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UMA PROPOSTA DE METODOLOGIA

RESUMO 

Com inúmeros canais interativos disponíveis em mídias sociais, propor novas metodologias 
em sala de aula que instiguem o estudante a trocar o papel passivo pelo de protagonista em 
seu próprio aprendizado é um desafio para a atividade docente. Um ponto impo
para que isso aconteça sugere
comumente verbalizados tanto por docentes quanto discentes exemplificam o porquê de a 
mudança precisar ocorrer em dois sentidos. De um lado, temos metodol
que ganham o status de aulas rotineiras, do ponto de vista docente, e pouco envolventes 
quando vistas pelo prisma dos estudantes. De outro, percebe
recursos tecnológicos, que a primeira vista seriam a promess
na verdade parecem não alterar esse cenário de insatisfação permanente e coletiva. Para 
contribuir com a proposição de metodologias ativas de ensino para as aulas de laboratório 
de física, propomos neste trabalho um método em q
roteiro prático já definido (construído  pelo professor ou disponibilizado por fabricantes para 
seus kits-ciência), passe a ter a autonomia de propor experimentos (roteiros e 
equipamentos), em acordo com o conhecimento t
científico.  O objetivo é estimular o estudante a ser o protagonista em atividades 
experimentais, a partir do conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Dessa forma, 
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Com inúmeros canais interativos disponíveis em mídias sociais, propor novas metodologias 
em sala de aula que instiguem o estudante a trocar o papel passivo pelo de protagonista em 
seu próprio aprendizado é um desafio para a atividade docente. Um ponto impo
para que isso aconteça sugere-se um fluxo em via dupla: professor e estudante. Discursos 
comumente verbalizados tanto por docentes quanto discentes exemplificam o porquê de a 
mudança precisar ocorrer em dois sentidos. De um lado, temos metodol

de aulas rotineiras, do ponto de vista docente, e pouco envolventes 
quando vistas pelo prisma dos estudantes. De outro, percebe-se que a utilização de novos 
recursos tecnológicos, que a primeira vista seriam a promessa para aulas mais dinâmicas, 
na verdade parecem não alterar esse cenário de insatisfação permanente e coletiva. Para 
contribuir com a proposição de metodologias ativas de ensino para as aulas de laboratório 
de física, propomos neste trabalho um método em que o estudante, em vez de seguir um 
roteiro prático já definido (construído  pelo professor ou disponibilizado por fabricantes para 

ciência), passe a ter a autonomia de propor experimentos (roteiros e 
equipamentos), em acordo com o conhecimento teórico adquirido e à luz do 

.  O objetivo é estimular o estudante a ser o protagonista em atividades 
experimentais, a partir do conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Dessa forma, 

                         

Universidade Federal de Ouro Preto, Programa de graduação em Engenharia de Computação, João 
Minas Gerais, suzane.ferp@gmail.com 

Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas, João 
nan.ferreira@ufop.edu.br 

Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas, João 
Minas Gerais, miguelmonteiro@ufop.edu.br 

Universidade Estadual do Piauí, Campus Prof. Antonio Giovanne Alves de Sousa, 

      

LABORATÓRIOS 

Suzane F. Pinto1 
Graduação em Engenharia de Computação 

Ronan S. Ferreira 2 
Doutorado em Física  

 Miguel M.Costa 3 
Mestre em Engenharia Elétrica 

Agmael M. Silva 4 
Doutorado em Física  

Com inúmeros canais interativos disponíveis em mídias sociais, propor novas metodologias 
em sala de aula que instiguem o estudante a trocar o papel passivo pelo de protagonista em 
seu próprio aprendizado é um desafio para a atividade docente. Um ponto importante é que 

se um fluxo em via dupla: professor e estudante. Discursos 
comumente verbalizados tanto por docentes quanto discentes exemplificam o porquê de a 
mudança precisar ocorrer em dois sentidos. De um lado, temos metodologias tradicionais 

de aulas rotineiras, do ponto de vista docente, e pouco envolventes 
se que a utilização de novos 

a para aulas mais dinâmicas, 
na verdade parecem não alterar esse cenário de insatisfação permanente e coletiva. Para 
contribuir com a proposição de metodologias ativas de ensino para as aulas de laboratório 

ue o estudante, em vez de seguir um 
roteiro prático já definido (construído  pelo professor ou disponibilizado por fabricantes para 

ciência), passe a ter a autonomia de propor experimentos (roteiros e 
eórico adquirido e à luz do método 

