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RESUMO 

 

Neste trabalho produzimos uma sequência didática que tem como objetivo ensinar conceitos 

de carga elétrica e eletrização via estratégias de ensino diversificadas, sendo a principal 

ferramenta didática, as Histórias em Quadrinhos (HQs). As HQs foram escolhidas por estarem 

presentes no cotidiano da maioria dos estudantes desde a infância. Além disso, os estudantes 

associam as HQs com uma atividade lúdica e prazerosa. As Histórias em Quadrinhos trazem 

muitas características positivas que podem ser utilizadas no ambiente escolar, pois, 

tradicionalmente, elas são um meio de comunicação de fácil acesso, familiar ao aluno e com 

um formato literário bastante universal. Como nos dias de hoje, os games, aplicativos na 

internet, vídeos e TV são muito utilizados e sedutores para os estudantes, resgatar o gosto pela 

leitura é algo extremamente desafiador. A sequência didática consiste de dez aulas de 50min. 

A primeira aula tem caráter exploratório com o objetivo de detectar subsunçores presentes na 

estrutura cognitiva dos estudantes sobre conceitos relativos à eletricidade e eletrostática. O fio 

norteador dessa aula foi um questionário. A segunda e terceira aulas tratam dos modelos 

atômicos e história do átomo por meio de vídeo, HQs e atividade consistindo da representação 

dos modelos atômicos pelos alunos utilizando massa de modelar sobre cartolina. Na quarta 

aula são apresentados os conceitos de carga elétrica e processos de eletrização por atrito, 

contato e indução utilizando-se slides e HQs. A quinta aula aborda os conceitos de 

conservação da carga nos processos de eletrização, além da atração e repulsão de corpos 

carregados. Nessa aula utiliza-se a simulação PhET Balões e Eletricidade Estática e um 

questionário/roteiro investigativo. A sexta aula é composta de experimentos de baixo custo 

sobre eletrização. Na sétima aula é utilizado o artigo “Por que o pólen adere à abelha? E por 

que ele salta para o estigma?”, que mostra que a polinização é feita via processo de 

eletrização. As últimas três aulas são referentes à oficina para confecção de HQs pelos 

estudantes. O referencial teórico desse trabalho é a aprendizagem significativa de Ausubel e a 

aprendizagem significativa crítica de Moreira, portanto, a sequência didática foi desenvolvida 

de tal maneira que uma aula servisse como organizador prévio da próxima. A pesquisa foi 

aplicada numa escola da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais com alunos do 3º 

ano do Ensino Médio. Como indicadores de aprendizagem significativa nós avaliamos os 

resultados dos questionários e as falas das tirinhas (HQs) confeccionadas pelos próprios 

alunos sobre os temas: história da eletricidade, história do átomo, carga elétrica e processos de 

eletrização.  



 

 

A análise das HQ’s produzidas pelos estudantes foi feita via modelo de categorização 

analítica de Bardin. Para a categorização das HQs foram estabelecidas as categorias de 

conceitos: História da Eletricidade, Princípio da Eletrostática, Modelos Atômicos, Eletrização 

e Energia Elétrica. Observamos que as estratégias utilizadas nas 10 aulas da sequência 

didática  proporcionaram a compreensão dos conceitos abordados, o que ficou evidenciado 

nos registros das falas citadas nas HQs da maioria dos estudantes. 

 

Palavras Chave: Sequência didática; Lúdico; Histórias em Quadrinhos; Eletrização; Teoria 

da Aprendizagem Significativa; Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica; Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work we produce a didactic sequence from the perspective of Meaningful Learning 

Theory to teach concepts of Eletrostatics consider many teaching strategies, being the primary 

teaching tool, the Comics. The Comics were chosen because they are present in the daily life 

of the majority of the students since childhood. In addition, the students associate the HQs 

with a playful and enjoyable activity. The comics bring many positive characteristics that can 

be used in class, mainly because they are a means of communication within easy access, 

familiar to the student and with an universal literary format. Currently the games, 

applications, videos, and TV are much used and attractive for students, so rescue the 

appreciation for reading is a challenger.  The didactic sequence consists of ten classes of 50 

min.  The first meeting class has the objective of detecting subsunçores present in the 

cognitive structure of students relative to concepts related to Electricity and Electrostatics. 

The second and third meeting aims to study the atomic models and the history of the atom by 

video and Comics. Also the students use the modeling clay to represent some atomic models.  

In the fourth meeting are presented the concepts of electrical charge and eletrostatical 

processes using slides and Comics. The fifth meeting is used to discusses the concepts of 

conservation of charge via  PhET simulation presented in the site of the University of 

Colorado. In the sixth meeting the students do several experiments about Elestrostatic 

Process. Besides that is presented an article about pollination and its relation with eletric 

charges. The last three meetings are reserved to a workshop to produce Comics about the 

studied concepts. The research was applied to one public school of Minas Gerais in Brazil 

with students of the last year of high school. The analysis of the Comics produced by the 

students was made via Bardin's analytical categorization model. The following categories of 

concepts were established: History of Electricity, Principle of Electrostatics, Atomic Models 

and Electricity. We observed by the analysis of the Comics that the strategies used in the 10 

meetings indications of Meaningful Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nessa pesquisa trabalhamos com o lúdico no Ensino de Física, mais especificamente a 

Eletrostática via histórias em quadrinhos (HQ’s), visto que as mesmas estão presentes no 

cotidiano da maioria dos estudantes desde a infância. Atrelado a esse fato, há também uma 

associação destas a uma atividade prazerosa. O formato das HQs, desenhos associados a 

menos textos que o formato tradicional de um livro, pode servir para motivar, facilitar a 

leitura e compreensão do tema proposto. 

O interesse pelo tema surgiu por dois motivos: o primeiro, pelo fato de, dentre os 

conteúdos obrigatórios do Programa de Física estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1997), a parte de eletricidade ser considerada pela pesquisadora 

uma das mais complexas e difíceis de ser entendida pelos estudantes e o segundo motivo, é o 

fato de que a eletricidade está muito presente no mundo tecnológico, sendo fundamental nas 

mais diversas áreas e aplicações, seja em nossas casas, no transporte, trabalho, economia, 

games, aplicativos na internet, vídeos, etc.  Por causa dessa imersão num mundo movido a 

eletricidade achamos que esse assunto é bastante atrativo para os estudantes. Assim, é 

fundamental que os alunos assimilem bem a parte inicial da eletricidade (Eletrostática), pois 

esta parte do conteúdo serve como suporte para entendimentos futuros do eletromagnetismo 

que, de um modo geral, são tidos como de difícil aprendizado para a maioria dos alunos.  

Para além de diversos trabalhos presentes na literatura, como por exemplo, “Física em 

tirinhas”, Oliveira (2005), “As histórias em Quadrinhos nos livros de Física”, Testoni (2010) e 

“As histórias em quadrinhos” Anselmo (1975), que mostram como o lúdico pode auxiliar na 

aprendizagem dos estudantes, a escolha do lúdico, especificamente as Histórias em 

Quadrinhos (HQ’s), é devida ao fato de que a autora desse trabalho desde criança se interessa 

pelas HQ’s, sendo as mais lidas, durante a sua infância, as HQs da turma da Mônica e as de 

heróis. Atualmente, como professora, houve a descoberta das HQs que unem ciências a uma 

linguagem simples e divertida. 

Além disso, durante os vários anos nos quais a autora lecionou, a mesma observou que 

não basta trazer informações e resoluções de problemas para os estudantes, são necessárias 

estratégias diferenciadas de ensino como, por exemplo, vídeos, experimentos, simulações, 

leitura de diferentes gêneros textuais, etc. Tais estratégias costumam ser bem aceitas e há um 

aumento no interesse dos alunos durante as aulas. 
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Existem diversos trabalhos que abordam o uso das HQ’s como estratégia de ensino. 

Oliveira (2005) em seu trabalho de monografia diz que, pelo fato das histórias em quadrinhos 

serem textos pequenos e narrados com diálogos e pensamentos em uma sequência de figuras, 

permite que não só as crianças, mas leitores de qualquer idade possam compreender mais 

facilmente conceitos apresentados. A componente lúdica dos quadrinhos pode prender a 

atenção e despertar o interesse pela leitura, principalmente por parte dos jovens.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Ferreira (2013) mostra que a inserção das HQs 

como estratégia para ensino de Física pode proporcionar contribuições para a formação de 

cidadãos, ou seja, pessoas aptas em aprender e debater temas do seu interesse, gerando assim, 

uma sociedade mais sábia e atuante na formação de seu país. Para o autor, levando-se em 

consideração a formatação e as características dos Quadrinhos, é possível facilitar a 

aprendizagem de conceitos com essa linguagem clara e muito conhecida. 

Diante do exposto, surge a pergunta: O uso do lúdico e desta forma de arte em 

particular, (HQ’s), como estratégias didáticas no ensino de física pode potencializar a 

aprendizagem significativa de conceitos relativos à eletrostática? Buscando responder essa 

pergunta, elaboramos uma sequência didática composta por 10 aulas nas quais são utilizadas 

ferramentas de apoio tais como: vídeos, massa de modelar, HQ’s, etc. para ensinar os temas 

Eletricidade e Eletrização. No intuito de verificar indícios de aprendizagem significativa, os 

alunos foram convidados a elaborar HQ’s que tratassem dos conceitos abordados, bem como 

responder questionários com questões em graus variados de dificuldade sobre o tema. Vale 

ressaltar que as HQ’s confeccionadas pelos alunos foram o nosso principal meio de avaliação. 

O objetivo principal deste trabalho é utilizar estratégicas diversificadas de ensino à luz 

da teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel, e da aprendizagem significativa 

crítica de Marco Antônio Moreira para promover aprendizagem dos conceitos de eletrostática.  

Mais especificamente, pretende-se: 

a. Construir uma sequência didática que possa auxiliar no ensino dos temas 

Eletrostática e Eletrização. 

b. Ensinar os conceitos de carga elétrica a partir dos conhecimentos prévios dos 

alunos 

c. Apresentar os tipos de modelos atômicos utilizando um vídeo. 

d. Representar com massinha de modelar a evolução dos modelos atômicos. 

e.  Abordar os processos de eletrização por meio de quadrinhos e simulação 

disponível na plataforma PhET. 
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f.  Fazer com que os estudantes compreendam as aplicações da eletrização no 

cotidiano. 

g. Avaliar as HQs produzidas pelos estudantes para verificar a aprendizagem dos 

conceitos abordados nas aulas. 

Esse trabalho foi organizado da seguinte maneira: o primeiro capítulo aborda a 

introdução. 

O segundo capítulo é constituído pela Fundamentação Teórica. Nesse capítulo 

apresenta-se a descrição de aspectos relativos ao ensino de Física no nível médio, 

relacionados aos documentos norteadores da educação no país, bem como a Teoria da 

Aprendizagem Significativa e o uso do lúdico no ensino de ciências. 

O terceiro capítulo aborda os aspectos metodológicos da pesquisa. Nesse capítulo é 

descrito o ambiente escolar onde a pesquisa foi aplicada, o perfil do grupo de estudantes 

pesquisado, o percurso de elaboração dos instrumentos para coleta de dados e análise dos 

resultados. 

No quarto capítulo são apresentados os dados obtidos a partir dos questionários e das 

histórias em quadrinhos confeccionadas pelos alunos, e, posteriormente, os dados coletados 

são discutidos à luz das teorias utilizadas no trabalho. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Documentos norteadores da Educação no País 

 

O Processo de construção e desenvolvimento de qualquer sociedade, a formação da 

identidade cultural de um povo, a consciência social dos indivíduos, o exercício político da 

cidadania, intrinsecamente estão relacionados a um aspecto fundamental de nossa vida social: 

A EDUCAÇÃO. 

Educar é tarefa que pressupõe concepções estruturadas de cidadão, mundo, sociedade 

escolar, relação professor-aluno, método, teoria pedagógica, didática e avaliação. Com intuito 

de tentar educar desta forma ampla, a formação de um profissional com base didática, 

científica e tecnológica seria importante e poderia ajudar nesse processo.  

A busca por uma educação inclusiva e de qualidade deve considerar o padrão de 

qualidade estabelecido pelos fóruns educacionais, como por exemplo, o Custo Aluno 

Qualidade Inicial – CAQi, como o custo necessário para se atingir a educação almejada por 

Estados e Municípios, conforme estabelecido pela LDBEN - Lei nº 9.394, de 20 de setembro 

1996 e suas alterações.  Nessa Lei é dito que a educação de qualidade deve pautar-se também 

pelos princípios do direito à educação para todos, à inclusão, à transparência e ao controle 

social.  

Desse modo, para se garantir, efetivamente, o direito à educação é preciso que a 

expressão “direito à educação” tenha o mesmo sentido para as pessoas em geral, para os 

gestores públicos e operadores de Direito, tais como, Conselhos Tutelares, Juizados da 

Infância e Juventude, Secretarias de Educação em seus níveis, e legisladores. Nesse contexto, 

e procurando reforçar a importância da educação, temos 20 metas previstas no Plano Nacional 

de Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25/06/14), que começou a vigorar em 2014, 

para os próximos 10 anos. Como por exemplo, temos a Meta 16, que busca formar, em nível 

de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último 

ano de vigência do atual Plano Nacional de Educação – PNE, e garantir a 11 (as) os (as) 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando 

as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.  Nesse sentido, 

mestrados como o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UFOP (MPEC UFOP) 

contribuem para a formação continuada de professores em exercício. 
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Independentemente da necessidade de atendimento a um preceito legal, é ainda 

essencial que na Educação Pública (que a cada quatro anos muda de Dirigente), ele seja 

objeto de um planejamento estratégico de longo prazo, os famosos PPP’s (Projetos Políticos 

Pedagógicos), que estabeleçam uma política pública de educação com objetivos a serem 

atingidos a partir de diagnóstico, avaliação e reformulação de ações. 

As metas de Universalização previstas nos documentos norteadores da educação no 

país ainda não foram alcançadas. Na Educação Infantil o problema é a falta de vagas e no 

Ensino Médio é a evasão dos jovens, principalmente para trabalhar, além da falta de 

profissionais capacitados.  

Ainda de acordo com o PNE, no prazo de um ano após o início de sua vigência, todos 

os Estados deveriam aprovar os seus Planos Estaduais de Educação – PEE, e todos os 

Municípios, os seus Planos Municipais de Educação – PME, (art.8º, da Lei nº 13.005/2014). 

Porém, até hoje, muitos Estados sequer conseguiram aprovar os seus PEE’s.  

No que concerne à esfera estadual, a Constituição Mineira afirma que o Plano Estadual 

de Educação deve visar à articulação, à integração do poder público e à adaptação ao Plano 

Nacional. No âmbito da legislação estadual, a Lei nº 19.481/2011 aprovou o Plano de 

Educação do Estado (PEE) para o decênio 2011-2020, definindo diretrizes para a elaboração 

dos Planos de Educação dos Municípios.  O PEE está atualmente passando por revisão para 

sua adequação ao PNE por meio do Projeto de Lei (PL) nº 2.882/15, que trata do novo Plano 

Estadual de Educação (PEE) de Minas Gerais que d que os Planos Nacional, Estadual e 

Municipal devem compor um conjunto integrado (quanto a objetivos, prioridades, diretrizes e 

metas) e articulados (quanto a ações).  

