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RESUMO 
 

Este trabalho relata um conjunto de atividades desenvolvidas sob proposta didática 
baseada no ensino por investigação em laboratório aberto junto a um grupo de 
estudantes do Ensino Médio de um Colégio Estadual do Paraná. Nestas atividades 
os estudantes avaliaram, mediante uma sequência de questões, conceitos básicos 
sobre eletricidade através de construção de circuitos com lâmpadas como resistores 
e outros materiais de fácil acesso.A abordagem utilizada é uma alternativa à 
abordagem tradicional baseada na utilização de quadro e giz, e tem como objetivo 
verificar as contribuições de uma proposta didática baseada no ensino por 
investigação para a evolução conceitual sobre eletricidade em alunos do ensino 
médio. A pesquisa empreendida foi de abordagem qualitativa de natureza aplicada 
com objetivos exploratórios e, quanto à base procedimental, figurou-se como uma 
pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados foram fichas que traziam 
questões a serem respondidas em consonância com as etapas do ensino por 
investigação em laboratório aberto preconizadas na literatura. A observação da 
reação dos estudantes frente às situações às quais foram expostos demonstrou que 
a proposta é motivadora, pois os alunos realizam as atividades com entusiasmo e 
curiosidade. Demonstrou também que as ideias prévias foram reconstruídas, 
atingindo um grau de elaboração mais aprofundado do que suas concepções 
prévias. Os indícios de aprendizagem, como o nível de elaboração dos conceitos e a 
utilização de termos específicos nas interações argumentativas registradas de modo 
escrito, evidenciam que a proposta se mostrou eficaz para a evolução conceitual 
sobre eletrodinâmica para o grupo em tela. 
 

Palavras Chaves: Ensino por Investigação; Laboratório aberto, Evolução 
Conceitual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

THE TEACHING BY INQUIRY IN OPEN LABORATORY AS A DIDATIC 

PROPOSAL FOR ELECTRODYNAMICS TRAINING. 

 
This work reports a set of activities developed under didactic proposal based on 
teaching by inquiry in an open laboratory with a group of high school students from a 
State School of Paraná, Brazil. In these activities the students evaluated, through a 
sequence of questions, basic concepts about electricity through the construction of 
circuits with lamps as resistors and other materials of easy access. The approach 
used is analternative to the traditional approach based on the use of chalk board and 
chalk. Aims to verify the contributions of a didactic proposal based on research 
teaching for the conceptual evolution on electricity in high school students. The 
research under taken was of a qualitative approach of applied nature with exploratory 
objectives and, as far as the procedural basis, it was figured as an action research. 
The data collection instruments were pieces that presented questions to be 
answered in consonance with the stages of teaching by research in open laboratory 
recommended in the literature. The observation of there action of the students to the 
situations to which they were exposed demonstrated that the proposal is motivating, 
because the students carry out the activities with enthusiasm and curiosity. It also 
demonstrated that previous ideas were built, reaching a deeper degree of elaboration 
than their previous conceptions. The evidence of learning, such as the level of 
elaboration of concepts and the use of specific terms in written argumentative 
interactions, evidences that the proposal was effective for the conceptual evolution 
on electrodynamics for the screen group. 
 
 
Key Words: Research Teaching; Open Lab, Conceptual Evolution. 
 
 
 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

  

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... 7 

LISTA DE QUADROS ................................................................................................. 8 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

2 APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA ............................................................... 17 

2.1 Identificação e caracterização do problema ........................................................ 17 

2.2 Motivação da pesquisa – Um relato de experiência ............................................ 18 

3 O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO PROPOSTA DIDÁTICA. ...................... 22 

3.1 Um Breve Histórico sobre o Ensino Por Investigação ......................................... 22 

3.2 Fundamentos do Ensino Por Investigação .......................................................... 25 

4. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. ................................................................ 31 

4.1 Caracterização do Contexto e dos Sujeitos ......................................................... 31 

4.2 O Grupo ............................................................................................................... 31 

4.3 As Atividades ....................................................................................................... 33 

4.4 Os Materiais Utilizados ........................................................................................ 38 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS ........................................................................... 40 

5.1 Natureza da Pesquisa ......................................................................................... 40 

5.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos dados ...................................................... 41 

6 DESCRIÇÃO DOS MOMENTOS DA PESQUISA .................................................. 44 

6.1 Momento 1 .......................................................................................................... 44 

6.2 Momento 2 .......................................................................................................... 53 

6.3 Momento 3 .......................................................................................................... 56 

7 ANÁLISE E RESULTADOS .................................................................................... 57 

7.1 Motivações para a realização das atividades ...................................................... 58 

7.2 Categorias relacionadas  às interações argumentativas dos estudantes ............ 64 



 

 

 

 

7.3 A identificação das ideias prévias ....................................................................... 65 

7.4 Constituição do circuito ....................................................................................... 67 

7.5 Física do Circuito ................................................................................................. 68 

8 Considerações Finais ............................................................................................. 70 

9  REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 72 

ANEXOS ................................................................................................................... 76 

Anexo 1. Atividades do Momento 1 ........................................................................... 77 

Anexo 2. Atividades do momento 2 ......................................................................... 101 

Anexo 3. Atividades do Momento 3. ........................................................................ 107 

 



13 

 

 

 

1INTRODUÇÃO 

 

O ensino por investigação destaca-se em meio à pluralidade de posturas 

metodológicas que vem sendo debatidas(e nem sempre praticadas)pelos 

professores para o enfrentamento do ensino de Física, muitas vezesapontado como 

desarticulado e dogmático (BRASIL, 2002; PEREZ, 2011). Esta proposta didática 

vem sendo amplamente discutida no ensino das ciências em razão de seus 

resultados significativos em relação à aprendizagem quando comparados com ações 

didáticas tradicionais como o uso de giz e lousa (ZÔMPERO; LABURU, 2012, 

SOLINO et al, 2015).  

Uma das vertentes do ensino por investigação é o laboratório aberto, no qual 

os estudantes podem, através de manipulações de materiais,no laboratório escolar, 

construir e desconstruir hipóteses visando a construção do conhecimento acerca de 

seu objeto de estudo (AZEVEDO, 2012). 

Neste trabalho, abordamos a eletricidade, através da exploração de conceitos 

de eletrodinâmica e associações de resistores,à luz de uma proposta baseada no 

ensino por investigação em laboratório aberto. O que nos motivou para a escolha do 

conteúdo forama familiaridade do pesquisador com o tema, as dificuldades 

existentes no ensino de eletricidade sendo “[...]uma das áreas da Física que 

possuem mais estudos referentes a dificuldades de aprendizagem” (DORNELES et 

al, 2006, p.488) , além da potencialidade do conteúdoem relação a 

contextualização,porestar relacionado diretamente com a vida das pessoas pela 

crescente utilização de diversos eletrodomésticos, televisores cada vez mais 

modernos, computadores,tabletse“smartphones” entre outros. 

Embora os fenômenos elétricos nos acompanhem em nossas atividades 

diárias, os princípios científicos deste assunto,geralmente, são carregadosde 

concepções alternativas, muitas vezes distorcidas, em relação à sua natureza e 

aplicação. Nessa perspectiva, se por um lado o fato de os alunos terem certa 

familiaridade com o assunto é benéfico, permitindo ao professor recorrer a situações 

conhecidas pelos estudantes, por outrolado, esta familiaridade com o tema acaba 

sendo um problema no ensino de conceitos de Física, pois nem sempre os 
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fenômenos aparentes observados pelos estudantes convergem com os modelos 

científicos aceitos atualmente, conforme descreve Crespo (2010): 

[...] a grande familiaridade do aluno com os conteúdos envolvidos, o que faz 
com que ele tenha numerosas ideias previas e opiniões que resultam, de 
modo geral, úteis para compreender o comportamento da natureza, mas 
que competem na maioria das vezes com vantagem, com aquilo que é 
ensinado na escola. (CRESPO, 2010, p. 191). 

 

Nesse contexto, um objetivo basilar no ensino dos conteúdos em Física é a 

mudança conceitual, ou seja, a transformação dos conhecimentos do senso comum 

em conhecimentos científicos mais elaborados. Essa mudança, segundo Posner (et 

al., 1982, APUD CRESPO, 2010), se dá através da passagem por quatro etapas nas 

quais é necessário que: 

a) O aluno esteja insatisfeito com suas concepções alternativas; 
b) O aluno disponha de uma nova concepção inteligível; 
c) A nova concepção pareça plausível ao aluno; 
d) A nova concepção se mostre mais frutífera e produtiva que a concepção 
alternativa original (CRESPO, 2010, p.125). 
 
 

Essa mudança conceitual, à luz das etapas apresentadas é permeada por 

sucessivas reconstruções, sempre presente à relação, muitas vezes antagônicas, 

entre os conceitos que os estudantes construíram pela vivência com o mundo real e 

os conceitos científicosveiculadospela escola. Cappechi, (2004) afiança que a 

mudança conceitual pode ser promovida através das interações argumentativas, 

considerando que a argumentação nesse contexto é “todo e qualquer processo por 

meio do qual a análise de dados, evidências e variáveis permitem o estabelecimento 

de uma afirmação que relaciona uma alegação e uma conclusão, ou seja, um 

argumento.(p.47),valorizando-as quando ocorrem  entre professor- aluno, aluno-

aluno. Atribui ao professor o papel de mediador entre a cultura cientifica, que se 

apresenta como cultura científica escolar, e a cultura cotidiana dos estudantes. 

Destacamos que esse autor diferencia os conhecimentos científicos dos 

conhecimentos científicos escolares: “A linguagem científica sofre transformações 

para adequar-se ao contexto da sala de aula e, nesse processo, algumas 

características da cultura científicasão mantidas e outras não.”(CAPPECHI, 2004, 

p.60)  

As interações argumentativas visam um ensino que 

promovaalfabetizaçãocientífica que é um ensino que oportuniza aos estudantes a 
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construção de seus conhecimentos conceituais através de sua ativa participação, 

em atividades que promovam a discussão, a argumentação e o senso crítico, em 

contraposição à visão fechada e dogmática da ciência, que fornece respostas 

imutáveis. Como resultados de uma ação que privilegie as interações 

argumentativas, espera-se que se identifiquem as ideias prévias dos estudantes 

acerca do objeto de estudo e que permita a estruturação dos conhecimentos aos 

estudantes. (CARVALHO, 2012; CAPECCHI, 2004) 

 O presente trabalho descreve uma série de atividades baseadas no ensino 

por investigação em laboratório aberto em que os estudantes avaliaram, mediante 

uma sequência de questões e problemas propostos, conceitos básicos em 

eletricidade, tendo como objeto de estudo os circuitos elétricos de corrente contínua. 

São apresentadas algumas das concepções alternativas expressas pelos estudantes 

sobre conceitos básicos de eletricidade e discute-se como eles reelaboraram seus 

conceitos, a partir de atividades práticas em laboratório e com uso de simulador 

computacional.  

Para fins de apresentação estetexto foi estruturado em 8 seções. A Seção 

1apresenta uma breve introdução de alguns pressupostos teóricos e de como a 

pesquisa foi realizada. 

A Seção 2faz uma apresentação da problemática fazendo a identificação e a 

caracterização do problema de pesquisa além de descrever a motivação para a 

realização dessa pesquisa. 

A Seção 3 aborda sobre o ensino por investigação, fazendo um breve 

panorama histórico partindo das ideias de Dewey e ressaltando suas influencias no 

ensino de ciências no Brasil além de apresentar alguns fundamentos e modalidades 

dessa proposta didática. 

Na Seção 4 são apresentados os passos de desenvolvimento da pesquisa, 

caracterizando os sujeitos participantes, o grupo de estudos, as atividades e os 

materiais utilizados na realização dessas atividades. 

A seção 5 detalha os aspectos metodológicos, caracterizando o trabalho quanto 

à natureza da pesquisa, detalhando os instrumentos de coleta e análise dos dados 

obtidos. 

A seção 6 é destinada à descrição das atividades, detalhando as questões 

propostase a ação do professor no decorrer das atividades. Também é feita a 
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organização das respostas dadas pelos estudantes aos problemas propostos. Esta 

organização permite que uma pré-análise dos dados seja desenvolvida e 

apresentada. 

A seção 7 destina-se ao aprofundamento da análise dos dados coletados, 

através de uma proposta de categorização e analise dos conteúdos. 

Na Seção 8 são apresentadas considerações finais do trabalho deste trabalho. 

Ao final, estão colocados como anexas algumas produções dos estudantes 

descritas nesse trabalho. 
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2APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

2.1 Identificação e caracterização do problema 

 

Nas últimas décadas nota-se uma iniciativa governamental em relação à 

melhoria do ensino refletida naspropostas de legislação.  A partir de 1996 com a da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, surgem documentos 

oficiais norteadores como os PCN´s em nível nacional, além de diretrizes estaduais, 

no caso do estado do Paraná, as Diretrizes Curriculares Estaduais – DCEs. Esses 

documentos apontam um panorama desafiador em relação ao ensino de Física. 

Como principais críticas ao ensino daFísica, podemos citar a disseminação de 

que o conhecimento é um produto pronto e fruto da genialidade de algumas 

pessoas, a desarticulação entre conceitos, leis e fórmulas e o mundo vivenciado 

pelos alunos e a falta de significado na aprendizagem efetiva dos conteúdos. Em 

relação aos encaminhamentos metodológicos, privilegia-se a teoria e abstração e os 

momentos práticos são colocados em segundo plano. (BRASIL, 2002). 

Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a 
linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu significado 
físico efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que 
o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela 
construção do conhecimento através das competências adquiridas. 
(BRASIL, 2002, p.23) 

 

As DCEs da disciplina de Física ainda direcionam uma crítica à pratica 
docente: 

[...] os professores devem superar a visão do livro didático como ditador do 
trabalho pedagógico, bem como a redução do ensino de Física à 
memorização de modelos, conceitos e definições excessivamente 
matematizados e tomados como verdades absolutas, como coisas reais. 
(PARANÁ, 2008, p.50) 

 

Nota-se assim um movimento em promover que o ensino de Física esteja 

relacionado à compreensão do mundo e o exercício da cidadania “Uma Física que 

explique os gastos da “conta de luz” ou o consumo diário de combustível e também 
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as questões referentes ao uso das diferentes fontes de energia em escala social, 

incluída a energia nuclear, com seus riscos e benefícios. ”(BRASIL, 2002, p.23) 

 

Entende-se, então, que a física, tanto quanto as outras disciplinas, deve 
educar para cidadania e isso se faz considerando a dimensão crítica do 
conhecimento científico sobre o Universo de fenômenos e a não-
neutralidade da produção desse conhecimento, mas seu comprometimento 
e envolvimento com aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. 
(PARANÁ, 2008, p.50) 

 

Essa mudança postural em relação ao ensino sugere encaminhamentos 

relacionados às competências relacionadas principalmente com a investigação e 

compreensão dos fenômenos físicos, a utilização da linguagem física e de sua 

comunicação e que tenham a ver com sua contextualização histórica e social 

(BRASIL, 2008) 

Diante do panorama do ensino de Física e suas potencialidades apontados 

pelos documentos oficiais, este trabalho tem como objeto de investigação uma ação 

didática ancorada nos preceitos do ensino por investigação em laboratório aberto 

para a abordagem de eletrodinâmica com um grupo de estudantes de ensino médio. 

 A questão foco da investigação versa sobre o processo de construção do 

conhecimento sobre eletricidade por parte dos alunos através do ensino por 

investigação em laboratório aberto. Neste sentido, a pergunta que guia essa 

pesquisa pode ser expressa como: Quais as contribuições de uma proposta didática 

baseada no ensino por investigação em laboratório aberto para a evolução 

conceitual sobre eletricidade em alunos do ensino médio?  

2.2 Motivação da pesquisa – Um relato de experiência 

 

Nesta seção apresentamos um breve relato sobre as motivações que 

impulsionaram esse trabalho salientando um pouco da minha experiência 

profissional como professor de Matemática e Física da rede estadual do Estado do 

Paraná. 

Em 2003 iniciei minha vida no magistério, mesmo ainda sem ter concluído a 

minha formação em Matemática, o que viria acontecer no ano seguinte. A situação 
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inicial foi de deparar-me com turmas com elevado número de alunos, sendo que a 

atuação era com alunos de 6º à 9º ano (antiga 5ª à 8ª série) e ensino médio na 

disciplina de Matemática ou aulas de Física para alunos de ensino médio, pois, em 

decorrência da falta de professores dessa disciplina, eram oportunizadas nas 

distribuições de aulas, essas aulas aos acadêmicos ou formados em Matemática. 

Fazzio (2007) considera frequente essa situação ao realizar um detalhado 

levantamento sobre o ensino de Física a nível nacional: “É fato conhecido que a 

grande maioria dos professores que lecionam física na educação básica não é 

formada em licenciatura nessa disciplina” (p.65). Sempre tive muito gosto pela 

Física, o que me fez optar por assumir essas aulas, mas sempre fui muito desafiado, 

pelo desinteresse dos estudantes e a visão de que Física é uma disciplina difícil, em 

relação ao ensino.  

Entre os colegas professores era consonante o discurso de que os alunos não 

estavam interessados e tinham muitas dificuldades, ainda, muitas vezes as críticas 

aos estudantes era de que não aprendiam Física pelo fato de não saberem 

Matemática, o que reforçava a ideia de que a Física era uma “segunda matemática”, 

ou seja, dava-se ênfase aos aspectos quantitativos dos fenômenos sem ater-se ao 

fenômeno em si e muita importância às fórmulas e onde usá-las nos exercícios. 

Para mim era um grande desafio, primeiramente porque nesse momento da 

minha vida não tinha experiência como professor nem formação acadêmica 

específica, apesar de ter cursado certa carga horária de Física durante a graduação 

em Matemática. Nessa fase eu reproduzia a tendência de tornar a Física uma 

“segunda Matemática”. Atividades em laboratório nesse momento eram quase 

impossíveis. 

Em 2009, em razão de assumir funções administrativas no Estado do Paraná 

me afastei da docência, mas sem deixar de acompanhar de perto as relações de 

ensino ocupando a condição de gestor de um colégio Estadual. Isso me permitia 

observar o pouco uso do laboratório escolar no ensino de ciências evidenciado por 

situações como o não uso de reagentes que chegavam aos seus vencimentos 

intactos ou a observação que muitos materiais provenientes de convênios com os 

governos federais e estaduais permaneciam muitas vezes lacrados em suas caixas 

por anos. 
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Em 2013 tive uma oportunidade que mudou minha visão em relação ao 

ensino: fui acompanhar os alunos de ensino médio do colégio onde trabalho em uma 

feira de profissões no recém instalado Instituto Federal do Paraná- Campus Foz do 

Iguaçu onde, para minha surpresa, me deparei com um espaço destinado ao curso 

de Física, que seria implantado no ano seguinte, com vários alunos de ensino médio 

demonstrando fenômenos e realizando experimentos. Isso me motivou querer cursar 

Física e me reportou às minhas experiências passadas e, sem titubear ingressei na 

primeira turma de Física em 2014. 

Logo no primeiro semestre, tivemos uma disciplina denominada “Panorama 

do Conhecimento Físico”, cuja abordagem era bem conceitual e experimental. O 

professor conduzia as aulas como se todas elas fossem recreativas, no bom sentido 

do termo, de forma que saíamos de lá cheios de perguntas e praticamente não 

calculávamos nada e, o mais inusitado para mim, é que sempre entendíamos de 

uma maneira aprofundada os fenômenos e conceitos propostos. 

Esse foi um momento de ruptura, em que passei a avaliar o ensino de Física 

como algo potencialmente prazeroso, e ainda que paradoxalmente para mim, 

percebi que as relações matemáticas não eram as mais importantes nessas 

abordagens. 

Com esse ímpeto, em 2014 me inscrevi no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino na Unioeste - campus de Foz do Iguaçu,como aluno especial uma disciplina 

intitulada “Ciências, Cotidiano e Tecnologias”, o que me fez refletir sobre meu papel 

no mundo das Ciências e nas relações com o ensino, pois discutíamos aspectos 

históricos, físicos, filosóficos e educacionais que me motivaram a desenvolver um 

trabalho em ensino. 

A motivação do tema eletrodinâmica sem dúvida foi fruto das discussões e 

reflexões feitas na disciplina citada, afinal tratávamos sobre as relações entre as 

ciências e os avanços tecnológicos e a eletricidade sem dúvida era um marco para 

que a tecnologia tomasse o corpo que tem na atualidade, afinal vivemos em um 

mundo cercado de computadores e telefones inteligentes que gerenciam nossas 

vidas. 

No ano seguinte, em 2015, ingressei como aluno regular do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino e as reflexões sobre o ensino de Física continuavam, no 

entanto, em decorrência da preocupação da estrutura do projeto, algumas posturas 
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didáticas foram por mim examinadas. Uma preocupação era a forma como seria 

desenvolvido o projeto de pesquisa que, a princípio, tinha uma forte inclinação para 

a proposta de sequências didáticas e foram elas que me nortearam por algum 

tempo. Nesse sentido, uma disciplina intitulada Pesquisa Qualitativa em Ciências e 

Matemática, me motivou a propor um projeto piloto a fim de levantar as 

potencialidades e fragilidades do meu projeto. Dessa proposta iniciaram-se as 

reflexões de como deveria ser uma sequência didática que promovesse uma 

aprendizagem potencialmente significativa sobre eletrodinâmica para os estudantes 

do ensino médio, porém, todas pareciam tomar um aspecto roteirístico.  

Uma forma de enfrentamento a esse modelo foi pensar, junto com o 

orientador, em atividades mais abertas em que pudéssemos lançar questões abertas 

verificando como seriam as atitudes dos alunos frente a essas propostas, para a 

partir daí termos uma diretriz de como seria a sequência didática que 

vislumbrávamos. Com o passar do tempo, percebemos que, ao adotar esta forma de 

trabalho estávamos nos alinhando a uma outra proposta didática que é o ensino por 

investigação em laboratório aberto. O trabalho a partir daí tomou um novo rumo, e 

passou-se a encontrar no ensino por investigação subsídios mais próximos da 

postura epistemológica que se pretendia assumir, optando posteriormente em 

abarcar essa proposta didática. 
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3O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO PROPOSTA DIDÁTICA. 

 

3.1 Um Breve Histórico sobre o Ensino Por Investigação 

 

Com o intuito de situar historicamente as raízes e influências do ensino por 

investigação apresenta-se um breve panorama das finalidades da educação 

científica em diferentes momentos.  

No final do século XIX surgiu nos Estados Unidos o movimento progressista 

que tinha como seu principal representante o filósofo John Dewey (1859-1952).  

Esse movimento propunha uma nova pedagogia que criticava dois modelos vigentes 

a época, que, por volta do ano de 1890, mostravam-se antagônicos: o modelo 

tradicional, centrado no currículo e os reformadores românticos que defendiam uma 

pedagogia centrada na criança (ZOMPERO, 2011; WESTBROOK, 2010). 

O modelo tradicionalista pregava “uma instrução disciplinada e gradual da 

sabedoria acumulada pela civilização” (WESTBROOK, 2010, p.16). Nesse sentido, 

esperava-se uma postura passiva do estudante, pois o termo disciplina nesse 

contexto se relacionava à obediência e submissão do estudante. O modelo 

reformista propunha “que o ensino de disciplinas deveria subordinar-se ao 

crescimento natural e desinibido da criança” (WESTBROOK, 2010, p.16), ou seja, o 

processo de ensino tinha como início e fim a criança, no entanto, não levava em 

conta a organização curricular. 

Em relação às divergências epistemológicas entre essas correntes destaca-se 

que: 

Os tradicionalistas defendiam os conhecimentos duramente adquiridos ao 
longo dos séculos de luta intelectual e consideravam que a educação 
centrada na criança era caótica, anárquica, uma rendição da autoridade dos 
adultos, enquanto os românticos celebravam a individualidade das crianças 
diante de uma pedagogia tediosa, rotineira e despótica. (WESTBROOK, 
2010, p.16) 

 

Dewey enquanto representante da vertente progressista defendia uma 

pedagogia centrada no estudante, mas se diferenciava dos reformistas, pois 

acreditava na importância de uma estruturação na grade curricular. O estudante 

nessa perspectiva seria um sujeito ativo no processo de ensino e o professor 
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assumiria o papel de facilitador desse processo.  O objetivo da educação sob essa 

ótica era de propiciar aos alunos “uma vida rica em experiências que valem a pena”, 

(WONG e PUGH, 2001, p.319), apesar de a palavra experiência ser muitas vezes 

incompreendida na teoria de Dewey. Muitas vezes relacionadas a atividades 

puramente práticas, esse não era o sentido proposto por ele: tratava-se de um 

sentido mais amplo relacionado às vivências dos alunos. (ZOMPERO, 2011; WONG 

e PUGH, 2001) 

Dewey (1934, apud WONG e PUGH, 2001) define a experiência como um 

processo contínuo em todas as criaturas vivas, os aspectos individuais e do mundo 

que nos cerca nos leva a qualificá-las através das emoções e das ideias, o processo 

de aprendizagem e as experiências nesse contexto são indissociáveis. Ao chegar a 

à idade de escolarização formal o indivíduo já traz consigo uma infinidade de 

experiências, que vão sendo reconstruídas através das reflexões, ou seja, a criança 

ao chegar na escola “já é intensamente ativa e a incumbência da educação consiste 

em assumir a atividade e orientá-la” (DEWEY, 1899, p. 25 apud WESTBROOK, 

2010, p.15) 

A primeira metade do século foi permeada por diversos eventos como: I 

Guerra Mundial (1914-1918), a Gripe Espanhola (1918-1920) , a Grande Depressão 

(1929-1939),  a II Guerra Mundial (1939-1945). Diante desses contextos, o cenário 

educacional abarcou programas que norteavam o ensino de ciênciasa partir de 

saberes práticos relacionados à vida em sociedade. Eram ressaltados temas como a 

saúde pública, migração e urbanização sendo que a finalidade da educação era a 

formação de cidadãos produtivos na sociedade (CHIAPPETTA, 2008). Uma crítica 

recorrente a esse modelo era a falta de rigor acadêmico pelo o fato de os alunos 

estarem inseridos em situações que privilegiavam muito as experiências e de certa 

forma abandonar o conhecimento científico (ZOMPERO, 2011, DEBOER, 2006).  

O ideário progressista impactou significativamente o currículo do ensino de 

ciências dos Estados Unidos e, nesse período, o crescente aumento na população 

de estudantes exigia uma reformulação curricular. Dewey, em 1910, sugeria a 

inclusão do ensino por investigação no ensino primário e secundário. Em 1924, a 

Associação Americana para o Avanço da Ciência recomendava uma abordagem 

baseada na investigação (CALDWELL, 1924 apud CHIAPPETTA, 2008). Em 1937 

as ideias de Dewey foram base para a comissão responsável pela formulação do 
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currículo do ensino secundário, e o termo inquirycomeçou figurar nos currículos no 

ensino de ciências e em recomendações do Comitê Nacional e em pesquisas sobre 

ensino nesta época (BAROW, 2006; CHIAPPETTA, 2008). 

No período após a segunda Guerra Mundial os Estados unidos 

vivenciaramuma grande expansão econômica e a guerra fria com a extinta União 

Sovética. Esse momento exigia avanços científicos e tecnológicos. O lançamento da 

Sputnik em 1957reforçava a necessidade de mais rigor no ensino de ciências e 

trazia um questionamento da nação em relação à qualidade da formação científica 

dos jovens. (BARROW, 2006) 

O lançamento do Sputnik em 1957 pelos russos incitou um programa 
massivo de reforma curricular em ciências nos EUA e educação 
matemática. O satélite espacial sinalizou que a União Soviética era mais 
avançado em ciência e tecnologia do que os Estados Unidos, apoiando 
advertências anteriores de que o sistema de ensino EUA foi ficando para 
trás.As reformas introduzidas muitas mudanças e inovações no K-12 ciência 
materiais curriculares; especialistas em currículo, professores, cientistas e 
matemáticos desempenharam um papel importante nestas reformas. 
(CHIAPPETTA, 2008, p.25). 

 

Daí emerge reformulações nos currículos, propostas e financiadas pela 

National Science Foundation (NSF), que traziam a visão de que o aluno deveria 

“pensar como um cientista” (BARROW,2006). 

