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RESUMO

UTILIZANDO O APLICATIVO EVERYCIRCUIT COMO FERRAMENTA DE

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM AULAS PRÁTICAS DE CIRCUITOS

ELÉTRICOS NO ENSINO MÉDIO.

Danilo da Silva Monsores

Orientador: Profa. Dra. Silvânia Alves de Carvalho

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós Graduação da Universidade

Federal Fluminense no Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF),

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um produto educacional que visa a

utilização do aplicativo EveryCircuit juntamente com a realização de experimentos na

discussão do tópico de circuitos elétricos em turmas do ensino médio. Para auxiliar

e embasar o desenvolvimento deste produto foram utilizados alguns pontos de quatro

vertentes pedagógicas: a aprendizagem significativa de Ausubel, o ensino por investigação,

o uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) e a experimentação em sala de

aula. Os roteiros são formados por questionamentos e procedimentos que são divididos

em cinco etapas. A primeira destas etapas, baseada no uso do aplicativo, contou com a

apresentação do aplicativo, as intruções de instalação e o manuseio de suas ferramentas.

A segunda etapa, intitulada questões problematizadoras (motivadoras), era composta

por questionamentos cujo objetivo era levantar os conhecimentos prévios dos alunos e

motivá-los para as etapas seguintes. A etapa seguinte, denominada Laboratório Virtual,

foi composta por procedimentos que foram abordados através do aplicativo EveryCircuit.

A quarta etapa consistiu de uma prática laboratorial na qual o foco foi a montagem de

experimentos simulados anteriormente no aplicativo. Como uma etapa complementar,

consideramos um questionário de análise composto por questões e problemas que levaram o

aluno a refletir sobre os conhecimentos adquiridos ao longo da atividade. A partir da análise

de dados, foi possível concluir que o uso das TICs em conjunto com a experimentação,



norteadas pela sequência didática, não só foi eficaz no aprofundamento do tópico, mas

também despertou o interesse dos alunos no que diz respeito ao conteúdo de circuito

elétrico e suas aplicações, possibilitando uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Ensino de Física, EveryCircuit, circuitos elétricos, TICs, experimentação,

aprendizagem significativa.



ABSTRACT
USING THE EVERYCIRCUIT APPLICATION AS A SIGNIFICANT LEARNING

TOOL IN PRACTICAL CLASSES OF ELECTRICAL CIRCUITS IN HIGH SCHOOL.

Danilo da Silva Monsores

Supervisor: Profa. Dra. Silvânia Alves de Carvalho

Master’s dissertation submitted to the Fluminense Federal University Graduate Program

in the Course of Professional Master of Physical Education (MNPEF) as part of the

requirements for obtaining the Master’s degree in Physical Education.

This dissertation presents the development of a educational product that aims to use

the EveryCircuit together with the performance of experiments in the discussion of the

topic of electrical circuit in high school classes. To assist and support the development of

this product were used some points of four pedagogical strands: the meaningful learning

of Ausubel, the teaching by investigation, the use of information and communication

technologies and the use of experimentation in the classroom. The scripts were composed

by questions and procedures which were divided in five steps. The first step, based on the

mobile app, had the software presentation, the instruction for installation and the handling

of the tools. The second stage, entitled “motivating questions”, was composed by questions

whose objectives were to determine the previous knowledge of the students in order to

motivate them for the following stages. The next step, called virtual laboratory, was

composed by procedures which were addressed by means of the EveryCircuit. The fourth

step consisted of a laboratory practice in which the focus was the assembly of experiments

previously simulated in the EveryCircuit. As a complementary step, we considered one

questionnaire formed by questions and exercises which leads to the reflection concerning

the knowledge acquired during the activity. From the data analysis, it was possible to

conclude that the use of information and communication technologies together with the

experimentation, guided by the teaching sequence, not only was effective in the deepening

the topic but also aroused the student’s interest with respect to the topic of circuit and its

applications, enabling meaningful learning.



Keywords: Physics teaching, EveryCircuit, electric circuit, information and communica-

tion technologies, experimentation, meaninful learning.
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1 Introdução

Neste capítulo abordamos as motivações que levaram à escolha do tema, assim como

a forma de tratamento utilizada para colocá-la em prática. Posteriormente, realizamos

a apresentação da proposta de forma detalhada, justificando através da bibliografia as

escolhas tomadas ao longo da montagem do produto aqui desenvolvido.