A elaboração de um Plano Estadual de Educação requer, além da definição do 

conceito de qualidade a perseguir, a mensuração da efetiva demanda sócio educacional sobre 

a qual as políticas públicas deverão se pautar ao longo da década. É fato que os grandes 

gargalos das políticas públicas do Brasil encontram-se na educação, na saúde e na segurança, 

e só um forte compromisso público será capaz de reverter essa situação de precariedade, que 

afeta, em especial, a população menos favorecida. 

A qualidade da educação também passa pela valorização dos trabalhadores da 

educação. Essa valorização precisa ser traduzida em processos que envolvam uma formação 

adequada ao projeto de sociedade expressa nos planos pedagógicos e de gestão das unidades 

escolares, envolvendo tanto a formação inicial como a continuada. E, nesse sentido, engloba 

não só as Escolas Municipais, as Escolas Estaduais e Centros de Referência em Educação, 
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mas também as instituições formadoras como faculdades e Universidades.  Dessa maneira, 

esses órgãos precisam articular ações no sentido de promover uma formação que atenda aos 

anseios dos trabalhadores da educação e que, também, contribua para a melhoria da qualidade 

da educação em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Além do aspecto da formação continuada, outro fator fundamental a ser considerado 

em termos de valorização dos trabalhadores são as condições de trabalho. Elas necessitam 

oferecer as possibilidades para que o processo educativo ocorra de maneira a propiciar a 

aprendizagem dos alunos e ao mesmo tempo se constitua em fator de desenvolvimento 

profissional, de forma a oferecer e garantir condições de ampla participação nos processos 

decisórios, consolidando a prática da gestão democrática. 

A valorização dos trabalhadores da educação deve refletir também na criação de 

planos de cargos e carreiras que realmente estimulem a permanência no exercício da função, 

propiciando uma remuneração condizente com a formação dos profissionais.  

 

A realização de concursos públicos para efetivação dos profissionais é outro fator 

que contribui tanto para a valorização, como para a qualidade da educação. Também 

deve ser considerada a jornada de trabalho do profissional da educação, empenhando 

esforços para que sejam criados cargos de 40 horas, com remuneração equivalente 

e/ou com dedicação exclusiva, em uma única escola, para atendimento à educação 

de tempo integral, com horários destinados às ações escolares como um todo, 

atendimento aos alunos e familiares, bem como o envolvimento na gestão escolar de 

maneira geral. (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2013)  

 

Por fim, e não menos importante, embora não seja fator suficiente, o financiamento 

público é indispensável para assegurar educação pública, de qualidade e socialmente 

referenciada. Dessa forma, constitui-se o financiamento da educação como elemento 

estruturador tanto para organização quanto para o funcionamento das políticas públicas 

educacionais. Isso pode ser verificado na Constituição Federal de 1988, que reconhece e 

assegura o financiamento público como alicerce fundamental para a construção dos Planos de 

Educação, estadual e municipal. 

 

2.2 A Aprendizagem Significativa 

 

A pesquisa foi fundamentada nas teorias de Ausubel et al. (1980) e Moreira (2010), 

que consideram ser possível a aprendizagem significativa se, ao dar início ao aprendizado, o 

professor consegue determinar o nível de conhecimento dos alunos em relação à presença dos 
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“subsunçores
1
” e a partir daí, define os instrumentos (entendidos como material didático) de 

apoio apropriados para criação de conceitos âncora mínimos necessários (ditos organizadores 

prévios) para o entendimento do que se pretende ensinar.  

Segundo Ausubel (1980), a aprendizagem pode ocorrer de duas maneiras diferentes: 

(a) aprendizagem receptiva, na qual os conteúdos são apresentados para o aprendiz de forma 

pronta e acabada ou (b) aprendizagem por descoberta, na qual a principal característica é que 

o aluno é levado a descobrir os conceitos de interesse. Faz parte da aprendizagem por 

descoberta, apresentar atividades em que os alunos sejam estimulados a pensar e descobrir 

soluções para encontrar a melhor maneira de chegarem à resposta procurada, dando 

possibilidade para a formação de novos conceitos. Qualquer dos dois tipos de aprendizagem 

mencionados pode ser significativo ou mecânico.  A aprendizagem só será significativa se os 

novos conceitos se relacionarem aos subsunçores relevantes já presentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz. 

A aprendizagem mecânica (automática) para Ausubel, pode ter pouca ou nenhuma 

interação com os conceitos relevantes na estrutura cognitiva, sendo a informação armazenada 

de forma arbitrária.  

 

2.2.1 Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

 

Segundo Ausubel a aprendizagem pode ser classificada em três tipos: cognitiva, 

afetiva e psicomotora. A aprendizagem cognitiva acontece mediante o resultado de um 

armazenamento organizado de informações na mente do aprendiz. Já a aprendizagem afetiva 

pode ser identificada por experiências emocionais como dor, alegria, prazer, contentamento, 

sofrimento e ansiedade. Já a aprendizagem psicomotora envolve a parte motora por treino e 

prática. Algumas aprendizagens cognitivas são fundamentais para adquirir a aprendizagem 

motora. 

A Teoria de Ausubel dá ênfase na aprendizagem cognitiva, embora reconheça a 

importância da afetividade. Para ele, a aprendizagem é significativa quando apresenta um 

armazenamento organizado e integrado do conhecimento na estrutura cognitiva do sujeito. 

Segundo a ótica da Teoria da Aprendizagem Significativa, o fator que mais influencia 

a aprendizagem, seja nas salas de aula ou no dia a dia dos estudantes, é aquilo que o aluno já 

                                           
1
 Para Ausubel et al. (1980) subsunçores são conceitos ou proposições relevantes existentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo, aos quais uma nova informação será ligada. 
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sabe. Quando um conceito fica claro na estrutura cognitiva ele serve de suporte para que 

novos conceitos possam ser aprendidos significativamente. Sendo assim, a ideia central da 

aprendizagem significativa é a existência de subsunçores, ou seja, de conceito prévios 

presentes na estrutura cognitiva do indivíduo, aos quais os novos conceitos irão se ligar. 

No dia-a-dia das salas de aula é muito comum nos depararmos com alguns 

questionamentos apresentados em Moreira (1979, p.277): “De onde vêm os subsunçores? O 

que fazer quando eles não existem? Como pode a aprendizagem ser significativa neste caso? 

Como se formam? ” 

A resposta dada pela Teoria da Aprendizagem Significativa é de que os organizadores 

prévios devam ser fornecidos pelos professores de maneira a estabelecer subsunçores, ou seja, 

os organizadores prévios são materiais instrucionais destinados a formar ideias, que sirvam de 

âncoras para novas informações relevantes ao aprendizado. Neste caso não podemos descartar 

inicialmente a aprendizagem mecânica, já que ela também poderia servir de ponte entre o que 

o aprendiz já sabe e o que ele deve aprender. 

Para que ocorra verdadeiramente uma aprendizagem significativa, segundo a essência 

de Ausubel, as idéias devem ser bem expressas e relacionadas de maneira essencial ao que o 

aprendiz já sabe. Os conhecimentos existentes e potencializados na estrutura cognitiva do 

indivíduo servem de ancoragem para os novos conhecimentos. Desta forma se um 

conhecimento não encontrar a ancoragem necessária, será aprendido de maneira literal e 

arbitrária e não de maneira significativa.  

A aprendizagem significativa poderá também ter um componente crítico, quando o 

discente começa a intervir no conhecimento proposto, abandonando atitudes passivas, 

inflexíveis, dogmáticas, conforme Marco Antônio Moreira, autor da Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica. 

Moreira (2010) recomenda o desenvolvimento de indivíduos críticos na acepção de 

que estes sejam capazes de encontrarem-se incorporados à sua cultura, sendo capazes de fazer 

uso adequado da ampla parcela de conhecimentos efetivos e das técnicas existentes.  Não há 

como perceber o mundo a não ser através do filtro de alguma cultura. Um dos elementos 

centrais desse processo de “percepção do mundo” é a aprendizagem, um mecanismo de 

transmissão de valores, ideias e formas de refletir sobre a realidade. 

Nesse sentido, a aprendizagem significativa crítica leva à concepção de uma 

aprendizagem que “permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora 

dela” (MOREIRA, 2010).  Deste modo: 
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É através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá fazer parte de sua 

cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus ritos, mitos e 

ideologias. É através dessa aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com 

a mudança sem deixar-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se 

impotente frente à sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 

desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo. (MOREIRA, 2010, p.7) 
 

O mesmo autor, ainda desenvolve determinados princípios facilitadores relacionados à 

este modelo de aprendizagem, afirmando que, além de significativa, a aprendizagem necessita 

gozar de um elemento “subversivo”, onde todos os conteúdos sejam ensinados com sua 

história, e que sejam relevantes na atual sociedade em que vivemos. Moreira (2010) não 

submete a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica a uma didática, mas sim, a uma 

sequência de onze princípios facilitadores que serão vistos a seguir.  

1º “Aprender que aprendemos a partir do que já sabemos. (Princípio do Conhecimento 

Prévio.) ”. Tal princípio traz a relevância de se aproveitar de recursos variados de ensino para 

contribuir de tal forma que a aprendizagem seja significativa. Esse é o ponto de partida, ou 

condição prévia, para que se obtenha uma aprendizagem significativa crítica, ou seja, para ser 

crítico de algum conhecimento, de algum ponto de vista, de algum conceito, necessariamente 

os indivíduos terão que conhecê-lo significativamente.  

2º “Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da Interação Social e 

do Questionamento) ”. Aponta a importância da atuação interativa com os alunos e foca que é 

mais interessante fazer boas perguntas, ao invés de dar sempre as respostas prontas, 

permitindo que o aluno concretize realmente suas ideias e saiba elaborar uma boa pergunta, 

assim estará usando seu conhecimento prévio de maneira não literal e arbitrária, o que é 

contemplado na aprendizagem significativa.  

3º “Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da não centralidade 

do livro de texto.) ” Esse princípio diz que, os alunos ao se desprenderem do livro texto, que é 

exageradamente usado, podem ter sua aprendizagem facilitada. Busca-se integrar outros 

recursos como: artigos científicos, contos, poesias, crônicas, relatos, etc., que mediante o 

autor trazem uma diferente alternativa na construção do conhecimento humano. Estes vários 

recursos se forem bem selecionados, servirão de ferramentas que facilitam a aprendizagem 

significativa crítica. O livro didático não deverá ser descartado, mas sim considerado um, 

dentre os diversos materiais de apoio para a aprendizagem. Desta forma, ele afirma:   
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Seguramente, há bons livros em qualquer disciplina, mas adotar um único como 

livro de texto, vai contra a facilitação da aprendizagem significativa crítica. É uma 

prática docente deformadora, ao invés de formadora, tanto para alunos como para 

professores. (MOREIRA, 2011, p. 229) 

 

4º "Aprender que somos perceptores e representadores do mundo. (Princípio do 

Aprendiz como Perceptor/Representador) ”.  O professor precisará lidar com as percepções 

dos alunos em suas aulas. Nesse princípio, percebe-se que a ideia de percepção/representação 

traz a noção de que o que “se vê” é produto do que se acredita “estar lá” no mundo. 

(MOREIRA, 2011, p.231). 

5º “Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas as 

tentativas humanas de perceber a realidade. (Princípio do Conhecimento como Linguagem.) ”. 

A linguagem está totalmente implicada nas nossas tentativas de perceber a realidade. Quase 

tudo que denominamos de “conhecimento” é linguagem. A base para a compreensão de um 

conhecimento está na linguagem, um modo de falar e pensar diferentemente sobre o mundo.  

Portanto, aprender de forma significativa um conteúdo seria aprender sua própria linguagem. 

6º “Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. (Princípio da 

Consciência Semântica) ”.  Quando se ensina, gestos e, principalmente, palavras significam 

algo para o aprendiz. Sem a linguagem (verbal ou não) não é possível partilhar significados e 

pode-se mesmo dizer que, a chave para compreensão de um conceito fundamenta-se na 

compreensão de sua linguagem. 

 

Observa-se aí, outra vez, a importância do conhecimento prévio, i.e., dos 

significados prévios na aquisição de novos significados. Quando o aprendiz não tem 

condições, ou não quer, atribuir significados às palavras, a aprendizagem é 

mecânica, não significativa. (MOREIRA, 2010, p.12)  
 

7º “Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros (Princípio da 

Aprendizagem pelo Erro) ”. É natural o ser humano errar. O homem aprende corrigindo o que 

errou. A escola desaprova os erros e procura mostrar verdades absolutas por meio de fatos, 

leis, conceitos e teorias provenientes de livros didáticos e por colocações mencionadas pelos 

professores. Ele afirma:    

 

[...] a escola simplesmente ignora o erro como mecanismo humano, por excelência, 

para construir o conhecimento. Para ela, ocupar-se dos erros daqueles que pensavam 

ter descoberto fatos importantes e verdades duradouras é perda de tempo. Ao fazer 

isso, ela dá ao aluno a ideia de que o conhecimento que é correto, ou definitivo, é o 
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conhecimento que se tem hoje do mundo real, quando na verdade, ele é provisório, 

ou seja, errado. (MOREIRA, 2011, p.235) 
 

8º “Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para a 

sobrevivência. (Princípio da Desaprendizagem) ”. Para aprender de maneira significativa 

alega-se ser essencial estabelecer um vínculo entre o conhecimento novo e o conhecimento já 

existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Quando o conhecimento existente nos impede 

de aprender um conhecimento novo faz-se necessário a desaprendizagem. Desaprender aqui 

não significa apagar o conceito, mas sim, ter a clareza de que é necessário desaprender alguns 

conceitos errôneos para uma aprendizagem significativa crítica.  

9º “Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e 

metáforas são instrumentos para pensar (Princípio da Incerteza do Conhecimento) ”. Mostra a 

maneira como é formada nossa visão do mundo e o papel das perguntas e respostas na 

construção dessa visão. Formulamos perguntas como uma ferramenta de percepção do 

mundo. 

 

O princípio da incerteza do conhecimento nos chama atenção que nossa visão de 

mundo é construída primordialmente com as definições que criamos, com as 

perguntas que formulamos e com as metáforas que utilizamos. Naturalmente, estes 

três elementos estão inter-relacionados na linguagem humana. (Indivisa, Boletín de 

Estúdios e Investigación, nº 6, pp. 83-101, 2005, com o título Aprendizaje 

Significativo Crítico. 1ª edição, em formato de livro, 2005). 

 

10º "Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da não utilização 

do quadro-de-giz.). O autor propõe minimizar ou extinguir a utilização do quadro e do giz por 

trazer uma aprendizagem transmissiva em que o professor repete o conhecimento 

disponibilizado nos materiais didáticos, para que alunos copiem, decorem e depois repitam. 

Assinala, no entanto, que outros instrumentos como o Data show podem ser utilizados por 

professores com a mesma finalidade, transmissão mecânica de conhecimento. 

11º “Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra pessoa não estimula a 

compreensão. (Princípio do abandono da narrativa)”. Acrescentar ao princípio da não 

utilização do quadro-de-giz, a abordagem da utilização, pelo professor, de um único livro 

texto, onde o conhecimento disponível neste livro é repassado aos alunos para estudarem para 

as avaliações. Recomenda neste item, ao invés da narração feita pelo professor, dos 

conteúdos, deixar que os alunos façam sua própria interpretação dos textos disponíveis nos 

livros. Ao professor ficaria a função de mediar quando achar apropriado, deixando claro que 
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podem haver interpretações alternativas ou mesmo contraditórias para determinados 

conhecimentos. O professor será, neste caso, o mediador do conhecimento. 