Joseph Schab (1909-1988) é uma figura importante no ensino por 

investigação nas décadas de 50 e 60. Ele acreditava que professores de ciências 

deveriam usar o inquérito como elemento orientador do processo de ensino e a partir 

disso inserir distintos materiais como livros e revistas científicas.  Além da utilização 

do laboratório para auxiliar os alunos em seu estudo de conceitos científicos, 

defendia que os estudantes deveriam entender a ciência como uma série de 

estruturas conceituais que poderiam ser mutáveis a partir de novas evidências, 

acreditava que o ensino de ciências deveria ser consonante com o modo como a 

ciência é construída, desconstruindo a visão dogmática que muitas vezes é comum 

no ensino de ciências (DEBOER, 2006; CHIAPPETTA, 2008; ZOMPERO, 2011). 

Na década de 70 observa-se em alguns países, inclusive no Brasil, a 

disseminação de vertentes construtivistas. No ensino de ciências surge o movimento 

das concepções alternativas, que visava elencar as ideias que os alunos tinham 

sobre determinados conteúdos, ideias essas que, muitas vezes divergem dos 

modelos científicos vigentes e, por isso, a finalidade da educação científica nessa 
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perspectiva era a de promover nos estudantes a mudança conceitual (ZOMPERO, 

2011). 

Na década de 80 a educação científica norte americana foi criticada pelo fato 

de não preparar os jovens para assumir papeis em uma sociedade científica e 

tecnológica, enquanto o Japão se mostrava uma grande potência na economia 

mundial. Isto levou, em 1983, à emissão do relatório intitulado “A Nation at Risk” pela 

Comissão nacional de Excelência na Educação, que advogava que a qualidade na 

educação seria um fator preponderante na liderança nas relações comerciais, 

tecnológicas e científicas. Ao final dessa década e inicio da década de 90, foram 

elaborados outros dois relatórios intitulados “Science for AllAmericans:Project 

2061”(1990) e “National Science Education Standards”(1996). Ambos objetivavam a 

alfabetização científica dos americanos trazendo apontamentos sobre a condução 

do ensino de ciências e vislumbrando um ensino consonante com natureza da 

investigação científica,em que os estudantes passariam dominar os procedimentos 

como observar, registrar, manipular, descrever, formular hipóteses, fazer perguntas, 

dando ênfase a pergunta enquanto elemento norteador da ação didática, e tentar 

respondê-las, e a compressão de seus aspectos históricos.Um termo bastante 

frisado é o inquérito como um processo de apropriação do conhecimento científico 

pelos estudantes, através da observação da natureza científica descrita 

anteriormente (BARROW, 2006; CHIAPPETTA, 2008). 

No Brasil, apesar de figurar em documentos oficiais, o ensino por investigação 

trata-se de uma estratégia pouco utilizada e ainda pouco discutida (ZOMPERO, 

2011; MUNFORD, 2011). Isso pode estar relacionado às dificuldades em relação às 

estruturas das escolas como o grande número de alunos em sala de aula e falta de 

recursos materiais ou ainda à formação dos professores de ciências que muitas 

vezes não privilegiam abordagens mais experimentais, ou as abordam em um 

modelo mais tradicional que se resume em seguir roteiros prontos sem a promoção 

da devida reflexão (BORGES,2002). 

3.2 Fundamentos do Ensino Por Investigação 

 

A proposta do ensino por investigação utiliza a ideia de que o conhecimento é 

construído a partir da ação e da reflexão do aluno diante do objeto de estudo. Em 
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outras palavras, a formulação de hipóteses e a oportunidade de verificá-las seja por 

manipulação em laboratório ou mesmo com papel e caneta, cria possibilidades para 

que os estudantes sejam figuras ativas no processo de ensino. Neste contexto,“[...] o 

aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas vezes expositivas, 

passando a ter grande influência sobre ela, precisando argumentar, pensar, agir, 

interferir, questionar, fazer parte da construção de seu conhecimento”. (AZEVEDO, 

2012, p.24) 

As atividades investigativas podem partir de um problema aberto permitindo 

que os alunos empreendam ações manipulativas, análises, formulação de hipóteses, 

discussões e reflexões de modo que possam ser explicadas suas conclusões e 

inferências e que os conceitos científicos possam ser construídos nesse processo 

(GIL E CASTRO, 1996; AZEVEDO, 2012). Gil e Castro (1996) consideram que 

alguns aspectos da atividade científica que são fundamentais em uma atividade 

investigativa: 

1. Apresentar situações abertas com nível de dificuldade adequado ao nível dos 

estudantes; 

2. Favorecer a reflexão sobre a relevância do que se é estudado, propondo 

articulações. 

3. Privilegiar e incentivar as análises qualitativas que sejam significativas no 

entendimento da situação em estudo; 

4. Conceber a formulação de hipóteses como a atividade central da investigação 

científica, com duplo papel: a de balizar as ações dos estudantes nas 

investigações e desvelar às concepções alternativas dos estudantes; 

5. Dar importância ao planejamento das ações experimentais pelos estudantes; 

6. Considerar a análise, com atenção nos resultados (sua interpretação 

física,confiabilidade etc.), de acordo com o conhecimento disponível, das 

hipóteses manejadas e dos resultados das demais equipes de estudantes; 

7. Conceder uma importância especial à memória científica que reflita o trabalho 

realizado e possam ressaltar o papel da comunicação e do debate na 

atividade científica; 

8. Ressaltar a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio de grupos de 

trabalho, que interajam entre si. 
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Diante desses aspectos do ensino por investigação, há de se pensar que a 

postura do docente deve ser diferente da assumida nos contextos tradicionais de 

ensino. Para Azevedo (2012), o professor “[...] deve tornar-se um professor 

questionador, que argumente, saiba conduzir perguntas, estimular, propor desafios, 

ou seja, passa de simples expositor a orientador do processo de ensino”. (p.25). 

Ainda segundo esse autor, o ensino por investigação pode ser aplicado mediante 

diferentes estratégias como demonstrações investigativas, laboratório aberto, 

questões abertas e problemas abertos. Cada uma das estratégias pode ser 

escolhida de acordo com o objetivo traçado pelo professor para ensino do conteúdo 

em tela e com o nível de profundidade e formalismo pretendido.    

As demonstrações investigativas, ao contrário das demonstrações puramente 

ilustrativas, têm como objetivos ilustrar os fenômenos relacionados ao objeto de 

estudo e oportunizar que os alunos empreendam reflexões e construam hipóteses 

na tentativa de explicá-lo com base nos conhecimentos científicos abordados, e 

sejam capazes de registrar suas percepções.Propõem assim uma mudança de 

postura ao estudante, que passa de expectador a investigador. O professor pode, 

por exemplo, se utilizar de episódios de história da ciência com o objetivo de 

demonstrar a percepção dos cientistas e a construção do conhecimento em pauta. 

Como consequências das demonstrações investigativas, alguns aspectos salutares 

para a reflexão sobre a prática docente emergem como a percepção das 

concepções alternativas dos estudantes, a maior interação entre os alunos e com o 

professor, a valorização da aprendizagem e não apenas dos conteúdos e a 

oportunidade de desequilibrar os conhecimentos advindos do senso comum através 

dos conflitos cognitivos (AZEVEDO, 2012). 

O laboratório aberto é uma estratégia que visa responder uma questão (ou 

um conjunto de questões) mediante a utilização de experimentos. 

Borges (2002) defende que a utilização do laboratório escolar tem seu papel 

no ensino de Ciências e, para esse autor, problemas mais abertos podem 

desencadear ações mais efetivas dos estudantes em direção à evolução dos seus 

conhecimentos: 

Uma alternativa que temos defendido há mais de uma década, e mais 
recentemente temos investigado e utilizado com nossos alunos, consiste em 
estruturar as atividades de laboratório como investigações ou problemas 
práticos mais abertos, que os alunos devem resolver sem a direção imposta 
por um roteiro fortemente estruturado ou por instruções verbais do 
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professor. Um problema, diferentemente de um exercício experimental ou 
de um de fim de capítulo do livro-texto, é uma situação para a qual não há 
uma solução imediata obtida pela aplicação de uma fórmula ou algoritmo. 
Pode não existir uma solução conhecida por estudantes e professores ou 
até ocorrer que nenhuma solução exata seja possível. Para resolvê-lo, tem-
se que fazer idealizações e aproximações. Diferentemente, um exercício é 
uma situação perturbadora ou incompleta, mas que pode ser resolvida com 
base no conhecimento de quem é chamado a resolvê-lo. (BORGES, 2002, 
p. 305). 
 

Trata-se da troca pelo simples exercício, muitas vezes mecânico ou a 

utilização tradicional do laboratório escolar, na maioria das vezes roteirística e 

fechada, por um processo investigativo carregado de hipóteses iniciais, ideias 

previas e reflexão sobre a resolução de um problema que esteja relacionado 

asituaçõescotidianas reais dos estudantes como pode ser ilustrado pela figura 1: 

 

Figura 1. Diferenças entre o uso tradicional do laboratório escolar e as 
atividades investigativas. 

Fonte:BORGES, 2002, p. 304 

 

Borges (2002) ainda destaca que existem níveis de investigação quando 

assumimos a utilização do laboratório escolar. Essa abertura considera a autonomia 

dos estudantes em relação ao ensino de ciências, como demonstra a figura 2. 
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Figura 2. Níveis de investigação em um laboratório de ciências. 

 
Fonte:BORGES, 2002, p. 306 
 

Nessa perspectiva, consideramos a partir do nível 1, os estudantes podem 

discutir sobre o que se investiga no ambiente de laboratório, sendo os níveis 2 e 3 

uma demonstração de mais autonomia frente aos objetos de estudo. 

Azevedo, 2012, elenca alguns passos para utilização do ensino por 

investigação em laboratório aberto. 

1. Proposta do problema: A apresentação do problema a ser abordado deve ser 

feita de modo a estimular a curiosidade dos estudantes, propiciando 

momentos de questionamentos. Para isso, é salutar que o problema não seja 

muito específico, permitindo ampla exploração dos questionamentos, das 

respostas e das propostas sugestões para investigação do problema. 

2. Levantamento de hipóteses: Neste momento os alunos podem expressar e 

construir suas hipóteses com o intuito de responder aos questionamentos. 

3. Elaboração do plano de Trabalho: O plano de trabalho da organização de 

quais e como serão realizadas as atividades ou experimentos na busca de 

responder as questões. 

4. Montagem do arranjo experimental e coleta de dados: nessa etapa os 

estudantes vivenciam um momento mais prático, em que manipulam o 

experimento planejado obtendo e fazendo o registro dos dados para posterior 

discussão. 

5. Análise dos dados: Na etapa de análise de dados os estudantes avaliam os 

dados obtidos e os transformam em gráficos, diagramas e avaliam suas 
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hipóteses. O grau de acurácia da análise depende dos objetivos do professor, 

mas deve ser suficiente para que conclusões sobre o fenômeno em 

investigação possa ser sistematizado como conhecimento produzido, seja na 

forma de discussão de conceitos ou na proposição de formulação 

matemática.  

6. Conclusão: é a formalização da resposta à questão inicial, que pode ser na 

forma de elaboração de conceitos que esclarecem a solução do problema ou 

na forma de obtenção de equações que modelam matematicamente o 

problema e sua solução.  

As questões abertas são aquelas propostas com base em elementos 

cotidianos que se espera uma explicação à luz dos conhecimentos científicos, que 

podem ser realizadas em grupos, esperando que os estudantes façam relações dos 

aspectos teóricos com os elementos de sua vivência. Nessa perspectiva pode-se 

explorar a produção escrita, ou simplesmente a exposição de ideias que devem ser 

elementos estruturantes do debate e basilares para a estruturação coletiva do 

conhecimento acerca do objeto em estudo (AZEVEDO, 2012). 

Os problemas abertos são situações mais amplas postas aos estudantes em 

que se espera que eles estruturem uma resposta à situação, inicialmente avaliado 

de forma qualitativa e, posteriormente, através de ajustes e definição de condições 

de contorno análises conceituais e matemáticas.Trata-se de uma proposta 

desafiadora pela quantidade de variáveis que se trata, como o número de aulas 

semanais, e pelo tempo que pode ser destinado a esse tipo de atividade. É 

importante que os problemas estejam alinhados a uma abordagem CTS – Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, pois assim terão relevância para o aluno e seu contexto 

social, sendo assim potencialmente um tema de interessante e prazeroso aos 

estudantes. Esse tipo de atividade também espera que os alunos sejam capazes de 

registrar o processo e suas conclusões e que os conhecimentos possam ser 

construídos por eles (AZEVEDO, 2012). 
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4DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. 

 

4.1 Caracterização do Contexto e dos Sujeitos 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, 

situado na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. 

O colégio conta com aproximadamente 1000 alunos, divididos em três turnos, 

atendendo Ensino Fundamental, nas séries finais e Ensino Médio, de forma regular 

e através da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A faixa etária dos estudantes 

varia de 10 a 70 anos.O colégio reflete uma dualidade em relação às condições 

socioeconômicas por atender bairros mais centrais (Jardim América, Vila Brasília, 

Jardim Cristina, Vila Paraguaia, e comunidades carentes (Jardim Jupira, Vila Portes, 

Jardim Central), além das favelas adjacentes como as comunidades da Sadia, do 

Jupira e do Bambu. Além desses alunos, o colégio também conta com grande 

demanda de alunos provenientes do Paraguai pelo fato de ser a instituição de 

ensino estadual mais próxima à fronteira Brasil- Paraguai. 

Devido à peculiaridade de ser o colégio mais próximo da fronteira com o 

Paraguai, grande parte dos alunos que apresentam condições socioeconômicas 

mais desfavoráveis, começa a trabalhar precocemente para o auxílio na renda 

familiar. Na maioria das vezes, trabalham com o transporte de mercadorias advindas 

do país vizinho. Esta jornada de trabalho é predominantemente noturna, 

apresentando grande intensidade em datas como Carnaval, dia das crianças, e 

festas de final de ano e favorecem a evasão escolar. 

Um forte problema é a drogadição, pelo fato da facilidade de acesso às 

substancias psicoativas na fronteira e a participação dos pais na escola é tímida. 

Em relação ao corpo docente, o colégio possui cerca de 80 por cento do 

quadro efetivo, contando anualmente com professores contratados 

temporariamente. Na disciplina de Física, não havia nem um professor efetivo. 

