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INTRODUÇÃO: 

A motivação para esta pesquisa surgiu a partir dos resultados de trabalho anterior de iniciação 

científica, que analisou as propostas de atividades experimentais presentes nos livros didáticos de Física 

aprovados pelo PNLD em 2018 (DUARTE; MEGID NETO, 2020). O estudo indicou que a grande maioria 

das propostas de experimentos presentes nas coleções didáticas analisadas possuíam um caráter 

indutivo e com roteiros do tipo “passo-a-passo”, em que o estudante tem pouca autonomia na execução 

da atividade e assume um papel passivo ao seguir e reproduzir à risca o que está determinado no roteiro. 

Assim, este projeto buscou responder a seguinte questão: as atividades experimentais presentes 

nas dissertações e teses em Ensino de Física estão em consonância com as perspectivas atuais na área 

de Ensino de Física, no que se refere ao caráter investigativo e à autonomia dos estudantes na 

construção do conhecimento? O objetivo da pesquisa foi analisar e discutir as características das 

atividades experimentais presentes nas produções acadêmicas em Ensino de Física, sob a forma de 

dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, defendidas em programas de Pós-Graduação nacionais 

(2001 – 2019), que tenham envolvido a realização de uma ou mais atividades experimentais de física. 

METODOLOGIA: 

 Trata-se de um estudo do tipo Estado da Arte da produção acadêmica (MEGID NETO; 

CARVALHO, 2018). Organizamos a pesquisa em cinco etapas: revisão bibliográfica; seleção das teses 

e dissertações; definição dos descritores e elaboração da ficha de classificação, leitura e classificação 

dos estudos; construção do quadro de análise e discussão dos dados e escrita do relatório final. 

         Elaboramos uma revisão bibliográfica sobre as pesquisas do tipo Estado da Arte, com a 

finalidade de aprofundar os fundamentos teórico-metodológicos que subsidiaram a construção das 

fichas de classificação e o refinamento do processo de análise dos dados. Destacamos os estudos de 

Delizoicov et al. (2013) e de Megid Neto e Carvalho (2018). Também retomamos estudos sobre 
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referenciais ligados às características de uma atividade experimental de Física, como Borges (2002) e 

sobre os níveis de abertura de experimentos, com base no referencial de Pella (1969). 

         A segunda etapa compreendeu a seleção das teses e dissertações de interesse. Fizemos 

buscas no Banco de Teses do Centro de Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC - UNICAMP), 

usando as palavras-chave “experiment”, “laborat” e “prátic”. O recorte temporal considerado foi 2001 - 

2019. Selecionamos trabalhos realizados junto ao “ensino médio” e área de conteúdo “Física”. Esse 

primeiro processo resultou em 274 trabalhos. Fizemos a leitura dos títulos e resumos dessas 

pesquisas, de modo a identificar os trabalhos que desenvolveram a prática de atividades experimentais 

de física exclusivamente com alunos do ensino médio (EM). Isso resultou na exclusão de 60 trabalhos 

e o corpus documental resultante foi de 218 estudos. 

Desenvolvemos uma ficha de classificação, composta por campos de preenchimento para os 

descritores e campos para observações gerais. Os descritores gerais são: título, autor, orientador, ano 

de defesa, grau de titulação acadêmica e instituição de ensino superior onde a pesquisa foi defendida; 

e específicos são: área da física, conteúdo abordado, tipo de material utilizado, obtenção de medidas, 

controle de variáveis, responsável pela realização, nível de abertura por Pella (1969). 

Durante o processo de seleção do corpus documental, enfrentamos dificuldades para obter os 

dados pelo banco de teses do CEDOC, que ficou inativo devido a um processo de migração e 

atualização. Prosseguimos com a seleção utilizando a planilha-mestra de dados, cedida pela equipe do 

projeto. Buscamos os arquivos das 218 pesquisas no Banco de Teses e Dissertações da Capes e/ou 

nos repositórios das universidades/centros de pesquisa. Tais arquivos foram baixados no computador 

do pesquisador e, como medida de segurança, também em um pen-drive e em uma pasta na nuvem. 