 

Deixar o aluno falar implica usar estratégias nas quais os alunos possam discutir, 

negociar significados entre si, apresentar oralmente ao grande grupo o produto de 

suas atividades colaborativas, receber e fazer críticas. O aluno tem que ser ativo, não 

passivo. Ela ou ele tem que aprender a interpretar, a negociar significados, tem que 

aprender a ser crítico e a aceitar a crítica. (MOREIRA,2010, p.19) 
 

Nesse contexto, o professor será capaz de aprimorar práticas e competências que 

possibilitem um melhor aproveitamento e construção do conhecimento. 

Assim, o professor deve abandonar, de uma vez por todas, a ideia de trazer respostas 

prontas e de utilizar apenas metodologias tradicionais de ensino. O que defendemos é que 

antes de decorar, o aluno esteja habilitado e estimulado na capacidade de pensar e fazer suas 

próprias descobertas. Ninguém aprende se não tiver dúvidas, portanto, é muito importante 

saber perguntar. Os alunos devem ser estimulados a ver os problemas inerentes de qualquer 

aprendizado como desafios e não obstáculos. Além disso eles devem ser estimulados a 

entender que seus próprios erros sãocomo passos naturais no caminho do conhecimento.  

Ao longo da realização da pesquisa, vários dos princípios elencados por Moreira 

foram incorporados ao trabalho. O primeiro princípio esteve presente no momento em que os 

alunos foram estimulados por meio de um questionário a expor seus conhecimentos prévios 

sobre eletricidade na primeira aula da sequência didática. O segundo princípio foi utilizado ao 

longo de toda a sequência didática, mas aparece mais explicitamente em dois momentos da 

nossa pesquisa, na primeira aula em que utilizamos o questionário1, como mencionado 

anteriormente, e na quinta aula quando utilizamos o questionário 2 que também serviu de 

suporte para acompanhar a simulação PhET. O terceiro princípio foi priorizado em toda nossa 

pesquisa, pois foram utilizadas diferentes estratégias de ensino e recursos didáticos em todas 

as aulas. O décimo princípio, abandono do quadro de giz,  veio como uma consequência 

natural da construção da sequência didática, que priorizou o uso do debate, leitura de artigos, 

vídeos e materiais alternativos como a massa de modelar e as HQs.  

 

2.3 O Lúdico e o Ensino de Ciências 

 

Primeiramente, é relevante apresentarmos o conceito de lúdico, palavra esta que tem 

sua origem no latim “ludus” que quer dizer “jogo”, “divertimento”. (FERREIRA, 1986, 
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p.1.051). Nesse sentido, Alves & Mota (2011, p.5) asseguram que o termo lúdico se refere ao 

jogar, ao brincar e ao movimento espontâneo, principalmente nas crianças.   

Muitos jogos são considerados como elementos lúdicos e vários autores ressaltam sua 

importância no ensino e na aprendizagem em sala de aula. Piaget, citado por Wadsworth 

(1984, p.44), diz que: 

 

O jogo lúdico é formado por um conjunto linguístico que funciona dentro de um 

contexto social; possui um sistema de regras e se constitui de um objeto simbólico 

que designa também um fenômeno. Portanto, permite ao educando a identificação 

de um sistema de regras que permite uma estrutura sequencial que especifica a sua 

moralidade. 
 

Os jogos impõem limites e regras e podem contribuir na formação e na construção de 

cidadãos mais críticos e produtivos. Reforça tal entendimento Piaget (1978), afirmando que a 

regra presume a interação dos indivíduos e a sua função é regular e integrar o grupo social. 

Em seu trabalho Friedman (1996, p.41) considera que os jogos de caráter lúdico 

permitem a interação entre as pessoas que jogam, desenvolvendo elementos que favorecem a 

convivência em grupo. Para Luckesi (2000, p.9-41) as atividades lúdicas podem proporcionar 

experiências de plenitude a partir de um estado de participação saudável e flexível de quem 

joga. Já a autora Roloff (2010) em sua pesquisa sobre a importância do lúdico na sala de aula 

afirma que “ o lúdico pode trazer à aula um momento de felicidade, seja qual for a etapa de 

nossas vidas, acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno registre melhor 

os ensinamentos que lhes chegam, de forma mais significativa”. 

Como destaca Santana (2004, p.30), nos primeiros anos (1ª a 4ª série) é importante 

trabalhar a ludicidade e aprendizagem afetiva. Essa ação de aprender com prazer, brincando, 

sinaliza para outra: gostando de como aprendem o conteúdo ministrado em sala de aula, as 

crianças poderão incorporá-lo definitivamente em suas vidas. 

Para Santos (2007), o desenvolvimento do aspecto lúdico “facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social, e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para 

um estado interior fértil, facilita o processo de socialização, comunicação, expressão e 

construção do conhecimento”. 

Despertar a motivação dos alunos a partir do lúdico é uma forma bem interessante de 

se trabalhar, já que o lúdico pode facilitar a aprendizagem e ajudar a desenvolver os esquemas 

mentais, pois “sendo uma atividade física e mental, ele aciona e ativa as funções 

psiconeurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento” (HAIDT, 1999, p.50).  
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Após observações feitas com estudantes de faixas etárias diversas, pôde-se verificar 

que, ao utilizar o lúdico no ambiente escolar, este vai além dos desafios do jogo e das 

brincadeiras de psicomotricidade, extrapolando de certa forma as “definições” do brincar, 

passando a ser necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente dos seres humanos. 

(SANTANA, 2004, p.32) 

Ocorre que, quanto mais inspecionamos o uso do lúdico no ensino de ciências e na 

prática docente, mais encontramos indicadores visíveis e largamente aceitos, de que pode 

haver benefício nos processos de ensino e de aprendizagem se o lúdico for levado em 

consideração quando o professor propõe atividades em sala de aula.  

Para ensinar Ciências com a utilização de várias ferramentas e estratégias lúdicas é 

necessário que haja uma mudança de postura por parte do professor, pois é fundamental 

trabalhar na perspectiva em que o aluno tem que ser ajudado a tomar consciência de si 

mesmo, dos outros, dos conceitos e fenômenos científicos estudados. O uso do lúdico no 

ensino de Física, que é uma disciplina em que é incontestável a memorização de fórmulas e 

resolução de problemas, traz desafios. Como inserir atividades lúdicas em turmas que 

tradicionalmente formam alunos especialistas na resolução de exercícios, que são tão exigidos 

nos concursos e vestibulares?  

Não há respostas prontas, mas acreditamos que devemos tentar inserir pelo menos 

parte dos conteúdos de maneira menos tradicional em todas as séries e criar uma cultura de 

formas diferentes de se ensinar e de aprender. 

 

2.3.1 As histórias em quadrinhos  

 

No dia a dia da sala de aula a professora pesquisadora observa que muitos alunos 

querem fugir de problemas e exercícios que requerem muitas ferramentas matemáticas. Em 

vários momentos, quando há resolução de problemas que exijam mais matemática, eles fazem 

as contas em busca de uma resposta imediata e sem contexto. Sentimos então, a necessidade 

de um movimento contrário a esse padrão de ensino, por acreditarmos que é válido, sim, 

exigir do aluno mais do que a mera resolução mecânica de problemas. 

Nesse sentido, apontamos que o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), traz em 

seu formato um modelo de questão que exige do aluno leitura e interpretação mais ampla de 

problemas, com um grau maior de entendimento dos fenômenos físicos, algo que é bastante 

diferente dos antigos vestibulares, em que era muito mais importante decorar as fórmulas.  

http://www.sinonimos.com.br/incontestavel/
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A proposta de se usar as Histórias em Quadrinhos, como instrumento auxiliador no 

Ensino de Física, é porque as HQ’s são um instrumento de comunicação sem exagero nos 

padrões numéricos. Percebemos que atualmente muitos estudantes são seduzidos por 

inúmeros aparatos tecnológicos e têm muita dificuldade em ler e interpretar textos. Portanto, 

resgatar o gosto pela leitura é algo desafiador para os docentes e imperativo para melhorar a 

formação do nosso alunado. Saber interpretar textos é muito importante em qualquer 

disciplina. 

Levando em consideração as características das HQs, é interessante utilizar esta forma 

de arte como estratégia didática, com padrões lingüísticos que visam dois aspectos 

fundamentais, a catarse e o desafio: na catarse, o aluno se vê em um despertar de emoções que 

propiciem o desbloqueio na aprendizagem. E o desafio faz provocar interesse na resolução de 

problemas cotidianos ou colocados durante as atividades propostas nas aulas (RAMOS & 

FERREIRA, 1990; HUIZINGA, 2001). Se considerarmos que queremos que os estudantes 

aprendam conceitos extremamente técnicos como modelos atômicos, condutores, isolantes e 

tipos de eletrização, as HQs podem contribuir para tornar esses conceitos mais acessíveis na 

medida em que elas podem trazer menos textos que os livros usualmente empregados em sala 

de aula e mais imagens que os mesmos livros. 

Segundo Anselmo (1975) “A história em quadrinhos é coisa impressa e difundida por 

milhões de exemplares; ela faz parte desses meios de comunicação de massa, muito em 

voga.”. As Histórias em Quadrinhos (HQs) estão presentes no cotidiano da maioria dos 

estudantes desde a infância. Além disso, eles as associam como uma atividade lúdica e o seu 

formato popular e de fácil leitura, contribui para que as HQs sejam um dos mais difundidos 

meios de comunicação. Para Santos (2013) quem não lê histórias em quadrinho, também não 

terá interesse e disposição para ler outros textos didáticos.  

Para Cagnin (1975) a História em Quadrinho é classificada como um sistema narrativo 

formado por dois códigos gráficos: a imagem desenhada e a linguagem dos balões e suas 

descrições. Os dois sistemas quando se inter-relacionam proporcionando sentido de 

complementaridade no contexto da HQ pode trazer uma ação versátil, e modificadora nas 

propostas desenvolvidas e planejadas pelo professor. 

Surge então a questão: por que não utilizar as Histórias em Quadrinho como estratégia 

no ensino de Física? Ou de um ponto de vista mais restrito: por que não utilizar o Quadrinho 

como meio de instigar o aluno a compreender um fenômeno físico? (TESTONI, 2010, p.2) 
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2.3.2 Os vídeos e a modelagem com massinha como ferramentas lúdicas 

 

A Educação em Ciências atualmente tem utilizado em boa dose recursos audiovisuais, 

por despertar interesse nos alunos e ser uma ferramenta versátil no ensino de vários conceitos.  

O vídeo auxilia o professor e naturalmente atrai os alunos por estar associado à televisão, que 

é um dos meios de comunicação que a maioria dos alunos relaciona a uma atividade de lazer. 

Para nós, os vídeos podem ter intrinsecamente um caráter lúdico. Nesse trabalho 

apresentaremos o vídeo “Tudo se Transforma, História da Química, História dos Modelos 

Atômicos” 
2
 para abordar conceitos relativos à evolução dos modelos atômicos.  

Para que essa estratégia se torne lúdica e atrativa, e tenha a ação esperada dentro do 

conteúdo que se está se trabalhando é preciso que os educadores analisem a natureza do vídeo 

e observem se ele traz os elementos científicos necessários sem ser maçante para os 

estudantes que o assistirão. O vídeos refeltem a evolução de um tipo de linguagem que não é 

mais baseada somente na oralidade do professor e na escrita, mas também dinâmica 

(MORAN, 1995). 

Já o trabalho manual tem sabor de magia para o aluno, independentemente da sua 

faixa etária. O ato de construir algo assume um papel lúdico que desenvolve a imaginação e a 

criatividade, auxiliando e complementando o aprendizado (ASSIS, 2017). 

Assim a atividade associada a massa de modelar pode ser também considerada como 

uma brincadeira. Brincar, mais do que diversão, é uma forma de interagir com a realidade, em 

qualquer idade.  É pela brincadeira que o aluno recria, interpreta e estabelece relações com o 

mundo em que vive. (OLIVEIRA; VARGAS, 2006). 

Além disso, a perspectiva do conhecimento científico ligado a algum tipo de expressão 

artística traz a possibilidade de se trabalhar com mais de um tipo de inteligência, isto é, 

bastante instigante e motivador, até mesmo para o professor. 

Segundo Dubois (1994), a arte ainda que pretensamente objetiva, implica 

ontologicamente a questão do sujeito e, mais especialmente, do sujeito em processo. Já 

Moreira (2010, p.18) afirma que “o uso de distintas estratégias instrucionais que impliquem 

participação ativa do estudante e, de fato, promovam um ensino centralizado no aluno é 

fundamental para facilitar a aprendizagem significativa crítica”. 

                                           
2
 Vide Anexo III (https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY. Acesso em: 11 dez. 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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Assim a atividade associada a massa de modelar pode ser também considerada como 

uma brincadeira. Brincar, mais do que diversão, é uma forma de interagir com a realidade, em 

qualquer idade.  É pela brincadeira que o aluno recria, interpreta e estabelece relações com o 

mundo em que vive. (OLIVEIRA; VARGAS, 2006). 

Assim, as representações de modelos em massa de modelar podem auxiliar na 

compreensão do conteúdo, proporcionando a visualização de conceitos abstratos e 

aumentando as possibilidades de assimilação das ideias com relação aos conceitos já 

existentes ou adquiridos tornando a aprendizagem mais ativa e contribuindo para uma melhor 

interação entre os estudantes (EICHLER & DEL PINO, 2000). 

 

A atividade de elaborar modelos permite ao aluno visualizar conceitos abstratos pela 

criação de estruturas por meio das quais ele pode explorar seu objeto de estudo e 

testar seu modelo, desenvolvendo conhecimentos mais flexíveis e abrangentes. 

Como tais concepções têm origem na compreensão de “como” o processo ocorre, o 

uso de modelos e modelagem no ensino desse tema parece bastante pertinente. 

(FERREIRA & JUSTI, 2007, p.33) 

 

Portanto, o que se esperava com a utilização da massa de modelar para a confecção 

dos modelos atômicos era que os alunos não precisassem “decorar” o conteúdo, mas sim 

aprenderem realmente, pois, quando os alunos precisassem lembrar-se do que estudaram, eles 

recordariam dos modelos que confeccionaram e do conteúdo estudado. Segundo Machado 

(2004) esse tipo de atividade possibilita uma mudança de característica marcante nas aulas: a 

aprendizagem por memorização. 

Nesse sentido o nosso trabalho, ao proporcionar a representação com massinha, além 

do fator motivacional, foi o de aferir se houve aprendizagem por parte dos alunos dos 

conceitos apresentados nas aulas anteriores. 
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3-METODOLOGIA 

 

3.1 Aporte teórico da metodologia 

 

A construção da pesquisa teve um enfoque qualitativo, uma vez que se encontra 

associada a uma abordagem em que o sujeito estabelece a interpretação e faz sua própria 

análise do fenômeno que está sendo aplicado, conforme a ideia de Patton (1980, apud 

COSTA, 2006, p.101). Tal abordagem induz os sujeitos a se expressarem livremente a 

respeito de determinado assunto e a assimilar as interpretações dadas pelas pessoas, 

compreendendo que as ações podem ser mais bem avaliadas, se observadas no ambiente em 

que acontecem. 