4.2 O Grupo 

 

A pesquisa foi desenvolvida com um grupo formado por 12 estudantes do 

Ensino Médio através de um Projeto de extensão vinculado à Universidade Estadual 
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do Oeste do Paraná (UNIOESTE) intitulado:“Grupo de estudos de conceitos físicos 

sobre eletricidade no Ensino Médio”. O desenvolvimento do Projeto teve início em 

novembro de 2015, estendendo-se durante todo o ano de 2016, com encontros 

semanais, com a duração média de duas horas. 

O projeto inicialmente foi pensado levando em conta a dificuldade dos 

estudantes na disciplina de Física e nabaixafrequênciade utilização do laboratório 

escolar do colégio, que embora possuísse insumos antigos, apresentavam-se em 

totais condições de uso, principalmente kits de experimentos provenientes da 

FUNBEC e outros instrumentos físicos de prazo de validade indeterminado. 

O objetivo geral da atividade de extensão era de incentivar o uso de 

atividades experimentais no ensino de Física, tendo como ponto de partida kits 

experimentais e materiais de apoio disponíveis no Laboratório de Ciências do 

Colégio, através da formação de grupo de estudos com alunos voluntários do Ensino 

Médio do Colégio. 

Como objetivos específicos figuravam: 

 Incentivar o uso do Laboratório de Ciências do Colégio tanto para atividades 

letivas regulares quanto como espaço de formação não formal;  

 Elaborar sugestões de atividades a serem desenvolvidas no Laboratório, 

sejam durante aulas regulares quanto em atividades de contra turno;  

 Incentivar a formação de Clube de Ciências com os alunos do Colégio como 

forma de alavancar a alfabetização científica e Tecnológica;  

 Alavancar a utilização do laboratório pelos professores de ciências. 

O critério para a composição do grupo foi a pré-disposição dos estudantes em 

frequentar as atividades em contra turno escolar. Para isso, inicialmente foi feita a 

divulgação sobre as atividades a serem desenvolvidas nas quatro turmas de Ensino 

Médio do colégio e posteriormente, foi aberto prazo de inscrição para os alunos. Ao 

final do período de inscrição a quantidade de alunos inscritos era de 16, no entanto, 

apenas 12 frequentaram as atividades. A faixa etária dos alunos era de 15 a 18 

anos. As atividades foram desenvolvidas em período vespertino e participaram 

quatro alunos do 3º ano, quatro do 2º ano e quatro alunos do 1º ano, todos do 

período matutino. No início das atividades nenhum dos alunos havia estudado o 
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conteúdo de eletricidade na disciplina de Física sendo que apenas os alunos do 3º 

ano viriam a estudar esse conteúdo durante o período letivo. 

Embora o projeto de extensão tenha sido realizado nos meses letivos 

compreendidos entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, oportunizando assim 

a aquisição de um vasto acervo de registros escritos dos estudantes, 

(aproximadamente 150 laudas), as atividades descritas nesse trabalho 

compreendem um total de 12 encontros realizados de março a junho de 2016, que 

produziram um total de 66 laudas. 

4.3 As Atividades 

 

As atividades foram direcionadas à investigação e a construção e/ou 

desconstrução de hipóteses sobre eletrodinâmica em situações em que os 

estudantes, em grupos, foram expostos ao planejamento, construção e manipulação 

de circuitos elétricos, usando tanto elementos reais quanto simuladores 

computacionais, visando à construção de conceitos sobre corrente elétrica. As 

atividades de manipulação (experimental ou de simulação) foram intercaladas com 

momentos de discussão teórica sobre conceitos de eletricidade como corrente 

elétrica, diferença de potencial, Leis de Ohm. Estes momentos de discussão foram 

realizados durante as atividades manipulativas, na medida em que os alunos 

avançavam nas investigações tinham como objetivos sistematizar e organizar o 

conhecimento produzido. 

Podemos dividir as atividades 3 momentos. 

Momento 1: Os alunos manipularam insumos elétricos reais e montaram arranjos 

experimentais de acordo com as propostas. 

Momento 2:Os alunos exploraram circuitos propostos em simulador. Foram 

construídos os circuitos e exploradas medidas de tensão e corrente. 

Momento 3: Os alunos voltaram ao laboratório e foram recriados os circuitos do 

momento 2.Os estudantes realizaram medidas de tensão e corrente com multímetro 

avaliando as características das associações através da avaliação dos parâmetros 

como tensão e corrente elétrica. 

As questões que direcionaram as atividades em que os estudantes manipularam 

insumos elétricos reais e simulador estão descritas nos Quadros 1, 2 e 3. 
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Quadro 1. Questões envolvendo a manipulação de insumos elétricos reais, 
referentes ao Momento 1. 

Número de 

lâmpadas. 
Questões 

1 lâmpada 

QI1: Debata com seus colegas propostas de circuitos feitos com esse material de 

forma a acenderuma lâmpada e registre seus esquemas na forma de desenhos.  

QI2: Teste suas propostas para ver quais funcionam (não se esqueça de 

observar a característica da lâmpada utilizada). Tente explicar o porquê funciona 

ou não funciona. 

QI3: Quais são as funções dos materiais que formam o circuito? 

QI4: Em sua opinião, o que ocorre para que haja o acendimento da lâmpada? 

Descreva o seu raciocínio”. 

2 lâmpadas 

QII1: Como poderiam ser feitas as ligações para acender duas lâmpadas ao 

mesmo tempo com os materiais descritos na situação 1? Esquematize suas 

respostas na forma de desenhos (não se esqueça de observar as características 

das lâmpadas utilizadas”.  

QII2 Tente montar os circuitos propostos. Tente Explicar o pôrque funciona ou 

não funciona. 

QII3 Usando interruptores, é possível construir um circuito com duas lâmpadas 

de forma a acionar (acender ou apagar) cada lâmpada individualmente?(Retome 

o esquema QII1 e situe onde seriam colocados os interruptores) Tente montar os 

circuitos propostos e explique o porquê funciona ou não funciona. 

QII4 Quando as lâmpadas acenderem observe o brilho e compare com o brilho 

da lâmpada na situação  

anterior. Quais são suas conclusões? 

QII5 O que acontece se as lâmpadas utilizadas têm características diferentes? 

3 lâmpadas 

QIII1 Como seriam as ligações para acender três lâmpadas ao mesmo tempo 

com os materiais descritos na situação 1? 

QIII2 Tente montar os circuitos propostos fazendo anotações sobre seu 

funcionamento. 

Fonte: Os autores, 2016 
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Quadro 2. Questão referentes exploração dos circuitos no simulador AC+DC – 
Momento 2 

Observe os circuitos da figura e verifique se na atividade anterior foram montados 

circuitos similares. Anote os aspectos que vocês consideram relevantes.  

 

Fonte: Osautores, 2016 

 

 

Quadro 3.  Questões relacionadas às medições reais através do multímetro – 
Momento 3 
 
Circuito 1 

 

 

Circuito 2 
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Continuação 

 

 

Circuíto3 
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Conclusão 

1- O que se pode afirmar sobre o brilho observado nas lâmpadas em cada 

situação? 

2- O que ocorre quando nos soquetes são colocadas lâmpadas de potências 

diferentes com relação a tensão, corrente elétrica e brilho das lâmpadas em cada 

caso? 

3- Com base nas suas observações, como você explicaria porque as lâmpadas 

brilham.  

4- Como você poderia relacionar as tensões elétricas em cada lâmpada com a 

tensão da bateria. 

Fonte: Os autores, 2016 

 

A condução das atividades era guiada pelas seguintes etapas, de acordo com 

os preceitos do ensino por investigação em laboratório aberto: 

a) Proposta do problema: A apresentação do problema a ser abordado era feita 

diante da proposição da execução de uma tarefa como ligar uma lâmpada, e 

posteriormente ampliamos essa proposta, utilizando os materiais disponíveis 

como fios, fonte de tensão, interruptores, etc. A proposição do problema 

também era explorada através de situações em que os estudantes 

manipulavam os circuitos através de simulador computacional. O simulador 

utilizado era o Kit de Construção de Circuitos AC/DC, do projeto PhET da 

Universidade do Colorado; 

b) Levantamento de hipóteses: Neste momento, os alunos, em grupos, 

discutiam suas hipóteses e avaliavam as hipóteses dos colegas com o intuito 

de darem uma resposta à questão proposta. 

c) Elaboração do plano de Trabalho: No plano de trabalho os estudantes 

esboçavam através de desenhos suas propostas de solução para o problema 

proposto a partir das hipóteses levantadas para a posterior execução e 

confirmação ou refutação das hipóteses levantadas. 

d) Montagem do arranjo experimental e coleta de dados: essa fase constituía na 

etapa manipulativa na qual os estudantes testavam suas hipóteses através da 

construção e reconstrução dos circuitos propostos, em elementos reais e no 
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simulador. Além da manipulação dos materiais, os estudantes eram 

instigados a registrarem os dados quantitativos e qualitativos provenientes 

das observações. 

e) Análise dos dados: Na etapa de análise de dados os estudantes avaliavam os 

dados obtidos e os transformam em diagramas de modo que possam validar 

ou não as suas hipóteses iniciais. 

f) Organização do Conhecimento/Conclusão: Nesta fase, os alunos eram 

orientados a organizar e sistematizar o conhecimento produzido, isto é, 

produzir a formalização do conhecimento a partir das etapas anteriores, 

apresentando sua resposta à questão inicial. 

4.4 Os Materiais Utilizados 

 

A Figura 3 mostra os materiais utilizados. 

Figura 3.  Materiais utilizados nas atividades em laboratório. 

 
Fonte: Os autores, 2015. 

 

Os materiais utilizados para as atividades em laboratório eram: 

 Multímetros digitais;(1) 

 Placas de para contato elétrico disponibilizadas no “kit de instalação elétrica 

da FUNBEC (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências)” disponível no laboratório; (2) 
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 Lâmpadas incandescentes que operam em 12 Volts, mas de potências 

distintas: 25 e 40 Watts.(3) 

 Interruptores comumente utilizados em abajures;(4) 

 Soquetes utilizados comumente em lâmpadas incandescentes e econômicas 

(fluorescentes ou de LED);(5) 

 Fios com conectores tipo banana e conectores do tipo boca de jacaré;  

 Para fontes de tensão foram utilizadas fontes de computadores do tipo ATX 

(6), oriundas de reaproveitamento de lixo eletrônico. Para uso, foram 

selecionadas as conexões que fornecem tensão de 12V. Essas fontes, além 

de ser de baixíssimo custo, traz uma grande vantagem para utilização 

didática, pois conta com um dispositivo de desligamento automático na 

ocorrência de curto-circuito.  

 Assim, todos os materiais utilizados foram de fácil acesso ou de baixo custo. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Natureza da Pesquisa 

 

A pesquisa empreendida foi de abordagem qualitativa de natureza aplicada 

com objetivos exploratórios e quanto à base procedimental, figurou-se como uma 

pesquisa-ação.  

A opção pela abordagem qualitativa se dá pelo fato desse tipo de pesquisa 

possuir características que privilegiam as relações de ensino no sentido de permitir 

uma interpretação dos resultados a partir da leitura dos contextos, sem a rigidez 

quantitativa dos números, alémdaflexibilidade desse tipo de pesquisa em relação à 

pluralidade de abordagens: 

[...]ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p.22) 
 

Ressaltamos alguns aspectos das pesquisas qualitativas, de acordo com 

Stake (2015): 

a) Interpretativas, no sentido de oportunizarem ao pesquisador uma pluralidade 

de pontos de vista; 

b) Experienciais, por valorizaremmaisasobservações feitas pelos participantes 

do que o que sentem, considerando a realidade como uma percepção do ser 

humano; 

c) Situacionais, por estarem relacionadas a objetos de estudo em contextos 

específicos; 

d) Personalísticas, por valorizarem as percepções de cada indivíduo e privilegiar 

a diversidade de pensamento. 

Em relação à natureza, trata-se de uma pesquisaqualitativaaplicada, pois o 

objetivo do trabalho é gerar novos conhecimentos dirigidos às ações docentes no 

ensino de eletrodinâmica dentro de uma proposta de ensino por investigação em 

laboratório aberto. (GERHARDT, 2009) 

Consideramos que os objetivos da pesquisa são exploratórios, de acordo com 

Gil, (2002): 
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Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 
Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. (p.41) 
 

Acreditamos nesse sentido que as hipóteses sobre o ensino por investigação 

em laboratório aberto no ensino de eletrodinâmica podem emergir e as ideias e 

intuições poderão ser confrontados. 

A opção pela pesquisa-ação se deu pela interação do pesquisadore os 

sujeitos que dela participaram. Essa interação promoveu transformações que 

oportunizaram intervenções.  

 Para Fonseca, (2002): 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 
situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a 
uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades 
observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso 
para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa.[...] O pesquisador, 
quando participa na ação, traz consigo uma série de conhecimentos que 
serão o substrato para a realização da sua análise reflexiva sobre a 
realidade e os elementos que a integram. A reflexão sobre a prática implica 
em modificações no conhecimento do pesquisador. (p.35) 
 

Na perspectiva de Engel, (2000), uma das formas queapesquisa-açãose 

apresenta é dotada de criticidade e está relacionada às transformações percebidas 

pelo pesquisador: 

[...]se essa transformação é percebida como necessária a partir dos 
trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo 
que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão 
crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que 
o coletivo considera opressivas [...] (p.485) 
 

Buscando essa interação baseada em uma observação crítica e reflexiva 

capaz de modificar a realidade observada ebalizando-se por pelastransformações, a 

pesquisa-ação nos pareceu abarcar as expectativas em relação ao trabalho 

desenvolvido. 

5.2Instrumentos de Coleta e Análise dos dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram fichas que traziam questões a 

serem respondidas em consonância com as etapas propostas ao considerarmos o 

ensino por investigação em laboratório aberto (Azevedo, 2012). Nessas fichas 
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estavam contempladas, para cada encontro, a apresentação do problema, a 

solicitação de que os estudantes elaborassem seus planos de trabalho para a 

montagem do arranjo experimental e orientações para a análise desses arranjos 

experimentais. Ao final da atividade, os estudantes respondiam questões com o 

objetivo de formalizarem conclusões sobre o objeto de estudo. Algumas dessas 

fichas são disponibilizadas, a título de ilustração, nos anexos desse texto. 

