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Em se tratando de Física, as primeiras lições não 

deveriam conter nada mais do que experimentos e coisas 

interessantes para ver. Freqüentemente, um belo 

experimento é em si mesmo mais valioso do que vinte 

fórmulas extraídas de nossas mentes. 

 

– Albert Einstein – 
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RESUMO 

 

A abordagem dos conteúdos de física é um desafio para os profissionais 

de ensino, que tentam aproximar o aprendizado em sala para a vida cotidiana 

dos alunos buscando instigá-los à procura do saber. Este trabalho tem como 

objetivo mostrar que o uso de experimentos, como ferramenta de apoio nas aulas 

tradicionais, tornam os alunos mais inspirados e a compreensão mais 

significativa. Assim, foi elaborada uma aula demonstrativa sobre reflexão e 

refração da luz e foi aplicado um questionário. Através desse questionário pôde-

se concluir que a recepção da ferramenta de ensino-aprendizagem foi muito bem 

acolhida, os alunos puderam assimilar as abordagens teóricas junto ao 

experimento demonstrativo, reforçando que foi um facilitador do conteúdo 

abordado e muito motivador. 

 

Palavras-chaves: Aula demonstrativa, ferramenta de ensino, motivação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Observa-se, em todos os níveis escolares, que os alunos ao terem contato 

com a disciplina de física sentem uma grande dificuldade para compreender o 

conteúdo, principalmente pela matéria contêr muita abstração teórica. É 

inquietante escutar frases como “eu odeio física” ou “não consigo entender 

física”, ainda mais por essa disciplina apresentar todos os quesitos para ser 

interessante e motivadora aos alunos por se tratar de uma ciência experimental 

e cotidiana. 

O processo de ensino-aprendizagem em física é dada, normalmente pelo 

método tradicional e muitos professores adotam práticas de ensino em que há a 

memorização de fórmulas ou de eventos, além de resolução de diversas contas 

matemáticas deixando assim o aluno distante do que realmente é a física. Esses 

fatores aumentam ainda mais o desinteresse dos alunos, isso se torna um 

desafio aos educadores da área de ciências da natureza que buscam atrair ou 

motivar o interesse destes alunos, fato comprovado com o alto índice de 

reprovação nessa disciplina.  

Conforme Pena (2004) a questão da aprendizagem no ensino de física 

começou a emergir no Brasil desde a década de setenta. Diversos trabalhos e 

pesquisas foram surgindo durante esse período, tais como o Simpósio Nacional 

de Ensino de Física – SNEF (1970), o Caderno Catarinense de Ensino de Física 

(1984), Revista Ciência & Educação (1995), entre outros de grande importância. 

Ainda Pena (2004) fala que apesar dos grandes avanços das pesquisas 

acadêmicas no ensino de física no Brasil, poucos professores aplicam esses 

resultados em sala de aula. Há uma grande resistência à sua realização na 

prática pedagógica, isso é perceptível nas escolas pois a prática do ensino 

tradicional ainda é muito forte e nítido, seja por motivos políticos ou ecônomicos 

da educação, seja por problema de formação do profissional de educação.  

 

“O modelo de ensino tradicional, no qual predomina o tradicional sistema de 

ensino de física transmitida através da informação verbal e escrita presente na 

maioria dos livros didáticos e fortemente utilizado pelos profissionais de ensino 

é impróprio para o efetivo aprendizado da física.” (BONADIMAN et al, 2003) 
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 No método tradicional, Santos (2011), explica que o professor é o sujeito 

ativo no processo de ensino-aprendizagem, ele repassa o conhecimento ao 

aluno através de aulas teóricas, utilizando-se somente de um quadro branco e 

píncel. 

Entretanto, nas disciplinas de ciências, em que existem passagens dos 

conteúdos onde há a explicação de fenômenos e eventos, como os alunos irão 

absorver tal aprendizado se ele nunca viu, ou não sabe aplicar a teoria na prática 

devido a dificuldade de imaginação? 

