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“Não diga que a vitória está perdida. 

Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. 

Tente outra vez!” 

 
                                                                                      Raul Seixas 

“A coisa mais injusta sobre a vida 

é a maneira como ela termina. Eu 

acho que o verdadeiro ciclo da 

vida está todo de trás pra frente. 

Nós deveríamos morrer primeiro, 

nos livrar logo disso.  

 

Daí viver num asilo, até ser 

chutado pra fora de lá por estar 

muito novo. Ganhar um relógio de 

ouro e ir trabalhar. Então você 

trabalha 40 anos até ficar novo o 

bastante pra poder aproveitar sua 

aposentadoria. Aí você curte tudo, 

bebe bastante álcool, faz festas e se 

prepara para a faculdade. 

 

Você vai para colégio, tem várias 

namoradas, vira criança, não tem 

nenhuma responsabilidade, se 

torna um bebezinho de colo, volta 

pro útero da mãe, passa seus 

últimos nove meses de vida 

flutuando. E termina tudo com um 

ótimo orgasmo! Não seria 

perfeito?” 

 

                                                                            Charles Chaplin 

http://pensador.uol.com.br/autor/raul_seixas/
http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/
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Resumo 

 

Esse projeto pretende incentivar a realização de atividades experimentais no ensino 

médio para estimular o interesse, a curiosidade e o aprendizado dos estudantes. Três 

aulas foram idealizadas para demonstrar fenômenos básicos de eletrostática abordados 

no currículo mínimo do ensino médio. Utilizando experimentos que exploram conceitos 

físicos elementares considerados bastante abstratos e de difícil compreensão pelos 

alunos do segundo grau. Como teste uma versão reduzida do primeiro encontro foi 

realizada com os estudantes do ensino médio em uma escola pública, através de uma 

regência de curta duração.  

 

Palavras-chave: Eletrostática, Três aulas, atividades experimentais. 

 



9 
 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This project aims to encourage the realization of experimental activities in high schools 

to stimulate interest, curiosity and improve student learning. Three classes were 

designed to investigate basic electrostatics phenomena that appear in the minimum high 

school curriculum. The classes are based on experiments that explore basic physical 

concepts, usually considered fairly abstract and difficult to understand by high school 

students. As a proof of concept, a shorter version of the first class was delivered to high 

school students in a public school during a short-term regency. 

 

Keywords: Electrostatics, investigative learning activities. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Segundo relato de alguns professores de escolas publicas do nível médio, o 

desinteresse dos estudantes pelas disciplinas de física e matemática vem crescendo 

bastante.  Por outro lado, o fascínio que os modernos dispositivos eletrônicos de 

comunicação e de lazer despertam nesses jovens é evidente, especialmente os telefones 

celulares, computadores portáteis e jogos eletrônicos. Algumas escolas estão proibindo 

o uso de celulares em suas dependências após constatarem que eles tornaram-se uma 

das principais fontes de distúrbio de atenção nas salas de aula.  É intrigante que essas 

disciplinas, que servem de base para os avanços tecnológicos que propiciaram o 

aparecimento desses dispositivos, tão apreciados, não despertem a curiosidade e a 

atenção desses jovens. Cabe perguntar se o problema não estaria na abordagem que vem 

sendo adotada para ensiná-las.        

Na tentativa de solucionar esse desinteresse, alguns pesquisadores da área de 

ensino sugerem o uso de atividades investigativas para estimular a curiosidade dos 

estudantes. Nessas atividades o aluno é incitado a participar mais ativamente da aula, 

deixando de ter uma atitude passiva, meramente de espectador, como geralmente ocorre 

nas aulas expositivas tradicionais. O professor passa a desempenhar o papel de guia e 

mediador, interagindo com a turma, formulando perguntas e desafios, estimulando 

observações de fenômenos e reflexões sobre eles, apresentando pequenas 

demonstrações, incitando discussões e promovendo a interação entre os estudantes, 

tornando, dessa forma, a aula mais dialógica, provocativa e interessante. O uso de 

experimentos em atividades investigativas, sempre que possível, é recomendável, pois 

através deles o estudante verifica os fenômenos físicos envolvidos, o que facilita 

bastante o entendimento de conceitos e construções de conhecimento que, apresentados 

de outra forma, podem  ter um caráter muito abstrato. 

As dificuldades de implementação dessas atividades em escolas públicas são 

relativamente grandes e de várias naturezas. A começar pela falta de infra-estrutura e de 

equipamentos. Mais difícil ainda de ser solucionado é a falta de tempo, preparo e 

vontade dos professores para desenvolver essas atividades. Elas, inegavelmente, 
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demandam um esforço muito maior dos professores para prepará-las e realizá-las. Os 

baixos salários e a falta de incentivos desestimulam a execução dos esforços adicionais 

necessários à implementação desses novos métodos de ensino.  

O objetivo deste trabalho é sugerir uma forma de introduzir o estudo dos 

fenômenos elétricos utilizando uma abordagem que envolve demonstrações 

relativamente simples que permitem explorar o conceito de carga elétrica e quantificar a 

interação entre elas, que é descrita pela chamada Lei de Coulomb. 

Esta monografia está estruturada da seguinte forma:  

O referencial teórico no qual me baseei para o desenvolvê-la é apresentado no 

capítulo 2.  Ele é fundamentado em textos que foram discutidos nas disciplinas cursadas 

por mim no curso de Licenciatura em Física na Universidade Federal Fluminense. 

No capitulo três apresento a metodologia e os planos de aula a serem utilizados 

para explorar os fenômenos eletrostáticos. Descrevo três encontros: O primeiro visa  

introduzir o conceito de cargas elétricas, o segundo é para discutir a Lei de Coulomb, 

que descreve a interação ente elas e o terceiro apresenta o conceito de campo elétrico e 

explora a blindagem eletrostática em sistemas metálicos.    

No capitulo quatro relato minha primeira experiência com uma regência, onde 

fiz uso de uma versão bastante condensada de um dos meus planos de aula.  

Finalmente, algumas conclusões e comentários sobre essas experiências são 

apresentados no capítulo cinco. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Meu projeto tem como base teórica três artigos: “O papel da experimentação no 

ensino de ciências” de Marcelo Giordam, ” Novos rumos para o laboratório escolar de 

ciências” de A. Tarcisio Borges e “Ensino por investigação: Problematizando as 

atividades em sala de aula” de Maria Cristina P. Stella de Azevedo.  

Segundo esses autores, há evidências claras de que as atividades investigativas 

contribuem para melhorar, significativamente, o processo de ensino aprendizagem. 

Porém, infelizmente, essa forma de ensino não é muito utilizada pelos professores no 

Brasil. Torna-se necessário difundir esse método, estimular sua utilização e procurar 

persuadir os setores responsáveis a criar condições para que ele possa ser implementado 

na rede pública de ensino.  

 “É de conhecimento dos professores de ciências o 

fato de a experimentação despertar um forte interesse 

entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em 

seus depoimentos, os alunos também costumam 

atribuir à experimentação um caráter motivador, 

lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por 

outro lado, não é incomum ouvir de professores a 

afirmativa de que a experimentação aumenta a 

capacidade de aprendizado, pois funciona como meio 

de envolver o aluno nos temas em pauta.”(Giordan 

1999). 

