pode ser transformado em 

bônus; um dos aspectos mais belos da ciência é ela ser capaz 

de explicar quantitativamente fenômenos observados. Então, o 

ensino da física deve, necessariamente, conectar a 

visualização do fenômeno e sua expressão matemática 

(GLEISER, 2000). 

 

Os professores de Física não podem se limitar ao ensino apenas em 

sala de aula, baseando-se somente nos livros didáticos. É necessário que a 

ciência faça parte do seu cotidiano, levando os alunos para a inovação, 

ensinando a tecnologia no ensino, mostrando que materiais de baixo custo 

podem ajudar na elaboração de práticas que permitam facilitar o entendimento 

dos fenômenos vistos em sala.  

 

 Minha Trajetória em laboratórios de ensino de Física data desde 

meados de 2013, com meu ingresso no projeto de extensão da UFC Seara da 

Ciência,  como monitor em Física com coordenação do Prof. Cleuton Freire, em 

que desempenhei atividades ligadas ao ensino de Física em laboratórios feitos 

com materias de baixo custo. Posteriormente em 2014, fui selecionado para 

participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID, 

no qual engajei no Liceu da Messejana com supervisão do Prof. Jorge Luiz. 

Com a saída do professor regente no laboratório, Aécio Mendes em 2015, 

assumi a regência do laboratório do Liceu de Messejana, onde permaneci 

realizando as mais variadas práticas por todo o ano letivo, até que no começo 

do ano de 2016 assumi a regência do Laboratório de Ensino de Física da 

Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra. 
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Como sou atualmente professor temporário de caráter definitivo de 

Física Experimental na Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, 

usarei a experiência adquirida nesses anos  trabalhando em laboratórios, para 

falar de problemas e soluções encontrados na área experimental de escolas 

públicas. 

Nas realizações das práticas, comentarei quais foram as dificuldades 

sobre materiais que foram utilizados, roteiros, e o que ficou fixado em relação 

aos conceitos apresentados pelos alunos, e que mesmo com muitas 

dificuldades, obtive êxito na transposição didática do conteúdo para o aluno. 
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          2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  

Para entender melhor o tema sobre os laboratórios de ensino nas 

escolas públicas,  feito um breve histórico sobre como surgiram os laboratórios 

e qual o papel desses laboratórios na disciplina de Física do Ensino Médio. 

 

2.1. A HISTÓRIA DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE ENSINO DE 

FÍSICA NO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

        A Educação Brasileira teve inicio logo após a chegada dos 

portugueses nas terras Tupiniquins, com os Jesuítas da Companhia de Jesus 

catequizando e educando os nativos e homens menos abastados. O fim da 

soberania da educação por padres teve inicio com a expulsão dos Jesuítas por 

Marquês de Pombal, que desestruturou a educação básica no Brasil feita pelos 

Jesuítas, uma vez que não havia mais corpo docente hábil para todos, e  

deixado a cargos das províncias a responsabilidade que essas, por sua vez, 

não tinham muitos recursos para mantê-las, até que em muitos casos foi posta 

em segundo plano (ALVES, 2005, p.57). 

Em 1903, um projeto de lei buscava modificar o panorama nacional de 

ensino de Ciências Naturais implementando como obrigatoriedade o uso de 

laboratórios para desenvolver os conteúdos de Física e Química. Entretanto, 

esses espaços eram utilizados para demonstrações práticas, que não agregava 

valores significativos para o aprendizado de acordo com ALMEIDA JÚNIOR 

(1980). 

Após a queda da República vVelha, a política do “café com leite” era de 

caráter essencialmente agrária e artesanal. Com a revolução de 1930, esse 

quadro mudou e com Getúlio Vargas no poder a economia urbana e industrial 

aflorou. Nesse período a educação passou a ser vista como alternativa para o 

desenvolvimento social e econômico do país, sendo de acesso as todas as 

classes sociais (Constituição Política de 1891). 

 

Porém ainda assim o ensino de Ciências na época de Getúlio era 

discreta, foi a partir do Golpe de 1964 que o Brasil se aproximou dos Estados 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/brazil1891.html
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Unidos da América (EUA) e com acordos feitos a partir desse regime os 

“Yankes” equiparam 33 escolas técnicas industriais, intensificando a 

proximidade dos americanos aos brasileiros (WERNER, 2012). 

Então, meio ao vasto desenvolvimento tecnológico no contexto  do final 

da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava polarizado na porção Capitalista 

do Globo e junto com os EUA. A partir de 1956, viu-se uma grande 

necessidade de conhecimento cientifico para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico da época, então teóricos em educação defendiam a ideia que o 

ensino de ciências teria que ter seu início nas fases iniciais da vida escolar, e 

que os laboratórios teriam uma grande importância para o ensino de Ciências 

Naturais (WERNER, 2012). 

A partir dessa época, nascem muitos projetos de treinamento e preparo 

para os professores, que tiveram início nos EUA, mas que foi fortemente 

ampliado para toda América Latina e evidentemente para o Brasil. Custaram 

milhões de dólares, dentre esses foram:  Nuffield; Harvard Physics Project; o 

School Mathematics Study Group – SMSG; o Physical Science Study 

Committee – PSSC; o Chemical Bond Approach – CBA; o Biological Science 

Curriculum Study – BSCS. 

 

No ensino da Física, o PSSC ganhou muito repercussão no Brasil ao ser 

traduzido para o português. Tal projeto custou ao total a bagatela de vinte 

milhões de dólares iniciado em Massachusetts, EUA, no Institute of Technology 

– MIT, em 1957. 

“O PSSC teve o mérito de modificar substancialmente a 

percepção do que se entendia por ensino de Física até àquela 

época” (ALVES, Pinho 2000, p.26). 

 

Moreira (2000)afirma a importância do PSSC para o ensino de Física no 

Brasil, e descata que foi um divisor de águas, porém o projeto pecou em não 

considerar aspectos voltados a aprendizagem: 

 

(...) os projetos foram muito claros em dizer como se 

deveria ensinar a Física (experimentos, demonstrações, 
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projetos, “hands on", história da Física), mas pouco ou nada 

disseram sobre como aprender-se-ia esta mesma Física. 

Ensino e aprendizagem são interdependentes; por melhor que 

sejam os materiais instrucionais, do ponto de vista de quem os 

elabora, a aprendizagem não é uma consequência natural 

(MOREIRA, 2000, p.95) . 

 

Na década de 1960, o PSSC começou a dar mais ênfase a essa 

problemática e começaram intensificando a estruturação de mais escolas com 

equipamentos. Um dos mais valiosos legados que tivemos dessa época foi o 

livro didático, que serve até hoje como um guia mestre. Porém, com essa 

metodologia, priva-se muito o ensino de ciências, prevê-se um ensino muito 

técnico da ciência e um ensino pouco crítico. Que de certa forma, percebe-se 

essa filosofia de ensino até os dias atuais. 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - lei nº 

4.024, de 20/12/1961(BRASIL,1961), proporcionou autonomia para cada 

estado determinar o que iria ser ensinado, descentralizando o ensino da esfera 

federal. Isso permitiu que a educação fosse mais direcionada para setores 

diferentes – industrial, agrícola, comercial, secundário e normal. Diante do 

exposto, é notório um grande avanço no que diz respeito ao ensino de ciências, 

visto que foi aumentada a carga horária  com a criação da disciplina Iniciação a 

Ciência, que era ofertada desde a primeira série do ginásio. 

 

Contudo, todo esse mecanismo era oriundo da política de investimento 

na Ciência dos EUA, que estava em um período pós-guerra, seus avanços na 

ciência e tecnologia eram essenciais para determinar a supremacia mundial 

frente aos países do bloco Socialista (URSS - União das repúblicas socialistas 

soviéticas), visto que o mundo ficara abismado com o primeiro satélite artificial 

posto em órbita pela URSS, o Sputnik em 1957. Popkewitz afirma isso em seu 

discurso: 

O movimento de reforma do currículo dos anos 60 surgiu 

dentro dessa euforia geral sobre o papel da Ciência no 



  

 

7 

 
progresso do mundo. Essa visão idealizada e técnica da 

Ciência foram incorporadas ao novo currículo, enfatizando o 

conhecimento científico produzido por cientistas 

desinteressados pelos valores sociais e que baseavam seus 

trabalhos de pesquisas em normas de consenso geral 

(POPKEWITZ, 1997, p.151). 