Na abordagem qualitativa apresenta-se uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, ou seja, existe uma conexão peculiar entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito, que não é capaz de ser representada em números. A observação e a análise da 

transmissão de novos conceitos são relevantes no processo dessa pesquisa, sendo o 

pesquisador, instrumento-chave, que tem o papel de inserir novos conceitos e verificar por 

meio de observações como esses conceitos se manifestam nas atividades sugeridas. Essa 

abordagem é descritiva, uma vez que a descrição se adapta melhor quando se deseja também 

atentar-se aos detalhes. O processo e sua importância são os objetivos cruciais. (CHIZZOTTI, 

1995)  

Na abordagem qualitativa, um pesquisador não pode dissociar a formação cultural dos 

sujeitos das relações de ensino e aprendizagem, porque os fenômenos observados junto aos 

sujeitos tomam uma coloração diferente, segundo a história pessoal de cada um. O 

pesquisador é uma testemunha e um produto. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.103). 

Para Bogdam & Biklen (1994) a abordagem qualitativa traz estratégias diversas para 

investigação, tais como entrevistas e consulta a materiais. Ao tratar os dados como 

qualitativos faz-se referência a dados ricos em detalhes, relativos a pessoas, locais e 

conversas. Nesse sentido, entende-se que para investigar qualitativamente é necessário que o 

pesquisador esteja presente no local de pesquisa buscando associação entre as palavras, os 

gestos e as expressões dos sujeitos, no contexto em que estão inseridos. 
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É importante deixar claro que, ainda que ainda que não existam regras rígidas para a 

construção dos recursos metodológicos numa abordagem qualitativa, o pesquisador não deve 

se considerar um sujeito isolado que se baseia apenas pela sua intuição: ele deve levar em 

conta o contato direto com a realidade pesquisada. Ao fugir da rigidez o pesquisador não 

deverá perder os princípios que norteiam seu trabalho - regra primeira para a concretização de 

um projeto científico que possa vir a contribuir para um conhecimento na área. (GOMES, 

1990, p.239-243).  

Por meio da busca de muitas referências de casos individuais, que se respondem uns 

aos outros, através das interpretações dos mesmos, que medimos as diferenças existentes entre 

fenômenos individuais e fenômenos coletivos. O que levantamos são, talvez, situações não 

constantes, mas ao menos recorrentes, a partir de casos diferentes, onde a análise permitirá 

fazer aparecer uma unidade. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.103) 

Por fim, no que diz respeito ao meio de investigação, utilizou-se a observação 

participante, conforme veremos de forma mais detalhada na seção 4.4. 

 

3.2 Ambiente 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino, situada na cidade 

de Rosário da Limeira, MG, na Escola Estadual Cônego Américo Duarte. Rosário da Limeira 

é uma cidade pequena, com cerca de 5.000 habitantes, localizada na Zona da Mata Mineira, 

ao pé da Serra do Brigadeiro, com grande importância na região, uma vez que escoa grande 

parte da produção cafeeira regional, pois é berço de uma das mais respeitadas indústrias de 

café do país. A Escola Cônego Américo Duarte, está localizada na Praça Rosário de Fátima, 

no centro da cidade de Rosário da Limeira, possuindo cerca de 300 alunos no Ensino Médio e 

EJA.  

A escola possui um bom espaço, com 9 salas de aula, sendo 3 delas com projetor, uma 

sala de informática com 15 computadores, pouco utilizada, uma área de convivência e 

alimentação, um pátio cimentado e um palco que recentemente foi ilustrado pelos alunos com 

sua arte, um pequeno espaço externo que fica fechado e não é usado pelos alunos. Entretanto, 

necessita de reparos na sua estrutura física.  Além disso, a escola possui Secretaria, Diretoria, 

Sala de Professores, Biblioteca, Cozinha e Banheiros.  

A escola funciona em dois turnos, o matutino e o noturno. Optou-se por desenvolver a 

pesquisa com os alunos do turno matutino, pois o número de alunos é maior nesse turno e há 
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um maior comprometimento com horários e assiduidade por parte dos mesmos. Além disso, o 

acompanhamento por parte da supervisão e da gestão também é melhor neste turno.  

A pesquisa não ficou restrita à sala de aula, algumas atividades foram desenvolvidas 

no pátio, sala de informática, outras na sala de mídia. 

A comunidade em sua maioria reside na zona rural, e vive da produção agrícola em 

pequenas propriedades rurais numa vida simples do campo, o que não atrapalha o rendimento 

da escola, pois os alunos têm transporte escolar custeado pela prefeitura, e no geral eles são 

muito interessados e gostam de estudar.  A pesquisadora optou por desenvolver o trabalho na 

mesma escola onde atua para a turma do 3° ano do Ensino Médio, pois os mesmos estão 

muito empenhados nas provas de vestibulares e ENEM, além de serem interessados em aulas 

lúdicas com relação a experimentos científicos. 

A escola dispõe também de recursos audiovisuais tais como: 1 (uma) TV, 1 (um) 

DVD, 1 (um) vídeo, 3 (três) data show, 1 (um) micro system, 1 (uma) câmara digital e 3 (três) 

notebooks. Possui Internet em banda larga, sendo que esta, está disponível na sala dos 

professores, biblioteca, sala da diretora e na secretaria. Na sala de informática, na qual ficam 

localizados a maioria dos computadores, não chega sinal para internet, por esse motivo a sala 

fica inutilizada. No geral os alunos utilizam os computadores da biblioteca para pesquisas e 

mais informações. 

Os alunos da Escola Estadual Cônego Américo Duarte utilizam, como material 

didático, os livros oferecidos pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Em caso de 

complementação desse material, não existe, para o professor, a disponibilidade de reprodução 

em fotocópias, de outros livros ou textos, devendo isto ser feito por ele próprio. A instituição 

oferece o serviço de fotocópias apenas para exames. 

O quadro de pessoal conta com 34 professores, uma diretora, uma vice-diretora, uma 

supervisora, 3 Assistentes Técnicos de Educação Básica – ATB, 2 Bibliotecárias, e 5 

Auxiliares de Serviços de Educação Básica – ASB. Os profissionais do corpo docente, em sua 

maioria, são habilitados para as disciplinas que lecionam; e mais de 50% dos professores são 

efetivos.   

Em relação ao processo de organização das turmas, o critério adotado é a idade 

escolar, sendo que a maioria do Ensino Médio se encontra em idade escolar de acordo com os 

parâmetros do Conteúdo Básico Comum – CBC adotado no Estado de Minas Gerais.   

O regimento interno da instituição, em seu artigo segundo, apresenta com fins e 

objetivos “o compromisso de fazer cumprir os princípios e fins da Educação Nacional e toda 
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legislação correlata, vigente e superveniente” (MINAS GERAIS, 2013, p.3). Ainda no mesmo 

artigo, destacam-se os seguintes eixos norteadores: 

 

I – Atuar como agente da integração social, porque a Educação, dever da Família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 
II – Desenvolver um trabalho no sentido de fazer, de transformar o mundo, num 

mundo novo de paz e amor; 
III – Elaborar e executar a proposta de trabalho determinada no Plano de 

Desenvolvimento Escolar; 
IV – Articular a integração de família, sociedade e escola, e informar aos 

responsáveis sobre a situação do aluno. (MINAS GERAIS, 2013, p.3). 
 

Entre os objetivos específicos para o Ensino Médio, o artigo terceiro diz que sua 

finalidade é:  

 

a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento em estudos; a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de 

ocupação ou de aperfeiçoamento posteriores  e o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento intelectual do 

pensamento crítico (MINAS GERAIS, 2013, p.3). 
 

Destaca-se ainda no artigo nono, que os docentes deverão levar em conta a diversidade 

sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e 

a multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelos alunos no desenvolvimento 

de metodologias e estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de aprendizagem 

entre os estudantes e às suas demandas. (MINAS GERAIS, 2013, p.6). 

O Projeto Político Pedagógico – PPP evidencia os aspectos essenciais, definidos por 

Lei, e se constitui como marco de referência para a Escola, na organização de suas atividades 

educativas, destacando-se a sua missão, valores, princípios, seus objetivos e metas. O PPP 

trata da importância do planejamento coletivo para a construção de uma escola ideal, visando 

o desenvolvimento das habilidades e competências, objetivando promover uma educação de 

qualidade. O projeto afirma que há necessidade de direcionar o ensino da escola para a 

formação de cidadãos críticos, conscientes e responsáveis. 

Nesse sentido, a Escola adota uma metodologia educacional ativa e interativa, cujos 

alunos são sujeitos da aprendizagem e o professor mediador do processo. As estratégias 

utilizadas são: a observação, a experimentação, a comparação, a análise, a síntese, o 
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trabalho em grupo, a memorização compreensiva, a investigação, os jogos, a pesquisa, a 

pedagogia de projetos, a contextualização dos conteúdos e o trabalho interdisciplinar, 

tornando o ensino significativo. (Grifo nosso) 

Os Professores zelam pela qualidade do ensino, utilizando procedimentos 

metodológicos que apresentem atividades lúdicas, contato com a natureza, com os espaços da 

Escola e de seu entorno, com a cultura e a interação dos alunos uns com os outros. 

Em seus planejamentos, os professores especificam a metodologia privilegiada em 

cada etapa ou modalidade de ensino e levam em conta o nível de conhecimento e o ritmo de 

aprendizagem dos seus alunos. 

A missão da Escola, segundo o PPP, é potencializar as competências dos segmentos 

escolares (Diretores, Especialista, Professores, Alunos, Servidores, Comunidade Escolar), 

desenvolvendo o senso de coletividade e sinergia para o desenvolvimento de soluções e 

estratégias pedagógicas que garantam a qualidade da Escola e a permanente excelência que 

leva à superação dos desafios e ao alcance das Metas.  

Por isso, busca assegurar um ensino de qualidade, garantindo acesso e permanência 

dos Alunos na Escola, oferecendo aos alunos um ambiente de aprendizagens significativas e 

contextualizadas por meio de profissionais e alunos competentes, satisfeitos e felizes. Isso se 

dá via garantia de uma gestão participativa, democrática, com foco no eixo da gestão 

pedagógica, onde há transparência, com diretores, funcionários e professores agindo de forma 

clara e íntegra, compartilhando informações e experiências.   

Outro fator importante é o compromisso com o coletivo utilizando-se de uma 

comunicação compartilhada de informações e experiências, zelando pela ética no 

desenvolvimento do trabalho e nos relacionamentos interpessoais, considerando o impacto de 

sua ação na realidade de outros indivíduos.  

As concepções assumidas pela Escola Estadual Cônego Américo Duarte se efetivam 

na medida em que sua prática pedagógica como um todo torna-se a expressão real da sua 

concepção e assim compreende e concebe Educação, Ensino, Currículo, Aprendizagem, 

Avaliação, Aluno e Professor.  

Tendo vigência por um período de 1 (um) ano, o projeto é reavaliado a cada período e 

acrescido de novas ações relevantes e periódicas, como seu Plano de Intervenção Pedagógica, 

de forma a atender as demandas da Escola e seu ajuste às novas necessidades pedagógicas, 

depreendidas, por exemplo, dos resultados dos alunos nas avaliações internas e externas.  
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Acreditamos que a aprendizagem se dá em um ambiente de afetividade, por isso, 

priorizamos um ensino de qualidade, em que cada aluno edifique seu conhecimento, sendo 

valorizadas e respeitadas suas características, limitações e potencialidades, como também as 

de todos os envolvidos no processo, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, nas 

Matrizes Curriculares e nos Conteúdos Básicos Comuns – CBC, utilizando-se dos demais 

recursos e fontes que possam garantir a formação de cidadãos participativos, criativos, críticos 

durante toda sua caminhada dentro da escola. 

Acreditamos que a verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno constrói e 

reconstrói o conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai possibilitar-lhe 

a agir e reagir diante da realidade.  

A Escola tem um planejamento que leva em consideração a organização do trabalho 

escolar e sua prática pedagógica, que viabiliza o desenvolvimento dos Planos de Ensino, 

Planos de Aula, Planos de Ação, Plano de Intervenção Pedagógica e possibilita a melhoria da 

qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem dos alunos nas avaliações internas 

externas.  

Ao Diretor da Escola, cabe a responsabilidade de criar um ambiente de confiança e 

trabalho coletivo e, ainda, zelar pela implementação desse instrumento, garantindo o respeito 

mútuo, os sentimentos de cooperação e de solidariedade, apropriando-se do PPP como um 

instrumento para a consolidação de uma Escola que de fato possa cumprir sua função social. 

Espera-se que o PPP seja um objeto de pesquisa, de consulta, de busca, de reformulações, de 

ações e de reflexões constantes, resultando na incorporação de novas práticas educativas.  

 

3.3 Sujeitos 

 

A turma escolhida para a pesquisa foi a do Terceiro ano do Ensino Médio do Ensino 

Regular, turno matutino. Conta com 39 alunos, sendo 27 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino, com idades homogêneas (faixa etária compreendida entre 17 e 18 anos de idade) e, 

todos, novatos na série. Apenas dois faziam a dependência de Física II. No geral é uma turma 

bem unida sem registros de indisciplinas e a maioria tem interesse e disposição para estudar.  

Como mencionado anteriormente, o fato de grande parte dos alunos residirem fora do 

ambiente urbano não foi obstáculo para que os mesmos permanecessem na escola e se 

empenhassem no desenvolvimento das atividades propostas na pesquisa.  
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Vê-se também, ao compararmos a referida turma com outras turmas em que a 

pesquisadora leciona, uma melhor relação Aluno-Professor, visto que estes dão mais atenção 

e valor à professora e aos conceitos por ela ensinados. 

Por serem de uma etapa conclusiva da Educação Básica, a nossa pesquisa buscou 

aprofundar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes em anos anteriores que foram 

propostos até mesmo em outras disciplinas como na química, biologia e a ciências do Ensino 

Fundamental. Os conceitos estudados por eles, que estão mais diretamente relacionados com 

o tema Eletrostática são: modelos atômicos, condutores, isolantes e energia elétrica. Foram 

inseridos também novos conceitos que estão previstos nos conteúdos obrigatórios do 

programa de física estabelecidos pelos PCN’s, como: História da eletricidade, Carga elétrica e 

Processos de eletrização.  

 

3.4 Instrumentos 

 

No presente estudo foram utilizados alguns instrumentos que possibilitaram a coleta 

dos dados qualitativos. Foram aplicados dois questionários, sendo o primeiro oral, no sentido 

de atender ao tipo de análise proposta, e o segundo, para servir de apoio ao que os alunos 

observavam na simulação PhET. Além desses, utilizaram-se outros instrumentos como 

massinha (já citada anteriormente), e HQ’s confeccionadas pelos próprios alunos. 

Os questionários, segundo Gil (1999, p.128), podem ser definidos “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.”. 

