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A Experiência 
 
 No verão de 1983 eu era praticamente recém formado, com apenas seis 
meses de prática pedagógica. Entretanto, os cursos de Instrumentação para 
Ensino de Física I e II e o contato profundo e profícuo com a Professora Beatriz 
Alvarenga Álvares na UFMG, haviam me dado a certeza de que os professores de 
Física, sobretudo o licenciado, deveriam desenvolver novas técnicas e estratégias 
de ensino, de modo a tornar mais clara e agradável a iniciação à disciplina, com 
vistas a um aprofundamento mais rigoroso a posteriori. 
 A essas alturas a referida professora e seus discípulos, entre os quais 
prazerosamente me incluo, haviam sofrido resistências surdas e depois abertas no 
meio acadêmico, pressuroso em manter as aparências de grandes didatas e não a 
realidade, ou seja a de que eram enormes depósitos de conhecimento, mas 
incapazes de comunicá-lo à sociedade que os sustentava e sustenta. 
 Na minha experiência de Governador Valadares, também enfrentei 
resistências surdas. O curso ,na verdade, foi um arranjo, para que uma turma de 
licenciados em Física preenchesse uma lacuna de carga horária. E segundo a 
mentalidade que encontrei, eu deveria ser capaz de improvisar, no correr de uma 
semana ou pouco mais, um profundo tratado de elucubrações laboratoriais a nível 
de bacharelado ou pós-graduação. 
 A turma era de licenciandos e não bacharelandos. Portanto, enfrentariam o 
trabalho de dar aulas em escolas precárias, com laboratórios idem, para não dizer 
inexistentes. Conclusão: profundas elucubrações laboratoriais de nada llhes 
valeriam.. 
 Optei, pois, com apoio da direção do  MIT-MG, por um curso descontraído 
onde a improvisação rústica  foi   substituída por  uma improvisação mais refinada. 
Nesta,  alunos e professores iriam construindo seus próprios materiais de 
experimentação.  Destes, alguns poderiam até ser definitivos e incorporados ao 
acervo da escola. Como já disse antes, e a prática posterior de 15 anos viria a 
confirmá-lo, o processo produzia um certo pensar tecnológico extra, com alunos 
e professores, sobretudo aqueles, contribuindo para melhoria de desempenho de 
algum instrumento, tal como no caso do motorzinho elétrico, aperfeiçoado por um 
aluno do Colégio  O Precursor de Belo Horizonte. E até a invenção de outro. 
 Eu estava extremamente estimulado pelo meu sucesso no V Simpósio de 
Ensino de Física, onde o material teve muita repercussão e está registrado nos 
Anais da Sociedade Brasileira de Ensino de Física. 
 Vencidas as resistências, o curso foi um sucesso. Seguem-se opiniões de 
alunos entre estupefatas e eufóricas ante o meu trabalho,  eu que nada seria sem 
eles,  ou seja um professor novato no verão de 1983 
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 “No início do curso senti-me perdido e caótico, pois minhas idéias não 
estavam casando com os objetivos do professor. Mas logo depois comecei a 
analisar-me e cheguei à conclusão de que estava faltando algo em mim, pois aula 
experimental é tornar as teorias em fatos concretos independentemente do tipo de 
material, pois o bom trabalhador trabalha com instrumentos desde os mais 
requintados aos mais simples e rústicos. 
 Admirei o professor pela sua humildade em chegar num curso onde 
estávamos acostumados com teorias e teorias de alto nível e ele com sua 
simplicidade vendeu seu peixe. Chegou com seu material rústico, tornando as 
altas teoria em experiências simples e objetivas. Tirei grande proveito das aulas. 
Gostei, pois as experiências confirmam minhas aulas teóricas” 

Jerônimo Moreira 
 

 “Análise do professor: gostei do seu modo de dar aula, de sua simplicidade 
em transmitir conhecimentos e até mesmo de receber críticas a respeito do seu 
trabalho. No entanto, o ponto alto do curso ficou mais patente, quando veio à tona 
a capacidade criativa do mesmo, representada através de equipamentos 
elaborados com “lixo” e que nos mostrou quanto “ouro” existe dentro do mesmo.  
 De todos os cursos que fiz, este foi o único que deu vontade de pensar 
depois.” 