 

Na década de 1970, assim como em outros países, houve uma 

continuidade no ensino de Ciências, e os laboratórios tiveram uma função 

fundamental para alcançar esse objetivo.  Segundo Gouveia: 

 

Para atingir o nível de desenvolvimento das grandes 

potências ocidentais, a educação foi considerada como 

alavanca do progresso. Não bastava olhar a educação como 

um todo, era preciso dar especial atenção ao aprendizado de 

Ciências. O conhecimento científico do mundo ocidental foi 

colocado em cheque e ao mesmo tempo, foi tido como mola 

mestra do desenvolvimento, pois era capaz de achar os 

caminhos corretos para lá chegar e, também, se sanar os 

possíveis enganos cometidos (GOUVEIA, 1992, p. 72). 

 

Com esse desafio e com ajuda dos recursos dos EUA, o Brasil começou 

a dar seus primeiros passos no ensino de Física nos laboratórios, a fim de criar 

um elo de ligação entre o que é visto nos livros didáticos e a Física 

propriamente dita com seus efeitos reais no cotidiano. É sabido que o intuito 

original dos laboratórios não era promover o ensino de Física e sim promover a 

pesquisa cientifica para alavancar a tecnologia nacional. 

 

Tendo um olhar mais crítico sobre esse assunto, observa-se que não se 

tinha corpo docente em quantidade e em qualidade para suprir toda a 

necessidade de uma Nação. Com isso, em poucos anos mesmo com incentivo 

governamental para gerar uma infraestrutura para o ensino de Física nos 

laboratórios, observava-se uma carência muito grande por parte de recursos 
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humanos de educadores na área da Física e falta de preparo dos mesmos, 

como afirma Almeida Júnior: 

 

Grandes motivações ...[...] era necessário preparar um 

contingente de professores e pesquisadores que acelerasse o 

processo de industrialização, dirigido para uma tecnologia forte 

capaz de armar e defender a nação...[ ...] mas essas 

preocupações não se efetivaram concretamente... [entretanto]  

ensino de Física na maioria das escolas brasileiras... 

[apresenta] ... aulas expositivas com a utilização de manuais, 

muitas vezes transplantações estrangeiras, que apelam para a 

memorização de conceitos pelos alunos. Professores mal 

instruídos, vacilantes no domínio próprio dos conceitos, 

encerram-se nessa insegurança e fecham-se para o diálogo 

interdisciplinar com a intenção de resguardar a dignidade 

docente e esconder as falhas. Carência total de recursos. 

Mesmo quando existe algum material de laboratório disponível 

– uma cuba de onda ou um banco óptico, aparelhos 

distribuídos pelas secretarias de educação na campanha de 

provimento das escolas – os professores desconhecem o 

funcionamento por falta de um treino experimental nas 

faculdades e, portanto, recusam-se a utilizá-los (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1979). 

 

Seguindo até os dias atuais, pouca coisa mudou sobre o assunto. 

Apesar do esforço do governo em equipar os laboratórios de Ensino, existem 

problemas, como os citados acima, que levam a separar professor-aluno do 

ambiente de laboratório, lamentavelmente, pois com o uso deste,  há um 

aumento no nível de aprendizagem e ensino, acrescentando avanços na 

educação de uma maneira geral.  
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2.2. O PAPEL DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS NA DISCIPLINA DE 

FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 

O Governo do Estado do Ceará(2003) vem destinando recursos 

oriundos do Governo Federal, para o aperfeiçoamento do ensino de Ciências 

naturais como Física, Química e Biologia, que por serem disciplinas com altos 

índices de reprovação entre os alunos necessitam de uma certa atenção.   

Com isso, foram entregues no ano de 2003, equipamentos para 131 escolas 

públicas estaduais montarem laboratórios de ciências. 

 A entrega do material é um gesto prático e objetivo para demonstrar o 

interesse do Governo do Estado do Ceará em trabalhar pela melhoria da 

qualidade do ensino. 

 

(Fonte: Portal de Serviços e Informações do Estado do Ceará. 

Educação. Notícia realizada em 2 de Setembro de 2003 – 

Escolas Públicas estaduais recebem laboratórios de ciências). 

 

2.2.1. O papel do laboratório didático de Física na melhoria do 

ensino-aprendizagem 

 

A aula experimental de Física é considerada como um recurso 

pedagógico importante para a melhoria do processo ensino-aprendizagem da 

disciplina, tanto por professores como por alunos. A existência de um local que 

disponibilize uma coleção de instrumentos e ferramentas a serem utilizadas por 

docentes e alunos no processo de ensino-aprendizagem, contribui para o 

avanço do desempenho dos estudantes.  

 

Para avaliar o processo ensino-aprendizagem do laboratório de Física, 

levantaremos em questão alguns trabalhos que se debruçaram sobre a 

realização de atividades práticas, tanto em sala de aula, como nos laboratórios. 

Ao analisar a conceitualização por parte dos alunos, uma vez que a realidade 

mostra as dificuldades que os alunos da escola pública possuem quanto aos 

conhecimentos básicos de língua materna e matemática, dificultando a 
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aprendizagem das demais disciplinas. Isso se torna preocupante para os 

professores de física ao utilizar, por exemplo, cálculos matemáticos no 

desenvolvimento de equações. É detectada também uma deficiência dos 

alunos quanto à leitura e compreensão dos enunciados dos problemas e a 

dificuldade para solucioná-los. 

Outra questão preocupante, é quando os professores relatam que os 

alunos da Escola Pública, de uma maneira geral, não têm interesse no 

aprendizado por não acreditarem na eficácia do ensino público para sua 

formação profissional. De fato, muitos alunos concluem apenas o nível médio, 

e não possuem interesse em ingressar em uma instituição de Ensino Superior, 

alimentando uma cultura que afirma que a Escola Publica é somente uma 

instituição que imprime certificados de conclusão de ensino médio. Muitos 

professores queixam-se do mau comportamento frequente dos alunos em sala 

de aula, dificultando a transmissão do ensino, devido as pausas realizadas  

para solicitar disciplina dos alunos, reduzindo o tempo hábil da aula, tornando-a 

insuficiente para lecionar  o conteúdo de maneira completa e eficaz.  Segundo 

GLEISER: 

 

É muito comum, no ensino de ciência, omitir a parte mais 

essencial, que é justamente o fascínio que leva um cientista a 

dedicar toda uma vida ao estudo da natureza. Sem esse 

elemento, ciência vira um exercício intelectual destituído de 

paixão, uma mera repetição de conceitos e fórmulas. Acredito 

que ciência passa a ser algo maior, mais profundo do que a 

aplicação do método científico. Ela passa a fazer parte da 

história das ideias, do nosso esforço em compreendermos 

nossa essência e a do mundo à nossa volta (GLEISER,2000) 
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2.2.2. Contextualizar o uso do Laboratório Didático de Física 

 

Muitos professores ressaltam a importância do uso dos laboratórios 

didáticos de Física nas escolas para a demonstração dos conceitos e das leis 

Físicas. Por outro lado, os professores também reconhecem algumas falhas 

como a falta de tempo para preparar os experimentos, as dificuldades para 

desenvolver atividades que levem à efetiva aprendizagem em função do 

grande número de alunos por turmas em sala de aula ou nos laboratórios. Há 

professores nas escolas que desconhecem a existência dos laboratórios 

didáticos, ou sentem dificuldades em manusear os equipamentos ou preparar 

os experimentos com material de baixo custo. 

Retorna no discurso de alguns professores, as dificuldades em 

contextualizar o conteúdo teórico com fenômenos do cotidiano. Associar um 

contexto formal descontextualizado de um livro-texto à realidade não se 

apresenta como um processo simples. Atualmente, é importante, para o 

professor de Física, contextualizar o conteúdo, o que pode ser reflexo da 

influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Mesmo assim, 

considerando esta contextualização relevante, prevalece a dificuldade para 

implementá-la. 

É interessante observar que o contato do professor com as inúmeras 

propostas de recursos didáticos e metodologias inovadoras poderia ser um 

passo importante para melhorar sua prática. Entretanto, esse contato não é 

suficiente, dada a desconsideração do contexto escolar e das condições de 

trabalho dos professores nas escolas públicas. 