Para Fiorentini & Lorenzato (2007) os questionários são pouco utilizados atualmente 

por demandarem muito tempo em sua aplicação, visto que, dependendo do questionário a ser 

aplicado aos alunos e/ou o tema a ser discutido é necessário muito tempo para a correta 

compreensão por parte dos alunos e, o professor por mais desenvoltura que tenha, encontra-se 

“engessado” em “tempos de aula” que na maioria das vezes não é suficiente nem para o 

cumprimento do planejamento anual da matéria. Os referidos autores sustentam que: 

 

[...]os questionários podem servir como uma fonte complementar de informações, 

sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa. Além disso, eles podem ajudar a 

caracterizar e a descrever os sujeitos do estudo, destacando algumas variáveis como 

idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, preferências, número de horas de 
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estudo, número semanal de horas-aula do professor, matérias ou temas preferidos 

etc. (FIORENTINI & LORENZATO, 2007, p.117) 
 

Na fase de coleta de dados empregou-se a observação participante, visto que, um dos 

benefícios da utilização dessa técnica é a perspectiva e a viabilidade de um contato pessoal do 

pesquisador com o objeto de investigação, favorecendo ao pesquisador observar as 

experiências diárias dos sujeitos (neste caso dos alunos) e apreender o sentido que estes 

atribuem à realidade e às suas ações (LÜDKE & ANDRÉ, 1986). 

A observação participante pode assumir formas diversas, que variam em um 

continuum, no qual quatro situações são teoricamente possíveis, dependendo do envolvimento 

do pesquisador, conforme classificação proposta por Gold (1958): o participante total; o 

participante como observador; o observador como participante e o observador total. 

Ainda de acordo com o mesmo autor (GOLD, 1958), o participante total é aquele que 

se propõe a participar em todas as atividades do grupo em estudo, atuando como se fosse um 

de seus membros; a identidade e os propósitos do pesquisador são desconhecidos pelos 

sujeitos observados.  

Na modalidade de participante como observador, o pesquisador estabelece com o 

grupo uma relação que se limita ao trabalho de campo.  O observador revela sua identidade de 

observador e seus propósitos para o grupo. 

A situação de observador como participante ocorre via relações breves e superficiais, 

nas quais a observação se desenvolve de maneira mais formal; é utilizada, muitas vezes, para 

complementar o uso de entrevistas.  

Na modalidade de observador total não há interação social entre pesquisador e sujeitos 

da pesquisa, os quais não sabem que estão sendo observados; a observação é usada, 

geralmente, como complemento de outras técnicas de coleta de dados. O observador não 

interage com o grupo e o grupo não sabe que é observado. 

Em suma, nas palavras de Amaro (2004, p.3): 

 

“Existem quatro níveis de observação participante, segundo Bufford Junkker/Gold: a 

participante total (a identidade não é conhecida pelas pessoas observadas; o 

jornalista é ajudado por fontes-chave), participante-como-observador (tanto o 

observador como os informantes estão conscientes de que a relação entre eles é 

meramente de campo); observador-como-participante (contactos curtos e 

superficiais), e observador total (os observados ignoram o observador). Todos eles 

prestam um contributo considerável na redação do discurso e a utilização de cada 

um desses níveis vai depender, mais fortemente, do tipo de pauta a ser tratada pelo 

jornalista” 
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Compreende-se assim, que a observação participante é a técnica de captação de dados 

menos estruturada que é utilizada nas ciências sociais, pois não supõe qualquer instrumento 

específico que direcione a observação. Dessa forma, uma das limitações existentes pode ser o 

fato de que a responsabilidade e o sucesso pela utilização dessa técnica recaem quase que 

inteiramente sobre o observador. Outra limitação constitui-se na relação 

observador/observado e na capacidade de percepção do primeiro, que pode ser alterada em 

decorrência do seu envolvimento no meio (HAGUETTE, 1995). 

Fiorentini & Lorenzato (2007) colocam que: 

 

Para que uma pesquisa seja confiável, é preciso planejá-la quanto aos aspectos do 

problema a serem observados e quanto à forma de observar e registrar os 

fenômenos, isto é, sobre “o que” e o “como” observar. É preciso que o pesquisador 

necessite de uma fase de preparação para aprender a: concentrar sua atenção durante 

a observação participante; separar os detalhes importantes dos triviais; fazer 

anotações organizadas. Esses cuidados são essenciais para diminuir os vieses 

subjetivos nas observações e, também, para não se perder diante da complexidade e 

abundância de dados. (FIORENTINI & LORENZATO, 2007, p.108) 
 

Também, foram utilizados gravadores, no sentido de se atingir maior veracidade e 

atribuir um status de validade no tocante às informações coletadas, e ainda de poder optar por 

aquelas de maior concretude frente aos objetivos da pesquisa, sendo estes colocados de 

maneira a ouvir cada aluno no instante em que participava oralmente nas discussões.  

Na análise dos resultados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin 

(1977). A referida autora diz que a análise de conteúdo seria “um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente 

diversificados”, e propõe três polos cronológicos que devem ser obedecidos para a análise: 

1) Polo 1 – Pré-análise; 

2) Polo 2 – Exploração do material e tratamento dos resultados;  

3) Polo 3 – Inferências e interpretação dos resultados. 

O primeiro polo consiste na fase de pré-análise que “tem por objetivo a organização, 

embora ela própria seja composta por atividades não estruturadas” (BARDIN, 1977, p. 96). 

Esta fase é composta de três etapas: 

a) Leitura flutuante: relatada por Bardin (1977) como um contato com os 

documentos da coleta de dados, momento este em que se começa a conhecer os textos a serem 

analisados.  
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b) A escolha dos documentos: determinado por Bardin (1977) como a escolha do 

universo de documentos que irão fornecer informações sobre o problema  

c) Formulação de hipótese e objetivos: “uma hipótese é uma afirmação provisória 

que nos propomos a verificar, o objetivo é a finalidade geral a que nos propomos” (BARDIN, 

1977, p. 98).  

O segundo polo de análise representa a Exploração do Material que “consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração em função de regras 

previamente formuladas” (BARDIN, 1977, p.101).   

O terceiro polo, de acordo com o modelo de categorização analítica de Bardin (1977, 

p.101), consiste de um conjunto de técnicas que permitam classificar e analisar os resultados 

de discursos diversificados: 

 

[…] uma operação de classificação de elementos constitutivos 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 

reúnem um grupo de elementos (unidade de registro, no caso da análise de 

conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 

caracteres comuns desses elementos. 

 

Nesse trabalho utilizamos a categorização analítica de Bardin para avaliar os 

resultados obtidos via HQs confeccionadas pelos alunos. Tais HQs foram separadas em 

categorias e organizadas em quadros com o objetivo de facilitar sua análise e verificar se 

houve aprendizagem significativa por parte dos estudantes. 

 No contexto desta pesquisa, foram criadas cinco categorias e respectivas 

subcategorias, onde, para a criação das referidas categorias utilizou-se as respostas dos alunos 

participantes, expressas no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Categorias e subcategorias propostas para análise 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

  

1) História da Eletricidade 

Tales de Mileto 

Willian Gilbert 

Du Fay 

Benjamin Franklin 

 Atração Elétrica 
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2) Princípio da Eletrostática Atração Romântica 

 

 

3) Modelos Atômicos 

Dalton 

Thomson 

Rutherford 

Bohr 

Schroedinger 

 

 

4) Eletrização 

Processos de eletrização atrito 

Processos de eletrização contato 

Processos de eletrização indução 

Carga Elétrica 

5) Energia Elétrica Fontes de energia  

Conscientização e consumo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.5 Aplicação da Pesquisa 

 

Na aplicação da pesquisa utilizamos a técnica de participante como observador, os 

estudantes foram informados dos propósitos da pesquisa, assinaram termos de consentimento 

e as interações ocorreram apenas no ambiente escolar. 

A pesquisa teve como percurso a realização de 10 (dez) aulas de 50 min. Essas aulas 

se encontram dentro do conteúdo de Física sobre Eletrostática. Apresentaremos a sequência 

de aulas de maneira resumida, conforme indicado a seguir:  

Na primeira aula, começamos com a história da eletricidade por meio de uma aula 

dialógica em que os alunos foram estimulados a trazer para a aula seus conhecimentos sobre a 

eletricidade. Para a aplicação dessa aula foi necessária a elaboração de um questionário
3
 que 

serviu de fio condutor para a pesquisadora inquirir os alunos sobre seus conhecimentos 

prévios a respeito de eletricidade.  As questões apresentadas no questionário 1 tinham por 

objetivo verificar se os estudantes conheciam os conceitos fundamentais da Eletrostática e de 

sua História. 

Como a aula foi dialógica, não houve uma separação específica dos momentos, busca 

de subsunçores e fornecimento de organizadores prévios pela professora. O motivo dessa 

                                           
3
 Vide Questionário 1, Anexo I 
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escolha foi a falta de tempo, visto que, não haveria tempo suficiente para aplicarmos o 

questionário em uma aula, levarmos o questionário para análise e detecção de subsunçores 

ausentes e precisarmos de mais uma aula dedicada à apresentação de subsunçores. 

Moreira (2010) identifica esse conhecimento, como um organizador prévio, que nas 

palavras deste seria: 

 

Organizador prévio é um recurso instrucional apresentado em um nível mais alto de 

abstração, generalidade e inclusividade em relação ao material de aprendizagem. 

Não é uma visão geral, um sumário ou um resumo que geralmente estão no mesmo 

nível de abstração do material a ser aprendido. Pode ser um enunciado, uma 

pergunta, uma situação-problema, uma demonstração, um filme, uma leitura 

introdutória, uma simulação. Pode ser também uma aula que precede um conjunto 

de outras aulas. As possibilidades são muitas, mas a condição é que preceda a 

apresentação do material de aprendizagem e que seja mais abrangente, mais geral e 

inclusivo do que este. 
 

Nessa aula ainda foram disponibilizados alguns exemplos de histórias em quadrinhos
4 

que serviram de suporte para as aulas seguintes e ao mesmo tempo para aguçar a curiosidade 

dos alunos a respeito da eletricidade. 

Na segunda aula, foi exibido o vídeo “Tudo se Transforma, História da Química, 

História dos Modelos Atômicos”
5
 com o objetivo de abordar a evolução dos modelos 

atômicos.  

Na terceira aula, foi introduzida a massa de modelar como estratégia de verificação de 

aprendizagem e ajuda de memorização de conceitos.  Os alunos fizeram réplicas das formas 

dos modelos atômicos estudados
6
.  

Posteriormente, na quarta aula, utilizaram-se Slides, HQ’s e textos onde foram 

abordados conceitos físicos sobre carga elétrica e processos de eletrização
7
.  

Já na quinta aula, introduzimos a Simulação Balloonspt_BR, Figura 1, disponível na 

plataforma PhET e outro questionário
8
, com o objetivo de verificar se houve concordância 

entre o discurso dos estudantes e a escrita dos mesmos.  

 

 

 

 

 

                                           
4
 Vide Anexo II 

5
 Vide Anexo III 

6
 Vide Anexo IV 

7
 Vide Anexo V 

8
 Vide Questionário 2, anexo VI 
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Figura 1: Simulação Ballonspt BR 

 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balloons  

 

A simulação PhET Balloons apresenta de um a dois balões, uma blusa e uma parede, 

todos inicialmente eletricamente neutros. O estudante pode atritar um ou os dois balões na 

blusa e observar a transferência de cargas. Além disso, há a possibilidade de se aproximar o 

balão da parede e observar o comportamento das cargas do balão e da parede. Também é 

possível atritar os dois balões com a blusa e observar a interação dos dois após a eletrização.  

Chegando à sexta aula, com a parte teórica já introduzida, os alunos foram estimulados 

a participar de atividades experimentais em grupo, nas quais utilizamos vários materiais, tais 

como: cano de PVC, lã, balões, copos descartáveis, canudinhos e etc., com os quais os alunos 

puderam verificar a eletrização por atrito e por contato. Cumpre ressaltar que essa atividade 

foi feita em outro ambiente que não a sala de aula. O motivo de tal escolha foi permitir uma 

maior interação entre os alunos e os experimentos.  

Na sétima aula, com o objetivo de complementar o estudo de uma forma diferenciada 

mostramos como a eletrostática também pode ter grande influência na natureza animal, via 

leitura de um artigo publicado na revista “Em dia com as ciências naturais”, de autoria de 

Eduardo Canto (2010), cujo título é: Por que o pólen adere à abelha? E porque ela salta para o 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balloons
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estigma?
 9

, o qual mostrou como a indução eletrostática desempenha um papel fundamental na 

polinização.  Além disso, foi passado um vídeo com a temática da Eletricidade Estática a 

respeito da polinização das abelhas, de autoria dos alunos do Mestrado em Ensino de Ciências 

e Matemática da PUC-Minas Cíntia Christ Klippel, Elisete Lopes Cunha, Ingrid Ribeiro da 

Rocha, Maria Fernanda Donnard, Marcus Vinícius Sant Ana e Valdir Zeferino. O vídeo foi 

complementar á leitura do artigo. Cumpre ressaltar que os estudantes se mostraram 

extremamente interessados no assunto e fizeram inclusive pesquisas por conta própria acerca 

de outros animais na natureza que utilizavam a eletricidade estática em seu dia a dia. 

Acreditamos que este tipo de recurso de ensino pode tornar os fenômenos físicos mais 

compreensíveis para os alunos. Infelizmente o vídeo exibido para os alunos não está 

disponível na internet para acesso.  

Por fim, nas três últimas aulas (oitava, nona e décima) realizamos oficinas nas quais, 

por meio de desenhos e colagens, os alunos confeccionaram HQ’s, cujo tema é a Eletrostática, 

especificamente carga elétrica e processos de eletrização
10

. Essas tirinhas (HQ’s) serviram 

para a pesquisadora mensurar se houve indícios de aprendizagem significativa dos conceitos 

estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9
  Vide Anexo VII 

10
 Vide Anexo VIII 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise dos Resultados 

 

A análise foi feita com base nas informações obtidas nas observações, nas discussões 

em sala de aula e nos questionários apresentados, além das histórias em quadrinho, conforme 

analisaremos neste capítulo. Buscou-se verificar se houve Aprendizagem Significativa por 

meio das HQs produzidas pelos alunos via modelo de categorização analítica de Bardin. 

 

4.1.1 Questionário 1
11

 

 

Na aplicação deste questionário, os 39 alunos foram colocados em uma roda de 

conversa em sala de aula, tendo os dados foram coletados por meio de gravação de áudio e 

anotações em um caderno de campo pessoal 
12

.  

Como mencionado na Metodologia, não houve tempo para que separássemos essa 

primeira aula em busca de subsunçores, análise de material e construção de organizadores 

prévios, pois a Sequência Didática já estava prevista para 10 aulas. Portanto, ao longo da aula 

a professora pesquisa detectou ausência de subsunçores e apresentou simultâneamente a cada 

questão os organizadores prévios de maneira verbal. Cumpre ressaltar que essa pesquisa foi 

estruturada de tal maneira que uma aula fosse o organizador prévio da próxima. 

As questões apresentadas no Questionário 1 tinham por objetivo verificar se os 

estudantes conheciam  

1) Conceitos fundamentais da Eletrostática (átomo, cargas elétricas, utilização da 

eletricidade em seu dia a dia)  

2)  Sua História (principais nomes relacionados à História do Átomo e descoberta e 

utilização da Eletricidade). 