 

A Física está ao nosso redor, e por que a dificuldade de se trabalhar com uma 

disciplina tão básica? A resposta é bem mais complicada do que se pode 

imaginar. A primeira indagação é saber o que se está querendo ensinar. Para 

muitos profissionais fica mais fácil trabalhar com a metodologia tradicional, 

aquela limitada a aulas expositivas geralmente cansativas e de baixo 

rendimento. (PINHEIRO, 2009) 

 

Com base nesses fatos, este trabalho busca utilizar uma nova ferramenta 

de ensino-aprendizagem, o uso da experimentação nas aulas, mais 

especificamente no ensino médio, para observar a recepção que os estudantes 

terão diante dessa ferramente vinculada com o modelo de ensino tradicional. 

 Para Reis (2013), a aula consolidada ao uso do experimento é uma prática 

enriquecedora para o ensino de física, já que são nessas práticas que ocorre a 

interação entre os alunos, o bom diálogo acompanhado com a troca de 

conhecimento, não resumindo a aula somente a interação de aluno-professor, 

tornando assim mais fácil a compreensão dos fenômenos naturais.  

Reis ainda afirma que o professor é o ser mais capacitado para 

demonstrar e orientar a prática dessas atividades, haja vista que ele é o 

mediador do conhecimento, explicando o modelo teórico e instingando, assim, 

os alunos a procurar novos saberes. 

 

“Lamentavelmente, ainda é possível para um aluno terminar a oitava série sem 

jamais ver algum fenômeno ligado às equações que ele ou ela estudou em 

classe. Eu mesmo sou vítima dessa prática de distanciamento entre a física da 

sala de aula e a física do mundo; só vi minha primeira demonstração na 

universidade.”. (GLEISER, 2000, p. 04) 
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Em sua pesquisa, Giordan (1999, p 43) defende que os professores 

devem conhecer o fato de que a experimentação desperta um forte interesse em 

diversos níveis de escolarização. “É necessário que procuremos criar 

oportunidades para que o ensino experimental e o ensino teórico se efetuem em 

concordância, permitindo ao estudante interagir conhecimento prático e o 

conhecimento teórico (...)” (BORGES, 2002, p. 298). 

 

[...] a interdisciplinaridade deve partir da necessidade sentida pelas 

escolas, professores e alunos de explicar compreender, intervir, mudar, 

prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais 

de um olhar, talvez vários (PCN,1999, p.89). 

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Física do Estado do 

Paraná (SEED, 2008), consideram fundamental que o professor compreenda o 

papel dos experimentos na ciência, no processo de construção do conhecimento 

científico.  

Araújo e Abib (2003), ressaltam a influência do uso da experimentação 

que é um aparato útil no ensino dado pelos educadores para os alunos como um 

depreciador das dificuldades enfrentadas no ensino tradicional. 

Nesse sentido, este trabalho visa utilizar de um experimento com o intuito 

de reforçar os estudos da experimentação como ferramenta de aprendizagem, 

almejando uma motivação por parte dos alunos e propiciando uma melhor 

assimilação do conteúdo por outros campos de captação de informação. 

O trabalho está dividido em 6 capítulos. Primeiro a introdução, no segundo 

será abordado sobre a importância da experimentação no ensino de física, suas 

classificações bem como seus objetivos. O terceiro capítulo está destinado a 

metodologia utilizada para a prática da pesquisa, comenta todas as informações 

relacionadas ao local e o público alvo, o conteúdo tratado, como é feito o 

experimento utilizado em sala e explica o modelo de obtenção de resultados. 

O quarto capítulo mostra os resultados obtidos após a aplicação da aula 

ligada ao experimento, todas as informações organizadas em gráficos e 

comentadas, bem como a conclusão sobre a prática. 

No quinto capítulo teremos as conclusões, terminando com o sexto 

capítulo onde teremos as referências bibliográficas. 
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2. A EXPERIMENTAÇÃO COMO SUPORTE NO ENSINO DE 

FÍSICA. 