Numa abordagem diferente, os professores podem se utilizar dos 

laboratórios na procura por satisfazer uma necessidade, ou por realizar um 

objetivo, resolver algum problema de forma teórica e confirmar de forma 

prática. No entanto, essa situação só se constituirá de fato quando os alunos 

se conscientizarem dessa problemática e quando houver uma necessidade que 

os motivem a buscarem soluções para eliminar as discordâncias 

(ARLIN, 1989 apud JONASSEN, 1998) 
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2.2.3. A não utilização das atividades práticas no Ensino Médio 

 

Os docentes estão conscientes de que ensinam de forma tradicional, 

seja pela falta de tempo para o planejamento, por não saberem como mudar ou 

por se sentirem inseguros para tal aplicação. Demonstram insatisfação com 

seus métodos de ensino e sua prática pedagógica, que acaba sendo frequente 

a associação do formalismo matemático. O ensino de Física, mais uma vez se 

torna uma forma tradicional associado ao excessivo formalismo matemático 

(REZENDE & OSTERMANN, 2005) 

A falta de perspectiva do aluno da Escola Pública, uma realidade ainda 

enfrentada pelos professores, é fruto de um problema educacional mais amplo, 

de cunho social e político, que não tem sido preocupação exclusiva do ensino 

de Física. Por outro lado, os problemas pessoais do aluno têm merecido pouca 

atenção no convívio escolar. Essa falta de perspectiva acaba afetando o 

interesse do professor em lecionar na sala de aula ou no laboratório. 

Ou seja, os problemas enfrentados por professores de Física na escola 

pública, dizem respeito a um conjunto de significações que são manifestadas 

sobre as condições de trabalho, as condições concretas das escolas públicas e 

os aspectos socioculturais dos alunos.  

A maioria dos professores relata a dificuldade que têm em confeccionar 

um manual de práticas, pois os alunos não têm condições para comprá-lo. Um 

professor mencionou que como os alunos não compram o manual, ele tem de 

colocar todo o seu conteúdo no quadro. Ademais, o livro-texto é considerado, 

muitas vezes insuficiente, principalmente quando é o único material educativo 

utilizado. Os experimentos acabam sendo prejudicados por falta de 

acompanhamento pelo material didático. Os alunos, por sua vez, ocupam uma 

significativa parte do curto período de tempo em laboratório,  copiando alguma 

orientação para o manuseio e realização dos experimentos. 

Em geral, percebe-se nos trabalhos sobre recursos didáticos que há 

preocupação em atender à proposta dos PCN, tanto na elaboração de 

experimentos como na análise de livros didáticos e na elaboração e utilização 

de textos sobre conteúdos de Física. A legislação parece desempenhar, em 
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alguns casos, o papel de referencial teórico. A maior parte dos trabalhos que 

descrevem recursos didáticos diz respeito à construção de experimentos com 

materiais de baixo custo que visam atividades demonstrativas na sala de aula 

ou no laboratório, em geral, com pouca discussão sobre a fundamentação 

teórica para esta metodologia de ensino. 

A contrariar, a questão do livro-texto no ensino de Física é complexa, 

pois o próprio conteúdo dos textos é criticado pelo professor e, mesmo assim, é 

o único material didático disponível e espinha dorsal do seu trabalho. Além 

disso, sua utilização é restringida pelo baixo poder aquisitivo dos alunos. 

Dificuldades são reconhecidas pelos professores em usar as tecnologias 

da informação e comunicação no ensino, apesar de considerarem importante 

tentar incorporá-las. É apontada também como obstáculo, a falta de recursos 

físicos e humanos em algumas escolas públicas, sem falar que alguns 

professores acabam por admitir que não gostam e que não estão interessados 

em usar essa tecnologia para ensinar. 

Recursos didáticos que incorporam as tecnologias da informação e 

comunicação têm merecido cada vez mais espaço nas publicações, 

principalmente nas atas dos eventos. O uso do computador para aquisição 

automática de dados no laboratório didático (CATELLI, 2002; FIGUEIRA & 

VEIT, 2004) e para modelagem de fenômenos físicos, o desenvolvimento de 

sistemas hipermídia de aprendizagem (REZENDE, 2001; MACHADO & 

SANTOS, 2004), um sistema que utiliza técnicas de realidade virtual 

(NAKAMOTO, 2004) e as possibilidades e limitações das simulações na 

aprendizagem de Física (MEDEIROS & MEDEIROS, 2002) são alguns dos 

temas investigados. 

 

2.2.4 O PROFESSOR E O LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA 

 

O corpo docente preocupa-se com o laboratório didático apesar desse 

servir, em geral, como mais um contexto para estudar os processos cognitivos 

do aluno ou para reflexão teórica sobre o ensino de Física. Por outro lado, são 

também propostas novas formas de uso do laboratório, onde estão sendo 



  

 

14 

 

propostos experimentos com material de baixo custo que tentam se enquadrar 

nas condições reais da prática do professor. 

A Física, entre as Ciências Naturais, é ligada aos procedimentos e 

práticas experimentais, e é uma disciplina com uma relação estreita com as 

atividades ligadas ao laboratório. Com essa ligação fortemente arraigada, 

levou-se à introdução do laboratório para os cursos de Física. No intuito de unir 

o aprendizado de Física com procedimentos experimentais realizadas em 

laboratório. 

A vinculação do processo ensino-aprendizagem e o 

laboratório de Física no Ensino Médio é alvo de polêmica. Essa 

vinculação pode ser percebida porque, em determinadas 

situações, o laboratório é entendido como a solução de 

inúmeros problemas do ensino de Física, já em outras 

situações ele é considerado como mero elemento do contexto 

metodológico. Assim, o laboratório didático sempre esteve 

presente e foi alvo de discussões sobre seu papel no contexto 

do ensino (ALVES FILHO, 2000). 

 

Experiências realizadas nos laboratórios de demonstração são feitas 

pelo professor, são de sua inteira responsabilidade e o faz papel ativo, 

enquanto ao aluno cabe a atribuição de espectador. A função básica destas 

atividades é ilustrar tópicos trabalhados em sala de aula. No entanto, não se 

excluem outras funções, tais como complementar conteúdos tratados em aulas 

teóricas, facilitar a compreensão, tornar o conteúdo agradável e interessante, 

auxiliar os alunos a desenvolver habilidades de observação e reflexão e 

apresentar fenômenos físicos e que seja mais motivador para os observadores 

(alunos) do que para quem os realizam (professores). 

Para o corpo docente, a maioria declara ser de grande importância o 

laboratório didático no processo de ensino-aprendizagem, como afirma José de 

Pinho Alves Filho (2000, em Regras da Transposição didática aplicadas ao 

laboratório didático: 

 

A aceitação tácita do laboratório no ensino de Física é 

quase um dogma, pois dificilmente encontraremos um 



  

 

15 

 
professor de Física que negue a necessidade do laboratório. 

No entanto, isso não significa que ele faça uso do mesmo em 

suas aulas. Esta falta de ressonância entre o discurso e a 

prática pedagógica é tolerada pela comunidade de educadores, 

pois a função ou papel do laboratório didático ainda não está 

bem compreendido no processo de ensino-aprendizagem 

(ALVES FILHO, 2000 p. 175). 

 

A aceitação do laboratório no ensino é importante, isto certamente 

ninguém colocará em dúvida.  

 

A crença de que a natureza se revela por meio de 

observações cuidadosas e isentas é marcante no processo de 

transposição didática e se revela na forma do aprendizado e 

sua reconstituição através do saber e da forma de como 

ensinar, demonstrando claramente a valorização equivocada 

do aspecto empírico, o que faz inspirar uma tradição e um 

sentimento de que o laboratório é imprescindível também no 

processo de ensino (ALVES FILHO, 2000). 
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          3. METODOLOGIA 

 

A grade curricular da Escola de Ensino Médio Governador Adauto 

Bezerra consta de 3 horas semanais destinadas para o conteúdo de Física no 

terceiro ano do ensino médio. Essas horas são dispostas de tal maneira que 

contemple três grandes áreas da Física: Termologia,  Ótica e Eletricidade cada 

área com 1 hora semanal. É com base nesses assuntos que foram propostos 

experimentos para as turmas de terceiro ano que evidenciam as dificuldades, 

problemas e méritos das aulas do laboratório em cima dos temas propostos 

pela grade curricular de ensino. 

Com esses tópicos já estudados em sala, foi mais fácil comentar sobre a 

teoria previamente com os alunos. Posteriormente, no laboratório, foi 

comentado a maneira que cada experiência iria ter seu desenvolvimento. Ao 

final, os alunos realizariam os experimentos propostos  

Especificamente tivemos três práticas realizadas: 

 

 Prática 1: Espelhos esféricos  (Ótica) 

 Prática 2: Anel de Gravesande (Termologia) 

 Prática 3: Circuíto Resistivo (Eletricidade) 

Utilizando essas três práticas discutiremos sobre: 
 
 

 Materiais utilizados 

 Roteiros de práticas utilizados 

 Níveis de assimilação e entendimento dos assuntos por parte dos alunos 
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          4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme discutido na metodologia, enfocaremos três práticas: 

1-Espelhos esféricos, 2- Anel de Graversande e 3-Circuito Resistivo. 

