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Diferentes tipos de experimentos, seus objetivos e abordagens pedagógicas. 
 

Tipo de 
experimento 

Objetivo 
pedagógico 

Em que etapa 
aplicar 

Instruções para o professor Questões para os estudantes Onde pode ser utilizado 

Observação 
inicial 

 
qualitativo ou 
quantitativo 

Propor aos 
alunos a 
observação de 
um fenômeno; 
para coletar 
dados, 
encontrar 
padrões nas 
obervações , ou 
conceber uma 
explicação. 

No início de uma 
sequeência 
didática, como 
um vínculo para 
os alunos 
desenvolverem 
compreensão 
conceitual do 
fenômeno 
observado. 

1. Escolha um experimento 
simples com um padrão de 
resposta claro. 
 
2. Não forneça explicações nem 
sugira previsões; menos ainda 
utilize termos científicos durante 
o experimento. 
 
3. Concentre a atenção dos 
estudantes sobre os aspectos 
experimentias mais importantes. 
 
4. Pergunte aos alunos o que eles 
estão observando. Insista para 
que eles realizem registros por 
escrito, e evite que eles 
elaboraem inferências.  
 
5. Após todos concordarem sobre 
os resultados (registros) de suas 
observações, então solicite 
possíveis explicações para o 
fenômeno observado. 

1. O que você observa? 
 
2. O que você vai anotar? 
 
3. Quais são as possíveis 
explicações sobre suas 
observações? 
 
4. Que quantidades física podem 
ajudá-lo a compreender o 
fenômeno? 
 
5. Construa tabelas com suas 
medidas, variando um parâmetro 
de controle. 
 
6. Represente as medidas 
graficamente e procure a 
existência de padrões. 
 
7. Formule uma pergunta a partir 
do padrão observado e, em 
seguida, proponha uma hipótese 
para responder a essa pergunta. 

Sala de aula ou 
laboratório. 
 
Se for utilizado em sala de 
aula, o professor sugere 
aos alunos elaborar uma 
explicação, compartilhá-la 
com seus colegas e buscar 
convencê-los de seu 
modelo. 
 
Em seguida, o professor 
solicita aos grupos que 
compartilhem e discutam 
suas idéias. 
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Diferentes tipos de experimentos, seus objetivos e abordagens pedagógicas. 

 

Tipo de 
experimento 

Objetivo 
pedagógico 

Em que etapa 
aplicar 

Instruções para o professor Questões para os estudantes Onde pode ser utilizado 

Teste de um 
conceito 

 
qualitativo ou 
quantitativo 

 

Deixar os alunos 
testarem suas 
explicações (que 
eles inventaram) 
para compreender 
conceituralmente o 
o fenômeno 
observado.  

Após elaborarem e 
construirem uma 
ou mais hipóteses 
para a desrição/ 
modelamento do 
fenômeno, devem 
elaborar novos 
experimentos que 
permitam testar 
suas hipóteses. 
 
Outra possibilidade 
é usar seu modelo 
para prever os 
resultados de 
outros 
experimentos 
sugeridos pelso 
professor. 

1. Dispor de equipamento pronto 
para que os alunos podem 
observa-lo e testá-lo enquanto eles 
estão desenvolvendo experimentos 
de teste, para caracterizar seu 
modelo experimental. 
 
2. Encontrar novos experimentos 
cujos resultados podem ser 
previstos a partir das hipóteses 
utilizadas no experimento anterior. 
 
3. Solicite aos alunos que discutam 
os resultados do experimento em 
função do conceito e do modelo 
proposto por eles. 
 

1. Qual é o conceito que você 
pretende testar? 
 
2. Qual o equipamento que você 
precisa para esse testes? 
 
3. Qual é a sua previsão do 
resultado? De que forma ela é 
baseada no conceito? 
 
4. Porque existe uma 
incompatibilidade entre a sua 
previsão e o resultado do teste? 
Você precisa rever o seu modelo 
ou o seu experimento proposto? 
 
5. O que você ignorou em sua 
análise que pode ter provocado 
erro em sua previsão? 
 

Sala de aula ou laboratório.  
 
Caso o experimentos seja 
uma demonstração na sala 
de aula, o professore deve 
solicitar uma previsão do 
resultado à classe antes de 
realizar o experimento. 
 
Os alunos também podem 
projetar experimentos de 
teste para seus modelos 
como parte de suas tarefas 
escolares, como lição de 
casa. 
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Diferentes tipos de experimentos, seus objetivos e abordagens pedagógicas. 

Tipo de 
experimento 

Objetivo 
pedagógico 

Em que etapa 
aplicar 

Instruções para o professor Questões para os estudantes Onde pode ser utilizado 

Aplicação de 
um ou mais 
conceitos 
 
qualitativo ou 
quantitativo 
 

Os alunos devem 
testar o modelo/ 
conceito que 
desenvolveram. 
Para isso devem 
explicar outros 
fenômenos 
similares ou 
inventar um 
dispositivo baseado 
nesses conceitos. 
 

Depois que os 
estudantes tenham 
confiança de que 
sua explicação, 
modelo ou 
conceito está de 
acordo com uma 
explicação 
científica ou com 
um conceito 
científico. 
 

1. Escolha experiências que façam 
parte do cotidiano dos seus alunos, 
que sejam baseadas na vida real . 
 
2. Peça aos alunos para articular o 
conceito de que eles elaboraram 
para explicar ou prever o resultado 
desse novo experimento. 
 
3. Solicite aos alunos avaliar 
previamente a precisão das 
medidas que podem ser realizadas 
com o dispositivo que eles se 
propõe a construir. 
 

1. Definir uma situação problema. 
 
2. Separar o problema em distintas 
ações, identificar o conjunto de 
processos que se constituem no 
problema (análise) . 
 
3. Acessar os conceitos mais 
relevantes necessários à solução. 
 
4. Identificar variáveis a serem 
utilizadas nas análises e nos 
modelosl; bem como as 
quantidades a serem medidas.  
 
5. Identificar outras possíveis 
soluções. 
 
6. Escolher critérios para usar na 
avaliação das soluções propostas . 
 
7. Avaliar as soluções e os modelos. 

 
Laboratório para a 
construção de novos 
dispositivos 
 
 
Sala de aula ou laboratório 
para as demais tarefas. 
 

Adaptado de “Role of Experiments in Physics Instruction – A Process Approach”, E. Etnika, A. Van Heuvelen, D.T. Brookes, D. Mills. The Physics Teacher, vol. 40, Setembro 
2002, 351-355 
 