Aqui apresentaremos alguns experimentos relativamente simples para introduzir 

a noção de carga elétrica, estabelecer as bases para formulação da Lei de Coulomb e 

explorar a blindagem eletrostática. Os tópicos serão apresentados em encontros que 

envolvem a participação dos estudantes nas investigações e na construção desses 

conhecimentos:  
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 “Se tivermos como objetivo um planejamento 

e uma proposta de ensino por investigação, Não 

podemos utilizar o titulo de Problema 

inadequadamente. Da forma em que aparece nos 

livros didáticos, no item “problemas” encontraram 

normalmente exercícios de aplicação com uma 

tendência ao operativismo (típico de exercícios 

repetitivos), e não investigações que suponham a 

ocasião de aplicar a metodologia cientificam”. (Maria 

2004) 

Nas disciplinas de física, torna-se de fundamental importância apresentar aos 

estudantes problemas que precisam ser resolvidos, pois essa é a realidade do trabalho 

científico. Pesquisas em ensino mostram que os estudantes aprendem mais sobre a 

ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos, quando participam ativamente de 

investigações cientificas, semelhante às que são usualmente feitas nos laboratórios de 

pesquisa. Nesse processo, os investigadores vão, paulatinamente, buscando aprofundar 

seus conhecimentos na tentativa de procurar compreender os fenômenos e as relações de 

causa e efeito envolvidas nas suas observações.  

Por que defender o uso de ensino de ciências através da investigação?  

“Não se pode deixar de reconhecer alguns méritos 

nesse tipo de atividade: por exemplo, a recomendação 

de se trabalhar em pequenos grupos, o que possibilita a 

cada aluno a oportunidade de interagir com as 

montagens e instrumentos específicos, enquanto divide 

responsabilidades e idéias sobre o que devem fazer e 

como fazê-lo; outro é o caráter mais informal do 

laboratório, em contraposição à formalidade das demais 

aulas.”. (Tacisio 2002) 

No texto escrito por Giordan, ele cita que, recentemente, o tema aprendizagem 

colaborativa vem sendo amplamente debatido na literatura de ensino de ciências. 

Podemos depreender que é necessário criar oportunidades não somente para a realização 

de experimentos em equipe, mas também para a colaboração entre equipes valorizando 

a interação entre os próprios estudantes e deles com o professor.  

A necessidade de formular hipóteses, preparar e realizar experiências e analisar 

resultados, constituem atividades intelectualmente desafiadoras que contribuem para 

estimular a curiosidade, a reflexão e o desenvolvimento de uma postura crítica e 

investigativa. Isto promove mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais que são 

importantes para a formação profissional e para a cidadania. Entretanto, para promovê-



17 
 
 

las, é essencial que o professor adote uma postura de guia, provocador e mediador, ao 

invés de mero transmissor de conhecimentos.  

Maria Cristina salienta que atividades investigativas devem ser acompanhadas 

de situações problemáticas, questionadoras e que fomentem diálogo, envolvendo a 

análise e resolução de problemas concretos e levando a introdução de conceitos, para 

que os alunos possam construir seus conhecimentos. Para que essa atividades tenham de 

fato um caráter investigativo, a ação do aluno deve ir além de um trabalho de 

manipulação ou observação. Ele deve refletir, elaborar hipótese, expor suas idéias, 

discutir, questionar e defender seus pontos de vista. Cabe ao professor acompanhar e 

organizar as discussões, provocar, propor novas questões e ajudar os alunos a manterem 

a coerência e a refletirem sobre suas próprias idéias.  

Maria Cristina classifica essas atividades em seis partes: 

 Proposta do problema: deve ser proposto na forma de pergunta que 

estimule o aluno estimulando a sua curiosidade. 

 Levantamento de hipóteses: os alunos devem levantar hipóteses sobre o 

problema proposto. 

 Elaboração do plano de trabalho: nessa etapa os alunos devem procurar 

identificar que experiências podem ser feitas, que dados são relevantes para 

chegar às suas conclusões. Nessa etapa, o papel de guia e conselheiro do 

professor torna-se muito importante para manter o foco dos 

questionamentos e das investigações. 

 Montagem do arranjo experimental e coleta de dados: os alunos devem 

montar seus experimentos para conseguirem obter seus dados, com o 

professor ainda guiando e dando conselhos sem se meter de fato nos 

experimentos. 

 Análise de dados: nessa etapa os alunos devem examinar seus dados, 

construir gráficos, procurar entender o que foi observado e/ou medido, 

procurar equações que descrevam suas observações, que possam fornecer 

informações sobre o que está sendo objeto estudo. 

 Conclusão: unindo tudo que o aluno conseguiu, ele deve ser capaz de 

chegar à conclusões que podem estar corretas ou não. No segundo caso, 

cabe ao professor questioná-las, suscitar dúvidas e guiá-lo a recomeçar seu 

trabalho do estágio onde foi encontrado problemas. 

Os Profs. Gil e Castro descrevem alguns aspectos da atividade cientifica que 

podem ser explorados numa atividade investigativa e ressaltam a importância dessas 

atividades no artigo “Ensino por investigação...”. Dentre eles destacamos: 

 Apresentar situações problemáticas 
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 Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e o possível 

interesse das situações propostas. 

 Potencializar análises qualitativas significativas, que ajudem a compreender 

e acatar as situações planejadas e a formular perguntas operativas sobre o 

que se busca. 

 Considerar a elaboração de hipóteses como atividade central da 

investigação cientifica, sendo esse processo capaz de orientar o tratamento 

das situações e de fazer explicitas as pré-concepções dos estudantes.  

 Considerar as análises, com atenção nos resultados (sua interpretação 

física, confiabilidade etc.), de acordo com os conhecimentos disponíveis, 

das hipóteses manejadas e dos resultados das demais equipes de estudantes. 

 Conceder uma importância especial às memórias cientificas que reflitam o 

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

na atividade cientifica. 

 Ressaltar a dimensão coletiva do trabalho cientifica, por meio de grupos de 

trabalho, que interajam entre si.  

As atividades investigativas devem levar o estudante à aprender os processos e 

métodos das ciências, a usar equipamentos e instrumentos específicos, medir grandezas 

físicas e realizar pequenas montagens. Giordan ressalta a importância do estudante 

adquirir o hábito de criar modelos explicativos para os fenômenos observados, pois essa 

é uma competência essencial para o desenvolvimento científico.  

Nas atividades práticas tradicionais, geralmente tanto o problema apresentado 

quanto o procedimento para resolvê-lo são apresentados quase que simultaneamente. As 

operações da montagem experimental, as atividades de coleta de dados e os cálculos 

para obter respostas esperadas consomem muito ou todo o tempo disponível dos 

estudantes. Com isso, eles acabam dedicando pouco tempo à análise e interpretação dos 

resultados e do próprio significado da atividade realizada. Em geral, eles encaram as 

atividades práticas como eventos isolados, onde o principal objetivo é chegar à resposta 

esperada. Não é surpreendente, portanto, que os laboratórios didáticos, explorados dessa 

forma, sejam pouco efetivos para avaliar, discutir e alterar pré-concepções 

cientificamente infundadas dos estudantes.  