 

A importância da experimentação no ensino de ciências vem sendo 

estudado com maior intensidade nas últimas décadas. Vários autores se 

posicionam na defesa de que a experimentação trás benefícios ao aprendizado, 

seja por técnicas laboratoriais onde o aluno manuseia materiais para realizar 

uma atividade ou por meio de demonstrações tornando mais fácil a 

compreensão, por meio de observação do conteúdo trabalhado em sala 

(FORÇA, LABURÚ, SILVA, 2011). 

 

“(...) despertar facilmente o interesse dos estudantes relacionarem-se à 

ilustração e análise de fenômenos básicos presente em situações típicas do 

cotidiano. Estas situações são consideradas como fundamentais para a 

formação das concepções espontâneas dos estudantes, uma vez que estas 

concepções se originariam a partir da interação do indivíduo com a realidade do 

mundo que os cerca.”. (ARAÚJO e ABIB, 2003, p. 186). 

 

 Uma prática experimental pode ter diferentes classificações. Martins 

(2015) resume essas classificações em didáticas e científicas.  

 

2.1. Experimentação didática. 

 

Martins (2015), afirma que uma experimentação didática ou escolar é uma 

adaptação para que uma teoria possa ser demonstrada e observada, não se 

trata somente de uma prática de descontração ou quebra do rítmo de atenção 

frenética que uma aula tradicional necessita. 

Filho (2000), dá o nome dessa prática experimental de experiência de 

cátedra “[...] não se excluem outras funções, tais como complementar conteúdos 

tratados em aulas teóricas; facilitar a compreensão; tornar o conteúdo agradável 

e interessante; auxiliar o aluno a desenvolver habilidades de “observação” e 

“reflexão” e apresentar “fenômenos físicos”.” (FILHO, 2000, p 46) 

Para GIL (2005) essas experiências são chamadas de experiências 

demonstrativas, onde aproximam o aluno a situações reais possibilitando um 
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retorno imediato dos conteúdos absorvidos, transpostas em sala durante a aula 

teórica. Ainda o mesmo autor, afirma que essas experiências são bem aceitas 

pelos alunos já que quebram o rítmo tenso, acelerado e as vezes cansativo da 

aula teórica. 

Segundo Gaspar e Monteiro (2005) as experiências demonstrativas, que 

eles nomeiam de experiências de cátedra, tem como objetivos 

 Ilustrar e ajudar a compreensão das matérias desenvolvidas nos cursos 

teóricos; 

 Tornar o conteúdo interessante e agradável; 

 Desenvolver a capacidade de observação e reflexão dos alunos. 

 

“Esses objetivos dão à experiência de cátedra a mesma conceituação proposta 

aqui para a atividade de demonstração, pois vinculam os equipamentos à 

explicação do professor e desencadeiam nos alunos momentos de reflexão 

sobre os fenômenos físicos apresentados, não se limitando à apresentação 

ilustrativa dos equipamentos. (Gaspar; Monteiro, 2005)  

 

2.2. Experimentação científica. 

 

Martins (2015) conceitua a experimentação científica como uma prática 

de manipulação de variáveis onde a partir delas pode-se fazer deduções 

teóricas, sendo assim essas práticas são fundamentais para levantamento de 

dados onde poderão ser analisados. 

 

[...] o estudante precisa desenvolver um entendimento de como os cientistas 

produzem novas teorias e conhecimentos, precisa também compreender como 

os dados e evidências que suportam teorias específicas foram gerados, pois não 

se trata apenas de realizar observações ou fazer medidas, e precisa 

principalmente, compreender o papel das teorias e da atividade experimental na 

ciência. (AUTOR DESCONHECIDO) 

 

Martins (2015) afirma que a experimentação científica é direcionada por 

uma hipótese, já que é este o fator de problematização, o que nos caminha para 

outras hipóteses, assim há um confronto entre o que foi pensado – teoria - com 

o que foi realizado – prática. 
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Borges (1997) dita os principais objetivos das experimentações 

científicas, são eles 

 Possibilidades das verificações de leis e teorias científicas; 

 Desenvolvimento das atividades com o uso dos métodos científicos; 

 Facilita a aprendizagem e compreensão de conceitos com o uso das 

habilidades. 