 

 

4.1. Prática 1: Espelhos Esféricos 

 

Nessa prática, foi abordado um tópico da Física que é parte da grade 

curricular do terceiro ano do ensino médio. Na certeza da necessidade de uma 

prática para falar sobre as propriedades da luz ao incidir sobre uma superfície 

curva. 

A assimilação de certas situações em espelhos esféricos é difícil 

compreensão sem que haja uma demostração prática.  

Tivemos como dificuldades ao elaborar um roteiro de práticas, e adquirir 

os materiais utilizados na mesma. Para melhor compreensão segmentaremos 

as dificuldades em três: manuais utilizados, roteiro de práticas e níveis de 

assimilação e entendimento dos assuntos por parte dos alunos. 

 

4.1.1. Materiais utilizados na prática 1 

 

A respeito dos materiais utilizados, o laboratório tinha apenas um único 

kit para a realização da prática, isso foi a maior dificuldade para a realização, 

visto que cada turma tem aproximadamente 20 alunos. Infelizmente não é tão 

fácil adquirir um kit ou confeccionar espelhos esféricos, uma vez que eles são 

de construção industrial, e existe um método para construí-los.  

Logo, a prática foi feita pacientemente por grupos de 5 pessoas. Apesar 

de ter retardado bastante a prática por falta de equipamentos para todos, foi 

possível realizá-la. 

O kit consistia em um caixa que contém 3 espelhos (Figura 4.1), um de 

semicircunferência côncavo, um semicircunferência convexo e um espelho 
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plano. Apesar de a prática ser direcionada a espelhos esféricos, o espelho 

plano foi utilizado para comparação de campo visual com o espelho convexo. 

 

Figura 4.1 - Espelhos utilizados na prática 1. semicircunferência convexo, um 

semicircunferência côncavo e um espelho plano (da esquerda para a direita).  

 

Porém, seria possível melhorar a prática e torná-la mais rica. Com essa 

visão, comprei em uma loja de acessórios para automóveis um espelho 

convexo (Figura 4.2) que é comumente utilizado em retrovisores de veículos de 

grande porte para dar maior campo visual para o condutor. Com essa 

aquisição, foi possível ter maior qualidade no que se diz respeito às imagens 

formadas por esse espelho. 
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Figura 4. 2 – Espelho convexo automotivo.  

 

Felizmente, o apetrecho tem baixo valor monetário de mercado e não foi 

preciso fazer nenhuma solicitação de recursos à escola, dando uma maior 

fluidez no andamento das práticas 

Os outros 3 espelhos (plano, convexo e côncavo), estavam a alguns 

anos sem uso no laboratório e consequentemente estavam sem brilho e um 

pouco ofuscados pelos fatores climáticos (temperatura e umidade), criando 

mofo sobre suas superfícies. Esse problema foi contornado com a lavagem 

com solução alvejante e o polimento dos espelhos com a utilização de uma 

flanela limpa e um pouco de cera para polimentos, facilmente encontrada em 

lojas de produtos automotivos. 

 A fonte luminosa com um desenho de “cruz” estava em perfeitas 

condições de uso, então não foi preciso fazer nenhum ajuste. 

 

4.1.2. Roteiro da prática 1 

 

Apesar de a escola possuir algumas lentes para a realização da prática 

não existia nenhum manual junto com o material. Foi então elaborado um 

roteiro de prática que auxiliou os alunos a desenvolver o experimento. 
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A proposta do experimento é essencialmente qualitativa, logo não foi 

proposto nenhum formalismo matemático para a realização do mesmo. É 

evidente a importância para a Física do formalismo Matemático para demostrar 

algumas situações e testar sua veracidade, porém naquele momento seria 

mais interessante fazer com que os estudantes observassem sobretudo o 

conceito de imagens reais e virtuais, que muita das vezes não é claro. 

Elaborei portanto um roteiro ilustrado de fácil compreensão, contendo 

objetivo, materiais, fundamentação teórica, procedimento e um pequeno 

Questionário que faz um pequeno feedback da prática (Anexo1). 

Esse roteiro foi inspirado pelo Roteiro de Práticas para a Física 

Experimental de Ótica elaborado pelo Prof. Nildo Loiola Dias, que sofreu 

algumas modificações para a adaptação da proposta mais expositiva da 

prática. 

A prática consistiu em um grupo de no máximo 4 alunos em posicionar a 

fonte luminosa com uma figura rente aos espelhos (côncavo e convexo), e a 

partir da observação da imagem determinar o caráter da imagem formada e 

logo deduzir se o espelho era côncavo ou convexo, a partir das características 

citadas antes na fundamentação teórica. 

Uma das dificuldades enfrentadas foi imprimir o material elaborado, visto 

que o Governo do Estado do Ceará passa por dificuldades financeiras, e o 

repasse da verba para a compra desses materiais (papel para impressão e 

tôner) é feita de forma mais tardia e lenta. Esse problema foi contornado com a 

ajuda de custo que a direção cedeu para a impressão em uma gráfica local dos 

roteiros. O roteiro da prática 1 elaborado pode ser visto no Anexo I.  

 

4.1.3 Níveis de assimilação e entendimento dos assuntos por parte dos 

alunos da prática 1  

 

Após a realização da prática 1, foi feita uma espécie de arguição com a 

turma, e foi levantado um questionamento sobre o entendimento de uma 

grande dúvida específica nessa parte da ótica, que seria a definição de 

imagens reais oriundas dos espelhos côncavos.  
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Com a realização da prática, podemos ver que os alunos tiveram um 

compreendimento satisfatório a respeito dos conceitos de espelhos esféricos, 

possibilitando a assimilação do conteúdo com mais facilidade a partir dos 

expetimentos vistos em laboratório. 

Outro ponto positivo a cerca da prática, foi ver que é impossível formar 

imagens reais com espelhos convexos, e que as características desse tipo de 

espelho como o maior campo visual foi observado, sendo constatado pelos 

alunos à veracidade da literatura dos livros didáticos. 

 

4.2. Prática 2: Anel de Gravesande  

 

Na prática 2, foi abordado um tema que também como o tópico anterior 

é pertinente ao currículo do ensino médio que é a Termologia. Felizmente é um 

assunto que é bastante presente em nosso cotidiano e em muitos casos 

podemos observar bem suas relações com nossa vida.       

          

                       Figura 4.3 – Momento da aula no laboratório didático.  

 

Efetivamente, o estudo desse tópico é de extrema importância para a 

vida do aluno tanto na vida cotidiana, que pode solucionar diversos problemas, 
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como na vida acadêmica, pois é um assunto cobrado em vestibulares como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o vestibular da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE).  

 

Figura 4.4 – Maxwell Filho fazendo a demostração do experimento  

 

4.2.1 Materiais Utilizados na prática 2 

 

O experimento explora que, primeiramente a esfera não passa pelo anel 

metálico quando submetido a temperatura ambiente. Porém quando aquecido 

por uma fonte de calor, o anel sofre o fenômeno da dilatação, e a esfera passa 

pela abertura dilatada do anel.  

Diferente da prática 1 o laboratório possuía muitos kits para a realização 

da prática. Kits de bastante simplicidade conforme a figura 4.5: 
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Figura 4.5 - Anel de gravesande 

 

Previamente, como sempre acontece com todas as práticas realizadas, 

são testados todos os kits para verificar seu funcionamento padrão. Porém 

muitos dos kits apresentaram “desajuste”, ou seja, mesmo quando o anel era 

aquecido, a esfera não passava pela abertura. Foi percebido que cada kit 

possuía uma sutil diferença de dimensões, e que quando uma esfera tentava 

passar em uma abertura que não fosse seu par, a experiência não daria certo e 

colocaria em cheque a veracidade da teoria.  