Muitas vezes, os próprios professores adquirem uma postura que é prejudicial à 

formação científica, apressando discussões, provendo soluções e conclusões, apenas 

para que a atividade seja concluída no tempo previsto. Muitos sentem-se inseguros 

quando as atividades que propõem não funcionam como esperavam, e passam a evitá-

las no futuro, pois elas ”não dão certo”. As causas do erro não são devidamente 

identificadas nem investigadas com profundidade necessária e, sendo assim, uma 

situação potencialmente valiosa de aprendizagem se perde, por falta de tempo e preparo 

do profissional. Nesse sentido, o que se consegue na atividade é similar ao que se 
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aprende na sala de aula, onde o resultado se torna mais importante do que o processo, 

em detrimento da aprendizagem.  

É um equívoco associar a realização de atividades práticas com a necessidade de 

equipamentos sofisticados para a realização de trabalhos experimentais. Em muitos 

casos essas atividades podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a 

necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados. Esse trabalho de fim de curso 

pretende apresentar uma abordagem relativamente simples para explorar alguns 

fenômenos eletrostáticos que são úteis para introduzir o conceito de cargas elétricas e 

quantificar a interação entre elas.  
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3 - METODOLOGIA 

Nesse trabalho apresentamos uma abordagem para introdução à eletrostática. O 

conceito de carga elétrica é apresentado com base em observações relativamente 

simples. A interação entre essas cargas é explorada de forma sistemática para construir a 

lei de Coulomb. Finalmente, Introdução do conceito de campo elétrico; explorar 

algumas das suas propriedades e o efeito de blindagem eletrostática é observado.  

A metodologia é baseada em atividades investigativas, que procuram construir e 

explorar conceitos, leis e saberes com a participação ativa dos estudantes.  

Um plano de aula padrão deve ser montado para cada atividade experimental 

com o objetivo de auxiliar o professor. Ele é deve conter as seguintes informações:  

TABELA 01: plano de aula padrão 

*Duração: informações sobre o tempo que o professor pretende consumir com o 

tema. 

 *Objetivos Gerais: Esses objetivos são os mais ligados ao tema e costumam 

gerar competência aos alunos. 

 *Objetivo Específicos: Estão ligados as habilidades que o aluno desenvolverá 

depois de terem contato com a aula. 

 *Conteúdo: Está relacionado com o que se sugere no tema e o que ele abordará. 

 *Metodologia: Está ligado ao que usaremos para que os alunos entendam os 

conteúdos e assim consigam atingir os objetivos gerais e específicos. Através  de 

algumas perguntas que faremos para saber se ensinamos de forma clara e transparente 

Duração Objetivos 

gerais 

Objetivos 

específicos 

Conteúdo Metodologia Bibliografias 
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observando se os alunos dominam bem o conteúdo e também procurando ir retirando 

um pouco os seus mitos ou pré-concepções inadequadas. 

 *Bibliografia: está associado a todos os sites, artigos, projetos... que foram 

usados como base para o desenvolvimento da aula.       

3.1 - Primeira aula 

Objetivo: fazer com que os estudantes observem processos de eletrização e 

concluam que:  

1. Há dois tipos de carga elétrica distintas.  

2. Cargas de mesmo tipo se repelem e cargas de tipos distintos se atraem. 

Além disso, os estudantes irão verificar, qualitativamente apenas, que as forças 

de atração e de repulsão entre cargas elétricas dependem das cargas envolvidas e da 

distância entre elas. 

Plano de estudo relacionado à primeira aula experimental, com o tema: Cargas 

elétricas. 

Duração Objetivo geral Objetivo especifico 

Duas aulas 

de 50 

minutos. 

Possibilitar que o aluno 

compreenda alguns 

conceitos e fenômenos 

relacionados com 

cargas elétricas.  

Existência de cargas elétricas e 

características da interação entre elas; 

 

Verificar a existência de repulsão e de 

atração entre cargas elétricas. 

 

Eletrização e algumas  aplicações. 

 

Conteúdo Metodologia Bibliografia 

Eletrização e 

cargas elétricas; 

 

Interação entre 

cargas: Forças de 

repulsão e de atração 

entre cargas elétricas. 

 

Formas de 

eletrização: 

-por contato 

-por indução. 

 

Aula expositiva; 

 

Roteiro experimental;  

 

Experimentos 

demonstrativos; 

 

Diálogos com os 

alunos. 

 

Contextualização com 

o dia a dia do aluno.  

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, 

Beatriz. Curso de Física: Volume 3. 1 

ed. São Paulo: Scipione, 2011. 

Kantor, Carlos; Paoliello, Lilio; 

Menezes, Luis; Bonetti, Marcelo; 

Canato, Osvaldo; Alves, Viviane. 

Coleção Quanta Fisica: Volumes1, 2, 

3. 1ed São Paulo: PD, 2010 

SEI MAIS FISICA: 

http://www.youtube.com/watch?v=FE_

4pIQQHww&feature=BFa&list=PL37

711CAF630F625D&lf=plpp_video 

TABELA 02: Plano de aula da primeira aula. 

http://www.youtube.com/watch?v=FE_4pIQQHww&feature=BFa&list=PL37711CAF630F625D&lf=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=FE_4pIQQHww&feature=BFa&list=PL37711CAF630F625D&lf=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=FE_4pIQQHww&feature=BFa&list=PL37711CAF630F625D&lf=plpp_video
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Inicialmente, com o auxílio de um canudinho de plástico, pedacinhos de papel 

de seda picados em pedaços bem pequenos e um pano, é possível demonstrar que o 

canudinho, após friccionado com o pano, passa a atrair os pedacinhos de papel, coisa 

que ele não fazia antes de ser friccionado.  

 

FIGURA 01: Experimento do canudinho. 

Para estimular os estudantes, a seguinte pergunta é feita para a classe: Porque o 

canudo passou a atrair os pedacinhos de papel depois de friccionado? 

As três/cinco primeiras respostas são anotadas na lousa, exatamente como foram 

verbalizadas. É dado, então, cerca de um minuto apenas para que os estudantes possam 

discutir entre si sobre qual delas seria a resposta mais convincente, incluindo a opção de 

“nenhuma delas”.  

Caso apareça a resposta: “porque o canudo ficou carregado”, e ela for a mais 

votada, tentamos explorar um pouco mais o que significa essa resposta, indagando, por 

exemplo:  

Carregado com o que? Quem são os portadores de carga?  

A idéia é procurar explorar o conceito de carga elétrica que os estudantes têm, 

fomentar dúvidas e explicitar eventuais impropriedades conceituais e de linguagem,  

que possam existir. É importante estimulá-los refletir sobre o que acabaram de observar.  

Ao final dessa etapa a mensagem a ser levada é: alguma coisa foi transferida 

entre o pano e o canudo no processo de fricção e esta coisa tem a propriedade de atrair 

alguns objetos.  

Falamos então um pouco sobre a história relacionada ao tema. Por exemplo, 

mencionando que o filósofo grego Tales observou esse fenômeno pela primeira vez há 

25 séculos, aproximadamente. Mais especificamente, ele observou que o âmbar (um 

tipo de resina fossilizada), após ser friccionado, atraia pequenos pedaços de palha. 