Essas práticas não questionam a lei, já se tem conhecimento dela, então 

há somente comparações de resultados, não se tem a prática de avaliação. 

 Este trabalho usará somente da prática experimental demonstrativa 

buscando uma motivação pelos alunos ao verem os fenômenos físicos. 
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3. METODOLOGIA 

   

Este trabalho foi realizado na Escola Padre João Piamarta, localizada na 

Rua Padre João Piamarta, 161 – Montese.  O colégio atende desde o infantil até 

o 3° Ano do ensino médio. É uma escola de ensino particular e possui dois blocos 

dividindo o infantil do fundamental e médio. Tem o total de 42 salas, possui dois 

laboratórios de informática, duas bibliotecas, dois ginásios onde um é para 

prática de teatro e jogos de quadra e outro somente para prática de jogos de 

quadra, um campo de futebol, área de pólo aquático, três coordenações, sala da 

direção, tesouraria, DTI, pátio interno, cursos de floricultura, culinária e pintura. 

Para a prática da pesquisa, foi elaborada uma aula tradicional com 

duração de cinquenta minutos, apresentando conceitos físicos sobre reflexão e 

refração da luz juntamente ligada a um experimento demonstrativo, que teve 

como função ser uma ferramenta de captação de informações visuais, a partir 

de um fenômeno físico. Uma lista foi passada para o público alvo com o objetivo 

de saber a quantidade de alunos que iriam comparecer a aula, pois seria no 

contraturno. 

A mesma aula foi aplicada para ambas as turmas, porém em dias 

diferentes, no primeiro dia a aula foi destinada para o público do 1° Ano do 

Ensino Médio e no segundo dia para o 2° Ano do Ensino Médio. A escolha 

dessas turmas foi para ter informações de alunos que ainda não tiveram o 

conhecimendo sobre o conteúdo, no caso, 1° ano do médio, e ter informações a 

respeito daqueles que já viram, mas não tiveram a oportunidade de presenciar o 

fenômeno em sala. 

A análise foi de cunho quantitativo e qualitativo, onde para a coleta de 

dados foi utilizado um questionário no qual havia como objetivo principal obter 

as seguintes informações  

 A opinião dos alunos sobre a metodologia utilizada; 

 Se a assimilação do conteúdo exposto em sala com o experimento 

demonstrativo aconteceu; 

 Caso tenha acontecido a assimilação, saber se foi fácil obté-la; 

 E se houve motivação por parte dos alunos. 
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O questionário pode ser observado na figura 3.1. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 
1° - Você gostou da metodologia usada? 
 

 
(   ) Excelente   (   ) Ótimo  (   ) Razoável   (   ) Ruim   (   ) Muito ruim 
 

 
2° - Você conseguiu assimilar todo o conteúdo tratado com o experimento feito 

em sala? 

 

 
(   ) Sim                     (   ) Mais ou menos                     (   ) Não 
 

 
3° - Para você, com o auxílio do experimento, ficou mais fácil para entender o 

conteúdo ministrado? 

 

 
(   ) Sim                     (   ) Mais ou menos                     (   ) Não 
 

 
4° - Você se sentiu motivado após presenciar o fenômeno comentado no 

experimento em sala? Comente brevemente. 

 

 
______________________________________________________________ 

 

FIGURA 3.1. Questionário direcionado aos alunos do 1° e 2° ano do EM. 

 
O questionário é um instrumento de pesquisa, constituído pôr uma série 
ordenada de perguntas referentes ao tema de pesquisa. [...] Quando o próprio 
pesquisador aplica pessoalmente o instrumento nos pesquisadores, este é 
denominado de Formulário. Os questionários e formulários apresentam 
perguntas objetivas, muitas vezes com alternativas de respostas já codificadas, 
mas podem conter também algumas perguntas abertas (MARSIGLIA, p.10) 

 

 O próximo tópico abordará como foi a elaboração do experimento e 

materiais utilizados. 
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3.1. O EXPERIMENTO DEMONSTRATIVO: CURVATURA DA LUZ. 