1.1 A escolha do tema

O ensino de Física no ensino médio do Brasil sofre com inúmeras adversidades atual-

mente, dentre elas podemos destacar a desvalorização do professor, a falta de infraestrutura

das escolas, a desmotivação dos alunos em aprender e a dificuldade na matematização dos

conceitos físicos vigentes. A partir deste quadro, pensamos em realizar uma atividade que

pudesse contornar esta falta de material lúdico nas escolas assim como motivar os alunos

a se interessarem por conteúdos complexos de Física mesmo com limitações matemáticas.

Entendemos que o atual ensino de Física através de fórmulas matemáticas não gera sentido

cognitivo nos estudantes, e que é necessário o uso de ferramentas e táticas novas para

reverter esse quadro, além do mais, a precariedade de materiais didáticos diversificados

e a elevada quantidade de conteúdo a ser cumprida pelo professor tornas as aulas cada

vez mais monótonas e previsíveis. A escolha do tema de eletrodinâmica se deu justamente

pela simplicidade das fórmulas físicas do ensino médio em contrapartida com a alta com-

plexidade dos conceitos e grandezas envolvidos. Apesar de ser um conteúdo extremamente

presente no cotidiano das pessoas, a transposição da teoria para prática muitas das vezes

não é feita de maneira correta, não demonstrando ao discente a importância daquele saber

e como seu entendimento pode ser capaz de mudar a sua maneira de enxergar o mundo, o

que vai de encontro as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de acordo

com a citação:

Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a
formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo
a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e
dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte
da própria natureza em transformação. Para tanto, é essencial que o
conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto
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de contínua transformação e associado às outras formas de expressão
e produção humanas. É necessário também que essa cultura em Física
inclua a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos,
técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional.
(BRASIL, 2002, p.22)

A atividade aqui desenvolvida aborda os conceitos de resistência elétrica, diferença

de potencial, corrente elétrica, potência elétrica, resistores e suas associações, geradores e

circuitos elétricos. Conceitos estes que, geralmente, os alunos apresentam grande dificul-

dade em compreender e diferenciar devido a problemas em abstrair e imaginar situações

problemas. Através dos parâmetros nacionais curriculares encontramos:

O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a apresenta-
ção de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do
mundo vivido pelos alunos e professores e não só, mas também por isso,
vazios de significado. Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro
momento, em detrimento de um desenvolvimento gradual da abstração
que, pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos. Enfatiza
a utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a lin-
guagem matemática que essas formulas representam de seu significado
físico efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo
que o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não
pela construção do conhecimento através das competências adquiridas.
(BRASIL, 2000, p.22)

Pensando assim, optamos por desenvolver uma atividade lúdica, de forma que o

próprio aluno seja agente ativo no seu processo de aprendizagem.

1.2 Apresentação

Nesta dissertação apresentamos os caminhos trilhados no desenvolvimento e aplica-

ção de um produto educacional o qual tem como objetivo principal auxiliar na aprendizagem

significativa de conceitos de eletrodinâmica para alunos da 3a série do ensino médio. Aqui,

entendemos como aprendizagem significativa àquela que muda a percepção do aluno com

relação ao mundo em sua volta, que causa nele a possibilidade de prever novas situações

problemas. Para Moreira, a aprendizagem significativa:

[...] se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conheci-
mentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse
processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os
conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade
cognitiva. (MOREIRA, 2013, p.2)
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Nosso produto consiste em dois roteiros ou materiais de apoio, um destinado ao

professor e outro aos alunos, que mesclam alguns conceitos e processos de uma sequência

de ensino investigativo, aprendizagem significativa e experimentação. Nesse material

utilizamos o aplicativo de smartphone EveryCircuit e experimentos de circuitos elétricos

para assessorar o processo de aprendizagem dos estudantes. Entendemos que o conhecimento

se dá através do equilíbrio entre situações problemas e o não entendimento desse problema

através das estruturas cognitivas atuais do sujeito (desequilíbrio), dessa forma, esse

desconforto força o sujeito a criar novas ligações cognitivas para provocar novo equilíbrio

(aprendizagem) (PIAGET, 1972). Em nosso trabalho, utilizamos de situações problemas

iniciais justamente para causar esse desequilíbrio, e assim permitir que os alunos tenham

condições de realizarem essa reequilibração e ainda se sentirem motivados para tal, pois,

motivar os alunos significa encorajá-los, aumentar sua autoestima e tomá-los de consciência

de que são competentes para realizar a tarefa esperada (MORAES; VARELA, 2007).