Dezenove séculos depois, o médico inglês William Gilbert verificou e explorou 

fenômenos semelhantes. Em grego âmbar é denominado elétron e Gilbert, para indicar 

que esses corpos friccionados estavam se comportando como o âmbar, dizia que eles 
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estavam eletrizados, ou seja, "tinham comportamento semelhante ao do elétron 

(âmbar)".  Hoje sabemos que os portadores de eletricidade nos sólidos são partículas 

subatômicas elementares, de massa muito pequena (me ~ 9x10
-28

 g) que, também, são 

denominadas elétron. Elas desempenham um papel essencial nas ligações atômicas, que 

mantêm os átomos coesos nos sólidos e nas moléculas, e são responsáveis por diversas 

propriedades químicas, térmicas, elétricas e magnéticas desses sistemas. Um trabalho de 

pesquisa informativa sobre a descoberta do elétron e suas características pode ser 

passado como atividade extra-classe para os estudantes.   

O próximo passo consiste em sistematizar um pouco mais a investigação sobre 

as interações entre objetos eletrizados. Para isso usamos um “kit” de eletrostática da 

PHYWE. Ele consiste de bastões de acrílico e de polipropileno, um suporte para 

pendurar os bastões e um pano para friccioná-los.  Com esse kit é possível verificar que 

o processo de eletrização envolve dois tipos de carga, que cargas de mesmo tipo se 

repelem e cargas de tipos distintos se atraem. 

 

FIGURA 02 - Kit de Eletrostática 

Primeiramente selecionamos dois bastões idênticos (por exemplo de 

polipropileno) e os friccionamos com o pano. Penduramos então um dos bastões 

friccionados no suporte e demonstramos que ao aproximar o outro bastão dele, os 

bastões se repelem. O mesmo procedimento deve ser repetido com os bastões de acrílico 

para mostrar que o resultado é semelhante. Posteriormente, verificamos que ao repetir o 

experimento com os dois bastões feitos de materiais distintos (um de polipropileno e 

outro de acrílico), eles se atraem, ao invés de se repelirem. 



24 
 
 

 

FIGURA 03: Experimento da Phywe. 

Iniciamos uma reflexão coletiva sobre que conclusões podemos tirar desses 

experimentos. 

Conduzimos essa discussão com a turma. A primeira coisa a ressaltar é que a 

fricção transfere alguma coisa entre o pano e o bastão. É razoável argumentar que 

qualquer que tenha sido a coisa transferida no processo de fricção, ela deve ser de 

mesma natureza quando usamos o mesmo pano e bastões feitos do mesmo material. 

Dizemos que ao friccionarmos os bastões com o pano, carga elétrica é transferida entre 

eles. O fato de termos observado que, depois de friccionados, os bastões feitos do 

mesmo material (ambos de polipropileno ou de acrílico) se repelem, evidencia que 

cargas do mesmo tipo se repelem. Por outro lado, a verificação de que os bastões feitos 

de materiais distintos se atraem quando friccionados, revela que há, pelo menos, dois 

tipos de cargas distintas, e que cargas do mesmo tipo se repelem e de tipos distintos se 

atraem.  

Essas conclusões devem ser paulatinamente construídas com a participação ativa 

dos estudantes. O professor deve conduzir as discussões com perguntas e 

argumentações que devem ser avaliadas pelos próprios estudantes.  

 Estabelecido que há dois tipos de carga elétrica e que objetos eletrizados 

interagem entre si, podemos demonstrar, de forma qualitativa apenas, que essa interação 

depende da distância entre os objetos eletrizados e da quantidade carga transferida a 

eles. Para visualizar o primeiro ponto, basta aproximar os bastões eletrizados e verificar 

que quanto menor for a distância entre eles maior será o deslocamento produzido no 

bastão suspenso no suporte isolante. O segundo ponto pode ser observado da seguinte 

maneira: Nesse estágio, é razoável argumentar que a quantidade de carga transferida é 

proporcional à esfregação, pelo menos até certo limite. Sendo assim, primeiramente 

friccionarmos muito pouco os bastões e comparamos o efeito produzido no caso em que 

os bastões são friccionados com mais vigor e por mais tempo. A comparação evidencia 

que o deslocamento angular do bastão suspenso é bem maior no segundo caso.     
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Uma análise mais quantitativa dessa interação entre cargas elétricas será feita em 

um segundo encontro onde a Lei de Coulomb será investigada.  

Para finalizar o primeiro encontro retornamos à primeira demonstração, 

examinando-a mais atentamente, para explorar o fenômeno de indução e polarização 

eletrostática.  Com esse propósito, penduramos um bastão de polipropileno neutro (sem 

friccioná-lo) no suporte. Primeiramente, friccionamos o outro bastão de polipropileno e 

ao o aproximarmos do bastão suspenso, verificamos que eles se atraem. Repetimos o 

procedimento, mantendo o mesmo bastão de polipropileno descarregado suspenso no 

suporte, porém, nesse caso, aproximamos um bastão de acrílico previamente carregado 

por fricção. O resultado obtido é semelhante ao anterior: eles também se atraem.  

Mais uma vez devemos estimular uma reflexão coletiva sobre que conclusões 

podemos tirar dessa observação. Havíamos visto que o processo de fricção transferia 

cargas de tipos distintos aos bastões de polipropileno e de acrílico, e que objetos 

eletrizados com cargas de mesmo tipo se repeliam e com cargas de tipos distintos se 

atraiam. Verificamos agora que objetos eletrizados, independente o tipo de carga que 

eles tenham, atraem objetos neutros. Como explicar esse comportamento de forma 

compatível com as observações e conclusões anteriores? 

Iniciamos uma discussão sobre a natureza de um objeto neutro com a seguinte 

provocação: um objeto neutro tem carga? A grande maioria dos estudantes responderá  

que não. Aprofundamos a questão com uma segunda pergunta: como vocês imaginam 

que o processo de fricção entre objetos neutros pode eletrizá-los? As cargas que eles 

adquirem vêm de onde? Isto é importante para esclarecer que os objetos que chamamos 

de neutros não têm excesso de cargas (mais cargas de um tipo que do outro), porém, são 

constituídos por partículas carregadas, que podem ser transferidas de um material para 

outro por fricção. Aproveitamos a oportunidade para recordar um pouco sobre a 

estrutura da matéria e o modelo atômico. 

 

 

FIGURA 04: Átomo. 
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Dividimos, qualitativamente, os materiais em dois grandes grupos: condutores e 

isolantes. Os condutores têm elétrons quase livres, que são chamados de elétrons de 

condução, e os isolantes não dispõem desses elétrons livres. Os nomes são sugestivos, 

indicando que os materiais que fazem parte do primeiro grupo são bons condutores de 

eletricidade e os do segundo não. Passamos então a analisar o que acontece com os 

elétrons de condução nos sistemas metálicos (materiais condutores) quando um objeto 

eletrizado aproxima-se deles? Consideramos os casos em que o objeto eletrizado tem 

carga oposta e, também, o mesmo tipo de carga dos elétrons. Argumentamos, com base 

nas forças de atração e repulsão entre cargas, que, em ambos os casos, deve ocorrer uma 

redistribuição das cargas livres no condutor,  tornando-o polarizado eletricamente.  

 

FIGURA 05: Processo de indução elétrica. 