         A partir da leitura na íntegra dos trabalhos, realizamos a classificação com base nos 

descritores, onde a técnica de análise de dados utilizada foi a análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

Até o momento da submissão deste resumo, analisamos 214 dos 218 estudos. Examinamos os capítulos 

que versavam/descreviam as atividades feitas pelo(a) pesquisador(a) e, consequentemente, conforme 

as informações pertinentes aos descritores eram identificadas, eram registradas nas fichas de 

classificação. Os dados foram inseridos em uma planilha do software Excel ®, na qual usou-se o recurso 

“Tabelas Dinâmicas” para que, conforme as pesquisas fossem sendo catalogadas, os dados retirados 

destas fossem automaticamente computados. Esse processo possibilitou a construção do quadro de 

análise e discussão e análise crítica dos dados. Por fim, o relatório final encontra-se em elaboração. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Conforme indicado anteriormente, até o momento de submissão deste trabalho realizamos a 

análise de 214 dos 218 trabalhos do corpus documental. Portanto, os resultados a seguir dizem respeito 

às 214 pesquisas analisadas. Ressaltamos que para a apresentação do Congresso de IC os dados 

https://www.cedoc.fe.unicamp.br/banco-de-teses
https://www.cedoc.fe.unicamp.br/banco-de-teses
https://catalogodeteses.capes.gov.br/
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serão atualizados. Iniciaremos a análise com os descritores gerais. Em relação ao ano de defesa, 

destacamos um crescimento das defesas ao longo do período analisado. Por exemplo, temos 12 

pesquisas defendidas em 2015 e 56 em 2019, quase o quíntuplo das defesas de pesquisas sobre o 

nosso tema de interesse.  

Sobre o grau de titulação acadêmica, encontramos sete pesquisas de Doutorado (3%), 51 de 

Mestrado (24%) e 156 de Mestrado Profissional (73%). Identificamos expansão das defesas de 

mestrados profissionais à partir de 2013, que perfazem cerca de 79% das pesquisas defendidas entre 

esse ano e 2019. Uma análise inicial mostra que 

os experimentos são usados como recurso 

didático em sua maioria. A quase totalidade dos 

trabalhos desse grau selecionados para esse 

estudo criaram um produto que consiste em uma 

sequência didática que 

produzia/recomendava/desenvolvia atividades 

experimentais a serem trabalhadas em turmas 

do ensino médio. 

A respeito das Instituições de defesa, 

predominam as de natureza pública (91%), 

enquanto que as particulares contam com 9% 

dos estudos. Sobre a distribuição geográfica das 

instituições, a soma de trabalhos defendidos nas 

IES de 4 estados corresponde a mais de 50% 

das pesquisas. O Rio Grande do Sul lidera com 

17% do total de trabalhos, seguido por São Paulo (13%), Espírito Santo (12%) e Minas Gerais (11%). A 

distribuição das pesquisas por UF encontra-se na Figura 1.  

Iniciaremos a análise dos descritores específicos. Somando a quantidade de atividades 

experimentais identificada nas 214 pesquisas, encontramos 984 experimentos. Há 62 trabalhos que 

desenvolveram experimentos com turmas do 1º ano do EM, 88 com o 2º ano, 88 com o 3º e uma que 

trabalhou com o 4º ano de um curso técnico integrado ao EM. Em cinco pesquisas não encontramos no 

corpo da tese/dissertação informações sobre qual série do EM foi envolvida.  

Predominam trabalhos que desenvolveram experimentos nas áreas da Física: Mecânica, com 

70 trabalhos, e Eletricidade, somando 57 pesquisas. Juntas, perfazem 53% do total. Com exceção da 

área “Introdução à Física”, a qual engloba conceitos iniciais do 1º ano do ensino médio tais como 

medidas, ordens de grandeza, instrumentos/equipamentos de medida etc., há uma distribuição menos 

Figura 1: Distribuição das pesquisas conforme UF das instituições de 
defesa. Fonte: criado pelo autor, banco do CEDOC. 
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desigual para as áreas de Termologia, Óptica, 

Ondulatória e Física Moderna. Chamamos atenção 

para a significativa presença de trabalhos que 

desenvolveram atividades experimentais sobre Física 

Moderna, que não foi observada nos livros didáticos 

aprovados no PNLD 2018, conforme Duarte e Megid 

Neto (2020) constataram.  