A teoria é bastante sólida, mas é preciso deixar isso claro para os 

alunos, e para a credibilidade do laboratório é essencial que o experimento 

confirme a teoria. Mas como explicar para o aluno caso o experimento dê 

errado? Seria uma situação bastante embaraçosa para o professor, mesmo 

explicando que os kits estavam misturados. Os alunos ainda poderiam 

questionar corretamente que se caso a esfera fosse suficientemente aquecida 

por um maior período, chegaria um determinado momento em que a esfera iria 

passar pela abertura. Porém isso demandaria tempo e uma fonte de calor mais 

eficaz que a disponível no laboratório, uma lamparina talvez demorasse vários 

minutos para a dilatação suficiente do disco.  
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É importante frisar que, o tempo que cada turma tem para a realização 

da prática é de 50 minutos, e provavelmente se a medida citada acima não 

fosse tomada, talvez a proposta do experimento teria demandado muito tempo, 

comprometendo andamento da prática. Diante disso, foi preciso adequar cada 

esfera com seu devido disco por meio de tentativas, aquecendo cada disco e 

observando qual esfera passaria por ele.  

Para evitar problemas futuros em relação a desordem de cada esfera 

com seu respectivo disco, separei cada kit em um saco plástico, facilitando o 

manuseio do equipamento nas próximas vezes que forem utilizados. 

 

4.2.2 Roteiro da prática 2 

 

De forma análoga, essa prática também não possuía um manual no 

inventário do laboratório, dessa forma, tive que elaborar um manual. Essa 

prática também foi qualitativa, ou seja, não foi feito o uso da matemática para 

obter resultados concludentes.  

A prática em si aborda a dilatação superficial dos materiais, e como 

podemos observar esse fenômeno. Conforme o manual(Anexo1), a prática 2 

teve sucesso com um simples manual com os mesmos parâmetros da primeira 

prática. O questionário foi elaborado para fazer somente uma revisão do 

conteúdo falado em sala.  

Foi feito sistematicamente o procedimento da seguinte maneira: cada 

grupo de alunos ficou com um kit, e foi orientado que através dos slides eles 

tentassem passar a esfera pelo disco à temperatura ambiente. Sem sucesso 

eles posteriormente pararam de tentar, após essa tentativa, orientei-os para 

aquecerem uma das peças (disco ou esfera) e tentassem realizar o mesmo 

procedimento. 

A totalidade dos grupos preferiram aquecer ao disco, pois uma vez o 

mesmo aquecido, sofreria uma dilatação, e que por sua vez a possibilidade da 

passagem da esfera. 

O problema da impressão dos roteiros é sempre pertinente na rede 

pública. Dessa vez não foi possível imprimir o material, utilizei um recurso 

alternativo, fiz novamente o roteiro mas em forma de slides e projetei na lousa 
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para que os alunos pudessem ver as instruções do laboratório e anotassem em 

seus cadernos os tópicos importantes para a boa execução da prática. 

 

4.2.3 Níveis de assimilação e entendimento dos assuntos por parte dos 

alunos da prática 2 

 

Apesar de ser uma prática simples e intuitiva,  gera uma gama de 

possibilidades. Por exemplo, se ao invés de aquecermos o disco, fosse 

resfriada a esfera? O procedimento também daria certo? Felizmente esse 

questionamento foi levantado na hora da prática, e foi possível fazer o teste. 

Resfriamos a esfera posicionando-a durante 5 minutos na frente de uma das 

saídas de ar-condicionado da sala e esperou-se resfriar até a temperatura 

ambiente o disco simultaneamente. E “Eureka!” o experimento funcionou 

conforme esperado. 

São vários os exemplos sobre o assunto. O cotidiano dispõe de muitos 

exemplos palpáveis aos alunos. Mas, raramente observa-se o fenômeno 

acontecer de fato.. Terminada a prática, foi notado que os estudantes ficaram 

bastante surpresos com os dois casos (aquecimento e resfriamento) que vai de 

encontro ao conceito errado que se existe sobre “quente” e “frio”, que essas 

definições são muito relativas, e com um experimento como esse pode criar um 

conflito na cabeça do estudante fazendo ele pensar melhor sobre esses 

conceitos. 

Da mesma maneira que houve uma variação da temperatura do disco no 

aquecimento, existiu uma dilatação, e a esfera conseguiu passar pela abertura. 

Ou seja, existiu uma diferença considerável de temperaturas entre os dois 

corpos (disco e esfera). De modo análogo, existiu uma variação de 

temperatura, agora resfriando a esfera e deixando o disco à temperatura 

ambiente. Mas de qualquer maneira, o disco estava mais “quente” que a esfera 

e o resultado esperado não poderia ser outro, a esfera passaria pela abertura. 
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Então significa dizer que o nível de eficácia da experiência é a mesma 

tanto resfriando ou aquecendo determinada peça desse kit? A resposta é não! 

Pois, quando aquecido o disco, o experimento ocorre com maior rapidez e 

clareza, visto que, a segunda alternativa citada acima seja válida, é mais 

demorada e depende de um ambiente que possua uma máquina refrigerante.  

 

4.3 Prática 3: Circuítos resistivos  

 

Finalmente chegando ao último experimento, realizado também aos 

mesmos moldes dos itens anteriores. Porém dessa vez o experimento será 

quantitativo, ou seja, chegaremos a conclusão dos fatos a partir da 

comparação e análise de dados matemáticos. 

 

4.3.1 Materiais Utilizados da Prática 3 

 

Os materiais utilizados nessa prática são três componentes: um resistor 

elétrico, uma bateria, fios condutores e um multímetro. Felizmente, o 

laboratório possuía grande parte desses materiais. 

Existem no laboratório didático muitas resistências elétricas, o que foi 

bastante válido, para verificar a funcionalidade dessas, testei uma a uma com 

um multímetro, trabalho que é bastante cansativo, porém é preciso para que 

tudo ocorra nos conformes durante a realização da prática. 

Também possuíamos bastantes fios condutores (inclusive novos)  e não 

tivemos problemas nesse aspecto. Situação diferente vivida em outra Escola 

que já atuei como professor e realizei a mesma prática, onde o laboratório não 

possuía fios para fazer as conexões entre os competentes, assim tive que 

adaptar com fios de instalações elétricas residenciais adquiridas em uma loja 

de departamento para construções. 

Porém, tivemos algumas dificuldades. A primeira foi que não 

possuíamos fontes de tensão para todas as equipes, para solucionar esse 

problema foi requisitado ao financeiro da escola a compra de baterias de nove 
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volts para a realização da prática. Tais baterias não possuem um grande valor 

de mercado, logo foi mais fácil e ágil conseguir a verba para a compra dessas.   

Outra grande dificuldade foi a disponibilidade do multímetro. Existe 

somente dois desses aparelhos no laboratório, e um deles não estava 

funcionando. Diante dessa situação, usei meus conhecimentos sobre eletrônica 

e fui em busca da solução para esse problema. Constatei que a bateria do 

aparelho estava descarregada e que por acaso é o mesmo tipo de bateria que 

foi solicitado por mim. Outro defeito era uma solda em um dos terminais da 

bateria que tinha se rompido. Facilmente utilizei os equipamentos de solda 

disponíveis no laboratório e fiz o trabalho.  

Mesmo com os dois multímetros operacionais, ainda não era suficiente, 

seria necessário no mínimo cinco multímetros para a realização da prática. 

Diante disto, fiz uma pesquisa de mercado no centro da cidade para descobrir 

a média de preço dos equipamentos. Felizmente o preço dos multímetros são 

bastante acessíveis, como nossa prática tem o intuito de verificar baixas 

tensões e pequenas correntes, logo não precisaríamos de um equipamento de 

ponta. O multímetro mais simples já serviria para nossa proposta.  

Ao final de todo o processo, gasto, pelo menos, uma semana para 

conseguir todos os materiais para a prática, com muito esforço consegui êxito. 

 

4.3.2 Roteiros da prática 3 

 

 Não havia nenhum manual disponível no laboratório sobre essa prática, 

então novamente existiu a necessidade de criar um roteiro de práticas. Porém 

dessa vez não foi possível adaptar um manual já existente para a realização da 

prática por alguns motivos. Primeiro porque não utilizamos fontes de tensão 

moduláveis, o que deixou o experimento mais pobre, porém infelizmente não 

haveria o que fazer, pois a aquisição desse tipo de equipamento demoraria no 

mínimo 5 a 6 meses seguindo todos os processos burocráticos da Secretaria 

de Educação. Em segundo lugar, as resistências elétricas existentes para o 

experimento não apresentavam nenhuma semelhança nominal das vistas em 

roteiros já prontos. 
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Diante essas dificuldades, foi elaborado um roteiro que orientou os 

alunos a fazerem o procedimento experimental, que consistiu no primeiro 

momento realizar a leitura nominal dos valores das resistências elétricas e 

anotar esses valores em uma tabela. Logo depois foi proposto que cada equipe 

montasse um circuito conforme a ilustração (figura 4.6) mostrada no 

roteiro(Anexo 3). 