Indagamos então sobre o que deve acontecer no caso dos isolantes, que não 

dispõem de elétrons de condução (livres). Discutimos que em escala atômica, não 

obstante, esses materiais também ficam polarizados, ilustrando, nesse caso, o 

aparecimento de dipolos elétricos e as chamadas cargas de polarização, com base em 

um modelo relativamente simples. 
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A)    B)  

FIGURA 06: A) e B) São demonstrações de indução eletrica. 

 

Finalmente, é interessante aproveitar a oportunidade para trabalhar, ainda nesse 

primeiro encontro, uma questão conceitual relacionada com a terceira lei de Newton. 

Vimos que objetos carregados se repelem ou se atraem dependendo se as cargas 

envolvidas forem do mesmo tipo ou de tipos distintos. Vimos, também, que um objeto 

eletrizado atrai um objeto neutro. Fazemos então a seguinte pergunta: Um objeto neutro 

atrai um objeto eletrizado? Muitos estudantes dirão que não, pois imaginam que o poder 

de atração é uma característica exclusiva do objeto eletrizado. Para demonstrar que essa 

concepção não é correta, invertemos a situação e eletrizamos o bastão suspenso no 

suporte isolante e aproximamos o bastão neutro dele. Verificamos então, que o bastão 

suspenso aproxima-se do bastão neutro e sofre um deslocamento angular semelhante ao 

observado anteriormente, onde o bastão neutro suspenso era atraído pelo bastão 

eletrizado.   

3.2 – Segunda aula 

Objetivo: Construir a Lei de Coulomb que descreve a interação entre cargas 

elétricas, mostrando que esta interação depende linearmente das cargas envolvidas e é 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. 

O plano de aula relacionado à interação eletrostática: a lei de Coulomb. 

Duração Objetivo geral Objetivo especifico 

Duas aulas de 50 

minutos. 

Construir a lei de 

Coulomb. 

 

Investigar, quantitativamente, a 

força de interação entre cargas 

elétricas e procurar estabelecer sua 

relação com as cargas envolvidas 

e com a distância entre elas. 
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Conteúdo Metodologia Bibliografia 

 

De que forma a 

força eletrostática 

depende das  cargas 

envolvidas e da 

distância entre elas? 

 

Aula expositiva; 

Roteiro experimental; 

Experimento demonstrativo 

Dialogo com alunos; 

Contextualização com o dia a dia 

do aluno. 

 

Adolf Cortel, 

Demonstrations of 

Coulomb’s Law with an 

Electronic Balance, Phys.  

Teacher 37, p. 447-448, 

Oct. 1999. 

 

 

TABELA 03: Plano de aula da segunda aula. 

Este encontro está baseado em um artigo escrito pelo Prof. Adolf Cortel que foi 

publicado na revista Physics Teacher vol. 37 p. 447 em 1999. Os passos descritos no 

artigo serão reproduzidos, pois representam uma forma bastante engenhosa de construir 

a Lei de Coulomb a partir de observações experimentais relativamente simples. Este 

assunto é abordado, usualmente, de forma bastante precária nas escolas de ensino médio 

e esta proposta pode ser usada como uma forma alternativa de apresentar este tópico. 

 O material a ser utilizado consiste em:  

 4 bolas de natal; 

 4 hastes isolantes para as bolas; 

 1 suporte com uma régua fixa e uma haste móvel para posicionar uma das 

bolas metálicas; 

 1 balança sensível (com precisão de centigramas); 

 1 eletrizador de wimshurst; 

Inicialmente, colocamos uma das bolas de natal com o seu respectivo suporte na 

balança e zeramos a escala de modo que balança marque 0,000 gramas.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 07: Balança após ser zerada. 

 

m=0,000 g 
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No primeiro encontro observamos, qualitativamente, que objetos eletricamente 

carregados repelem-se ou atraem-se e que a força de interação eletrostática entre eles 

depende das cargas envolvidas e da distância entre elas. Nosso objetivo agora é 

quantificar essa interação. Iremos eletrizar as bolas de natal, aproximá-las e “pesar” a 

força eletrostática entre elas observando efeito que a força eletrostática faz na bola que 

está sobre a balança. 

 Pegamos uma segunda bola de natal presa à uma haste isolante e a eletrizamos, 

com o auxílio do gerador de wimshurst,  assim como a bola que está sobre a balança.    

 

 

FIGURA 08: Bola de natal com haste. 

Ao aproximarmos a segunda bola da primeira percebemos a variação no 

mostrador da balança, indicando uma massa diferente de zero. Perguntamos então aos 

estudantes: o que isso significa? O que é que a balança está medindo? Qual a relação 

entre o valor da massa registrado no mostrador da balança e a força entre as bolas de 

natal carregadas? Se não tivéssemos zerado o mostrador da balança, da forma como 

procedemos, o que teríamos que fazer para extrair o valor da força eletrostática entre as 

bolsas a partir do registro na balança? O registro observado representa uma força de 

atração ou de repulsão? Qual é o agente da força que está sendo registrada? A balança 

conseguiria distinguir entre forças de atração e de repulsão? Que registro no mostrador 

indicaria se houvesse uma força de atração entre as bolsas?  

O próximo passo é procurar quantificar essa interação de forma sistemática. 

Com esse intuito, realizamos então a seguinte montagem: conectamos a segunda bola 

em um suporte vertical, colocado sobre a mesa ao lado da balança, e posicionamos esta 

bola exatamente sobre a primeira, a certa distância dela. Essa distância pode ser alterada 

e medida, quando necessário, utilizando-se uma régua graduada, também presa 

verticalmente ao suporte, como ilustra a foto extraída do trabalho do Prof. Cortel.    
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FIGURA 09: Experimento de Adolf Cortel. 

Primeiramente vamos determinar de que forma a força de interação eletrostática 

depende das cargas envolvidas. Mantemos a separação entre as bolas fixa, eletrizamos 

as duas bolas e observamos a marcação no mostrador da balança. Digamos que a bola 

sobre a balança tenha adquirido uma carga Q’ e a segunda bola uma carga Q e, nessas 

condições, o marcador registrou uma massa m.    

 

 
FIGURA 10: Demonstração do experimento. 

 

Mantendo a distância entre as duas bolas fixa, reduzimos a carga da segunda 

bola e registramos o que acontece com a força eletrostática entre elas. Para reduzir a 
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carga da segunda bola pegamos uma terceira bola, idêntica à segunda, porém 

descarregada, e colocamos as duas em contato. Perguntamos aos estudantes o que deve 

acontecer com a carga Q, originalmente distribuída na segunda bola, ao separarmos a 

terceira bola dela? 

Considerando que as bolas são condutoras de eletricidade e que são idênticas, é 

razoável supor que a carga na segunda bola irá reduza-se à metade do seu valor original. 

Ou seja, ao separarmos as duas bolas, ambas ficam com carga Q/2.  Nessa situação, 

verificamos que o marcador da balança registra o valor m/2, portanto, metade do valor 

originalmente registrado. Repetimos o procedimento algumas vezes, reduzindo a carga 

da segunda bola sempre por um fator 2 a cada vez.  Os resultados estão representados 

no gráfico também retirado do artigo do Prof. Cortel. Ele ilustra a massa registrada na 

balança, representada no eixo vertical, em função da carga na segunda bola, 

representada no eixo horizontal em unidades do seu valor original Q.  Como podemos 

verificar a força eletrostática é varia linearmente com Q.  