Embora a Sequência Didática tenha sido organizada de maneira que cada aula fosse 

um Organizador Prévio das aulas subsequentes, essa primeira aula serviu para que 

pudéssemos tratar alguns conceitos de maneira mais aprofundada, caso uma grande parcela 

dos alunos não soubessem, por exemplo, conceitos muito fundamentais sobre o átomo. 

                                           
11

  Vide Anexo I 
12

 Tanto as gravações, quanto o caderno de campo, após a finalização do presente estudo, foram descartados, 

visando preservar a identidade dos participantes, visto que, a maioria se trata de menores de idade. 
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Foram introduzidas 8 perguntas conforme passamos a analisar. 

 

Pergunta nº 1: O que é eletricidade? 

 

Palavras e expressões citadas:  

 

- “Algo que não é palpável.” 

- Microscópico 

- Luz 

- Água por causa das hidrelétricas. 

- Elétrons, prótons 

- Energia 

- Fórmulas 

- “Dificuldade, pois tudo na física é difícil.” 

 

Observamos a partir da análise das falas dos estudantes que alguns subsunçores estão 

presentes em suas estruturas cognitivas.  Um dos alunos respondeu “Dificuldade, pois tudo na 

física é difícil.”, o que poderia ser um indicativo de que esse aluno ainda não está 

suficientemente motivado para aprender Física. 

 

Pergunta nº 2 : Como seria sua vida sem a eletricidade? 

 

Algumas respostas: 

- Mundo das cavernas 

- Seria ruim. 

- Não teria internet, televisão, aparelhos eletrônicos 

- Época das trevas 

- Sem tecnologia, sem muito conhecimento. 

 

Percebemos que os estudantes associam a falta de eletricidade a uma vida sem a 

tecnologia eletrônica. 
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Pergunta nº 3: Como vocês acham que a eletricidade foi descoberta?  

 

Algumas respostas: 

 

- Pelo raio, relâmpago, trovão. 

- “A Falta de energia propiciou ao homem, descobrir meios para facilitar a vida, como, por 

exemplo, a descoberta do fogo, aí homens inteligentes descobriram a lâmpada, TV, 

computador.” 

 

De maneira correta os estudantes associam os relâmpagos à eletricidade e conseguem 

notar que essa deve ter sido uma das primeiras observações humanas sobre o fenômeno.  Por 

outro lado, há uma percepção da relação entre eletricidade e os aparatos utilizados no dia a 

dia, pois os alunos associam a ausência das tecnologias relacionadas à Eletricidade à falta dos 

confortos a que estão acostumado, sendo uma motivação para se estudar e descobrir 

fenômenos e usos para a eletricidade 

 

Pergunta nº 4: O estudo da eletricidade originou-se no século VI a.C. Como e quem 

identificou os primeiros fenômenos elétricos?  

 

Algumas respostas: 

- Aquele cara que fez o teste com a pipa 

- Albert Einstein 

- Darwin 

- Leonardo da Vinci 

 

Notamos que os alunos não souberam responder de maneira adequada a essa questão. 

No entanto, eles fazem algumas analogias corretas como “Aquele cara que fez o teste com a 

pipa”. 
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Pergunta nº 5: Alguns nomes importantes na história da eletricidade são Willian Gilbert, Du 

Fay, Benjamim Franklin dentre outros. Alguém sabe falar algo sobre eles, a sua importância e 

contribuição dentro da história da eletricidade? 

 

 

Não souberam responder 

 

Percebemos que há uma falta de conhecimento por parte dos alunos em relação a 

alguns nomes importantes da história da eletricidade, como os citados na referida questão. Na 

realidade, não esperávamos que eles conhecessem todos os nomes, mas queríamos investigar 

se alguns já tinham tido contato com algum nome mais famoso como, por exemplo, Franklin.  

Na resposta 4, um aluno diz: “Aquele cara que fez o teste com a pipa”. 

 

Pergunta nº 6: Fenômenos físicos naturais ligados à eletricidade, tais como relâmpagos 

causavam medo e eram considerados como magia. Vocês saberiam dizer por quê? 

 

Algumas respostas: 

 

- “Por que morriam pessoas e animais, destruíam plantações. E isto, causava medo.” 

- “Achavam que era uma revolta de Deus.” 

 

 

As respostas parecem indicar que eles têm algum conhecimento histórico sobre a 

incompreensão da humanidade em tempos passados sobre o assunto. 

 

Pergunta nº 7: O que é um átomo? 

 

Algumas respostas: 

 

- A menor partícula da matéria. 

- Uma bola feita de um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons em volta. 
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Observamos que as respostas acima mostram uma limitação no entendimento do 

modelo atômico, mas trazem um certo indício de conhecimento do que é um átomo. 

 

Pergunta nº 8: O que é carga elétrica? 

 

Palavras e expressões citadas:  

 

- Bateria 

- Positivo e Negativo 

- São os prótons e os elétrons 

 

 
Ao fazermos uma análise com base no questionário 1, no geral, em relação às 

respostas dos alunos, pode-se dizer que há subsunçores detectados nas respostas deles, tais 

como: 

 Luz  

 Água por causa das hidrelétricas. 

 Elétrons, prótons 

 Energia 

 Partícula da matéria. 

 Núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons em volta. 

 Positivo e Negativo 

Durante essa primeira aula, a professora ressaltou os conceitos de átomo, prótons e 

elétrons, que são conceitos subsunçores fundamentais para o entendimento da Eletrização. 

 

4.1.2 Questionário 2 
13

 

 

Para a aplicação do questionário 2 foram utilizados computadores para executar a 

simulação PhET-Balloons (https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balloons) disponível 

no site da Universidade do Colorado. Desta forma utilizaram-se 7 computadores, pois 

                                           
13

 Vide Anexo VI 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balloons
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encontravam-se presentes quando da aplicação deste, apenas 21 alunos que foram divididos 

em 7 grupos de 3 alunos, sendo nomeados para fins deste questionário de G1 a G7. 

Diferentemente do questionário 1, neste dia parte dos alunos ausentaram-se em 

decorrência da participação em jogos estudantis na cidade de Muriaé-MG. Além disso, o mau 

tempo dificultou o transporte dos alunos da Zona Rural.  

Vale destacar que, mesmo ausentes na data da aplicação do referido questionário, na 

aula seguinte, parte dos ausentes procuraram saber o andamento das atividades previstas na 

pesquisa, demonstrando interesse em continuar participando deste projeto, tanto que, na 

finalização (confecção das HQ’s) todos participaram
14

. 

Foram aplicadas 10 perguntas conforme passamos a analisar. 

 

Pergunta nº 1 - Antes de iniciar a simulação, considerando o número de cargas positivas e 

negativas, indique quais objetos apresentados estão no estado neutro? 

Primeiramente, é importante frisarmos que todos os alunos responderam à essa 

questão. Quando utilizamos o termo parcialmente correta, isto quer dizer que, em relação à 

                                           
14

 Vide Anexo VIII 

42,86% 

G1; G4; G7

57,14%

G2; G3; G5; G6

Resposta esperada: Blusa, Balão e Parede

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam
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resposta esperada (ou correta), só uma parte (metade) da resposta está de acordo com o que 

esperava-se como resposta.  

Nesse sentido, os grupos G2; G3; G5 e G6 responderam que apenas o balão e a blusa 

estavam neutros e não mencionaram a parede, embora seja mostrada claramente na simulação 

que o número de cargas positivas e negativas na parede sejam iguais. Não soubemos explicar 

porque alguns alunos não reconheceram a parede como objeto. 

Já quando utilizamos o termo resposta incorreta, isto quer dizer que, em relação à 

resposta esperada (ou correta), ou seja, foi respondido algo que não possui nenhuma ligação 

com a mesma. Assim, em relação a essa questão, não houve respostas incorretas.  

Por fim, quando utilizamos o termo correta, isto quer dizer que, em relação à resposta 

esperada (ou correta), foi respondido o que se esperava. Nesse sentido, os grupos G1; G4 e 

G7, responderam exatamente o que consta na resposta esperada.  

 

Pergunta nº 2 - Ao analisar a simulação do PhET, descreva o que acontece quando atritamos 

o balão na camisa de lã. 

71,43% 

G1: G3: G5; G6; G7

28,57%

G2; G4

Resposta esperada: Há transferência de elétrons da blusa para o balão 

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam

Resposta esperada: Há transferência de elétrons da blusa para o balão pelo processo de atrito 
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Consideramos as respostas dos grupos G2 e G4 com acertos parciais, pois 

responderam que o balão recebe elétrons, mas não souberam explicar o fenômeno e completar 

a resposta de forma adequada. O grupo G2 respondeu que “Ganha elétrons, pois os dois 

estavam neutros” (O balão recebe elétrons por ter passado por um processo de atrito), e o 

grupo G4 respondeu que “Ela pega os elétrons negativos da blusa e o da parede” (Incluiu a 

parede no processo, sendo que a mesma não passou pelo atrito). 

Já os demais grupos responderam exatamente como consta na resposta esperada.  

 

Pergunta nº 3 - Após atritarmos o balão com a camisa de lã, o que ocorre quando o 

aproximamos da parede neutra? 

Os grupos G1 e G2 não perceberam que os elétrons deslocavam-se dentro dos dois 

objetos, por isso classificamos suas respostas como incorretas. O grupo G1 respondeu que 

“Os elétrons da parede atraem o balão”, estando esta resposta errada, pois, o balão por estar 

eletrizado negativamente repele as cargas negativas da parede.  

Já o grupo G2 respondeu que “Os prótons se repelem, pois, a quantidade de carga 

negativa é a mesma” estando esta resposta errada, pois são os elétrons que se repelem. 

28,57% 

G3; G7

28,57%

G4; G5;

28,57% 

G1; G2

14,28% 

G6

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam

Resposta esperada: Ocorre uma repulsão dos elétrons na superfície da parede onde o balão 
se aproxima
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Entendemos que os grupos G4 e G5 responderam de forma parcialmente correta, pois 

trouxeram a ideia em suas respostas de que há uma repulsão eletrônica, mas não souberam 

justificar com clareza. O grupo G4 respondeu que “ Ela empurra os elétrons negativos e o 

balão fica preso” (A expressão “ Ela” significa cargas e “balão fica preso” significa atração). 

Já grupo G5 respondeu que “A parede e o balão são negativos a maioria e o balão 

afasta os negativos e atraem na parede pelos positivos” (A primeira parte da resposta não está 

correta, a parede estava neutra). 

Por fim, os grupos G3 e G7 responderam corretamente que há repulsão entre os 

elétrons do balão e da parede, como consta na resposta esperada. 

 

Pergunta nº 4 - Se aproximarmos deste balão, um outro balão também atritado pela camisa 

de lã, teríamos qual tipo de interação, atração ou repulsão? 

Todos os alunos responderam conforme consta na resposta esperada, que os balões são 

repelidos um pelo outro, pois isto é visto de maneira bastante clara na simulação. 

    

100% 

G1; G2; G3; G4; G5; 

G6;  G7

Resposta esperada: Repulsão

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam
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Pergunta nº 5 - Considerando o nosso sistema como formado pela blusa e pelos dois balões, 

o número total de prótons e elétrons se altera no processo de eletrização?  

 

Os grupos G1 e G3 responderam corretamente que há apenas transferência de elétrons 

de um corpo para o outro e, no total, o número de elétrons e prótons é conservado. 

 Já os grupos G2, G4, G5 e G7 obtiveram respostas parcialmente corretas, pois 

responderam corretamente que não há alteração no número de cargas, mas as justificativas 

estavam incompletas.  O grupo G2 respondeu que “Não, porque mesmo atritando ficam 

iguais” (Incompleta, faltou citar que ficam com cargas iguais, pois a quantidade de elétrons 

que um corpo perde o outro corpo ganha). 

Já o grupo G4 respondeu que “Não altera, porque, ao atritar o balão na blusa o número 

de prótons é igual nos dois” (Incompleta, porque faltou citar a transferência de elétrons e 

explicar melhor o que quis dizer com “fica igual nos dois”). 

O grupo G5 respondeu que “Não, porque um perde a mesma quantidade de elétrons” 

(Incompleta, faltou citar que o outro corpo ganha elétrons) e o grupo G7 respondeu que “Não, 

57,28% 

G2: G4: G5; G7

28,57%

G1; G3

14,28%

G6

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam

Resposta esperada: Não, pois ocorre transferência de elétrons, ficando um material com 

excesso de elétrons e o outro com falta de elétrons.  
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pois no final os dois vão ter a mesma quantidade” (Incompleta, não citaram a transferência de 

elétrons). 

Por fim, o grupo G6, não deu nenhuma resposta. 

 

Pergunta nº 6 - Não há, portanto, criação nem destruição de carga elétrica, a carga total é 

conservada, como pensava Benjamin Franklin. Escreva matematicamente como se dá essa 

conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, e não o contrário?  

 

Todos os grupos responderam incorretamente essa questão. Alguns apresentaram Todos o  

 

 

Todos os grupos responderam incorretamente essa questão. Os grupos G3, G4, G6 

apresentaram diagramas das cargas e os grupos G1, G2, G5 e G7 a fórmula Q = n.E, mas 

nenhum grupo soube explicar matematicamente a conservação das cargas, como consta na 

resposta esperada. Talvez, porque esse conceito matemático de conservação ainda não tinha 

sido trabalhado nas aulas com detalhes, apenas foi citado no slide, e o que queríamos com 

essa pergunta era justamente ver se eles traziam algum conhecimento prévio.  

 

 

 

 

Resposta esperada: Porque o balão na série triboelétrica, tem mais disponibilidade a 

ganhar elétrons e a blusa perder. 

 

Resposta esperada: Q1 + Q2 = Q1`+ Q2` 

 

 

100% 

G1; G2; G3; G4;

G5; G6; G7

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam
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Pergunta nº 7 - Por que o balão ao atritar com a blusa de lã ficou carregado negativamente, e 

não o contrário?   

 

Resposta esperada: Porque o balão na série triboelétrica, tem mais disponibilidade de ganhar 

                                                        elétrons e a blusa de perder.  

Nenhum grupo conseguiu fazer uma justificativa que correspondesse com a resposta 

esperada, inclusive alguns grupos fizeram confusão com a lista de materiais da série 

triboelétrica com materiais condutores e isolantes. Vejamos: 

O grupo G1 respondeu que “São os elétrons (-) que são transferidos para a bola”.  

O grupo G2 respondeu “Porque a blusa é melhor condutora do que o balão”.  

O grupo G3 respondeu “Por que ele é o condutor. Recebendo elétrons”.  

O grupo G4 respondeu que “Quando existe cargas iguais na blusa e no balão se 

repulsa e quando são diferentes se atraem”.  

O grupo G5 respondeu “Por que quando atritamos algo ele só ganha”.  

O grupo G6 respondeu “Porque ele ganhou elétrons” e,  

O grupo G7 respondeu “Porque os opostos se atraem, a blusa perde e o balão ganha”  

 

Pergunta nº 8 - De acordo com a tabela triboelétrica abaixo, cite um material que ao ser 

atritado com a lã vai deixá-la eletrizada com cargas negativas. 