.  O objetivo é estimular o estudante a ser o protagonista em atividades 
experimentais, a partir do conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Dessa forma, 
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secionamos o método em três partes. São elas: (
proposição do roteiro experimental e (
realizado. Cada uma dessas etapas tem como guia uma ou mais competências 
profissionais, tais como: inovação, criatividade, pró
pensamento científico, visando aproximar o ambiente acadêmico ao ambiente profissional. 
Note que essa metodologia se diferencia das metodologias de laboratório comumente 
empregadas, uma vez que essas assumem, de for
exposição teórica, (ii)  exposição do roteiro experimental, (
relatório da atividade experimental. Dessa forma, os docentes protagonizam os itens (
Aplicamos nossa metodologia às aulas de física experimental e depois buscamos saber dos 
estudantes posicionamentos a respeito dessa dinâmica proposta por meio de um 
questionário, cujo objetivo era estimar se eles conseguiram observar e desenvolver as 
habilidades que o método visa estimular, a fim de aproximar o ambiente acadêmico do 
profissional. Nesse sentido, o método foi capaz de fazer com que os estudantes pensassem 
sobre as habilidades essenciais para uma metodologia ativa, mesmo que não tivessem um
conhecimento prévio a respeito. Nossa análise pode ser estendida para outras disciplinas 
com a ressalva de que o docente ateste sobre a segurança da natureza dos experimentos e 
que as atividades propostas possam ser totalmente realizadas pelos estudantes,
estimular o protagonismo dos estudantes em seu próprio processo de aprendizagem na 
associação entre teoria e prática.

Palavras-chave: Metodologias de ensino; Metodologia ativa; Ensino de ciências.
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secionamos o método em três partes. São elas: (i) exposição teórica, (ii) seminário teórico e 
proposição do roteiro experimental e (iii) seminário para a exposição do experimento 
realizado. Cada uma dessas etapas tem como guia uma ou mais competências 
profissionais, tais como: inovação, criatividade, pró-atividade, protagonismo, senso crítico e 
pensamento científico, visando aproximar o ambiente acadêmico ao ambiente profissional. 
Note que essa metodologia se diferencia das metodologias de laboratório comumente 
empregadas, uma vez que essas assumem, de forma geral, o seguinte protocolo: (

)  exposição do roteiro experimental, (iii) execução do experimento e (
relatório da atividade experimental. Dessa forma, os docentes protagonizam os itens (
Aplicamos nossa metodologia às aulas de física experimental e depois buscamos saber dos 
estudantes posicionamentos a respeito dessa dinâmica proposta por meio de um 
questionário, cujo objetivo era estimar se eles conseguiram observar e desenvolver as 

bilidades que o método visa estimular, a fim de aproximar o ambiente acadêmico do 
profissional. Nesse sentido, o método foi capaz de fazer com que os estudantes pensassem 
sobre as habilidades essenciais para uma metodologia ativa, mesmo que não tivessem um
conhecimento prévio a respeito. Nossa análise pode ser estendida para outras disciplinas 
com a ressalva de que o docente ateste sobre a segurança da natureza dos experimentos e 
que as atividades propostas possam ser totalmente realizadas pelos estudantes,
estimular o protagonismo dos estudantes em seu próprio processo de aprendizagem na 
associação entre teoria e prática. 
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) seminário teórico e 
) seminário para a exposição do experimento 

realizado. Cada uma dessas etapas tem como guia uma ou mais competências 
atividade, protagonismo, senso crítico e 

pensamento científico, visando aproximar o ambiente acadêmico ao ambiente profissional. 
Note que essa metodologia se diferencia das metodologias de laboratório comumente 

ma geral, o seguinte protocolo: (i) 
) execução do experimento e (iv) 

relatório da atividade experimental. Dessa forma, os docentes protagonizam os itens (i) e (ii). 
Aplicamos nossa metodologia às aulas de física experimental e depois buscamos saber dos 
estudantes posicionamentos a respeito dessa dinâmica proposta por meio de um 
questionário, cujo objetivo era estimar se eles conseguiram observar e desenvolver as 

bilidades que o método visa estimular, a fim de aproximar o ambiente acadêmico do 
profissional. Nesse sentido, o método foi capaz de fazer com que os estudantes pensassem 
sobre as habilidades essenciais para uma metodologia ativa, mesmo que não tivessem um 
conhecimento prévio a respeito. Nossa análise pode ser estendida para outras disciplinas 
com a ressalva de que o docente ateste sobre a segurança da natureza dos experimentos e 
que as atividades propostas possam ser totalmente realizadas pelos estudantes, a fim de 
estimular o protagonismo dos estudantes em seu próprio processo de aprendizagem na 
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