 

Figura 4.6 – Tabela de valores nominais de resistências elétricas. Fonte: 
http://www.laifi.com/usuario/67/laifi/96181158_58_56310808_6592.jpg 

 
Apesar de ser um circuíto simples, podemos sintetizar bem os conceitos 

elementares da eletrodinâmica, como a Lei de Ohm e associação de 

resistências, levando esses conceitos para uma realidade palpável para o 

aluno. 

 A grande maioria dos alunos não difere os conceitos de tensão e 

corrente, assimilando equivocadamente “voltagem” e “amperagem” como 

sendo a mesma coisa. Com o advento desse experimento, poder-se-ia medir o 

valor da intensidade da corrente elétrica em amperes com o multímetro, e com 

a aplicação direta da Lei de Ohm, determinar a tensão da bateria que estava no 

circuito. 

 

Mas você poderia se perguntar, mas a tensão da bateria já não é 

conhecida e indicada pelo fabricante? Mas para dar mais emoção ao 
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experimento foi colocado uma fita para cobrir esse valor estampado na 

embalagem da bateria e conduzir o experimento para que fosse encontrado 

esse valor experimentalmente. 

Ao final do roteiro, foi feito um pequeno questionário para que houvesse 

a discussão sobre uma possível diferença dos valores encontrados, e o valor 

informado pelo fabricante.  

Foi notado que os valores obtidos experimentalmente se revelaram um 

pouco acima do valor nominal da tensão da bateria. Isso mostra que os 

fabricantes adicionam mais potencial que o informado à bateria. Isso nos leva a 

crer que essa atitude do fabricante foi com o intuito de dar mais vida útil à 

bateria, visto que quando seu potencial começa a cair com o uso, a bateria vai 

ficando “fraca”.  

Esse questionamento foi levantado e aceito por todos levando ao 

entendimento da atitude dos fabricantes. Foi realizada também uma 

comparação entre o valor medido e o valor nominal da bateria. Posteriormente 

feita uma porcentagem de erro experimental. 

É importante sempre frisar para o aluno que esse erro é inevitável. 

Mesmo que utilizemos matérias de altíssima qualidade, instrumentos 

extremamente precisos e ambientes livres de fatores externos, teríamos uma 

minimização dos erros mas não sua aniquilação. Assim compreendemos a 

importância do cálculo da porcentagem de erros experimentais, principalmente 

quando lidamos com experimentos quantitativos. 

 

4.3.3 Níveis de assimilação e entendimento dos assuntos por parte dos 

alunos da Prática 3 

Após a realização do experimento, foi analisado o questionário escrito 

pelos alunos e foi verificado que grande parte deles obtiveram uma absorção 

bastante interessante dos conceitos mostrados. A grande totalidade dos 

alunos, ao verem uma resistência elétrica, não sabiam da utilidade daquelas 

“listras coloridas”, e acreditavam que era somente um fator estético. Com o 

estudo desses conceitos, foi constatado que era desta maneira poderia ser 
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mensurado os valores nominais de cada resistência e a partir dai destinar seu 

uso apropriado em um dado circuito. 

Foi discutido também no pós laboratório a importância do estudo desse 

tópico da Física e suas utilidades, como por exemplo a diferença entre 

“voltagem” e “amperagem” e os perigos à vida humana que a falta de 

conhecimento desses conceitos podem trazer ao manusear e/ou se aproximar 

de ambientes de “alta-tensão” e/ou “alta corrente”. Podemos utilizar a Figura 

4.7 para representar de maneira descontraída a diferença entre os conceitos. 

 

Figura 4.7 – Charge que exemplifica de maneira descontraída a diferença entre 

resistência, corrente e potencial.  

Fonte: http://cfq.absolutamente.net/imagens/lei%20de%20ohm.jpg 

Foi feito um questionamento bastante pertinente sobre as resistências e 

se elas poderiam alterar seus valores por algum fator externo. A discursão foi 

gerada, e a turma chegou a conclusão que resistências elétricas (componente 

eletrônico) tem que manter seu valor constante para o bom funcionamento dos 

equipamentos, seja elas trabalhando em seus dois extremos de temperatura, 

tensão e corrente. Certamente, é sabido que existe um certo limite para esses 

valores, mas o ideal seria que se mantivessem sempre constantes. 
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Em contrapartida, levantei a informação que uma lâmpada 

incandescente também é uma resistência elétrica, assim como também todo 

dispositivo que seja alimentado por uma fonte de tensão, logo após, foi 

perguntado se o fato da lâmpada aquecer bastante, algum valor seria 

modificado. É preciso que sempre mostremos aos alunos que em nossa fala 

existe um fundamento que pode ser provado experimentalmente. Então com 

muito cuidado, peguei uma lâmpada que o laboratório possui, e com a função 

ohmímetro medimos a resistência da lâmpada, desde ainda fria até seu 

aquecimento máximo. Notamos que o valor da resistência elétrica variou com o 

tempo, indicando que quanto mais quente estiver o filamento, maior será essa 

resistência. 

Esse fenômeno está intimamente ligado ao nível de desordem das 

moléculas do material, e com essa desordem motivada pelo aumento da 

temperatura, os portadores de cargas elétricas “sentem mais dificuldades” ao 

passar pelo material, fazendo com que o valor da resistência elétrica tenha 

uma mudança em função da temperatura.  

Ao final, para fazer um link com nosso cotidiano, mencionou-se a 

importância de mantermos nossos equipamentos sempre bem refrigerados e 

evitar o superaquecimento, pois esse fenômeno além de poder causar avarias 

ao equipamento (mudança de valor de resistência elétrica) eventualmente 

poderá causar o aumento do consumo de energia do equipamento a ser 

analisado.  

Com efeito, a prática foi escolhida ao modo que todos esses 

questionamentos fossem levantados, e uma grande quantidade de dúvidas 

fossem sanadas por parte dos alunos, assim garantindo o sucesso do 

experimento. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Através da pesquisa Bibliográfica, vi que o uso do laboratório para o 

ensino de física é um instrumento de pouco mais de 60 anos no Brasil e no 

mundo. Teve seu início no começo da Guerra Fria, e seu incentivo muito 

intenso ocorreu no período de corrida espacial, que as duas superpotências 

globais EUA e URSS disputavam a hegemonia tecnocientífica do mundo a fim 

de induzir a busca pelo conhecimento, desde as séries iniciais do ensino 

básico e o descobrimento de novas tecnologias a médio prazo. 

Sua implantação pode trazer melhorias significativas ao ensino-

aprendizagem, visto que, foi aproximado a Física que é uma ciência natural a 

realidade “palpável” do aluno. Ele podendo assim sentir, ver e reproduzir 

aquele experimento para provar que o que está nos livros é real. 

Após a realização dos três experimentos podemos concluir que: 

 

a) Espelhos esféricos:  

Um experimento muito válido essencial para o estudo da ótica, visto 

que, define a natureza das imagens em espelhos dessa natureza e durante 

a prática exemplificamos as aplicações diretas dos mesmos. Apesar da 

grande dificuldade em adquirir esse tipo de equipamento, pois a prática só 

possuía um único kit disponível no laboratório, a experiência foi um 

sucesso. 

 

b) Anel de Gravesande: 

Ao contrário do primeiro experimento, existem muitos kits para essa 

prática, apesar de estarem desorganizados no laboratório, exemplifica 

muito bem a lei de dilatação térmica que está intimamente presente no 

cotidiano do aluno, que os fez também pensar sobre o processo reverso, o 

resfriamento, e se a experiência também funcionaria em determinada 

situação de resfriamento da esfera, em vez de aquecimento do disco. 
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c) Circuíto Resistivo: 

Talvez o experimento mais completo e denso de informações, apesar 

de conter muitos resistores e fios de conexão, não existia aparelhos para 

medir os parâmetros propostos, e tampouco fontes de tensão para 

alimentar os circuitos. Com muito esforço, foi adquirido e a prática pode ser 

realizada com sua totalidade de kits. Um dos maiores méritos do 

experimento é demostrar que existem diferenças significativas entre 

tensão, corrente e resistência, e que ambas possuem seu papel em um 

circuíto, que foi montado pelos próprios alunos. Após as práticas eles 

sairam com um conhecimento Físico bastante abrangente, pois pôde ser 

dado uma noção de manuseio em multímetros e leitura de valores nominais 

de resistores (ambas noções para eletrônica básica).  