100% 

G1; G2; G3; G4;

G5; G6; G7

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam
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42,85%  

G2: G5; G6 

28,57% 

G1 ;  G4 

28,57% 

G3;G7 

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam 

Pele humana, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano e 

fibra sintética 

esperada:  Resposta  
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Os grupos G1 e G4 responderam corretamente a esta questão, citaram a pele humana e 

este é um dos materiais que consta na resposta esperada. Já os grupos G2, G5 e G6 tiveram 

dificuldade em analisar a série triboelétrica apresentada no questionário. Como citado na 

questão anterior, os estudantes fizeram confusão e consideraram a lista como materiais mais 

condutores.   

Vale ressaltar que, após ter percebido essa confusão a professora pesquisadora 

informou na aula seguinte que a série triboelétrica foi criada para classificar os materiais que 

se eletrizam por atrito, quanto à facilidade de trocarem cargas elétricas.  Assim, temos uma 

listagem de materiais em ordem crescente quanto à possibilidade de perder elétrons, o que não 

quer dizer que sejam mais condutores de eletricidade. 

O grupo G2 respondeu “Isopor, pois, ele é um mal condutor”.  

O grupo G5 respondeu “Isopor, porque o isopor é o maior condutor de eletrização” 

O grupo G6 respondeu “Isopor, pois, ao atritar ele vai quebrar pedaço por pedaço” 

Os demais grupos não responderam a esta questão.  

 

Pergunta nº 9 – Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analise as 

afirmativas que se seguem. 

 

 

Fonte: http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html 

 

I - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é 

conhecido como sendo eletrização por atrito. 

II - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é 

conhecido como sendo eletrização por indução. 

http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html
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III - O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar, ao encostar em outros corpos, 

são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato, que flui de seu corpo para 

os outros corpos. Estão certas: 

 

a) I, II e III.    b) I e II.    c) I e III.    d) II e III.    e) apenas I. 

 

Os grupos, em sua maioria, conseguiram perceber na tirinha que ocorre um processo 

de eletrização por atrito e transferência de cargas de um corpo para outro, podendo provocar 

um pequeno estalo e uma eventual faísca ao encostar em outros corpos. 

Apenas os grupos G6 e G7 fizeram confusão e responderam que ocorre também 

eletrização por indução. Marcaram a letra (b). 

 

 

 

 

 

 

71,43% 

G1: G2: G3; G4; G5

28,57%

G6; G7

Resposta esperada: Letra C

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam
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14,28%  

G1 

14,28% 

G2 

42,85%  

G4; G5;G6 

28,57%  

G3; G7 

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam 

Pergunta nº10 – Segundo a tirinha responda: 

 

 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/eletricidade.htm 

 

a) - Porque o cabelo da menina ficou desarranjado e com os fios para cima? 

 

 

 

O grupo G1 disse que o gerador fica carregado positivamente e, ao encostar a mão no  

O grupo G1 disse que o gerador fica carregado positivamente e, ao encostar a mão no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta esperada: A menina segura uma haste condutora nas vizinhanças de um gerador de 

Van de Graff carregado positivamente. Cargas negativas passam da menina para a haste e para 

a bolinha ligada à haste. Portanto, vemos que os cabelos ficam eletrizados positivamente e se 

repelem. 

 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/eletricidade.htm
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O grupo G1 respondeu de forma parecida com a que consta na reposta esperada, disse 

corretamente que o gerador fica carregado positivamente e, ao encostar a mão no gerador o 

cabelo da menina fica eletrizado apresentando repulsão entre os fios.  

O grupo G2 tentou argumentar a questão da repulsão, mas faltaram complementos 

conceituais em sua justificativa, por isso classificamos a resposta como parcialmente correta. 

Eis a resposta do grupo G2: “Pois, ao encostar os dois materiais os dois estão eletrizados e 

quando a menina encosta repele as cargas iguais” (Faltou dizer que o gerador fica carregado 

positivamente) 

Os grupos G4, G5 e G6 responderam incorretamente ao tentar explicar o fenômeno. O 

grupo G4 respondeu que “Ao encostar a mão no gerador percebe que ela está neutra e o 

gerador está carregado de energia” 

Já o grupo G5 respondeu que “Por causa do choque” 

E o grupo G6 respondeu que “O cabelo da garota ficou para cima porque ela eletrizou-

se com o dedo na tomada” 

Os grupos G3 e G7 não responderam à questão. 

 

b) - O que é eletricidade estática? 

 

 

 

Resposta esperada: Acúmulo de cargas elétricas em um corpo devido a eletrização por atrito, 

contato ou indução. 
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Classificamos o Grupo G1, com uma resposta parcialmente correta, pois o grupo G1 

apresentou uma explicação que continha alguns conceitos corretos, pois explicou o acúmulo 

das cargas ao passar pelo processo de eletrização por atrito e por contato:  “O processo de 

eletrização estática acontece com os elétrons parados. No atrito os corpos ficam com 

cargas de sinais opostos, o material mais condutor passa os elétrons. No contato, os dois 

ficam com cargas de sinais iguais”. (As partes sublinhadas estão incorretas, nota-se ainda 

certa confusão com os materiais da série triboelétrica, e os elétrons não ficam parados eles se 

movimentam dentro do próprio corpo). 

Os grupos G2 e G4 responderam incorretamente a essa questão. Os dois grupos 

tentaram explicar a pergunta falando do processo de eletrização por atrito, mas não souberam 

dar as informações corretas deste processo. 

O grupo G2 respondeu que “É quando dois corpos neutros ao se esfregarem ficam 

eletrizados um ganha elétrons e o outro ganha prótons” (incorreto,  o corpo numa eletrização 

por atrito não ganha prótons).  

E o grupo G4, respondeu que “É o atrito entre dois corpos”.( Não falou nada do 

acúmulo de cargas como está na resposta esperada) 

 Os outros grupos não souberam responder esta questão. 
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71,42%  

G1; G3; G5; G6; G7 

G2 

14,28% 

G144 

Corretas Parcialmente Corretas Incorretas Não Responderam 

É uma máquina que foi inventada por Van de Graff e tem a função de produzir tensões 

muito elevadas. São frequentemente vistas em demonstrações produzindo o efeito de 

arrepiar os cabelos. O gerador é composto por:  

• Um motor; 

• Dois cilindros;  

• Um conjunto de correias;  

• Um conjunto de escovas; 

•Um terminal de saída, que na maioria das vezes é uma grande esfera de metal ou de 

alumínio.  

 

Resposta esperada:  

 

c) - Pra você o que é um gerador de Van de Graff ? 
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Figura 2: Gerador de Van de Graff 

 

 

Fonte:  https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-gerador-van-graaff.htm 

 

Apesar de, na aula 4, termos levado informações sobre o gerador sendo este 

apresentado em um slide e também na tirinha da questão acima, os grupos G1, G3, G5, G6 e 

G7, não responderam a essa questão. 

Classificamos a resposta do grupo G2 como correta, pois o grupo cita gerador de alta 

potência e ainda fala da repulsão de cargas. Eis a resposta do grupo G2: “É um gerador de alta 

potência onde os corpos ao encostar se repelem” 

Entendemos que o grupo G4 fez uma resposta parcialmente correta, pois traz a idéia 

de repulsão e alta tensão, mas com uma justificativa não muito objetiva. Eis a resposta do 

grupo G4: “É um gerador que possui a energia capaz de deixar qualquer um de cabelo em pé”. 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-gerador-van-graaff.htm
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4.2 Histórias em Quadrinhos confeccionadas pelos alunos  

 

Na 8ª, 9ª e 10ª aulas, os alunos confeccionaram HQs de maneira livre sobre os temas 

relacionados à Eletrostática apresentados em sala de aula.  

Os estudantes foram convidados a se reunirem em duplas e foram oferecidos alguns 

recursos para a confecção dos quadrinhos, tais como: Revistas, Almanaques, tesouras, lápis de 

cor, giz de cera, cola e folha de papel A4.  

As HQs receberam títulos dos seus autores, os quais são apresentados no Quadro 2 a 

seguir: 

Quadro 2: Títulos das HQ’s confeccionadas pelos alunos 

 

Título dado pelos estudantes às próprias HQs Classificação para 

análise  

Chico na Eletrostática D1 

Aula de Física  D2 

A Vida dos Prótons e dos Elétrons D3 

Princípio da Eletrostática Presente no Amor D4 

A Briga do Casal D5 

Física do Amor D6 

A Procura do Pou D7 

Diálogo em um Laboratório D8 

Minha História D9 

Uma Pequena História Sobre o Átomo D10 

O Cano e a Lã D11 

Física ou Magia D12 

Quase Cientistas D13 

Ser Diferente é Normal D14 

O Gato Curioso D15 

A Amizade é um Contato que Todos Querem D16 

O Professor Explica sobre Eletrostática D17 

Porque Pikachu é Efetivo ao Pokemon de Água D18 

A Física no Amor D19 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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De acordo com a análise de conteúdo de Bardin, propusemos categorias e 

subcategorias para classificar as HQs. Os resultados que são apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Classificação das HQ’s  

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS HQ’s  

 

  

1) História da Eletricidade 

Tales de Mileto  

 

D1, D2 

Willian Gilbert 

Du Fay 

Benjamin Franklin 

 

2) Princípio da Eletrostática 

Atração Elétrica  

D4, D5, D6, D7, D19 Atração Romântica 

 

 

3) Modelos Atômicos 

Dalton  

 

D8, D9, D10 

Thomson 

Rutherford 

Bohr 

Schroedinger 

 

 

4) Eletrização 

Processos de eletrização atrito  

D1, D2, D11, D12, D13, 

D14, D15, D16, D17 

Processos de eletrização contato 

Processos de eletrização indução 

Carga Elétrica 

5) Energia Elétrica Fontes de energia   

D3 Conscientização e consumo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Somente a HQ confeccionada pela dupla D18, não se encaixa em nenhuma das 

categorias mencionadas no Quadro 3, não podendo, portanto, ser classificada. Para uma 

melhor compreensão dos dados, propusemos uma análise das categorias e subcategorias, 

separadamente organizadas em quadros. 

No Quadro 4 apresentamos a categoria História da Eletricidade. As HQ’s produzidas 

pelas duplas D1, D2 continham informações relevantes e alguns nomes importantes dentro da 

história da eletricidade foram citados. A professora pesquisadora percebeu que os alunos 

utilizaram as HQ’s apresentadas na primeira aula, as quais serviram de suporte para 
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produzirem a sua própria história. Percebemos que na produção, apesar de não terem sido 

feitas cópias das HQ’s originais, fica improvável afirmar com certeza se houve ou não 

aprendizagem significativa, uma vez que, o texto estava sendo consultado.  

Assim, observamos que as duplas que abordaram esse tema, nenhuma citou Willian 

Gilbert ou Du Fay, que também foram vistos nos slides e explicados em aula. Um dos 

motivos pode ter sido que Tales de Mileto e Franklin são mais conhecidos, de maneira geral.  

 

Quadro 4: Categoria “História da eletricidade” 

 

HQ Tales de Mileto Benjamin Franklin Willian Gilbert Du Fay 

D1 X X   

D2 X X   
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 3 temos um exemplo de HQ incluída nesta categoria. A mesma foi 

elaborada em 4 quadros (o que nos remete às tirinhas), onde no diálogo dos dois personagens 

são citados elementos fundamentais dentro da história da eletricidade, tais como: atração de 

objetos, tipos de carga, experimento e eletrização, e é mencionado dois nomes importantes na 

história da Física: Tales de Mileto e Benjamim Franklin. 

 

Figura 3: Exemplo de HQ produzida pela dupla D2 

 

 

                                                                                                                         Fonte: Elaborado pelos alunos 
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No Quadro 5 apresentamos a categoria Princípio da Eletrostática. Todos os alunos 

explicaram o princípio da eletrostática fazendo uma analogia com a vida amorosa. 

Entendemos que os estudantes podem ter sido influenciados pela HQ apresentada em sala de 

aula, na aula 4, em que os personagens Mônica e Cebolinha, do escritor Maurício de Souza, 

dizem se sentir atraídos um pelo outro por serem diferentes. Definimos essa subcategoria 

como sendo uma “Atração Romântica”.  

Mas as duplas D5, D6 e D7 citaram informações corretas de que são os corpos com 

excesso de cargas é que se repelem ou atraem, apenas a dupla D4 não citou cargas. 

 

Quadro 5: Categoria “Princípio da Eletrostática” 

 

HQ Atração Elétrica Atração Romântica 

D4 X X 

D5 X X 

D6  X 

D7 X X 

D19  X 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 4 temos um exemplo de HQ incluída nesta categoria. A mesma foi 

elaborada em 4 quadros (o que nos remete às tirinhas). A dupla D7 faz uma explicação do 

princípio da eletrostática em que cargas de sinais iguais se repelem e sinais diferentes se 

atraem, não somente no diálogo, mas também no desenho. Nos quadros, aparecem 

desenhados no corpo dos personagens, a representação de sinais positivos e sinais negativos 

ficando, assim, visível para o leitor perceber este princípio da eletrostática. 
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Figura 4: Exemplo de HQ produzida pela dupla D7 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos 

 

No Quadro 6 mostramos os resultados para a categoria Modelos Atômicos. Nenhuma 

das duplas referiu-se ao modelo atômico proposto por Schroedinger, entendemos que este 

modelo pode ser um conceito novo e que ainda não ficou bem assimilado na estrutura 

cognitiva dos mesmos. 

Apenas a dupla D8 apresentou um contexto sobre a história do átomo, que traz 

relevantes informações sobre as mudanças na estrutura atômica e seus respectivos 

descobridores; a dupla utilizou as informações apresentadas nas aulas 2 e 3.  

A dupla D9 não mencionou nenhum dos nomes mais conhecidos dentro da história dos 

modelos atômicos, e abrangeu poucas informações sobre o mesmo.  

Já a tirinha feita pela dupla D10 contém limitações de informação sobre o átomo, mas 

cita uma das formas geométricas confeccionadas na massinha (bola de bilhar, proposto por 

Dalton). Na HQ da dupla D10 temos: “Houve quem me chamou de bola de bilhar. ” “Sou 

apenas uma partícula indivisível e visível apenas no microscópio”. (Conceito Errado) 
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Quadro 6: Categoria “Modelos Atômicos” 

 

HQ Modelo de 

Dalton 

Modelo de 

Thomson 

Modelo de 

Rutherford 

Modelo de 

Bohr 

Modelo de 

Schroedinger 

D8 X X X X  

D9      

D10 X     
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 5 temos um exemplo de HQ incluída nesta categoria. A mesma foi 

elaborada em 4 quadros (o que nos remete às tirinhas). A dupla D9 conta apenas a respeito do 

surgimento do átomo em uma explicação criativa e bem-humorada. Nos quadros, aparece um 

personagem como se fosse um aluno, que conta a referida história e ao final deixa a sensação 

ao leitor de que mais coisas interessantes sobre o assunto ainda está por vir. 

 

Figura 5: Exemplo de HQ produzida pela dupla D9 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos alunos 
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 No Quadro 7 estão os resultados para a categoria Eletrização. Observa-se que 

nenhuma dupla referiu-se ao processo de indução, tal motivo pode ser explicado pelo fato 

desse processo ter sido passado apenas na aula 4, na qual introduzimos conceitos via slide.  

As duplas D1 e D2 também foram classificadas nesta categoria, pois os estudantes 

mencionaram a eletrização, em que corpos eletrizados adquirem cargas elétricas.  