As fichas foram elaboradas levando em conta uma ordem crescente de 

complexidade, iniciando-se com a montagem de um circuito simples, que solicitava 

aos alunos o acendimento de uma lâmpada até atingir circuitos mais elaborados que 

possibilitassem o acendimento de três lâmpadas, utilizando de interruptores 

individuais. 

A interpretação dos dados obtidos foi feita através da análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977).No nosso caso, predominantemente da comunicação 

escrita, sem desconsiderar, no entanto, os desenhos considerando seu papel, 

conforme destacado a seguir: 

O desenho seria um mecanismo provisório de representação pessoal ou 
interpessoal, por isso, informal, intuitivo e evidente, para imaginar, de forma 
figurativa, objetos, fenômenos ou situações empíricas que estão começando 
a ser aprendidos (LABURU et al, 2009, p.31): 
. 

 

Minayo (2001) salienta duas interpretações para a análise de conteúdo: 

Uma se refere à verificação de hipóteses e/ou questões. Ou seja, através da 
análise de conteúdo, podemos encontrar respostas para as questões 
formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações 
estabelecidas antes do trabalho de investigação (hipóteses). A outra função 
diz respeito à descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, 
indo além das aparências do que está sendo comunicado. As duas funções 
podem, na prática, se complementar e podem ser aplicadas a partir de 
princípios da pesquisa quantitativa ou da qualitativa. (MINAYO, 2001, p.76). 
 

Dentro dessa proposta é fundamental a escolha das unidades de análise que 

são as unidades registro e as unidades de contexto. (FRANCO, 2012). 

A unidade de registro “é a menor parte do conteúdo, cuja a ocorrência é 

registrada de acordo com as categorias levantadas”(FRANCO,2012, p.43).Podem 

ser de vários tipos: A palavra; o tema; o item e personagem. Na presente pesquisa a 

unidade que fez mais sentido foi o tema. 
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A unidade de contexto é o pano de fundo que dá sentido às análises 

realizadas. São obtidas através do levantamento dos sujeitos que integram a 

pesquisa, suas condições socioeconômicas e especificidades do grupo estudado 

(FRANCO, 2012). 

A análise de conteúdo é composta de uma sequência de etapas, destacadas 

resumidamente a seguir. 

A primeira etapa é a Pré- análise.Nessa etapa organiza-seo material a ser 

analisado e a definição da unidade de registro, unidade de contexto. Realiza-se uma 

leitura inicial dos documentos a serem analisados destacando partes significativas e 

o registro das impressões sobreessestrechos.(BARDIN, 1977; MINAIO,2001; 

FRANCO,2012). 

Após a pré-análise, definem-se as categorias de análise. A categorização, de 

acordo com Bardin(1977) é: 

[...] é uma operação de classificação de elementosconstitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e,seguidamente, por reagrupamento segundo o 
gênero (analogia),com os critérios previamente definidos. As categorias,são 
rubricas ou classes, as quais reunem um grupo deelementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo)sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuadoem razão dos caracteres comuns destes 
elementos (BARDIN, 1977, p.117) 

 
Em outras palavras, é a classificação das asserções contidas nos 

documentos analisadosde acordo com alguma similaridade, de modo a constituir 

uma categoria que represente essas similaridades. 

Após a separação dos conteúdos em categorias, cabe ao pesquisador a 

análise dessas categorias à luz dos objetivos da pesquisa. 
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6DESCRIÇÃO DOS MOMENTOS DA PESQUISA 

 

 

6.1 Momento 1 

 

 Conforme foi citado anteriormente, no momento 1 os alunos manipularam 

insumos elétricos reais e montaram arranjos experimentais de acordo com as 

propostas, partindo dos circuitos mais simples para outros mais elaborados.  

A primeira atividade consistia em propor o planejamento, através do debate 

entre os colegas e a posterior execução, de um circuito que objetivava ligar uma 

lâmpada utilizando fios, fonte de alimentação, interruptores.As questões que 

norteavam esse momento eram: 

QI1:Debata com seus colegas propostas de circuitos feitos com esse material 

de forma a acender uma lâmpada e registre seus esquemas na forma de 

desenhos.  

QI2: Teste suas propostas para ver quais funcionam (não se esqueça de 

observar a característica da lâmpada utilizada). Tente explicar o porquê 

funciona ou não funciona. 

QI3:Quais são as funções dos materiais que formam o circuito? 

QI4:Em sua opinião, o que ocorre para que haja o acendimento da lâmpada? 

Descreva o seu raciocínio”. 

Antes de propor as questões, houve uma explanação sobre os cuidados 

necessários na utilização do laboratório escolar e uma breve apresentação dos 

componentes que estavam disponíveis, com uma explicação sobre a utilização de 

cada um deles, ressaltando as possibilidades de conexão dos conectores tipo 

banana, dos conectores do tipo jacaré, alertando sobre o aquecimento das 

lâmpadas e os cuidados elementares na manipulação de eletricidade. 

Para realizar as propostas teve início um debate mediado pelo professor que 

sanou as dúvidas à medida que elas foram surgindo, assim os alunos puderam 

realizar a proposta e torná-la visível através de desenhos. 

Para a Questão QI1, os seguintes desenhos foram apresentados: 
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Figura 4. Desenhos feitos pelo grupo 1 (a), grupo 2 (b) e grupo 3 (c), durante a 
fase de elaboração do plano de trabalho. 

 
Fonte: Os estudantes participantes da atividade, 2016. 

 
Nesse momento os alunos com a ajuda do professor iniciaram discussões 

sobre as maneiras que eles acreditavam serem possíveis para o acendimento da 

lâmpada.  Nesse momento o professor apenas observava e respondia dúvidas sobre 

o modo de funcionamento dos componentes. A ansiedade em realizar um desenho 

que representasse uma proposta viável era aparente e se manifestava em todos os 

grupos. 

Observa-se que todos os grupos esquematizaram os circuitos de forma a 

utilizar os elementos elétricos necessários – fonte de tensão, placa suporte, fios, 

soquetes e lâmpadas. Para o grupo 1 e o grupo 2 também se observa a tentativa de 

desenhar mais de uma possibilidade de circuito, de modo a garantir que alguma das 

propostas funcionasse.Após os esboços, o professor incentivou que todos os grupos 

visualizassem as propostas dos outros grupos e conduziu as atividades para a 

construção de cada proposta usando os componentes disponíveis. 

Depoisda discussão da questão QI1, os alunos passaram à experiência 

manipulando os componentes de forma a implementar suas ideais em circuitos 

reais. Assim, testaram suas propostas de circuito e fizeram observações, conforme 

sugerido na questão 2 da atividade 1. Os grupos se mostraram entusiasmados ao 



46 

 

 

 

perceberem o acendimento da lâmpada e quando o desenho não tratava de uma 

proposta viável, procuravam modificar o circuito construído, percebendo as falhas e 

tentando retificá-las, até que se tornasse funcional. A manipulação dos circuitos que 

não funcionaram, como o apresentado pelo grupo 2, foi incentivada pelo professor. 

Para os grupos 1 e 2, que apresentaram várias alternativas de circuito, estão 

indicados com uma marca (colocada ao lado do desenho) a proposta de circuito que, 

segundo eles, “funcionou”. Em relação ao funcionamento dos circuitos as seguintes 

explicações foram dadas: 

 - Grupo 1: “Funcionou porque a corrente de energia vinda da fonte de 12 v 

passou somente pela lâmpada” 

 - Grupo 2: “A primeira não funcionou porque só foi usado um dos fios ligados 

na fonte e por isso não passou energia necessária. Depois funcionou porque 

“usamo” o principio básico de ligar dois fios em dois para fornecer energia 

necessária”  

 - Grupo 3: “A fonte retira sua energia (do gerador), que passa para o fio com 

jacaré e com isso passa para o fio do soquete que manda a energia para a lâmpada. 

De forma externa a energia da fonte passa pelo interruptor.  

Ainda durante a atividade na questão QI3, os estudantes também foram 

instigados a refletir sobre a função de cada componente no circuito.Em relação à 

QI3,as respostas dos grupos estão reunidas no quadro 4: 

Quadro 4. Atribuições das funções dos componentes do circuito segundo os 
grupos. 

Componente Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Fonte Gera energia Tem a função de 
passar energia 

Retira a energia do 
gerador e passa para 

os outros componentes 

Soquete Conduz a energia da 
lâmpada 

Não descreveram Serve para receber a 
energia do fio e passar 

para a lâmpada. 
Interruptor Interrompe a corrente Interromper “si” 

necessário 
Serve para interromper 
o fluxo de energia do 

fio para o soquete 
Fio Conduz a energia do 

soquete 
Levar a energia Passa a energia de 

uma fonte para outros 
componentes. 

Lâmpada Não descreveram Receber a energia e 
acender 

Não descreveram 

Placa Suporte Não descreveram De distribuir (a energia) Recebe de um fio a 
energia e passa para 

outro componente 
Fonte: Os autores, 2016 
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O professor nesse momento não se manifestou, deixando que os alunos 

externassem suas ideias sobre a função de cada componente. 

  Como introdução da questão QI4, o professor incentivou que os estudantes 

observassem o filamento da lâmpada e tentassem explicar o acendimento da 

lâmpada, ressaltando as diferenças de alguns tipos de lâmpadas e observando que 

nas lâmpadas fluorescentes existentes no laboratório, não era possível visualizar um 

filamento.  

 Considerando QI4,as respostas apresentadas pelos alunos seguem abaixo: 

 Grupo 1: “Tem que haver a passagem de corrente – movimentação de 

elétrons- pela lâmpada (havendo na lâmpada um resistor que transforma a 

energia elétrica – térmica/luminosa)  

 Grupo 2: “Ela precisa receber a quantidade de energia necessária sem que os 

dois fios da fonte se encontrem. Se não os dois fios dá curto circuito”  

 Grupo 3: “A passagem de energia que vem do gerador passando para a fonte 

com isso ligando os componentes”. 

Nessa questão o grupo 1 apresentou uma explicação mais elaborada em 

relação às outras questões, considerando que há uma corrente e pontuando as 

transformações de energia que ocorrem ao acender uma lâmpada, inclusive 

caracterizando uma lâmpada como um resistor. 

Posteriormente foi proposta uma ampliação das atividades considerando a 

investigação de circuitos mais elaborados com a proposição de circuitos com duas 

lâmpadas. 

QII1: Como poderiam ser feitas as ligações para acender duas lâmpadas ao mesmo 

tempo com os materiais descritos na situação 1? Esquematize suas respostas na 

forma de desenhos (não se esqueça de observar as características das lâmpadas 

utilizadas”.  

QII2: Tente montar os circuitos propostos. Tente explicar o porquê funciona ou não 

funciona. 

QII3: Usando interruptores, é possível construir um circuito com duas lâmpadas de 

forma a acionar (acender ou apagar) cada lâmpada individualmente?(Retome o 

esquema QII1 e situe onde seriam colocados os interruptores). Tente montar os 

circuitos propostos e explique o porquê funciona ou não funciona. 
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QII4: Quando as lâmpadas acenderem observe o brilho e compare com o brilho da 

lâmpada na situação anterior. Quais são suas conclusões? 

QII5 O que acontece se as lâmpadas utilizadas têm características diferentes? 

Atendendo a QII1, todos os grupos planejaram seus circuitos utilizando os 

materiais disponíveis. Durante esta fase observou-se que os estudantes estavam 

ansiosos para que o circuito planejado funcionasse e, por isso, alguns grupos 

esboçaram mais de uma proposta, como mostra a Figura 3: 

Figura 5. Esquemas propostos pelos estudantes, grupo 1 (a), grupo 2 (b, c, d) e 
grupo 3 (e, f) 

 
Fonte: Os estudantes participantes das atividades, 2016. 
 

A observação dos desenhos revela a construção espontânea de associações 

em série e em paralelo. O grupo 1 construiu uma associação de lâmpadas em 

paralelo (Fig.3(a)). O grupo 2 construiu dois circuitos propondo associações em 

paralelo (Fig. 3(b, c) e uma associação em série (Fig. 3(d)). O grupo 3 propôs dois 

circuitos: uma associação em série (Fig. 3(f)), e um circuito proposto que, segundo 

os estudantes, não funcionou. 

O professor incentivou que todos os grupos construíssem e visualizassem os 

circuitospropostos pelos colegas, dando ênfase nos brilhos das lâmpadas. Tendo em 
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vista que os circuitos estavam montados nas bancadas e que era fácil a visualização 

e comparação dos brilhos das lâmpadas ficou evidente a diferença entre as 

lâmpadas que estavam ligadas em série, como o construído pelo grupo 3, e paralelo, 

construídos pelos outros grupos. 

 Em relaçãoa questão QII2os grupos 1 e 2 atribuíram o sucesso no 

funcionamento ao planejamento prévio e as conexões feitas corretamente.O grupo 3 

alega que “A fonte passa energia para placa que passa energia para as 2 lâmpadas 

e de “modo externo” a fonte passa energia para o interruptor”.  

Antes da proposição da QII3, que visava construir o circuito com a utilização dos 

interruptores, o professor discorreu sobre a utilização dos interruptores nos mais 

diferentes contextos, inclusive exemplificando a relação entre os três interruptores 

existentes no laboratório e os três conjuntos de lâmpadas da sala.Nesse momento, o 

professor novamente demonstrou como proceder em relação à utilização dos 

conectores do tipo boca de jacaré que estavam nas extremidades dos interruptores. 

Em relação à QII3, os seguintes esquemas foram feitos pelos grupos de 

alunos:  

Figura 6. Esquematização do circuito com a finalidade de ligar duas lâmpadas 
com interruptores individuais – grupo 1 (a); grupo 2(b) e grupo 3 (c). 

Fonte: Os alunos participantes, 2016 
 

Todos os grupos propuseram circuitos com a associação das lâmpadas em 

paralelo e todos os grupos conseguiram realizar a atividade, com a posterior 

montagem dos esquemas propostos e a constatação de seu funcionamento. O 

professor incentivou que os grupos testassem os circuitos dos colegas.Ressaltamos 

que no circuito formulado pelo grupo 3, não houve individualização em relação ao 
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acendimento das lâmpadas, tendo em vista que ao desligar um interruptor, 

ocasionava o desligamento de ambas. 