Segundo Bzuneck e Boruchovith:

[...] a motivação tornou-se um problema de ponta em educação, pela
simples constatação de que, e paridade de outras condições, sua ausência
representa queda de investimento pessoal de qualidade nas tarefas de
aprendizagem”. E, ainda, “à medida que as crianças sobem de série, cai
o interesse e facilmente se instalam dúvidas quanto à capacidade de
aprender certas matérias. (BZUNECK; BORUCHOVITCH, 2001, p.13)

A utilização do aplicativo foi selecionada para motivar a participação dos alunos

além de ser um recurso visual para fenômenos teóricos de grande dificuldade de abstra-

ção. Para Kenski (2003), o uso das TICs deve estar associado a atividades pedagógicas

elaboradas com o objetivo de estimular a aprendizagem do aluno, para isso é necessário a

intervenção do professor de modo que a atividade não seja um mero uso de informações

técnicas. De acordo com os PCNs, “o uso da experimentação deve estar presente ao longo

de todo o processo de aprendizagem do aluno, onde este deverá desenvolver conhecimentos

físicos mais significativos, além de garantir que ele construirá outras habilidades, tais como

interagir, questionar, investigar, etc” (PEREIRA; BEZERRA; SILVA, 2014, p.3). Além do

mais, as atividades experimentais fornecem conhecimentos científicos ao estudante como

investigação, análise de dados, utilização de instrumentos e equipamentos, assim como

lidar com possíveis erros. (ARAÚJO; ABIB, 2003, p.9)

Esses dois recursos (TICs e experimentos) unidos a sequência didática desenvolvida
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por nós em conjunto com um tutorial de uso do aplicativo, potencializa o aprendizado

dos alunos pois eles podem interagir com os materiais didáticos, deixando de serem meros

espectadores, como na maioria das aulas tradicionais, e passando a terem mais liberdade

para criarem e desenvolverem suas próprias soluções para os problemas propostos. A

respeito do caráter investigativo, Sasseron afirma que:

O ensino por investigação, desse ponto de vista, não é uma estratégia
de ensino, mas uma abordagem didática, pois pode congregar diversas
estratégias, das mais inovadoras às mais tradicionais, desde que seja um
ensino em que a participação dos estudantes não se restrinja a ouvir e
copiar o que o professor propõe. (SASSERON, 2014, p.121)

Neste contexto, os principais objetivos deste trabalho são motivar os discentes

no processo de aprendizagem de conceitos de eletrodinâmica, utilizar experimentos em

sala de aula para despertar a atitude investigativa dos alunos, usar TICs para facilitar a

compreensão de conteúdos abstratos e promover melhor assimilação entre teoria e prática,

além de disponibilizar para professores uma atividade diferenciada e motivadora de fácil

reprodução.

Para descrever todas as fases de realização desse trabalho e ainda demonstrar os con-

ceitos físicos e pedagógicos utilizados para atingir os objetivos propostos acima separamos

este trabalho da seguinte forma: No capítulo 2, será abordada nossa fundamentação teórica

com relação ao conteúdo de circuitos elétricos. Esta abordagem será feita de forma um

pouco mais aprofundada do que a necessária para a utilização do produto. O capítulo 3 é

destinado a uma breve discussão das teorias de aprendizagem que embasaram esse trabalho.

Já no capítulo 4, apresentaremos o produto educacional desenvolvido, explicitando sua

construção, organização, modo de aplicar, locais de aplicação e o relato das aplicações

realizadas em duas escolas distintas. O capítulo 5 é dedicado a apresentação e análise

de resultados obtidos. No capítulo 6, apontamos as conclusões adquiridas a respeito de

todo esse processo e as perspectivas futuras geradas como consequência da realização do

trabalho. Em anexo a esta dissertação encontram-se dois apêndices, o primeiro (roteiro do

professor) é o manual de aplicação que irá orientar o professor na aplicação da atividade,

já o segundo consiste no roteiro que deve ser utilizado pelos alunos durante tal aplicação

(roteiro do aluno).
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2 Fundamentação Teórica

Esse capítulo tem por finalidade trazer um breve resumo dos principais conceitos

físicos utilizados no planejamento e montagem do produto educacional desta dissertação.

Embora os conceitos aqui apresentados estejam em um grau de complexidade maior do

que os alunos do ensino médio estão acostumados, é essencial que o professor aplicador da

atividade os conheça e domine para um melhor aproveitamento da atividade. Optamos por

apresentá-los em tópicos para que seja mais fácil para o leitor achá-los quando necessário;

Comecemos com a introdução sobre eletrostática.