Ânuar Freire Chequer 
 

 “Fazendo uma análise geral do curso de Física Experimental considero-o 
satisfatório. Devido às condições circunstanciais existentes, como um laboratório 
desconhecido para o professor preparar um curso de curta duração. 
 Pudemos verificar a capacidade de conseguir bons resultados com 
aparelhos simples, fabricados com nossos próprios recursos.” 

Cassiano Feliciano dos Santos 
 

 “Apesar do tempo que foi muito curto, pela importância do curso de Física 
Experimental, achei que os objetivos foram atingidos. Achei fascinante o poder de 
criatividade do professor Alberto e também sua capacidade de improvisar o 
material de laboratório tornando-os bastante baratos. 
 O curso foi de grande utilidade e despertou em mim um interesse bem 
maior que eu tinha pelos experimentos de Física. 
 O professor foi excelente superando a minha expectativa em torno do 
curso.” 

Sebastião de Oliveira 
 

 “Vim fazer este curso achando que trabalharíamos com os materiais 
existentes em laboratório. Mas o professor chegou com idéias novas nos 
mostrando como poderíamos trabalhar com as mesmas experiências só que com 
materiais bem mais acessíveis.” 

Maria Auxiliadora de Carvalho Coelho 
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 “Análise do Curso de Física Experimental 
 O curso foi bom, pois o professor trouxe algumas idéias de programar aulas 
experimentais em termos rústicos com o material simples do qual podemos dispor. 
 No início realmente fiquei sem entender o que estava acontecendo, pois 
vim fazer o curso, pensando em outros termos de material requintado o qual a 
escola possui, mas logo que vi os objetivos do professor, comecei a entender e 
passei realmente a me interessar pelo que ele estava propondo. 
 Para mim foi bom, pois poderei aplicar algo do qual vi aqui em minhas aulas 
de Ciências, já que trabalho em escola estadual” 

Soelene Bento de Morais 
 

 
 “Física Experimental 
 Quando começamos o curso, realmente eu estava com outras idéias a 
respeito de Física Experimental. 
 Pensei que ficaríamos o dia inteiro fazendo experiências e mais 
experiências, montando e desmontando aparelhos e à noite elaborando relatórios 
e mais relatórios. Realmente um curso estafante. 
 Aí o senhor chegou com uma mentalidade diferente, uma visão nova de 
laboratórios e muita vontade de nos mostrar uma Física sem quebra-cabeças. 
 Estranhei, porque não era o que esperava e pus-me então naquela de 
observar. Colocar o máximo de atenção em tudo para ver como é que ia ficar. 
 E durante o curso, à medida que as coisas iam se desenrolando fui tendo 
outras reações, às vezes achava estranho, outras interessantes e outras como as 
experiências de ótica, vibrei. Achei-as realmente maravilhosas. 
 Não sei se corretamente fui formando minha opinião a respeito.  
 Acho que contra todas nossas expectativas o senhor veio com o objetivo de 
desmistificar as aulas de laboratório de Física. Queria nos ensinar maneiras novas 
de experimentar em Física, nos mostrar que partindo de um monte de coisas 
praticamente sem utilidade e jogadas no “lixo” podemos criar processos de 
demonstração interessantíssimos, e acabar observando a Física até em pequenas 
“bobagens”. 
 Penso que seu objetivo foi atingido e acho até que o senhor espera agora  
que em nossas aulas passemos isso para nossos alunos; desenvolvamos nossa 
criatividade e levemos nossos alunos a desenvolver o gosto pela pesquisa, pelo 
estudo experimental e sua criatividade. 
Achei muito bom esse método do senhor, mas acredito também que precisamos 
de muitos e muitos mais professores com essa mentalidade, essa visão de ensino 
de Física. `recisamos principalmente de uma estrutura educacional preocupada 
em avaliar o professor pelo seu saber e não pelos seus títulos e currículos” 

Giovanna Cascell Schelb 
 
 
 