Mas afinal, quais foram os avanços significativos no aprendizado do 

aluno no que diz respeito a participação desse indivíduo no laboratório? A 

resposta vem em relatos tanto de professores como de alunos que estão 

envolvidos com o laboratório. Notou-se o crescente interesse dos alunos 

pelas ciências da natureza, a demostração de entusiasmo em estudar 

alguns tópicos especiais da física com mais profundidade, o interesse em 

participar de olimpíadas de Física e Astronomia (ressaltando que sou o 

representante das duas olimpíadas na escola, e fomos agraciados com 

40% da turma que participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia atingiu 

o perfil) e a participação de projetos de cunho científicos, como na 

participação em feiras de exposição a nível, municipal e estadual. Um 

aluno motivado muda seu destino, um professor motivado muda o destino 

de uma nação, com minha experiência vivida no laboratório me apaixona 

cada vez mais pela docência nesse meio.  

As dificuldades enfrentadas no laboratório não são obstáculos que 

jamais podem ser ultrapassados, mas sim motivos para instigar o professor 

a desenvolver sua criatividade e individualidade como professor 

diferenciado, professor que tem como principal objetivo trazer os alunos 

que tem afinidade com a Física, experimentá-la e depois desse contato, 
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que a sede por mais conhecimento seja incessante. Muitos alunos me 

contam que sonham em seguir a carreira de Astronauta, Físico Nuclear, 

Engenheiro mas digo sempre, “Por maior que seja o cientista, por mais 

sofisticada que seja a equação que esse indivíduo criou o começo se dá 

pela curiosidade do novo e a busca pelo conhecimento”. Se você tiver tudo 

isso o mundo poderá ser seu.  
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PRÁTICA 1: ESPELHOS ESFÉRICOS 
 

NOME  

PROFESSOR  DATA  

 
1.1 OBJETIVO 

 
- Determinar a natureza de imagens a partir de espelhos esféricos. 
 
1.2  MATERIAL  
 
- 1 Espelho plano 
- 1 Espelho côncavo 
- 1 Espelho convexo 
- 1 Fonte luminosa com desenho de “cruz” 
- 1 Anteparo 
 
1.3  FUNDAMENTOS 
 
        Os espelhos esféricos possuem uma aplicabilidade imensa na vida 

cotidiana das pessoas. Elas são usadas em retrovisores de automóveis, 

consultórios oftalmológicos e odontológicos, mercearias etc. Mas isso só foi 

possível graças a estudos relacionados com imagens formadas por eles. Com 

isso, estudou-se o que são espelhos esféricos e seus componentes essenciais, 

nas quais podemos citar: centro de curvatura, raio de curvatura, distância 

focal, vértice do espelho e eixo ótico principal (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Componentes dos espelhos esféricos. 
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] 

Tipos de espelhos esféricos 
 
Os espelhos esféricos podem ser basicamente de dois tipos: Côncavos e 

Convexos. A diferença básica entre os dois é que no espelho côncavo, a parte 

espelhada é a interna da cunha esférica, e no espelho convexo, a parte 

espelhada é a externa da cunha esférica, como ilustrado na figura a seguir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Formação de imagens em espelhos Côncavos 
 

As imagens formadas pelos espelhos côncavos dependem diretamente da 

posição do objeto em relação ao espelho, que é dada em função das 

componentes do espelho que já citamos anteriormente. 
 
 

 

Portanto, são 5 imagens que o espelho côncavo podem formar, uma antes do 

centro de curvatura, outra no centro de curvatura, uma entre o centro e o foco, 

outra no foco e uma entre o foco e o vértice (figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3- (imagem quando o objeto está antes do centro de 
curvatura.) 
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Assim, a sequência de imagens formadas que encontraremos será vista na 
tabela 1 
 
 
 

 

Posição do objeto Tipo de imagem formada 
  

Antes do centro de curvatura (C) Real, invertida e menor 
  

No centro de curvatura (C) Real, invertida e do mesmo tamanho 
  

Entre o centro (C)  e o foco (f) Real, invertida e maior 
  

No foco (f) Imprópria 
  

Entre o foco (f) e o vértice (V) Virtual, direita e maior 
  

 
Tabela 1: Imagens formadas pelos espelhos côncavos. 

 

Formação de imagens em espelhos Convexos 
 
O espelhos convexos possuem apenas um tipo de imagem: Virtual, direita e 
menor (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4- imagem do espelho convexo. 
 
Esse tipo de espelho é usado em retrovisores de ônibus, por exemplo. 
 
 
 
Fonte:DIAS, Nildo L. Ótica, Roteiros de Práticas - Para a Licenciatura em Física - Universidade 
Federal do Ceará. 2015. 
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1.4 PROCEDIMENTOS. 

 
 PROCEDIMENTO 1 : Espelho Côncavo – Descrição qualitativa das 
imagens. 
 
1.4.1. Monte o banco ótico como ilustrado na figura 5. 
 
1.4.2. Coloque o espelho côncavo próximo do objeto. O espelho côncavo 

deve ser colocado inclinado, para que a luz da fonte seja projetada no 

anteparo. 

1.4.3. Desloque o anteparo, afastando-o ou aproximando-o do espelho, 

até que a imagem obtida seja a mais nítida possível. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – montagem do experimento. 
 
 
PROCEDIMENTO 2: Espelho Convexo – Descrição Qualitativa das 
imagens. 

 
1.4.5.Substitua o espelho côncavo por um espelho convexo na 

montagem mostrada na figura 5. 
 
1.4.6.Tente captar no anteparo a imagem formada pelo espelho 

convexo. Se necessário, varie a distância do objeto ao espelho 

(movendo o espelho). 
 
1.4.7.Observe o espelho diretamente. Varie a distância do objeto ao 

espelho enquanto observa, de modo a responder a questão 1 do 

questionário. 

1.4.8. Com o espelho plano, compare o campo de visão com o espelho 
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convexo. 

 
1.5 QUESTIONÁRIO 

 

1 - Por que não foi possível, no Procedimento 2, projetar a imagem no 

anteparo? 

2-  Os dentistas empregam um pequeno espelho preso a um longo cabo, a fim 

de examinar os dentes dos pacientes. Esse espelho é côncavo, convexo ou 

plano, e por quê 
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PRÁTICA 2: ANEL DE GRAVESANDE 
 

NOME  

PROFESSOR  DATA  
 

2.1 OBJETIVO 
 
- Observar o fenômeno da dilatação superficial dos corpos. 
 

2.2 MATERIAL  
 
- Anel de Gravesande (Figura 1) 
- Lamparina 
 

 
 

Figura 1 – Anel de Gravesande 
 

2.3 FUNDAMENTOS 

 

Os corpos, quando submetidos à variação de temperatura, têm as suas 

dimensões alteradas, essa variação é chamada de dilatação térmica. 

 

A dilatação superficial é aquela na qual ocorre variação na área do corpo. 

Considere a placa metálica descrita na figura 2: 
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Figura 2 - Placa metálica 

 

Inicialmente, a temperatura inicial é to, a placa tem área inicial So. Após 

ser aquecida por uma fonte de calor, a sua área ganha novas dimensões, ou 

seja, ela se expande em razão do aumento no grau de agitação das 

moléculas que a compõem. Agora com temperatura final t, a placa metálica 

passa a ter área final S. A variação de área sofrida pela placa pode ser 

determinada da seguinte forma: 

ΔS = S – So (I) 

Experimentalmente podemos mostrar que a variação da área sofrida 

pela placa é proporcional à variação da temperatura sofrida pela mesma, 

matematicamente temos a seguinte relação que determina a dilatação 

superficial, veja: 

ΔS = SoβΔt (II) 

Onde β é chamado de coeficiente de dilatação térmica superficial do 

material que constitui a placa, ele é igual a duas vezes o valor do coeficiente 

de dilatação térmica linear (α), veja: β = 2α. 

 

        Para saber qual a área final da placa após ela ser aquecida podemos 

substituir a equação I na equação II, temos: 

S – So = SoβΔt 

Isolando S do restante da equação surge: S = So( 1 + βΔt). 
 
SANTOS, Marco Aurélio Da Silva. "Dilatação Superficial"; Brasil Escola. 

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/dilatacao-superficial.htm>. 
Acesso em 14 de junho de 2016. 

 
 

6.2 PROCEDIMENTOS 
 

PROCEDIMENTO 1: 
6.2.1 Tente passar de alguma forma a esfera metálica pelo disco 

metálico sem interferência e/ou força. 
 