 

 

FIGURA 11: Gráfico Massa X Carga.  

Repetimos o procedimento mantendo a carga da segunda bola fixa e variando a carga Q’ 

da primeira boa para mostrar que a força eletrostática também varia linearmente com a 

carga Q’.  

Nesse estágio, devemos abrir uma discussão com a turma sobre de que forma 

podemos descrever matematicamente os resultados dessas observações. A ideia é que 

eles cheguem à conclusão de que a forca eletrostática F é proporcional ao produto QQ’,   

ou seja, que F = k Q.Q’, onde k representa uma constante de proporcionalidade. Uma 
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forma de liquidar eventuais dúvidas é repetir o procedimento dividindo as cargas Q e Q’ 

por dois mostrar que a balança registra uma redução da força por um fator quatro.  

 Resta mostrar que a força eletrostática cai com o inverso do quadrado da 

distancia entre as cargas. Para isso devemos manter as cargas Q e Q’ fixas e variar a 

distancia entre elas. Isto é feito suspendendo o cursor que segura a segunda bola presa 

ao suporte vertical. O valor da força eletrostática em Newton é obtida multiplicando-se 

o registro m na balança pelo valor da aceleração da gravidade g, para diferentes valores 

da distancia d entre as bolas carregadas.   

 A distância média entre as cargas é aproximada pela separação d entre os centros 

das bolas carregadas. Para estimá-las, necessitamos do diâmetro das bolas, que pode ser 

medido colocando-as em contato e pressionando-as sobre um papel carbono Os pontos 

de contato registrado no carbono permite medir o diâmetro das bolas. 

 Os resultados obtidos pelo Prof. Cortel estão representados na figura a seguir.   

 

 
FIGURA 12: Gráfico Força X Distancia. 

 

A curva contínua representa um ajuste do tipo F=C/d
2
, onde C é uma constante, 

demonstrando o comportamento procurado. 
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Refizemos este experimento com a montagem ilustrada nas imagens a seguir. 

 

FIGURA 13: Bolas de natal metalizadas utilizadas no experimento. 

 

FIGURA 14: gerador de wimshurst utilizado para carregar as Bolas de natal. 
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FIGURA 15: Demonstração experimental 

 

FIGURA 16: Montagem experimental com a balança de precisão. 

Realizamos vários conjuntos de medidas e destacamos os dados de um desses 

conjuntos na tabela a seguir.  

Distância (cm) 11,7 16,7 21,7 26,7 31,7 36,7 41,7 

Força (dyn) 383 215 132 85 59 42 34 

TABELA 04: Meus Dados coletados. 
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Os nossos resultados estão representados no gráfico a seguir. 

 

FIGURA 17: Grafico Força X Distancia.  

A curva vermelha representa o ajuste dos nossos dados utilizando-se a expressão 

F=C/d
2
, e o valor encontrado para a constante C foi C= 5,9 x  dyn.c    

Esses resultados nos levam a concluir que a intensidade da força de interação 

eletrostática entre duas cargas Q e Q’, separadas por uma distância d, é descrita por 

 

onde k é uma constante. Esta expressão é conhecida como a Lei de Coulomb.  

 

3.3 - Terceiro encontro 
 

Nesse encontro serão abordados os temas de campo elétrico e blindagem 

eletrostática. 

Objetivos  principais para o estudante: 

 Introdução do conceito de campo elétrico; explorar algumas das suas 

propriedades e o efeito de blindagem eletrostática. 

 Objetivos secundários:  

 Princípio da superposição de campos eletrostáticos  

 O funcionamento da gaiola de Faraday.  
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Duração Objetivo geral Objetivo especifico 

Duas aulas 

de 50 

minutos. 

Definição de campo 

elétrico; Estudo da 

blindagem eletrostática 

por condutores ideais 

Linhas de campo eletrostático; 

O principio da superposição de campos 

eletrostáticos; 

O funcionamento da gaiola de Faraday 

Comportamento de um condutor eletrizado. 

 

Conteúdo Metodologia Bibliografia 

O que é uma 

blindagem? 

 

O que é campo 

elétrico? 

 

Superposição de 

campos. 

 

Linhas de campo. 

 

Comportamento de 

uma carga pontual em 

uma blindagem. 

Aula expositiva; 

 

Roteiro experimental; 

 

Experimento 

demonstrativo; 

 

Dialogo com os alunos. 

 

Contextualização com o 

dia a dia do aluno. 

MÁXIMO, Antônio; 

ALVARENGA, Beatriz. Curso de 

Física: Volume 3. 1 ed. São Paulo: 

Scipione, 2011. 

 

Universidade de Caxias do sul, 

centro de ciências exatas e 

tecnologia, departamento de física e 

quântica.  Curso tecnólogo em 

automatização industrial. 

http://hermes.ucs.br/ccet/defq/mlandr

eazza/CurAut01.htm 

 

Brasil escola. Blindagem 

eletrostática. Disponível em: 

http://www.brasilescola.com/fisica/bl

indagem-eletrostatica.htm 

TABELA 05: Plano de aula da terceira encontro. 

Considere que uma partícula, de carga Q, encontra-se em uma posição fixa no 

espaço, como ilustrado na figura. 

 

FIGURA 18: Partícula Q fixa exercendo força elétrica.  

http://hermes.ucs.br/ccet/defq/mlandreazza/CurAut01.htm
http://hermes.ucs.br/ccet/defq/mlandreazza/CurAut01.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/blindagem-eletrostatica.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/blindagem-eletrostatica.htm
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Como visto nos encontros anteriores, ao colocar uma segunda partícula de carga 

q em um ponto P arbitrário, localizado a uma distancia r de Q, surge uma força de 

interação entre elas. Esta força, que pode ser de natureza repulsiva ou atrativa, tem a 

direção da reta que une as duas cargas e é descrita matematicamente por 

   (1) 

Qualquer que seja o ponto P do espaço, a carga q sofrerá uma força elétrica F 

devido à carga Q. Note que na equação acima, a única grandeza dependente da partícula 

2 é sua carga q. Sendo assim, podemos definir, em cada ponto do espaço, a quantidade 

  (2) 

que só depende das propriedades da partícula de carga Q e da posição do ponto P em 

relação à ela. Esta grandeza é o que chamamos de campo elétrico criado pela carga Q no 

ponto P. Este campo elétrico tem direção radial e o seu sentido pode ser divergente - 

apontando para fora - ou convergente - apontando para dentro - dependendo se a carga 

Q é positiva ou negativa, respectivamente. Além disso, o módulo de  cai com o 

quadrado da distância do ponto P à carga Q. Este campo criado por uma carga pode ser 

representado graficamente da seguinte forma: 

 

FIGURA 19: Demonstração de linhas de força. 

As linhas de campo representam a direção e sentido do campo elétrico, e o 

módulo pode ser aferido pela distância entre as linhas (quanto mais espaçadas, menor a 

intensidade do campo). Pode-se observar que as linhas de campo “saem” de cargas 

positivas e “entram” em cargas negativas.   