Antes da questão QII4 o professor solicitou aos estudantes que observassem 

as potências que estavam gravadas nas lâmpadas pois a próxima questão solicitava 

a avaliação da potência tendo como parâmetro o brilho observado nas lâmpadas, 

levando em conta que para a realização das atividades havia lâmpadas de 25 W e 

40 W. 

Em resposta à QII4: 

O grupo 1 relata que: 

“A lâmpada de 40W possui um brilho mais intenso do que a de 25W, mesmo 

sendo colocado 12 V de corrente nas duas ocasiões.” 

Em relação às lâmpadas terem características diferentes o grupo 1 respondeu 

de modo análogo à questão anterior:  

“A lâmpada de 40 W possui um brilho mais intenso que a lâmpada de 25W”. 

O grupo 2 explica que:  

 “Quando elas possuem a mesma potência o brilho é o mesmo na situação 

anterior”.  

O grupo 2 em relação às características,aponta: 

“Têm a mesma característica o brilho continua intenso” 

O grupo 3, responde: 

 “O brilho é igual”  

e não respondeu em relação às lâmpadas de características diferentes. 

O grupo 3 parecia estar confuso em relação ao que observavam, afinal os 

circuitos dos colegas evidenciavam que as lâmpadas de 40 W apresentavam mais 

brilho do que as lâmpadas de  25 W enquanto isso não ocorreu no circuito proposto 

por eles. Inicialmente eles acreditavam que as lâmpadas poderiam estar mal 

identificadas pelo fabricante, no entanto, após o professor perceber que o grupo não 

havia respondido em relação ao brilho das lâmpadas, incentivou que os estudantes 

colocassem novamente as lâmpadas nos soquetes frisando que naquela situação a 

lâmpada de 40W brilhava mais do que a de 25W, sem detalhar os motivos pelos 

quais isso acontecia e deixando como uma tarefa de casa, a resposta a essa 

questão.  
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Antes da realização das atividades com três lâmpadas o professor fez uma 

introdução relembrando os circuitos com uma e com duas lâmpadas, ressaltando a 

importância do planejamento e solicitando a atenção dos estudantes na montagem 

dos circuitos. Afinal quanto mais se manipulava os fios e soquetes de forma 

descuidada – ocasionando pequenos curtos circuitos através de contato de fios- 

aumentava a frequência de desligamento automático da fonte como uma maneira de 

proteger o sistema. Por isso, algumas vezes os estudantes tinham a impressão que 

os circuitos não estavam funcionando quando o que de fato acontecia era que a 

fonte estava desligada pelo acionamento da proteção do equipamento. 

QIII1: Como seriam as ligações para acender três lâmpadas ao mesmo tempo com 

os materiais descritos na situação 1? 

QIII2: Tente montar os circuitos propostos fazendo anotações sobre seu 

funcionamento. 

Em resposta à questão QIII1, obtivemos os seguintes esquemas elaborados 

pelosalunos 

Figura 7. Esquematização do circuito com a finalidade de ligar três lâmpadas – 
grupo 1(a); grupo 2 (c) e grupo 3 (b) 

 
Fonte: Os alunos participantes da atividade, 2016 

 

Nessa atividade todos os grupos planejaram e executaram circuitos viáveis. 

Para a realização dessa proposta todos os grupos desenharam e executaram 
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aligaçãode lâmpadas associadas em paralelo. O grupo 2 propôs também uma 

associação mista. 

Em relação às percepções sobre o funcionamento, ressaltou o grupo 1:  

Foi bem sucedido, a fonte foi ligada à placa de suporte, cabos ligados às 

lâmpadas foram ligados à placa e uma lâmpada foi acesa com o brilho forte e as 

outras duas tiveram menos brilho.Foram usadas duas lâmpadas de 25W e uma de 

40W. 

O grupo 2 salienta que:  

“Quando os interruptores estão sendo utilizados como na situação um, as 

duas lâmpadas ligadas em um único interruptor têm o brilho mais fraco do que a 

lâmpada ligada em um interruptor individualmente. Na segunda situação as três 

lâmpadas têm o mesmo brilho mais forte porque não é o interruptor que leva a 

energia das duas lâmpadas que estão ligadas juntas, ·” mais” sim ele fornecem 

energia diretamente e o interruptor está só para cortar o necessário e não 

essencialmente para levar corrente” 

O grupo 3 explica sucintamente que: 

a fonte liga a placa que proporciona a energia para as outras lâmpadas e o 

interruptor é ligado por um outro fio da fonte. 

Percebemos que nesse circuito os grupos estavam mais ambientados com as 

“regras” necessárias para o funcionamento dos circuitos pois todos os grupos 

conseguiram acender as lâmpadas. Ressaltamos as observações do grupo 2 acerca 

das possibilidades de associação: mesmo sem conhecerem teoricamente as 

possibilidades de associações (em série, paralelo ou mista) o grupo percebeu 

características dos circuitos, como o brilho das lâmpadas, além de estabelecerem a 

ideia de corrente elétrica ao afirmar que o interruptor “o interruptor está só para 

cortar”. 

Em nossa avaliação essa primeira fase possibilitou a manipulação dos 

elementos que compõem um circuito e oportunizou um ambiente investigativo para 

os estudantes. Percebemos progresso em relação ao entendimento de como um 

circuito funciona e vislumbramos ações dirigidas em relação às concepções 

alternativas externadas pelos estudantes na realização das atividades. 
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6.2 Momento 2 

 

Após a fase inicial de exploração de suas próprias propostas de circuitos foi 

sugerido aos estudantes montagem de circuitos pré-estabelecidos no simulador 

AC+DC, visando à comparação entre as suas propostas e aquelas apresentadas 

pelo professor. 

Os alunos foram a uma sala que continham alguns computadores, e lhes foi 

apresentado pelo professor o simulador. Os estudantes tiveram a oportunidade de 

explorar livremente os elementos disponíveis bem como exemplos de circuitos 

construídos e disponibilizados pelo professor. 

Após a fase exploratória para ambientação com o aplicativo, foram 

apresentados os circuitos a seguir, formados por lâmpadas, interruptores e uma 

fonte de tensão: 

 

Figura 8. Circuitos propostos pelo professor. 

 
Fonte: Os autores, 2015 

 
 

 Questão norteadora: Observe os circuitos da figura e veja se nas atividades 

anteriores foram montados circuitos similares. Anote os aspectos que vocês 

consideram relevantes.  

 As observações elencadas pelos estudantes são mostradas no quadro 5: 
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Quadro 5.  Aspectos relevantes nos circuitos avaliados descritos pelos alunos 
na comparação de propostas de circuitos. 

Circuito Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1 

Sim, a energia foi gerada pela 
bateria que fez com que os 
elétrons “passasse” pelos 
elementos ate que chegasse na 
lâmpada que é acendida com o 
calor que passa pelo filamento 
assim chegando até o 
interruptor o que faz com que 
interrompa o fluxo de elétrons 
[...] 

Sim, este circuito foi 
montado como um dos 
mais simples, 
envolvendo apenas os 
fios, a lâmpada, um 
interruptor e a bateria. A 
energia passa 
facilmente e a luz é 
forte na lâmpada. 

Circuito simples. Brilho 
intenso. A hora em que 
se conecta a fonte a 
lâmpada o brilho se 
dissipa inteiramente em 
uma lâmpada só dando 
inteira intensidade a ela. 

2 

[...] A energia passa em todos 
os componentes sendo 
introduzida pelo interruptor que 
desliga as duas lâmpadas 
gerando menor luz que a 
primeira (pela quantidade de 
lâmpadas). 

[...] Qualquer um dos 
interruptores se 
desligado, pode apagar 
as duas lâmpadas. 
Cada parte depende do 
outro e , por ter muitas 
partes antes que os 
elétrons cheguem a 
lâmpada seu fluxo é 
menor. 

Quando a corrente passa 
pala lâmpada com as 
chaves abertas, as duas 
acendem normalmente 
porem após desligar uma 
das chaves nenhuma 
lâmpada liga. 

3 

A energia é gerada pela bateria 
que passa pelos componentes 
chegando na lâmpada que é 
acendida, passando pelo 
interruptor que acende e desliga 
a luz separadamente 

Ambas as lâmpadas 
independem uma da 
outra para acender, por 
isso são menos etapas 
para que os elétrons 
cheguem até elas [...] 

Circuito que divide a 
corrente 

4 

A fonte gera a energia que é 
fornecida para as três lâmpadas 
que em certo ponto é dividida 
no ponto 1 a energia é dividida, 
e chega na lâmpada que está 
sozinha ligada em um “disjuntor” 
3 específico, que pode desligar 
as outras lâmpadas. [...] a 
energia é dividida 2 passa em 
sua soma para lâmpada 
sozinha. 

Neste circuito a 
lâmpada a está sendo 
essencial para o 
acendimento das três e, 
quando os três 
interruptores estão 
ligados ela é a de brilho 
mais intenso (ainda que 
não atingindo seu 
máximo). A b 
independe da c mas 
caso uma destas esteja 
apagada, a outra terá 
brilho mais intenso 
equivalente a da a. A 
soma de b e c resultam 
a a deixando-a mais 
intensa. 

Mostra o paralelo e o 
série agindo juntos o 
brilho se divide 
conforme as chaves 
estão ligadas. 

Fonte: Os autores, 2016 
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Figura 9. Tela do simulador Kit Construção de circuitos (AC+DC). 

 
Fonte: Os autores, 2015 
 

Figura 10. Construção dos circuitos propostos pelos alunos no simulador. 

 
Fonte: Os autores, 2016 

 

Após os estudantes utilizarem o simulador o professor apresentou através de 

uma aula expositiva os conceitos que foram abordados e conduziu uma avaliação 

dos circuitos em série, paralelo e misto em relação à distribuição tensão nos 

componentes, corrente que flui pelo circuito e brilho das lâmpadas, recorrendo-se 

então às Leis de Ohm. 
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6.3 Momento 3 

 

Após o uso das simulações e as discussões conceituais os estudantes 

retornaram ao laboratório para construir novamente os circuitos, porém realizando 

as medidas de corrente e tensão utilizando o multímetro. Nesse momento os 

estudantes anotavam em uma ficha os valores de corrente e tensão em cada 

lâmpada e a da fonte. 

O professor auxiliou no processo da utilização do multímetro, pois apesar de 

os alunos terem realizado medidas com o voltímetro e amperímetro em ambiente 

virtual, algumas dificuldades foram externadas por eles, em relação à função a ser 

utilizada e o correto posicionamento nas pontas de prova. 

As seguintes questões norteadoras foram propostas:  

1- O que ocorre quando nos soquetes são colocadas lâmpadas de potências 

diferentes com relação a tensão, corrente elétrica e brilho?  

2-Como você poderia relacionar as tensões elétricas em cada lâmpada com a 

tensão da bateria?” 

As observações de cada grupo para estas questões são apresentadas no 

quadro 6: 

Quadro 6.  Respostas dos estudantes sobre os circuitos avaliados. 
Circuitos em série 

Questão Grupo 1 Grupo 2 

1 
A tensão muda, a corrente não muda, a lâmpada de 
maior voltagem tem brilho. 

Que a lâmpada de 25 W puxa 
maior voltagem do que a de 40 
W. 

2 
A tensão total é dividida de acordo com a voltagem de 
cada lâmpada. Porque a lâmpada de maior voltagem 
possui uma resistência de sistema maior 

A soma das tensões é o que 
vem da fonte. 

(Conclusão) 
Circuitos em Paralelo 

Questão Grupo 1 Grupo 2 

1 
Tensão e brilho iguais sendo a corrente diferentes. Que a lâmpada de 25 W tem 

maior resistência por isso 
brilha menos. 

2 Que a corrente é dividida em ambas as lâmpadas. Que ela não se divide 
Circuitos mistos 

Questão Grupo 1 Grupo 2 
1 Elas alteram os fatores podendo diminuir ou aumentar. O brilho é diferente 

2 
De acordo com alguns fatores como a quantidade de 
lâmpadas as tensões diminuem ou aumentam. 

Elas variam, a tensão é 
dividida ente as lâmpadas pela 
tensão da bateria. 

Fonte:Os autores,2016. 
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7 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Diante da pré-análise dos documentos produzidos pelos estudantes nos 

momentos da pesquisa acima descritos, elegemos algumas categorias com base 

nas unidades de conteúdo baseadas na formulaçãodos estudantes através de 

registros escritos, desenhos ou atitudes dos estudantes nas atividades realizadas. 

Essas categorias estão ancoradas em duas bases: Os fatores motivacionais 

que emergem nos registros e atitudes e na analise das interações argumentativas.  

A luz das interações argumentativas dos estudantes dividimos nossa análise 

em dois momentos distintos, de acordo com as categorias que ficaram evidenciadas 

na análise desse trabalho: a identificação das ideias prévias e a estruturação dos 

saberes sobre eletrodinâmica.  

Na estruturação dos saberes em eletrodinâmica, consideramos ainda dois 

momentos: 

 As explicações menos elaboradas em que os alunos tentam explicar os 

fenômenos com base no funcionamento dos circuitos com assertivas 

ingênuas do tipo: a lâmpada acendeu porque foi ligada. 

 As explicações dos fenômenos baseados nos conceitos físicos. 

 

Diante do exposto, foram propostas 04 categorias de análises, sendo elas: 

1. A motivação na realização das atividades; 

2. As ideias prévias dos estudantes; 

3. A constituição do circuito; 

4.  A Física do circuito. 

Na categorização, formulação dos estudantes através de registros escritos, 

desenhos ou atitudes dos estudantes nas atividades realizadas por vezes fornece 

elementos pertencentes a mais de uma categoria definida na pesquisa, no entanto, a 

escolha pelo enquadramento na categoria em que se encontra se deu por opção do 

pesquisador, levando em conta os aspectos que se avaliou mais relevantes. 
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Quadro 7. Quadro síntese das categorias. 
Categorias Descrição 

Motivação para a realização das atividades. Conteúdos e atitudes que evidenciaram 

motivação na participação das atividades. 

Ideias prévias 

 

Conteúdos que demonstram ideias prévias 

sobre eletrodinâmica. 

Constituição do Circuito. 

 

Conteúdos que demonstram explicações ou 

tentativas de explicações de fenômenos do 

através do funcionamento do circuito.  

Física do Circuito. 

 

Explicações de fenômenos baseadas nos 

conceitos físicos. 

Fonte: Os autores, 2016 

7.1 Motivações para a realização das atividades 

 

Em relação aos fatores motivacionais, observamos que a palavra motivação 

aparece com certa frequência nos discursos de educadores na tentativa de justificar 

o sucesso ou insucesso dos estudantes (RIBEIRO, 2010;POSAMENTIER, 2014; 

PAULA, 2016). 