 Para a realização desse experimento demonstrativo, foi necessário os 

seguintes materiais 

1. Um recipiente retangular de vidro de dimensões (60x40x20cm), como o 

da figura 3.2. 

2. Açucar, foi utilizado 1 kg. 

3. Um laser verde, mas pode ser usado de qualquer cor. 

4. Água. 

 

Figura 3.2. Recipiente de vidro com água e açúcar. 

 

Primeiramente foi necessário criar um meio heterogêneo, para tal, os 

passos a seguir foram feitos com um dia de antecedência na escola.  

Inicialmente despejou-se todo o açúcar, uniformemente, sobre o líquido 

no recipiente. Houve o descanso de aproximadamente 24 horas, pois a solução 

para se tornar heterogênea, não pode sofrer perturbações no meio durante esse 

intervalo, nesse caso ele se torna supersaturado, dissolvendo mais soluto do que 

suporta. 

Após passar o período de descanso, observou-se uma leve diferença de 

tonalidade na solução, apresentando assim pontos com diferentes densidades. 

Essa diferença de tonalidade é fundamental para que haja o fenômeno pois 

quanto mais denso for ficando os pontos de passagem de luz, maior será a 

refração sofrida. 

Depois desse período de espera o recipiente estava pronto para ser 

utilizado no experimento. Foi criado um ambiente escuro para que o fenômeno 
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fosse observado com maior nitidez na sala de aula. Foi utilizado o feixe de luz 

do laser de cor verde para atravessar o recipiente. Nos pontos onde a densidade 

de açucar é muito baixa, a luz atravessa em linha reta, porém, quando vai 

abaixando o feixe de luz nas regiões mais densas, as variações em sua direção 

vão se tornando cada vez mais nitída, chegando a um ponto em que ela curva. 

Assim, comprova-se o fenômeno de refração da luz, conforme figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Feixe de luz verde sofrendo a curvatura devido ao líquido estar com 
densidade não uniforme. 

 

Esse experimento teve como objetivo mostrar aos alunos que a luz 

propaga-se em linha reta em meios transparentes e homogêneos, e que quando 

se propaga em meios com densidades desiguais, ela sofre uma curvatura devido 

a refração da luz, respondendo assim algumas perguntas como o fenômeno da 

miragem (Figura 3.4) e o por quê das pessoas dentro da piscina sofrerem uma 

distorção da imagem.  
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Figura 3.4. Efeito ótico da miragem. 

 

 A miragem ocorre justamente devido a curvatura da luz. Como o asfalto 

está em uma temperatura elevada, torna o ar próximo menos denso, deixando 

que o ar mais denso desça, fazendo assim o meio ficar uniforme. Os raios de luz 

sofreram uma maior refração para cada meio mais denso, fazendo assim a luz 

curvar.  
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3.2. A AULA TEÓRICA. 

 

 A aula teórica foi baseada no tema de reflexão e refração da luz, com foco 

na parte histórica, abordando as primeiras teorias sobre como era a natureza da 

luz e sua causa. O material utilizado para abordar o assunto foi uma lousa 

branca, pincel, um datashow e um notebook. 

Seu conteúdo foi organizado em cinco períodos importantes, entre elas 

estão a tradição do atomismo antigo, a tradição pitagórico – platônica, a 

experiência visual de Aristóteles, Euclides, Heron de Alexandria e Ptolomeu. 

 

3.2.1. TRADIÇÃO DO ATOMISMO ANTIGO. 

 

 O atomismo antigo teve início com Leucipo e Demócrito durante o século 

V a.C., depois continuou com Epicuro no final do século IV a.C. e Lucrécio no 

século I a.C. Os atomistas acreditavam em uma sensação visual onde “algo” 

externo deveria chegar aos orgãos visuais. Afirmavam que os corpos visíveis 

lançavam películas superfinas, superfícies que funcionavam como réplicas dos 

corpos em que eram emitidas e que agiam como operadores visuais tornando a 

visão possível.  