Ao colocar a partícula 2 em uma posição do espaço ao redor de Q, ela sofrerá a 

ação do campo elétrico naquele local. Comparando as duas equações acima, pode-se 

notar que a força  que atua na carga q pode ser escrita em termos do campo elétrico  

como 
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  (3) 

Se colocarmos uma carga q positiva em um determinado campo elétrico, a força 

que atuará nesta partícula terá a mesma direção e sentido do campo elétrico. Já uma 

carga negativa irá sentir uma força de sentido contrário à direção das linhas de campo. 

Desta forma, a partícula 2 pode ser considerada como uma carga de teste, que 

pode ser utilizada para medir o campo elétrico causado pela partícula 1: medimos a 

força que age nesta partícula teste e dividimos por sua carga, ou seja, 

  (4) 

E se tivermos mais de uma carga Q, como deve ser o campo elétrico criado por 

um conjunto de partículas carregadas Qi? Assim como no cálculo de forças resultantes 

em um corpo, é intuitivo prever que o campo elétrico total em um determinado ponto P 

do espaço é a soma - vetorial - dos campos elétricos em P criados por cada carga 

separadamente. Matematicamente, escrevemos 

  (5) 

Portanto, para calcular o campo resultante em um ponto P do espaço, podemos 

desenhar os vetores dos campos elétricos criados por cada carga que compõe o sistema e 

somamos todos os vetores (por exemplo, campos elétricos em uma mesma direção mas 

em sentidos opostos se subtraem). 

Este é o chamado princípio da superposição aplicado aos campos elétricos, e é 

uma consequência da força resultante que atua em uma carga de prova ser a soma 

algébrica das forças entre esta carga e cada uma das outras partículas. 

Já sabemos que o campo elétrico criado por uma partícula Q é dado pela 

equação (2). Portanto, utilizando a equação (5) podemos mostrar que, em um dado 

ponto P, o campo resultante criado por um conjunto de partículas carregadas i é, 

  (6) 

onde qi e ri são a carga da i-ésima partícula, e sua distância ao ponto P, respectivamente. 

Como devem então ser as linhas de campo em um sistema de duas cargas 

opostas ou duas cargas iguais? Utilizando o princípio da superposição, é possível obter 

o campo elétrico resultante criado por duas partículas de cargas opostas. Estas linhas de 

campo podem ser obtidas mais facilmente quando examinamos primeiro o campo 
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elétrico em alguns pontos específicos, como por exemplo na reta que une as cargas e na 

reta vertical exatamente no meio das duas cargas (onde o campo tem sentido horizontal, 

apontando para o lado da carga negativa). Desta forma, obtém-se as linhas de campo 

ilustradas na figura abaixo. 

 

 

FIGURA 20: Comportamento das linhas de campo entre cargas diferentes. 

Esta forma das linhas é compatível com o fato de que elas saem de cargas 

positivas e entram em cargas negativas. 

Do mesmo modo, agora com duas cargas de mesmo sinal, obtemos  

 

FIGURA 21: Comportamento das linhas de campo entre cargas iguais. 

Até este momento, consideramos campos elétricos criados por cargas pontuais. 

O que deve acontecer com o campo elétrico dentro de um material condutor? Estes 

materiais possuem cargas livres (que podem estar equilibradas, de forma que sua carga 

total seja nula) para se movimentar. Sendo assim, um campo elétrico dentro do condutor 

(criado pelas cargas internas ou também por cargas externas) exercerá uma força em 

suas cargas internas. Como estas estão livres, elas se moverão de acordo com o campo 

interno até que este se anule totalmente. Isto acontece quando o excesso de cargas fica 

localizado na superfície do corpo, já que qualquer carga desbalanceada dentro do 

condutor gera um campo não nulo dentro dele. As cargas se deslocam para a superfície 
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de modo que o campo resultante dentro do condutor seja sempre zero no equilíbrio 

(quando as cargas param de se mover). 

Ao colocar uma partícula carregada próxima ao condutor, as cargas da superfície 

deste último se rearrumam de modo que a superposição do campo elétrico criado pela 

carga externa com o campo produzido por essa rearrumação torne nulo o campo elétrico 

no interior do condutor. Este fenômeno é conhecido como blindagem eletrostática. Por 

exemplo, ao aproximar uma partícula carregada positivamente de um condutor neutro, 

como ilustrado na figura abaixo, haverá uma separação de cargas dentro do condutor, 

com mais cargas negativas atraídas para a região próxima à partícula, e cargas positivas 

são repelidas para a região mais afastada. 

 

FIGURA 22: Comportamento do material condutor. 

Um experimento interessante de se pensar é no que aconteceria se abríssemos 

um buraco dentro do condutor e aproximássemos a ele uma carga externa. Já sabemos 

que o campo elétrico dentro da parte condutora se anula devido ao deslocamento das 

cargas livres. E dentro do buraco? Neste caso, não é difícil perceber que também não há 

campo elétrico dentro do buraco, já que as cargas da superfície de fora do condutor 

estão compensando o campo elétrico da carga externa, de forma a anular seu campo 

elétrico em todo o interior. Uma maneira de pensar neste problema é utilizando o 

princípio da superposição: dentro do condutor (e também dentro do buraco), o campo 

elétrico resultante é a soma do campo elétrico da partícula externa, somado a um campo 

criado pelas cargas na superfície que é igual e contrário ao primeiro. 

E se a carga, ao invés de estar do lado de fora do condutor, fosse colocada dentro 

do buraco? Como seriam os campos elétricos nas diferentes regiões do espaço? Para 

anular o campo elétrico na região condutora, cargas livres devem se mover para a 

superfície interna criando um campo contrário ao da partícula. Neste caso, a soma das 

cargas na superfície interna será o oposto da carga da partícula em seu interior. Portanto, 

haverá um desbalanço de cargas que deve ser compensado pelas cargas na superfície 

externa do condutor. Como o campo elétrico resultante fora da superfície interna é nulo, 

a distribuição das cargas na superfície externa será de acordo com a forma do condutor, 

não importando onde o buraco e a carga interna se localizam. 
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Para ilustrar e reforçar o aprendizado de campos elétricos e blindagem elétrica, é 

fundamental aplicar os conceitos discutidos em alguns experimentos simples, porém 

bastante didáticos. 

Experiência 1 

Material: 

 Recipiente metálico (por exemplo, uma caneca ou copo de metal, ou uma pequena 

lata cilíndrica com um lado aberto); 

 Suporte isolante (madeira, isopor, borracha, etc.); 

 Pedaços de papel; 

 Eletrizador de wimshurst. 

Roteiro: 

1 - Colocar o recipiente metálico em cima do suporte isolante; 

2 - Prender os pequenos pedaços de papel de seda na parte de dentro e de fora do 

objeto metálico; 

3 - Encostar o eletrizador ao condutor, de forma que este fique carregado. 

Neste momento, pode-se notar que os pedaços de papel da parte externa do 

metal são repelidos, enquanto que os da parte interior não. Por que isso acontece? 