2.1 Fundamentos da eletrostática

• Carga elétrica

A carga elétrica é uma propriedade da matéria responsável pela força elétrica entre

dois corpos carregados. Em um nível atômico, a carga elétrica elementar é constituída por

elétrons (carga elementar negativa), prótons (carga elementar positiva) e nêutrons (carga

nula). O elétron e o próton possuem carga de mesmo módulo (e = 1, 602176634 x 10−19C)

porém de sinais contrários, a esse valor damos o nome de carga elementar (MACHADO,

2007). Um corpo carregado eletricamente estará positivo quando o número de prótons for

maior que o de elétrons, todavia, se estiver carregado negativamente possuirá mais elétrons

do que prótons. Corpos que possuem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas

são ditos neutros. Portanto, a carga elétrica de um corpo é dita discreta ou quantizada,

pois seu valor será sempre um número múltiplo da carga elementar e. A unidade de medida

de carga elétrica é o coulomb indicado pelo símbolo C, em homenagem a Charles Augustin

de Coulomb (1736-1806) e pode ser dada pela equação 2.1:

Q = ±n.e , (2.1)

onde Q é a carga elétrica do corpo, n é a quantidade de portadores de carga em excesso

(prótons ou elétrons) e e é carga elementar. O sinal + ou − é escolhido de acordo com o

portador de carga em excesso. No caso de prótons, o sinal será o positivo, já no caso de
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elétrons, o sinal será o negativo.

• Campo elétrico

Campo elétrico é uma grandeza física vetorial utilizada para definir a força sobre

uma carga elétrica por unidade de carga que ela possui. Podemos entendê-lo como um

transmissor de interação entre duas ou mais cargas elétricas. O campo elétrico depende

único e exclusivamente da carga elétrica que o está gerando (carga geradora) e da distância

que se está dela. Matematicamente, podemos definir campo elétrico através da equação

2.2:

~E = lim
qp→0

~Fp

qp

, (2.2)

onde qp é uma carga de prova utilizada apenas para “perceber” o campo elétrico em

determinado ponto do espaço e que por isso, não influencia no valor do campo elétrico

naquele ponto. ~Fp é a força elétrica sofrida pela carga de prova. No Sistema Internacional

de Unidades (SI) a unidade de medida de campo elétrico é o Newton/Coulomb (N/C).

Lembrando que a Lei de Coumlomb que define a força elétrica entre duas cargas é

dada por:

~F(~r) = qQ(~r − ~r′)
4πε0|~r − ~r′|3

, (2.3)

onde ~r é a posição da carga de prova, ~r′ é a posição da carga Q geradora do campo elétrico.

Ao associarmos as equações 2.2 e 2.3 obtemos a equação 2.4 do campo elétrico na posição

~r gerado por uma única carga Q localizada na posição ~r′:

~E(~r) = Q(~r − ~r′)
4πε0|~r − ~r′|3

. (2.4)

O campo elétrico gerado por um conjunto de cargas pontuais será dado pela soma

vetorial de campo gerado por todas as n cargas, ou seja,

~E(~r) = 1
4πε0

n∑
i=1

Qi(~r − ~ri)
|~r − ~ri|3

, (2.5)

onde n é número de cargas geradoras de campo elétrico na posição ~r. Para uma melhor

interpretação da forma de um campo elétrico, Michael Faraday (1791-1867) introduziu o
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conceito de linhas de força ou linhas de campo elétrico. Através delas podemos determinar

o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em determinado local do espaço a

partir de suas propriedades. São elas:

1. As linhas de campo começam nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas;

2. As linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas;

3. A quantidade de linhas de campo que entram ou saem de uma carga Q é proporcional

ao seu valor;

4. A quantidade de linhas de campo que atravessam uma superfície é proporcional ao

módulo do campo elétrico naquela região.

Sendo assim, podemos ilustrar as linhas de campo elétrico conforme a figura 1:

Figura 1 – Linhas de campo em cargas positivas e negativas, respectivamente.

Fonte: Imagem retirada do site Mundo Educação < https : //mundoeducacao.bol.uol.com.br >,
acessado em 15/03/2019.