Para os atomistas essas superfícies precisavam ser materiais, porém, de 

mínima espessura e velocidade insensível para que fossem capazes de 

atravessar volumes rígidos e transparentes, e assim, manter a configuração do 

corpo intacta na captação visual. 

  

 3.2.2. A TRADIÇÃO PITAGÓRICO – PLATÔNICA. 

 

 As tradições pitagóricas vieram contrariando as tradições dos Atomistas 

concluindo o contrário do que eles afirmavam, segunda a doutrina a sensação 

visual acontecia devido a “algo” sair do orgão visual e não entrar. A tradição 

pitagórica defendia de que esse “algo” era um fogo ou fluxo visual que ao entrar 

em contato com o corpo visível, a sensação visual acontecia. 

 Platão elabora ainda mais a versão dos pitagóricos afirmando que essa 

sensação visual precisa entrar em conjunto com a luz do Sol. Assim, ele passa 
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a defender duas entidades que são fundamentais para que a sensação visual 

ocorra. Essas afirmações foram importantes para que a ideia de raio visual fosse 

criada, fato que foi imprescindível para Euclides elaborar sua geometria 

relacionada a luz.   

 

3.2.3. A EXPERIÊNCIA VISUAL DE ARISTÓTELES. 

 

Aristóteles excluiu as ideias sobre as emissões dos Atomistas e dos 

Pitagóricos – Platônicos, para ele nada saia e nada entrava no orgão visual, tudo 

se tratava do meio transparente que seria o intermediário da operação visual. 

Quer dizer, não se tratava de emissões materiais.  

Aristóteles defendia a ideia de atualização de qualidade que era a 

recepção da cor que foi chamado de “sensível próprio”. Assim, esse sensível 

próprio era transferido do corpo visível através do meio transparente afetando o 

orgão visual. Vale ressaltar que essa transparência deve estar atualizada 

“iluminada” para que a transferência aconteça. Então veja que alguns conceitos 

Pitagórico - Platônico foram carregados por Aristóteles. 

 

3.2.4. A GEOMETRIA DE EUCLÍDES. 

 

 Euclídes foi bem mais além de apenas teorias, seu estudo sobre a luz foi 

estruturado pela geometria. Suas elaborações, a primeira vista, foram isentas de 

qualquer atribuição sobre a função visual. “Euclides precisava apenas de pontos, 

linhas retas e ângulos: todas as suas demonstrações são realizadas em preto e 

branco, ou segundo os traços monocromáticos do geômetra” (Simon, 1988, p. 

64).  

Neto (2013) enumera as principais definições elaboradas por Euclídes, 

são elas: 

1. Seja suposto que linhas retas traçadas a partir do olho atravessam uma 

distância de grande magnitude. 

2. E que a figura contida pelos raios visuais é um cone, cujo vértice 

encontra-se no olho e sua base nos limites daquilo que é visto. 
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3. E que aquilo sobre o qual os raios visuais incidem é visto e aquilo sobre 

o qual os raios visuais não incidem não é visto. 

4. E que, a partir de um ângulo maior, aquilo que é visto aparece maior, a 

partir de um menor, menor, e a partir de ângulos de visão iguais, igual. 

5. E que, a partir de raios visuais mais altos, aquilo que é visto aparece 

mais alto, a partir de mais baixos, mais baixo. 

6. E, similarmente, que, a partir de raios visuais mais à direita, aquilo que 

é visto aparece mais à direita, a partir de raios visuais mais à esquerda, mais à 

esquerda. 

7. Enfim que, a partir de um maior número de ângulos, aquilo que é visto 

aparece mais distintamente. 