Ao encostar o gerador no condutor, há uma transferência de cargas do primeiro 

para o último. Como o recipiente é metálico, o excesso de cargas se desloca para a 

superfície externa - para anular o campo elétrico no interior do condutor -, e também são 

transferidas em parte para os pedaços de papel. Como tanto o recipiente quando os 

pedaços de papel no exterior ficam com cargas de mesmo sinal, eles se repelem, e os 

papéis desgrudam do condutor. Os papéis no interior não são afetados, pois não há 

cargas na superfície interna e os campos elétricos são nulos nesta região. 

Experiência 2 

Material: 

 Canudo; 

 Pequenos pedaços de papel; 

 Pano seco; 

 Peneira plástica; 

 Peneira de metal. 
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FIGURA 23: Material utilizado pela experiência do terceiro encontro. 

Roteiro: 

1 - Espalhe os pequenos pedaços de papel em cima de uma superfície; 

2 - Esfregue o canudo de plástico no pano seco algumas vezes e o aproxime dos 

pedaços de papel. 

Ao colocar o canudo perto dos pedaços de papel, estes serão atraídos para o 

canudo, como ilustra a figura abaixo. Isto acontece pois há uma transferência de cargas 

entre o canudo e o pano, o que o deixa eletrizado com uma carga não nula (positiva ou 

negativa). Ao aproximar o canudo dos papéis neutros, sua carga repele as cargas de 

mesmo sinal e atrai as de sinal oposto. Como estas últimas estarão mais perto do que as 

cargas repelidas, a força que age nelas é maior - lembrando que a força cai com o 

quadrado da distância entre as cargas. Sendo assim, a força resultante faz com que os 

pedaços de papel sejam levados em direção ao canudo. 

 

FIGURA 24: Canudo e papeis. 
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3 - Agora coloque a peneira de plástico por cima dos pedaços de papel, com a 

abertura voltada para baixo; 

4 - Eletrize novamente o canudo de plástico com o pano seco e aproxime dos 

pedaços de papel, pelo lado de fora da peneira. 

Ao aproximar o canudo da peneira de plástico os pedaços de papel ainda serão 

atraídos na direção do canudo, o que mostra que suas cargas criam campos elétricos que 

chegam onde os papéis estão localizados. 

 

FIGURA 25: Demonstração do experimento. 

5 - Por fim, cubra os papéis com a peneira de metal no lugar da peneira de 

plástico. 

Desta vez, ao aproximar o canudo eletrizado por cima da peneira de metal, os 

pedaços de papel não são mais atraídos. Por quê? O que aconteceu para que os papéis 

não sintam mais o efeito do canudo? 

 

FIGURA 26: Demonstração do experimento. 

A explicação está no efeito da blindagem eletrostática: como a peneira agora é 

condutora, suas cargas estão livres para se movimentar e criar um campo contrário ao 

campo criado pelas cargas do canudo. Desta forma, o campo elétrico na parte interior da 

peneira é anulado, e os papéis não são atraídos pelo canudo. 
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4 – REGÊNCIA  

No dia 23/05/2012 no Colégio Estadual Aurelino Leal obtive sobre a supervisão 

da professora Tatiana Arenaz (de quem sou estagiário nas turmas de quarta feira de 

física do turno noturno) e do professor Dr. José Roberto da Rocha Bernardo (de quem 

sou aluno da disciplina de pesquisa e prática de ensino quatro) a oportunidade de dar 

minha primeira regência na turma de ensino de jovens e adultos do terceiro ano, 

escolhida por mim para o trabalho obrigatório da disciplina de PPE4.  

4.1 - A escolha 

 Primeiramente gostaria de falar da turma do EJA3 (ensino de jovens e adultos) 

onde ministrei minha aula. Desde o segundo semestre de 2011 venho acompanhando 

essa turma, quando que eles ainda eram do EJA2. Trata-se de uma turma relativamente 

grande, participativa, unida e que sempre tratou sua professora com muito respeito. A 

turma era composta, em sua maioria, de pessoas que trabalhavam durante o dia para 

sustentar suas famílias ou a si próprio, e que estudavam a noite para tentar realizar o 

sonho de ter uma vida melhor. Foram essas qualidades que me motivaram a escolhe-la 

para minha regência. 

4.2 - Alguns problemas 

Minha regência estava marcada para o dia 23/05/2012, juntamente com outro  

estudante de PPE4 que também era estagiário da professora Tatiana nas quartas feiras. 

Como ambos estávamos marcados para o mesmo horário, tivemos que dividir o tempo 

que era de noventa minutos para os dois. Em função disto, programei uma versão 

reduzida do primeiro encontro, descrito neste trabalho, levando em conta que tempo 

disponível era insuficiente para explorar todo o seu conteúdo. Com a ajuda do meu 

orientador consegui resumir ao máximo a matéria de eletrostática e fazer uma conexão 

com eletrodinâmica falando sobre corrente elétrica. Após alguns acertos e cortes 

consegui montar uma aula bem resumida sobre eletrostática. 
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4.3 - A Aula 

 Comecei a aula introduzindo a história da ciência falando sobre o fato de a 25 

séculos atrás um filosofo grego encontrou uma pedra que ao ser atritada com pele de 

animal possuía propriedades atrativas quando posta perto de pequenos corpos e ai 

depois de 19 séculos um médico inglês começou a perceber que outros matérias também 

possuíam mesma propriedade.  

Dei exemplo do canudo atritado atraindo o papel, os alunos ficaram empolgados 

e eu também, pois não esperava tal reação deles, começaram a comentar e tentar dar 

explicações ao fato. Disse aos alunos que iríamos continuar com os experimentos 

usando o kit de eletrostática. Mostrei para eles três materiais: o canudinho de plástico, o 

bastão de polipropileno e o de acrílico e comentei que iria atritá-los e ver os resultados 

obtidos. Fui ao quadro montar uma tabela para mostrar o que aconteceria, os alunos 

perceberam minha deficiência em artes e com isso quebrei facilmente o gelo da turma 

transformando minha aula em um show de “stand up”. Essa mudança foi tão 

interessante que os alunos começaram ficar eufóricos para fazerem parte da aula, muitas 

vezes com perguntas equivocadas e com comentários polêmicos. Infelizmente não 

houve tempo suficiente para explorá-los como gostaria.  

4.4 - Reflexões 

No final da aula conversamos, eu, meu avaliador e um colega da turma de PPE4, 

sobre os pontos positivos e negativos da minha regência. Concluímos que os pontos 

positivos foram:  

1. A aula ter sido extremamente participativa 

2. O controle que consegui da turma, mantendo os alunos focados na aula 

3. A realização dos experimentos que atraíram a atenção e despertaram a 

curiosidade e o interesse dos estudantes 

4. A execução do plano de aula no tempo programado 

 

O pontos negativos foi a exiguidade de tempo necessário para explorar o conteúdo 

de eletrostática da forma como gostaríamos. 



46 
 
 

 

 

 

 

 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho me permitiu constatar a importância que experimentos 

relativamente simples podem ter no processo de aprendizado de física. A exposição aos 

fenômenos físicos estimula a curiosidade dos estudantes. A análise conjunta dessas 

observações pode ser trabalhada para promover reflexões e discussões que contribuem 

para dirimir dúvidas, permitindo que os próprios estudantes construam seus 

conhecimentos. Quando eles formulam seus próprios modelos, defendem suas ideias e 

chegam às suas próprias conclusões o aprendizado torna-se muito mais sólido         
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