Sobre a motivação dos estudantes no ambiente escolar, Paula (2016) pontua 

que: 

Ao analisar a escola e os conteúdospor ela abordados, é possível, sem 
grandes esforços, perceber que a grande maioria das atividades propostas 
não é intrinsecamente motivadora, ou seja, não possui um atrativo natural 
que permita aos estudantes realizar o que lhes é proposto com interesse e 
entusiasmo. (p.5)  
 

 Existem dois tipos de motivações: a extrínseca e a intrínseca. De acordo com 

Posamentier (2014), a motivaçãoextrínseca é aquela que ocorre fora do controle do 

aluno, com a influência do meio exterior, em um ambiente de aprendizagem por 

exemplo e, por esse motivo, trata-se de um campo fértil para ação docente. 

Amotivaçãointrínseca ocorre no próprio indivíduo, como explica Ribeiro (2010, p.2): 

relaciona-se com tarefas que satisfazem por si só o sujeito e pode ser incentivada 

pelo professor nas situações descritas por Posamentier (2014, p.16) (Grifo nosso): 

•O aluno quer desenvolver competências. Os alunos estão muito mais 
ansiosos para resolver um problema desafiador do que um que seja 
rotineiro. Não é incomum ver alunos que iniciam a sua lição de casa 
optando pelo problema chamado de “desafio para especialistas”, mesmo 



59 

 

 

 

que o tempo gasto nele os impeça de responder àsquestões restantes, que 
podem ser consideradas trabalho de rotina. 
• O aluno é curioso sobre novos eventos e atividades. É uma característica 
humana natural procurar situações inusitadas ou desafios que possam ser 
vencidos por habilidades e conhecimentos existentes e, assim, proporcionar 
uma sensação de competência. Quando despertada, a curiosidade do aluno 
sobre estímulos incomuns se torna uma forma de motivação. 
• O aluno tem necessidade de se sentir autônomo. O desejo de atuar em 
algo como resultado da própria vontade costuma ser um fator motivador no 
processo geral de aprendizagem. Determinar por si mesmo o que deve ser 
aprendido, em oposição ao sentimento de que o aprendizado está sendo 
realizado para satisfazer outra pessoa ou para obter algum tipo de 
recompensa extrínseca, é outra necessidade humana básica. 
 

Tendo em mente a função da motivação como um aspecto psicológico 

importante nas relações educativas e as motivações intrínsecas e extrínsecas, 

discorreremos nessa categoria elementos que consideramos motivadores no 

decorrer das atividades. 

Essa categoria levou em conta registros, relatos ou ações, que se 

evidenciavamalgum entusiasmo dos estudantes na realização das atividades ou na 

participação do grupo.  

Em nossa análise percebemos que a exploração dos circuitos tanto em 

laboratório quanto no ambiente virtual proporcionava aos estudantes um sentimento 

de que estavam explorando coisas relevantes, em outras palavras, o fato de ser uma 

atividade que contava com o aspecto prático, manipulativo e a vinculação da teoria e 

prática, pareceu ser motivadora, como fica evidenciado nas respostas em relação à 

participação no projeto solicitado pelo professor, de modo voluntário e facultativo: 

(Aluno 1): “[..] muito interessante, no qual aprendemos a interpretar desenhos 

técnicos de fiação elétrica, aprendemos a usar ferramentas de teste, saber fazer 

cálculos, ouvir e registrar, saber usar recurso de informática, o projeto apresentado é 

capaz de capacitar o aluno os conceitos básicos de eletricidade preparando uma 

base sólida para que tenha sucesso em futuras atividades no campo da eletricidade, 

conhecer interpretar e aplicar as leis básicas da eletricidade [...]”  

(Aluno 2): “Minha primeira impressão foi que ia ser um curso difícil, mas no 

desenvolver do curso fui tirando minhas dúvidas com o professor e fui me dando 

bem com os colegas. Minha segunda impressão foi que esse curso vai ser muito útil 

pra mim que trabalho com esse tipo de circuitos todo dia [..]” 
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 (Aluno 3): “O curso no começo achei que ia ser difícil, mas no 

desenvolvimento foi ficando mais fácil de entender. O curso no geral está servindo 

muito para minha aprendizagem [...]” 

 (Aluno 4): “As aulas de elétrica não conseguiriam êxito sem a junção de dois 

estudos, o prático e o teórico, até certo ponto do curso, o conteúdo somente prático 

seria confuso o complemento da teoria foi necessário, o curso terminou por passar 

os conceitos da física bem, e ajudou também para desmistificar a ideia de que a 

física é uma matéria apenas teórica e maçante [..]” 

Outros momentos que evidenciaram o aspecto motivador da ação didática 

foram as situações em que os alunos ficaram livres para que testassem suas 

hipóteses seja através dos elementos reais ou no simulador. As propostas também 

se mostrou um fator motivacional, pois era desafiador.  

A ansiedade em planejar circuitos viáveis no momento 1 da atividade fez com 

que os alunos, ao perceberem o não funcionamento dos circuitos solicitados, 

tentassem retificar os circuitos planejados procurando através da manipulação dos 

elementos reais identificar os possíveis problemas.Isso ficou evidenciado ao 

professor no momento da realização das atividades e também pode ser verificado 

em situações em que os desenhos dos circuitos apresentavam sinais gráficos que 

demonstravam o funcionamento ou não da proposta. 

Figura 11. Esquemas sinalizados quanto ao funcionamento 

 
Fonte: Os alunos participantes da atividade, 2016 
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Os momentos em que os alunos manipularam o simulador também podem ser 

considerados motivadores. Como a condução das atividades no simulador foi 

bastanteinterativa,favorecendo a visualização de aspectos físicos como a corrente 

elétrica através da representação do fluxo de elétrons, oportunizando a utilização de 

instrumentos de medidas virtuais, como o voltímetro e o amperímetro - instrumentos 

esses que posteriormente seriam utilizados em atividades práticas de laboratório.  

A atividade despertou nos grupos a iniciativa de montar diversos tipos de 

circuitos de maneira exploratória (através da utilização dos componentes que 

quisessem), para que verificassem a mudança desses parâmetros.  

Em um desses circuitos exploratórios, os estudantes utilizaram uma fonte de 

corrente alternada que ocasionou uma alternância de corrente na lâmpada dando 

um efeito de “pisca-pisca” similar aos utilizados em lâmpadas natalinas.  

Cabe ressaltar que esse efeito ocorreu em virtude das baixas frequências 

disponíveis nas opções do simulador. No entanto,essecircuito propiciou aos 

estudantes a impressão que eles haviam construído um circuito que explicasse o 

funcionamento das lâmpadas do tipo “pisca-pisca”.  

Se pudéssemos aumentar a frequência de forma análoga às utilizadas 

usualmente (50 ou 60Hz) isso poderia ser reconstruído facilmente, porém diante 

dessa limitação imposta pelo simulador, a abordagem teve que ser 

conceitual.Mesmo assim, esse momento demonstrou entusiasmo nos estudantes no 

momento em que construíram o circuito, que demandou um arranjo específico. 

Outra situação que foi muito explorada pelos estudantes foi a simulação, a 

princípio acidentalmente construída, de um curto-circuito que o simulador representa 

com algumas chamas. 

A figura 12 apresenta uma representação de ocorrência de um curto circuito 

no simulador, permitindo aos discutir o que pode acontecer ao formularmos um 

circuito com resistência nula, ou seja, o curto circuito, e os perigos que isso pode 

ocasionar em relação à ocorrência de acidentes. 
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Figura 12.  Representação do curto-circuito no simulador. 

Fonte: O autores, 2016 

 

Outro momento vivido pelos estudantes com a utilização do simulador foi a 

descoberta e exploração da função “sacola surpresa” que se tratava de uma sacola 

com alguns materiais estranhos à construção dos circuitos. Esses materiais 

poderiam ser inseridos no circuito, e assim, os alunos poderiam avaliá-los quanto à 

condutividade elétrica, classificando-os como condutores ou isolantes. 

Um item que causou certa desconfiança nos estudantes foi o lápis. Todos 

acreditavam que ele seria isolante, porém o grafite se mostrou condutor de eletricidade no 

simulador. A partir dessa desconfiança e discussão sobre a condutividade elétrica do grafite, 

os alunos propuseram maneiras de testar essa hipótese. 
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Figura 13. Sacola surpresa do simulador e seu conteúdo. 

 

Fonte: Os autores, 2015 

Algumas ideias foram propostas, e após negociação entre o professor e os 

estudantes, foi idealizado um experimento em que um grafite de lapiseira foi 

colocado nos pólos de uma fonte de 12 volts e isso ocasionou um acendimento do 

grafite, que funcionou de maneira análoga ao filamento de tungstênio de uma 

lâmpada incandescente, promovendo dessa forma a validação da hipótese de que o 

grafite é um condutor.O momento do acendimento do grafite foi o ponto alto da 

atividade, que levou a várias repetições, com diferentes espessuras de grafite. 

Pelos fatos descritos em relação à utilização do simulador, consideramos que 

momentos em que os alunos manipularam o simulador também se mostraram 

motivacionais no sentido de possibilitar adiscussão de conceitos físicos, como o de 

corrente alternada, na reconstrução de hipóteses através da construção de circuitos 

no simulador, como no caso do curto circuito e na realização de experimentos reais 

propostos pelos estudantes como no caso do grafite. 
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7.2 Categorias relacionadasàs interações argumentativas dos estudantes 

 

Com o objetivo de situar o leitor na leitura das categorias que seguem, á 

apresentada uma breve abordagem sobre as interações argumentativas nas aulas 

de ciências. Ressaltamos que o papel da argumentação nas aulas de ciências é um 

elemento a ser considerado, seja na forma falada ou escrita. A argumentação por 

parte dos estudantes é concebida de maneira diferente do papel dos argumentos 

veiculados pela escola, que geralmente estão “baseados em autoridade mais do que 

em justificativas, ignorando aspectos da argumentaçãocientífica” Cappechi (2014, 

p.60).  

Como objetivos das interações argumentativas em sala de aula destacamos 

que: elas permitem que sejam desveladas as ideias dos estudantes sobre o que se 

estuda e permite que os estudantes estruturem seus conhecimentos levando-os a 

conclusões acerca de seu objeto de estudo.(CAPPECHI ,2014; SASSERON, 2013) 

 
O espaço para discussões alunos–alunos e alunos–professor em sala de 
aula tem, portanto, o importante papel de proporcionar tanto a identificação 
das ideias dos alunos a respeito do fenômeno a ser estudado, quanto uma 
oportunidade para que estes ensaiem o emprego da linguagem científica 
escolar. E é por meio dessa oportunidade que os estudantes podem ir 
adquirindo desenvoltura dentro dessa área de conhecimento, bem como 
experimentar e ponderar as vantagens de sua utilização em contextos 
adequados. (CAPPECHI, 2014, p.60) 

Ainda: 

[...] a argumentação como todo e qualquer processo por meio do qual a 
análise de dados, evidências e variáveis permite o estabelecimento de uma 
afirmação que relaciona uma alegação e uma conclusão, ou seja, um 
argumento. Tal relação pode estar associada a justificativas e refutações 
que garantam ser a afirmação mais ou menos forte. A análise de dados e 
evidências é um processo que possibilita o reconhecimento de variáveis e o 
estabelecimento daquelas que são relevantes para o problema em questão. 
Essa análisetambém permite estudar hipóteses e conjecturar sobre 
condições favorecendo a avaliação do que se investiga e, portanto, 
consolidando justificativas e refutações para a conclusão do problema 
(SASSERON, 2013,P. 47). 

 
Nessa perspectiva, consideramos que as categorias que seguem, 

demonstram gradativamente a evolução dos conceitos que se evidenciam partindo 

das ideias previas e evoluindo para conhecimentos em eletrodinâmica, evidenciados 

na utilização de linguagem científica escolar, nas descrições e explicações dos 

fenômenos físicos de maneira não literal.  
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7.3 A identificação das ideias prévias 

 
Nessa categoria convergiram registros escritos e desenhos em que os 

estudantes deram explicações sobre as funções dos componentes ou fenômenos 

observados em laboratório, de acordo com suas ideiasprévias 

Inicialmente no momento 1 em que os estudantes deveriam construir o 

circuito com uma lâmpada, o grupo 1 atribuía o funcionamento da lâmpada pelo fato 

da “exclusividade” da energia à lâmpada, sem considerar que outros elementos 

também compunham o circuito, como as placas, interruptores e soquetes. O grupo 2 

quantificava a energia em relação ao número de fios que saiam da fonte, 

acreditando que um fio não fornecia a energia suficiente, atribuindo o funcionamento 

da lâmpada à energia auxiliar fornecida pelo segundo fio. O grupo 3 estabeleceu 

uma ideia de corrente ao descrever o caminho até a lâmpada, mas considerou a 

lâmpada como o fim do ciclo, como se a corrente se extinguisse ao chegar à 

lâmpada, o que pode ter dificultado o entendimento da função do interruptor. 

Algumas concepções convergem com estudos em relação ao ensino de 

Física. Crespo (2010, p.223) enumera algumas ideias e dificuldades de 

aprendizagem relacionadas com a eletricidade: “Aparecem dificuldades para 

distinguir e utilizar termos como “diferença de potencial”, “voltagem”, “corrente”, 

“energia”, “potência”, etc.”. 

Avaliando o desenho do grupo 1 no primeiro momento, na atividade que visava 

ligar uma lâmpada, ainda de acordo com o mesmo autor: 

Os alunos não vêem a necessidade de fechar um circuito para que haja 
corrente elétrica. Quando se pede que desenhe as conexões de uma pilha e 
uma lâmpada para que ligue, propõe modelos nos quais há somente um fio 
que une os dois dispositivos... (CRESPO, 2010, p.223) 
 

Na questão QI3 a nomenclatura “energia” seguepresente nas explicações das 

funções de cada componente. Cabe ressaltar que os estudantes trazem a ideia 

energia elétrica como uma forma de energia e acreditam que a energia possa ser 

transmitida através de alguns componentes como o fio e a placa suporte. Os grupos 

convergiram em relação à função do interruptor e a fonte foi descrita pelos grupos 2 

e 3 como responsável por “passar” energia o que, em nosso entendimento seria de 

fornecer a energia. Em relação à fonte, o grupo 1 atribui-lhe a função de gerar 

energia. Em relação à lâmpada, apenas o grupo 2 descreveu sua função. 
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Acreditamos que a falta de interesse em descrever a função da lâmpada deve-se à 

obviedade que os alunos possam considerar em relação à sua função. 