 

3.2.5. HERON DE ALEXANDRIA E PTOLOMEU. 

 

Neto (2013) comenta que muito dos conhecimentos antigos foram 

carregados por Heron para ser pilar de suas ideias, nas quais foram 

1. Os raios visuais viajam em linha reta.  

2. Os raios visuais percorrem a menor distância. 

3. A luz tem velocidade infinita. “fechar e abrir os olhos” 

4. Os raios visuais são refletidos. 

5. O ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. “Espelhos planos e 

côncavos” 

Ptolomeu, a sua maior contribuição para a ciência foi a observação da 

refração da luz. Duas observações importantes feitas: 

1. O feixe de luz sofre uma pequeno desvio ao mudar de um meio a outro. 

2. O ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração. 

 

3.2.6. TEORIA E EXPERIMENTO EM CONJUNTO. 

 

Conforme o conteúdo trabalhado, a maneira com que o experimento foi 

acoplado para melhor compreensão, foi demonstrando as teorias comentadas 

em sala. Fazendo-os observar o que estava sendo comentado na aula. Então, 

por exemplo, quando foi comentado que a luz propagava-se em linha reta, a 
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demonstração foi feita em sala (Figura 3.4). Também foram demonstrados a 

reflexão da luz (Figura 3.5) e a refração da luz (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.5. Demonstração da propagação retilínea da luz no 1° dia de aula. 

 

 

Figura 3.6. Demonstração da reflexão da luz no 1° dia de aula. 
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Figura 3.7. Demonstração da refração da luz no 2° dia de aula. 

  

A introdução do experimento curvando a luz entrou em prática quando foi 

finalizado o conteúdo teórico e houve a explicação do fenômeno físico da 

miragem (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8. Demonstração da curvatura da luz no 1° dia de aula. 
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4. RESULTADOS 

 

Após o término de cada aula, houve a aplicação do questionário (Figura 

3.1) onde foi verificado as informações sobre o impacto do experimento 

demonstrativo aos alunos, se foi uma recepção positiva ou negativa, quer dizer, 

se a motivação e assimilação dos conteúdos aconteceu ou não.  

 Os resultados foram organizados em forma de gráficos. Para cada 

pergunta foi feita uma análise. Vale comentar que houve alguns pontos positivos 

em relação a aula do segundo dia.  

 Como mencionado que seriam dois dias de aula, um para o público do 1° 

Ano do Ensino Médio e o outro para o público do 2° Ano do Ensino Médio, no 

segundo dia foi observado a presença de alunos de outras séries na sala para 

assistir a aula, alunos do 8° e 9° ano do fundamental e 3° Ano do Ensino Médio. 

Provavelmente os comentários dos alunos sobre a aula do primeiro dia, atingiu 

alunos de outras séries que ficaram curiosos em presenciar a aula. O que 

comprova que uma aula experimental atrai, de forma positiva, a atenção dos 

estudantes.   

Houve uma recepção bastante positiva sobre os materiais usados no 

experimento. Foi notada uma grande curiosidade dos alunos diante do que ia 

acontecer naquela aula. O comportamento deles sobre cada teoria mostrada no 

experimento era de empolgação, alguns chegaram a se levantar e se aproximar 

para ver o que acontecia e faziam expressões de surpresa. 

A seguir foi listado um tópico para cada pergunta e montado um gráfico 

em relação as respostas com a devida análise. 

 

4.1. VOCÊ GOSTOU DA METODOLOGIA USADA? 

  

De acordo com o questionário aplicado, pode-se notar no gráfico 4.1 que 

aproximadamente 54% dos alunos do 1° ano que estiveram presentes em sala, 

responderam achar excelente a metodologia utilizada, os outros 46% acharam 

ótimo. No 2° ano a aceitação foi mais acentuada, aproximadamente 77% dos 

alunos acharam excelente a metodologia usada, enquanto somente 23% 
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acharam ótimo. Nenhum dos alunos, tanto do 1° ano quanto do 2° ano, 

responderam razoável, ruim ou muito ruim. Apenas excelente e ótimo. 

Gráfico 4.1.  1° pergunta do questionário. 
Fonte: Dados do questionário aplicado. 