Quanto ao nível de abertura, o qual quantifica 

o grau de liberdade de ação durante o planejamento, 

desenvolvimento e conclusão do experimento (PELLA, 

1969), considerando fatores como quantidade de 

variáveis controláveis, tipo de roteiro, responsáveis 

pela realização, dentre outros, notamos a presença acentuada de atividades experimentais com um 

plano de trabalho já pronto para o aluno apenas seguir. Caracterizados como níveis I e II de abertura 

pela nomenclatura do pesquisador, 63% dos 984 experimentos se enquadram nesse tipo de 

circunstância. Entendemos que oferecem pouca autonomia para o estudante, ficando este à cargo 

puramente de executar a atividade e de coletar de dados (no caso do grau de abertura I) e de tirar suas 

próprias conclusões sobre a experiência, no caso das de nível II. Experimentos demonstrativos 

(representados pelo nível 0) correspondem a 9% do total, mas 

ressalta-se a presença de atividades com nível de abertura 

igual ou superior a III, onde a soma destes corresponde a 17% 

do total. Nestes casos, os experimentos analisados ofereciam 

grande grau de liberdade de ação para o estudante, onde o 

plano de trabalho para a realização da experiência ficava à 

cargo dos alunos (no caso do nível III), as hipóteses sobre um 

dado fenômeno não eram cedidas pelo roteiro/professor (nível 

IV) e onde a escolha do problema a ser analisado estava sob 

responsabilidade dos estudantes (nas atividades de nível V). A 

Figura 3 ilustra as classificações para esses descritores. 

Infelizmente, em 11% dos trabalhos não conseguimos 

classificar esse descritor (“Não Identificado” (NI)). 

 
CONCLUSÕES:  

A maioria das atividades experimentais identificadas nas dissertações e teses não estão em 

consonância com as perspectivas atuais na área de Ensino de Física em relação ao caráter investigativo 

dessas. Afirmamos isso pois 63% das pesquisas se caracterizam com um nível de abertura I e II. Essas 

Figura 2: Distribuição das pesquisas conforme nível 
de abertura das atividades experimentais. Fonte: 
criado pelo autor. 

Figura 3: Distribuição das pesquisas conforme área da física 
identificada nos experimentos desenvolvidos nas pesquisas. Fonte: 
criado pelo autor, Banco do CEDOC. 
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possuem roteiros passo-a-passo ou indicações para que o professor conduza a atividade sem que haja 

liberdade por parte dos estudantes para criar um plano de trabalho para desenvolver o experimento, 

diminuindo a liberdade de ação e oprimindo o pensamento crítico. Contudo, há a positiva presença de 

17% de trabalhos com atividades com nível de abertura maior ou igual a III, fato este que é esperançoso 

pois indica que há pesquisas preocupadas com o caráter investigativo das atividades. Considerando que 

a grande maioria dos trabalhos do corpus documental desenvolveu um produto educacional, o qual é 

gerado tencionando ser usado por professores de ensino médio, é animador encontrar tantas atividades 

de cunho explorativo, que concebem liberdade no empreendimento das experiências científicas da física. 

Ainda que a maioria das atividades não tenham elevado grau de abertura, é um indicativo de que os 

primeiros passos para a adaptação do atual ensino predominantemente passivo e bancário (FREIRE, 

2020) para um ensino investigativo e centrado na autonomia do estudante foram dados. 

Por fim, enfatizamos a importância de estudos do tipo estado da arte, para contribuir com o 

levantamento e análise do conhecimento produzido pela academia, podendo abrir espaço para a 

avaliação da qualidade da mesma, identificação de tendências e lacunas, bem como para verificação do 

avanço das pesquisas de pós-graduação (MEGID NETO; CARVALHO, 2018). 
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