  

 

46 

 

6.2.2 Com a lamparina devidamente acesa, foi aquecido o DISCO 
metálico por um intervalo de tempo de 30 segundos, posicionando 
diretamente na chama. 

 
6.2.3 Com o disco aquecido, tente passar a esfera pela abertura do 

disco. 
 

 
 
 
6.3 QUESTIONÁRIO 
 
 

1- Se o em vez de aquecermos o disco, resfriássemos a esfera, o 
experimento também daria certo? Explique. 

2- Aponte possíveis causas para os eventuais erros experimentais da 
prática. 
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PRÁTICA 3: CIRCUITOS RESISTIVOS 

 

NOME  

PROFESSOR  DATA  

 
3.1 OBJETIVO 
- Determinar o valor nominal das resistências elétricas 
- Determinar o valor de tensão da bateria.  
 
3.2  MATERIAL  
- 1 Resistor 
- 1 Multímetro 

- 1 Bateria de tensão desconhecida 
- Fios conectores 
 
3.3  FUNDAMENTOS 

Ohmímetro 
 

A mecânica de como funciona um ohmímetro é muito simples. Primeiro, 

um ohmímetro (figura 1) precisa ser capaz de gerar um fluxo interno de 

corrente e, portanto, ele vem equipado com sua própria bateria. O dispositivo 

também é composto por dois cabos, a partir dos quais a resistência entre eles 

é medida. O cabo vermelho é ligado ao terminal positivo correspondente à 

unidade elétrica que está sendo testada, enquanto que o preto fica ligado ao 

terminal negativo. Como a corrente flui da bateria através da unidade, o 

ohmímetro mede a queda de tensão ou de resistência. 

Se houver uma abertura no circuito, o resultado produzido é chamado de 

"resistência infinita", e é indicada pela agulha do instrumento que se estende 

ao extremo esquerdo da escala logarítmica. Isso pode parecer estranho, já que 

a maioria dos outros aparelhos de medição elétrica oscila para a extrema-

direita para indicar um nível máximo. Por outro lado, se não houver resistência, 

um ohmímetro proporcionará uma leitura zerada. No entanto, se a resistência 

já era um fator esperado depois dessa leitura, isso indica que há um curto no 

aparelho que está sendo testado. 
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Figura 1- Ohmímetro 

Enquanto os primeiros tipos de ohmímetros analógicos utilizavam apenas 

dois cabos, a próxima geração conta com quatro cabos. Um par é destinado ao 

fluxo de corrente, enquanto o outro par mede a resistência. Essa avanço na 

tecnologia de produção dos modelos de ohmímetros compensam qualquer 

variação na regulação de tensão entre as duas primeiras ligações que possam 

comprometer a precisão, especialmente quando se tenta medir uma resistência 

muito baixa. Finalmente, os ohmímetros digitais mais modernos utilizam um 

leitor digital que oferece a mais alta precisão, sem contar que isso representa 

uma melhoria significativa sobre o seu antecessor analógico. 

Independentemente de ser analógico ou digital, um ohmímetro nunca deve ser 

conectado a um aparelho elétrico que tenha sua própria fonte de tensão. Por 

um lado, o instrumento é concebido para medir a resistência com base no fluxo 

da corrente produzida pela sua própria bateria. Qualquer interferência de outra 

fonte de corrente irá prejudicar a sua função e produzir falsas leituras. Além 

disso, caso a fonte secundária de tensão seja alta o suficiente, isso pode 

danificar irreversivelmente o ohmímetro.  

(Fonte:http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/3621-ohmimetro-

como-instrumento-de-medicao-eletrico/  Data e hora do acesso : 14/06/2016 as 

17:30h) 

Valores nominais de resistências elétricas 

 

Medindo a resistência com um ohmímetro, porém, se o resistor estiver 

danificado ou soldado em um circuito não podemos usar esta opção.  

- Ler o valor no corpo do resistor, para isso usamos a tabela de Código de 

Cores (figura 2). 

http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/3621-ohmimetro-como-instrumento-de-medicao-eletrico/
http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/3621-ohmimetro-como-instrumento-de-medicao-eletrico/
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Figura 2 – Tabela de código de cores 

 

Procedimento Resistor de 4 faixas: 

- Identifique a cor do primeiros anel e verificar através da tabela de cores o 

algarismo correspondente à cor. Este algarismo será o primeiro dígito do valor 

do resistor. 

- Identifique a cor do segundo anel e verifique através da tabela de cores o 

algarismo correspondente à cor. Este algarismo será o segundo dígito do valor 

do resistor.  

- Identifique a cor do terceiro anel, determinar o valor para multiplicar o número 

formado pelos itens 1 e 2. Efetuar a operação e obter o valor da resistência. 

- Identificar a cor do quarto anel e verificar a porcentagem de tolerância do 

valor nominal da resistência do resistor. 

 

Exemplo:  

Caso as cores sejam VERMELHO, AZUL, MARROM E PRATEADO, teremos: 

26 x 10 = 260Ω +/- 10% 

(Fonte:http://eletronsdadepressao.blogspot.com.br/2015/01/codigo-de-cores-

de-resistores.html Data e hora do acesso : 14/06/2016 as 17:53h) 

 

Lei de ohm 

 

George Simon Ohm foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 

1854 e verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a 

variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de 

potencial (ddp). Simon realizou inúmeras experiências com diversos tipos de 

condutores, aplicando sobre eles várias intensidades de voltagens, contudo, 

percebeu que nos metais, principalmente, a relação entre a corrente elétrica e 

http://eletronsdadepressao.blogspot.com.br/2015/01/codigo-de-cores-de-resistores.html
http://eletronsdadepressao.blogspot.com.br/2015/01/codigo-de-cores-de-resistores.html
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a diferença de potencial se mantinha sempre constante. Dessa forma, elaborou 

uma relação matemática que diz que a voltagem aplicada nos terminais de 

um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre, 

matematicamente fica escrita do seguinte modo: 

V = R.i 

Onde: 

• V é a diferença de potencial, cuja unidade é o Volts (V); 

• i é a corrente elétrica, cuja unidade é o Ampere (A); 

• R é a resistência elétrica, cuja unidade é o Ohm (Ω). 

 

É importante destacar que essa lei nem sempre é válida, ou seja, ela não se 

aplica a todos os resistores, pois depende do material que constitui o resistor. 

Quando ela é obedecida, o resistor é dito resistor ôhmico ou linear. A 

expressão matemática descrita por Simon vale para todos os tipos de 

condutores, tanto para aqueles que obedecem quanto para os que não 

obedecem a lei de Ohm. Fica claro que o condutor que se submete a esta lei 

terá sempre o mesmo valor de resistência, não importando o valor da voltagem. 

E o condutor que não obedece, terá valores de resistência diferentes para cada 

valor de voltagem aplicada sobre ele. 

 

(Fonte: SANTOS, Marco Aurélio Da Silva. "A lei de Ohm"; Brasil Escola. 

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-lei-ohm.htm>. Acesso em 

14 de junho de 2016). 

 

 
 
3.4 PROCEDIMENTOS 
 
PROCEDIMENTO 1:  
3.4.1 Faça a leitura NOMINAL de acordo com a tabela da figura 2 do resistor e 
anote o valor abaixo: 
 
 
3.4.2. Agora na função ohmímetro faça a medição da resistência do resistor, 
anote o valor obtido abaixo. 
 
 
 

 
PROCEDIMENTO 2:  
 
3.4.3 Monte o circuito conforme o esquema da figura 3. 
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Figura 3 – circuito do procedimento 2. 

 
3.4.4 Agora com a função amperímetro meça o valor da corrente i que passa 
pelo fio condutor e anote o valor obtido abaixo: 
 
3.4.5 Segundo a lei de ohm e utilizando o valor NOMINAL da resistência 
determine o valor da tensão U da bateria e anote o valor abaixo. 
 
3.4.6 Faça o mesmo procedimento do item anterior só que agora com o valor  
obtido com o ohmímetro. 
 
 
3.5 QUESTIONÁRIO 
 

1- Determine o erro experimental em % do valor nominal e o valor medido 
da resistência elétrica 
 

2- Agora depois de ter determinado o valor da tensão da bateria, retire o 
adesivo e observe o valor nominal informado pelo fabricante. Os valores 
coincidiram? Se em caso de resposta negativa, qual o motivo para tal 
diferença? 

https://www.google.com.br/search?q=coincidiram&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiD1cHasajNAhWMkJAKHfUZCx0QvwUIGygA