  

4.2. VOCÊ CONSEGUIU ASSIMILAR TODO O CONTEÚDO TRATADO 

COM O EXPERIMENTO FEITO EM SALA? 

 

De acordo com o questionário aplicado, pode-se notar no gráfico 4.2 que 

aproximadamente 80% dos alunos do 1° ano que estiveram presentes em sala, 

responderam que conseguiram sim assimilar todo o conteúdo, apenas 20% 

acharam que mais ou menos. No 2° ano 100% dos alunos conseguiram 

assimilar. Nota-se que não houve nenhum que não conseguiu assimilar nada, 

fato que comprova que a experimentação realmente ajuda na compreensão dos 

assuntos. 

 



25 
 

Gráfico 4.2. 2° pergunta do questionário. 
Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

4.3. PARA VOCÊ, COM O AUXÍLIO DO EXPERIMENTO, FICOU MAIS 

FÁCIL PARA ENTENDER O CONTEÚDO MINISTRADO? 

 

 De acordo com o questionário aplicado, pode-se notar no gráfico 

4.3 que todos os alunos que participaram das aulas disseram que com a 

observação do fenômeno em sala facilitou o aprendizado. 

 

Gráfico 4.3. 3° pergunta do questionário. 
Fonte: Dados do questionário aplicado. 

 

4.4. VOCÊ SE SENTIU MOTIVADO APÓS APRESENTAR O 

FENÔMENO COMENTADO NO EXPERIMENTO EM SALA? COMENTE 

BREVEMENTE. 

 

Essa última pergunta foi discurssiva e o aluno não era obrigado a 

responder caso não quisesse. No 1° ano, dos 15 alunos que participaram, 

somente 2 não responderam e no 2° ano, todos os 13 alunos responderam. Vale 

ressaltar que todos os comentários, sem exceções, foram de forma positiva. 

Abaixo estão algumas respostas. 
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“Sim, pois cria o interesse de entender e querer saber mais sobre 

o assunto, e com a prática do experimento fica bem mais fácil de assimilar, 

pois você estaria vendo e presenciando aquilo acontecer.” (2° ano EM) 

 

“Sim, pois consegui assimilar mais facilmene e também fez com 

que eu me sentisse mais curiosa a aprender novas coisas.” (2° ano EM) 

 

“Sim, a aula fica mais interessante e fica melhor para visualizar e 

entender o conteúdo.” (2° ano EM) 

 

“Sim, é um experimento muito legal e o professor podia fazer mais 

vezes experimentos em sala.” (1° ano EM) 

 

“Sim, eu achei legal, podia ser feito mais experiências como essa 

em sala, em todas as matérias.” (1° ano EM) 
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5. CONCLUSÕES 

  

Nessa monografia foi proposta uma aula teórica seguida por um 

experimento, defendendo a ideia de que as aulas experimentais auxiliam no 

aprendizado e melhoram o interesse do aluno. 

 Através do questionário aplicado após o experimento, foi possível concluir 

que 

 

 Os alunos do 1° ano do EM e do 2° ano do EM gostaram muito da 

experimentação associada a aula tradicional.  

 A assimilação do conteúdo teórico trabalhado em sala realmente ocorre, 

mostrando assim que o experimento aproxima o aluno da realidade de 

sua vida cotidiana. 

 Mostrou que o experimento realmente é um facilitador. 100 % dos alunos 

que participaram da pesquisa, de ambas as turmas, disseram que o 

experimento facilita no aprendizado. 

 Que a motivação realmente acontece. Isso foi notado por todos os alunos 

que participaram da pesquisa. E também por aqueles que não estavam 

cotados a participar, mas por interesse de presenciar a aula, participaram. 

 

Pode-se também concluir que os alunos do 2° ano do EM tiveram um 

maior aproveitamento na pesquisa, talvez deve-se ao fato de já terem visto o 

assunto abordado, e por ter visto por uma metodologia diferente, a absorção 

do conteúdo ter sido mais efetiva. 
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