Uma concepção que parece se relacionar às respostas dos estudantes é da 

“corrente elétrica como um fluido material” (CRESPO, 2010), como se a corrente 

elétrica fosse um fluído armazenado na fonte e consumida pela lâmpada sendo que 

os fios assumem o papel de veículo que permitem levar a corrente de um lugar para 

o outro. 

Na questão QI4, O grupo 2 continua com a ideia de quantificar a energia e 

desconsideram a necessidade de que o circuito esteja fechado e ainda alertam que, 

nesse caso haveria, um curto-circuito. 

O grupo 3 apresenta a ideia de que a energia elétrica “liga” as coisas, mas sem 

detalhamento de como isso ocorre.  Esse tipo de resposta ecoa na argumentação de 

Crespo, (2012, p. p.222) quando pondera que: 

“A maioria das ideias [...] surge da observação da realidade cotidiana a 
partir do marco das teorias implícitas. Elas permitem que o aluno faça 
previsões e organize suas ações à sua volta: é necessário ligar uma 
lâmpada para que se produza luz, o rádio não funciona quando as pilhas 
estão gastas...” 

 

Nos desenhos da questão QII1, em relação ao esquema que não funcionou 

(figura 3e)Barbosa (et. al, 1999, p.110) o classifica como modelo Bipolar, que 

“consta de 02 (dois) fios ligados às extremidades (+) e (-) da pilha, porém, ligados a 

um "mesmo ponto" da lâmpada ou soquete”. Essa concepção é recorrente entre os 

estudantes como demonstram outros trabalhos (PACCA, 2003; GRAVINA, 1994; 

CRESPO; 2012). Como se pode observar no desenho, nesse caso os estudantes 

tiveram dificuldades em entender que a corrente deveria ser estabelecida em um 

caminho fechado. 

 Na questão QII2, e em outras circunstancias, percebe-se a dificuldade em 

explicar o funcionamento de um interruptor. Nessa questão em particular, a noção 

de um fluxo de energia parece ser estabelecida pelo grupo, porém, segundo a 

justificativa, o fluxo só existe até a lâmpada, como se o acendimento da lâmpada o 

extinguisse. Por outro lado, a observação do desenvolvimento dessa atividade indica 

que a grandeza chamada de energia pelos estudantes não é a energia no sentido 

físico que discutimos acima, mas uma palavra utilizada para indicar a passagem de 
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corrente elétrica e, sendo assim, percebe-se uma concepção alternativa na qual o 

estudante considera que a corrente elétrica é consumida pelo circuito (PACCA, 

2003; GRAVINA, 1994; CRESPO; 2012). 

 As ideias prévias são observadas em grande quantidade, geralmente são 

distorções dos conhecimentos científicos e convergem com alguns estudos sobre o 

ensino de física.  

Elas demonstram que os estudantes não tinham um conhecimento elaborado em 

relação ao conteúdo eletricidade. Acreditamos que essas ideias são um importante 

instrumento de tomada de decisões para a prática docente:quando pensamos na 

utilização do laboratórioescolar, é muito produtivo que o docente, tendo 

conhecimento dessas idéias,idealize e propiciea realização de experimentos que 

venham de encontro com essas ideias no sentido de confrontá-las. 

 

7.4 Constituição do circuito 

 
Nessa categoria foram avaliadas situações em que figuraram nas explicações 

à luz do funcionamento do circuito. 

Nas atividades iniciais, as explicações estavam mais relacionadas àessa 

visão do que aos conceitos físicos. Essa ideia fica evidente em trechos como os que 

destacamos abaixo: 

 “Funcionou porque a corrente de energia vinda da fonte de 12 v passou somente 

pela lâmpada” (Grupo 1 QI2);  “A primeira não funcionou porque só foi usado um dos 

fios ligados na fonte e por isso não passou energia necessária. Depois funcionou 

porque “usamo” o principio básico de ligar dois fios em dois para fornecer energia 

necessária” (Grupo 2, QI2); “A fonte retira sua energia (do gerador), que passa para 

o fio com jacaré e com isso passa para o fio do soquete que manda a energia para a 

lâmpada. De forma externa a energia da fonte passa pelo interruptor. (Grupo 3, QI2) 

“Ela precisa receber a quantidade de energia necessária sem que os dois fios 

da fonte se encontrem. Se não os dois fios dá curto circuito” (Grupo 2, QI4) ; “A 

passagem de energia que vem do gerador passando para a fonte com isso ligando 

os componentes”. (Grupo 3, QI4); “A fonte passa energia para placa que passa 

energia para as 2 lâmpadas e de “modo externo” a fonte passa energia para o 

interruptor”(Grupo 3.QII2); “Foi bem sucedido, a fonte foi ligada à placa de suporte, 
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cabos ligados às lâmpadas foram ligados à placa e uma lâmpada foi acesa com o 

brilho forte e as outras duas tiveram menos brilho.Foram usadas duas lâmpadas de 

25W e uma de 40W.” (Grupo 1, QIII2);“Quando os interruptores estão sendo 

utilizados como na situação um, as duas lâmpadas ligadas em um único interruptor 

têm o brilho mais fraco do que a lâmpada ligada em um interruptor individualmente. 

Na segunda situação as três lâmpadas têm o mesmo brilho mais forte porque não é 

o interruptor que leva a energia das duas lâmpadas que estão ligadas juntas,  

“ mais” sim elas fornecem energia diretamente e o interruptor está só para cortar o 

necessário e não essencialmente para levar corrente” (Grupo 2, QIII2) 

 Na questão QII2 Os grupos 1 e 2 atribuíram o sucesso no funcionamento ao 

planejamento prévio e as conexões feitas corretamente. 

Avaliamos que na medida em que os conceitos vão sendo construídos pelos 

alunos, essa tendência em explicar as coisas a partir do funcionamento do circuito 

ou das peças que o compõe vai sendo abandonadacomo podemos visualizar na 

próxima categoria. Pode-se explicar que o acendimento de uma lâmpada ocorre pelo 

fato da lâmpada ser ligada por fios a uma fonte, ou explicitar que o acendimento se 

dá pela passagem de uma corrente elétrica pelo seu filamento por exemplo. 

 

7.5 Física do Circuito 

 
Nessa categoria figuram as explicações que os estudantes deram à luz da 

Física, utilizando nomenclaturas e conceitos, evidenciando assim a aquisição de 

conhecimento conceitual. 

Destacamos abaixo alguns trechos que estão em consonância com essa 

visão: 

“Tem que haver a passagem de corrente – movimentação de elétrons- pela lâmpada 

(havendo na lâmpada um resistor que transforma a energia elétrica – 

térmica/luminosa)( Grupo 1, QI4). 

A ideia de corrente elétrica, a partir do momento 2, figura nas observações de 

todos os grupos, que por diversas vezes ressaltavam o “trânsito” dos elétrons em 

suas explicações. Todos os grupos reconheceram o primeiro circuito de atividades 

anteriores e que no segundo circuito (resistores em série) havia uma característica 

peculiar em relação aos interruptores: o fato de desligar um deles desligava as duas 
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lâmpadas. Nas observações do Grupo 3 para circuito 4, pode-se observar o uso das 

palavras série e paralelo, que indica a identificação dos tipos de ligação pelo grupo. 

Outros aspectos relevantes para o entendimento das associações de resistores 

também emergiram nessa etapa. 

 O quadro 5, em sua totalidade demonstra que as explicações dos alunos em 

relação às associações em série, paralelo e mistas estão ancoradas na teoria e de 

acordo com as Leis de Ohm. As respostas demonstram a aquisição de conceitos e a 

formulação sistematizada a partir da manipulação dos circuitos. Em relação a 

análise qualitativa da corrente elétrica e tensão nos diferentes circuitos os grupos 

observaram e registraram as principais diferenças das associações em série e 

paralelo. Em relação ao circuito composto de associações mistas, pode-se perceber 

que os estudantes entendem a questão da divisão de corrente quando há uma 

ramificação do circuito, como foi descrito pelo grupo 2 ao referir-se à bifurcação e a 

consequente divisão da corrente. 

 O quadro 6 também reforça essa categoria demonstrando a diferenciação dos 

tipos de circuitos pelos grupos a partir das avaliações dos parâmetros obtidos no 

arranjo experimental que exploravam o comportamento de lâmpadas de diferentes 

potências em circuitos em série, paralelo e misto. 

Acreditamos que a estruturação do conhecimento em eletrodinâmica é 

evidente, pois os alunos demonstram a evolução nos conhecimentos que são 

demonstrados na utilização dos termos e explicação mais detalhadas que 

inicialmente dos fenômenos físicos. 
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8 Considerações Finais 

 

A experiência adquirida ao longo do desenvolvimento das atividades juntos 

aos alunos nos leva a dizer que podemos considerar que a investigação em 

laboratório aberto como proposta didática para o ensino eletrodinâmica é 

motivadora, atuando nas motivações extrínsecas e a intrínsecas. As motivações 

extrínsecas são evidenciadas pelo fato de oportunizar ao professor o direcionamento 

das ações empreendidas pelos estudantes de modo a despertar o interesse pela 

física da eletricidade, através da proposição de atividades interativas e manipulativas 

que se mostravam desafiadoras para os estudantes. Os indícios de motivações 

intrínsecas são observados ao contemplar as situações em que os alunos querem 

desenvolver competênciascomo no caso do acendimento do grafite, que instigam 

sua curiosidade, como no caso do circuito do pisca-pisca, ou na valorização de 

situações em que ele se sinta autônomo, como nos momentos de planejamento e 

construção dos circuitos, tanto com elementos reais quanto em simulador.  

A ação didática promoveu a alfabetização científica tendo em vista que os 

estudantes foram sujeitos ativos na construção de seus conhecimentos através da 

argumentação, na construção e reconstrução das hipóteses,testando em diversas 

situações o modelo científicovigentenasatividadespropostas. Essa postura assumida 

pelos estudantes dá uma perspectiva de ciência diferente da visão dogmática e 

fechada, que muitas vezes é veiculada pela escola.Trata-se de uma perspectiva que 

valoriza o pensamento, a oralidade, a criticidade e o debate em relação ao que se 

estuda. 

Em relação à evolução dos conceitos, podemos considerar que a proposta 

didática desenvolvida foi eficaz, tendo em vista que,no início das atividades, os 

estudantes externaram diversas ideias prévias não condizentes com o modelo 

científico sobre eletrodinâmicae,no decorrer das atividades estas concepções foram 

sendo abandonadas dando espaçoà explicações mais elaboradas. A evolução 

conceitual teve início na explicação do funcionamento do circuito e posteriormente 

pela explicação, através da linguagem científica escolar, de fenômenos físicos. 

Como exemplos dessa evolução conceitual podemos citara evolução da ideia de que 

a lâmpada tinha exclusividade na recepção de energia enquanto os outros 
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componentes não eram considerados  ou que a lâmpada era  o fim do ciclo em um 

circuito, para a ideia de que há um fluxo de elétrons que passa por todos os 

componentes e retorna à bateria.Também podemos vislumbrarque houve a 

diferenciação dos termos como tensão, corrente elétrica e energia, sendo que o 

termo “energia” que inicialmente aparecia frequentemente nas explicações iniciais e 

foi gradativamente abandonado. Em relação ao funcionamento dos circuitos 

montados, a idéia de circuitos abertos foi rapidamente abandonada pelos estudantes 

que, mediante as ações manipulativas, perceberam as condições que deveriam ser 

satisfeitas para queos circuitos fossem viáveis, como por exemplo, o fechamento 

dos circuitos. 

 Em relação à utilização do laboratório como um espaço de aprendizagem a 

proposta didática impulsionou a reestruturação do laboratório escolar e sua 

utilização semanal, incentivando inclusive a utilização do espaço por professores de 

outras disciplinas. Os estudantes participantes passaram enxergar o laboratório 

comoum espaço de investigação.  

Como observações que consideramos cabíveis em pesquisas futuras 

destacamos a potencialidade da proposta didática em relação à alfabetização 

científica, no que se refere ao entendimento das relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade emeio ambiente (CAPECCHI 2014), considerando que os conhecimentos 

em ciências podem dar respostas à problemas nessas áreas. Através de propostas 

que avaliem, por exemplo, a compra consciente de aparelhos eletroeletrônicos, 

levando em conta os avanços nessas tecnologias e tendo em vista a avaliação de 

parâmetros como potência, eficiência energética, ou os impactos sociais e 

econômicos que a má utilização da energia elétrica promove.  

Ainda como observação, acreditamos que a proposta didática ainda pode ser 

avaliada em relação à sua potencialidade levando em conta a teoria 

daaprendizagem significativa (MOREIRA, 2010), tendo em vista que na medida em 

que os estudantes foram refinando suas explicações sobre os fenômenos físicos, 

pudemos constatarque isso se deu de forma não-literal através das produções 

escritas dos estudantes e não- arbitrária através do levantamento de suas ideias 

previas. 

Enquanto proposta didática ainda caberia a avaliação de sua utilização em 

salas de aula regulares, com um numero maior de estudantes envolvidos. 
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ANEXOS 

Os documentos que seguem são amostras dos registros dos estudantes nas 

atividades propostas que se relacionam à investigação de circuitos em paralelo, em 

série e mistos, utilizando as lâmpadas como se fossem resistores, nos três 

momentos que compuseram essa pesquisa: 

Momento 1: Os alunos manipularam insumos elétricos reais e montaram arranjos 

experimentais de acordo com as propostas. 

Momento 2: Os alunos exploraram circuitos propostos em simulador. Foram 

construídos os circuitos e exploradas medidas de tensão e corrente. 

Momento 3: Os alunos voltaram ao laboratório e foram recriados os circuitos do 

momento 2. Os estudantes realizaram medidas de tensão e corrente com multímetro 

avaliando as características das associações através da avaliação dos parâmetros 

como tensão e corrente elétrica. 
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Anexo 1. Atividades do Momento 1
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Anexo 2. Atividades do momento 2 
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Anexo 3. Atividades do Momento 3. 
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