Observamos que as duplas D11, D12, D13, D14 e D15 trazem conceitos de eletrização 

por atrito, pois mostraram em suas histórias que há transferência de elétrons quando atritamos 

corpos de materiais diferentes, mas apenas as duplas D12 e D14 citaram consequências deste 

processo, em que os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais opostos.   

Notamos também que a dupla D14 teve grande influência da aula 6, aula em que 

realizamos os experimentos, pois os relatou na confecção de sua HQ.  

A dupla D11 menciona a eletrização por atrito, mas traz alguns conceitos errados 

quando diz: “Como sou a lã uma boa condutora de elétrons...”, talvez a dupla tenha 

interpretado o fato de a lã estar mais acima que o P.V.C, na série triboeléttrica a torna mais 

condutora. Nota-se mais uma vez que a dupla ainda faz uma certa confusão com a série 

triboelétrica, considerando a série apresenta uma sequência de condutividade elétrica. 

Vemos também alguns conceitos errados nas falas, como por exemplo: Na HQ da 

dupla D12 temos: “Isso ocorre, pois, o cabelo estava neutro e o pente atrai as cargas opostas”. 

(Conceito Errado). 

 Na HQ da dupla D17 temos: “É quando uma é + e a outra é – depois de se 

encontrarem elas ficam com a mesma carga” (Conceito Errado).  

Já a HQ da dupla D16 apresentou a eletrização por contato e ainda fez uma analogia 

com a partilha de balas em partes iguais, mostrando uma forma diferente de dizer que no 

contato os corpos ficam com cargas de sinais iguais. 
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Quadro 7: Categoria “Eletrização” 

 

HQ Processos de 

eletrização atrito 

Processos de 

eletrização contato 

Processos de 

eletrização 

indução 

Carga 

Elétrica 

D1              X 

D2              X 

D11 X    

D12 X    

D13 X    

D14 X    

D15 X    

D16  X   

D17  X   
                                                                                                                                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Figura 6 temos um exemplo de HQ incluída nesta categoria. A mesma foi 

elaborada em 4 quadros (o que nos remete às tirinhas). A dupla D14 relata o processo de 

eletrização por atrito. Nos quadros, aparece um personagem conversando com o outro sobre 

como o referido processo ocorre, onde se utiliza de uma mesa e diversos objetos, como 

balões, pente, lã, isopor e caneta (quadro 3) e ao final deixa a mensagem ao leitor que o 

personagem que fez a demonstração se interessou tanto pela eletrostática, que acabou se 

transformando em um grande físico. Mediante a isso podemos fazer uma análise de que a 

dupla demonstra motivação e gosto pelas aulas. 

 

Figura 6: Exemplo de HQ produzida pela dupla D14 

 

 
Fonte: Elaborado pelos alunos 
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Ainda nesta categoria, na Figura 7 apresentaremos mais um exemplo de HQ, esta 

produzida pela dupla D16. A mesma foi elaborada em 5 quadros (o que nos remete às 

tirinhas). A dupla apresenta o processo de eletrização por contato. Observamos nas falas dos 

personagens, conceitos corretos sobre o processo, mas houve um pequeno erro de 

caracterização, pois, no quadro 2, onde o professor explica o processo de eletrização por 

contato no quadro de aula, a seta está no sentido de A para B e o correto seria de B para A, o 

que, necessariamente não caracterize que estes não saibam o assunto, apenas podem ter se 

confundido. 

 

Figura 7: Exemplo de HQ produzida pela dupla D16 

 

     
Fonte: Elaborado pelos alunos 

 

No Quadro 8 estão os resultados para a categoria Energia Elétrica. Apenas a HQ da 

dupla D3, foi classificada nesta categoria, uma vez que a referida dupla faz uma alerta sobre 

desperdício de eletricidade e a possibilidade de falta de energia elétrica no futuro. 
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Quadro 8: Categoria “Energia Elétrica” 

 

HQ Fontes de energia Conscientização e consumo. 

D3 X X 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Figura 8 temos o exemplo da HQ incluída nesta categoria. A mesma foi elaborada 

em 6 quadros. A HQ da dupla D3 relata a conversa de elétrons que se encontram e de forma 

muito criativa chamam a atenção para o desperdício de energia elétrica por parte das pessoas e 

implicitamente também falam a respeito de como o trabalho de distribuição deve ser bem 

feito para que se tenha um resultado satisfatório na distribuição de energia 

 

Figura 8: HQ produzida pela dupla D3 

 

.  
Fonte: Elaborado pelos alunos 

Por fim, a HQ da dupla D18 não se enquadrou em nenhuma das categorias propostas. 

Apesar de observarmos que a HQ traz muitos conhecimentos relacionados á eletricidade, 

como corrente elétrica, condutores e descarga elétrica de um raio, foi preciso conhecer mais 
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detalhes do personagem Pikatchu
15

, sendo esse um Pokémon com o poder de ataque do raio 

elétrico, para entender o que a dupla queria mostrar.  Vê-se até que eles tentaram fazer uma 

relação com o processo de eletrização por contato, pois, aparece a frase: “Contato, corpos 

terminam com o mesmo sinal”, mas ainda sim não conseguimos considerar o enredo da 

história como um processo de eletrização por contato. Por isso, achamos melhor não 

classificá-la em nenhuma categoria. 

A sequência das partes escritas dessa HQ são: 

Quadro 1: “Contato. Corpos terminam com mesmo sinal. Carga de Raio” 

Quadro 2: “Em uma arena” 

Quadro 3: Não há parte escrita, apenas um desenho do Pokémon e uma tartaruga  

Quadro 4: “Essa vitória só foi possível pois Pikachu era uma corrente de eletricidade 

e a água uma boa condutora de eletricidade SQUIRTLE um corpo neutro”. Vejamos: 

 
Figura 9: HQ produzida pela dupla D18 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos 

 
                                           
15

 Pikachu é uma espécie fictícia pertencente à franquia de mídia Pokémon da Nintendo.  
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No Quadro 9 estão as porcentagens de alunos que apresentaram HQs em cada 

categoria.  

Quadro 9: Percentual de HQ’s por categoria 

 
Número de Alunos % de alunos Categorias 

2 5,3% História da eletricidade 

11 28,2% Princípio da Eletrostática 

6 15,3% Modelos Atômicos 

14 35,8% Eletrização 

2 5,3% Energia Elétrica 

2 5,3% Sem classificação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados categorizados nas HQs permitem verificar que aproximadamente um terço 

dos estudantes abordou o tema eletrização de maneira espontânea ao produzir suas HQs. 

Talvez por terem sido influenciados pelas aulas práticas em que apresentamos a simulação e 

os experimentos.  

A segunda categoria mais lembrada foi a de Princípio da Eletrostática, seguida de 

Modelos Atômicos, a aula com a representação dos modelos atômicos com massinha pode ter 

influenciado neste resultado. 

Já as categorias História da Eletricidade e Energia Elétrica foram os temas menos 

abordados, aproximadamente 5% dos alunos abordaram estes temas. Um dos fatores que 

podem ter contribuído para este resultado é o fato de que determinados conceitos foram vistos 

apenas uma vez.  

Vale relembrar que, ao iniciar a pesquisa principalmente na primeira aula percebemos 

que os alunos já apresentavam alguns subsunçores fundamentais para o conteúdo de 

eletrostática que foram sendo desenvolvidos e ampliados a cada aula, pois como relatado 

antes, uma aula sempre servia de organizador prévio da outra. 

Podemos destacar que as estratégias utilizadas nas 10 aulas da sequência didática, 

proporcionaram a compreensão de conceitos que foram evidenciados nos registros das falas 

citadas nas HQs da maioria dos estudantes. Vimos que eles conseguiram estabelecer uma 

conexão entre o conteúdo visto e algum situação da vida prática, o que nos remete à um 

aprendizado que fosse além do mecânico, mas sim significativo, condizente com a teoria 

Ausubeliana. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos objetivos alcançados com esse trabalho foi a construção de uma sequência 

didática que abordasse o ensino de conceitos referentes à Eletrostática de maneira lúdica. A 

sequência didática construída é composta por 10 aulas, nas quais as aulas anteriores servem 

como organizadores prévios dos conceitos tratados nas aulas seguintes. Além disso, essas 

aulas empregam ferramentas de apoio lúdicas tais como as HQs, representações com 

massinha, experimentos, simulação e vídeos.  

Durante as aulas a professora-pesquisadora procurou trazer os conceitos de física para 

mais perto do dia-a-dia do aluno, apresentando curiosidades, aplicações práticas e prazerosas 

sempre buscando tornar a sala de aula um espaço de convivência, respeito e troca de saberes.  

A sequência didática foi aplicada em uma turma do 3º ano do Ensino Médio, de uma 

escola da Rede Estadual de Ensino na cidade de Rosário da Limeira em Minas Gerais.  

Para a organização de grupos na sala de aula, as equipes foram escolhidas levando-se 

em consideração a intervenção direta do professor em alguns momentos ou as afinidades 

naturais entre os estudantes em outros momentos, sempre com a preocupação de se evitar 

situações de exclusão e discriminação.  

Ao se analisar os trabalhos produzidos pelos alunos, seja na forma de modelagem com 

massinha, seja na produção das HQs vê-se indícios de aprendizagem significativa. Nas 

observações feitas ficou patente que vários alunos, utilizaram conceitos trabalhados em aulas 

anteriores, elaborando conexões para responder aos questionários e demais atividades 

propostas sobre os conceitos de Eletrostática.  

O processo de transferência enunciado por Ausubel et al. (1980) como meio de 

comprovação da ocorrência da aprendizagem pôde ser verificado por meio das falas dos 

alunos durante momentos do ensino e também em situações-problema propostas em sala e 

solucionadas por eles. Como por exemplo, nos debates e discussões ocorridos nas aulas em 

que apresentamos os questionários e o artigo. 

Na percepção da professora-pesquisadora, as aulas propostas exigiram do aluno que o 

mesmo estivesse sempre retomando conceitos gerais, já existentes em sua estrutura cognitiva, 

para ancorarem conteúdos específicos. Isto pôde ser identificado em várias situações nas aulas 

como, por exemplo, na aula em que os alunos confeccionaram seus próprios quadrinhos sobre 

conceitos referentes a processos de eletrização, influência das aulas de simulação e 

experimentos ou ainda, na aula em que eles fizeram a representação com massinha das 
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principais geometrias propostas por pesquisadores para a estrutura do átomo ao longo da 

história. Cabe ainda dizer que pode ter havido um alcance da transferência que vai além dos 

espaços da sala de aula, e que não pôde ser observado pela pesquisadora devido às restrições 

inerentes do processo de pesquisa. 

Por fim, é importante ressaltar que o produto não é para ser visto como pronto e 

totalmente acabado, mas, sim, um ponto de partida para que professores de física e de outras 

disciplinas possam utilizá-lo e adaptá-lo à realidade de suas próprias salas de aula. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

35400-000 - OURO PRETO 

MORRO DO CRUZEIRO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

ORAL E INTRODUTÓRIO (VERIFICAÇÃO DE SUBSUNÇORES) 

 

1) O que é eletricidade? 

 

2) Como seria sua vida sem a eletricidade? 

 

3) Como vocês acham que a eletricidade foi descoberta?  

 

4) O estudo da eletricidade originou-se no século VI a.c. Como e quem identificou os 

primeiros fenômenos elétricos?  

 

5) Alguns nomes importantes na história da eletricidade são Willian Gilbert, Du Fay, 

Benjamim Franklin dentre outros. Alguém sabe falar algo sobre eles, a sua importância e 

contribuição dentro da história da eletricidade? 

 

6) Fenômenos físicos naturais ligados à eletricidade, tais como relâmpagos causavam medo e 

eram considerados como magia. Vocês saberiam dizer por quê? 

 

7) O que é um átomo? 

 

8) O que é carga elétrica? 
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ANEXO II 

 

Histórias em Quadrinhos (HQ’s) utilizadas como modelo em sala de aula 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica
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Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica
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ANEXO III 

 

Vídeo “Tudo se Transforma, História da Química, História dos Modelos Atômicos” 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 

https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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ANEXO IV 

 

Réplicas das geometrias dos modelos atômicos estudados feitos em sala de aula 
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ANEXO V 

 

Histórias em Quadrinhos utilizadas na sequência e algumas imagens 

 

 
Fonte: https://mundodasdicas.com.br/turma-da-monica-jovem 

 

Processos de Eletrização por Atrito, Contato e Indução 

 

Eletrização por Atrito 

 

Fonte: http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html  

Eletrização por Contato 

 

 

Fonte: http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html 

 

https://mundodasdicas.com.br/turma-da-monica-jovem
http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html
http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html
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Eletrização por Indução 

 

 

Fonte: http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html 

 

 

 

   

 

    

Fonte: https://www.efeitojoule.com/2011/05/vestibulario-estudando-eletrizacao.html 

http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html
https://www.efeitojoule.com/2011/05/vestibulario-estudando-eletrizacao.html
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Fonte: http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html. 

 

 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/eletricidade.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/eletricidade.htm
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ANEXO VI 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

35400-000 - OURO PRETO 

MORRO DO CRUZEIRO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 2 

 

SOBRE A SIMULAÇÃO PARA VERIFICAR CONCEITOS DE CARGA ELÉTRICA 

E ELETRIZAÇÃO POR ATRITO 

 

1) Antes de iniciar a simulação, considerando o n° de cargas positivas e negativas, indique 

quais os objetos apresentados estão no estado neutro? 

 

2) Ao analisar a simulação do PHet, descreva o que acontece quando atritamos o balão na 

camisa de lã? 

 

3) Após atritarmos o balão com a camisa de lã, o que ocorre quando o aproximamos da parede 

neutra? 

 

4) Se aproximarmos deste balão, um outro balão também atritado pela camisa de lã, teríamos 

qual tipo de interação, atração ou repulsão? 

 

5) Considerando o nosso sistema como formado pela blusa e pelos dois balões, o número total 

de prótons e elétrons se altera no processo de eletrização? 

 

6) Não há, portanto, criação nem destruição de carga elétrica, a carga total é conservada, 

como pensava Benjamin Franklin. Escreva matematicamente como se dá essa conservação. 

 

7) Por que o balão ao atritar com a blusa de lã ficou carregado negativamente, e não o 

contrário?   
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8) De acordo com a tabela triboelétrica abaixo, cite um material em que ao atritar com a lã vai 

deixá-la eletrizada com cargas negativas. 

 

 

9) Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analise as afirmativas que se 

seguem. 

 

 

Fonte: http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html 
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I - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é 

conhecido como sendo eletrização por atrito. 

II - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse processo é 

conhecido como sendo eletrização por indução. 

III - O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar, ao encostar em outros corpos, 

são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato, que flui de seu corpo para 

os outros corpos. 

 

Estão certas 

 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) apenas I. 

 

10) Segundo a tirinha responda: 

 

a) Porque o cabelo da menina ficou desarranjado e com os fios para cima? 

b) O que é eletricidade estática? 

c) Pra você o que é um gerador de Van de Graff ? 
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ANEXO VII 

 

Artigo: Por que o pólen adere à abelha? E porque ela salta para o estigma? 
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ANEXO VIII 

 

HQ’s produzidas pelas duplas: 

 

D1 
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D2 
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D3 
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D4 
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D5 
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D6 
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D7 
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D8 
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112 

 

 

D12 
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