• Energia potencial elétrica

Uma carga submetida a um campo elétrico não nulo obrigatoriamente está subme-

tida a uma força elétrica. Associada a essa força elétrica teremos uma energia potencial

elétrica, energia essa que pode ser transformada em cinética para movimentação de atração
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ou repulsão das cargas. A energia potencial elétrica de um sistema de duas partículas é

dada pela equação 2.6:

U = 1
4πε0

Qq

|~r − ~r′|
, (2.6)

sendo U a energia potencial elétrica das cargas do sistema, ~r a posição da carga q, e ~r′ da

carga Q. Para um conjunto com n cargas, teremos:

U = q

4πε0

n∑
i=1

Qi

|~r − ~ri|
, (2.7)

com ~ri sendo as posições das cargas Qi.

• Potencial elétrico

O potencial elétrico é uma propriedade do espaço onde há um campo elétrico. Um

corpo eletrizado submetido a um potencial elétrico terá uma energia potencial elétrica

associada ao valor de sua carga, ou seja, o potencial elétrico pode ser entendido como a

capacidade de um corpo eletrizado realizar trabalho. No SI a unidade de medida é o J/C

(Joule por Coulomb) chamado de Volt (V ) em homenagem a Alessandro Volta (1745-1827).

Por exemplo, em uma região onde o potencial elétrico é de 10V uma carga elétrica possuirá

10J de energia para cada Coulomb de carga que possuir. Uma carga de 1C, possui 10J ,

uma de 2C, possui 20J , e assim por diante.

O potencial elétrico V em que está submetida uma carga de prova qp com energia

potencial elétrica Up é dado pela equação 2.8:

V = lim
qp→0

Up

qp

, (2.8)

Pode-se notar que o potencial elétrico é uma característica das cargas geradoras,

portanto o potencial gerado por uma carga Q, localizada em uma posição ~r′, em uma

região do espaço ~r é dado por:

V(~r) = 1
4πε0

Q

|~r − ~r′|
, (2.9)
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Já o potencial gerado por n cargas em um ponto de posição ~r é dado por:

V(~r) = 1
4πε0

n∑
i=1

Qi

|~r − ~ri|
, (2.10)

onde ~ri são as posições das respectivas cargas Qi.

Pela equação 2.8 em associação com a 2.9, pode-se notar que se Q > 0, logo V > 0.

Se qp > 0 tem-se que Up também será positivo, isso significa que ao aproximarmos duas

cargas elétricas positivas a energia potencial elétrica do sistema aumenta positivamente, o

que significa que o trabalho da força elétrica sobre as cargas é negativo, ou seja, as forças

estão se repelindo. Isso também serve caso ambas, Q e qp, sejam negativas. Caso Q e qp

tenham sinais contrários, Up será negativo, logo o trabalho realizado pela força elétrica

será positivo, ou seja, as cargas se atraem. Portanto:

W = −∆U = − Qq

4πε0

[
1
rf

− 1
ri

]
. (2.11)

onde rf e ri são as posições finais e iniciais da carga. Da mesma forma que representamos

o campo elétrico através de linhas de campo elétrico podemos representar o potencial

elétrico por superfícies equipotenciais. Essas superfícies serão perpendiculares as linhas de

força. Para uma partícula geradora de potencial podemos representar as equipotenciais

conforme a figura 2:

Figura 2 – Linhas equipotenciais em uma carga positiva.

Fonte: Imagem retirada do site Fundamentos da Física < https : //http :
//osfundamentosdafisica.blogspot.com >, acessado em 07/04/2019.

Pela equação 2.11 pode-se perceber também que o trabalho realizado para mover

uma carga de prova ao longo de uma superfície equipotencial é nulo (∆U = 0, logo W = 0).
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Nota-se também que cargas elétricas negativas tendem a mover-se de regiões de menor

potencial elétrico para regiões de maior potencial elétrico, já cargas positivas tendem a ir

do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico.

2.2 Fundamentos da eletrodinâmica

Vejamos agora os principais pontos da eletrodinâmica que auxiliarão no entendi-

mento desta dissertação, começando pelo conceito de corrente elétrica.

• Corrente elétrica

Denomina-se corrente elétrica o movimento ordenado de portadores de carga em

um determinado material. Esse movimento é resultado de uma diferença de potencial entre

duas regiões de um corpo qualquer. Antigamente, acreditava-se que eram os portadores de

carga positiva que se moviam (indo do maior potencial para o menor) em um condutor,

hoje já sabemos que na verdade são os portadores de carga negativa que se movem (indo

do menor potencial elétrico para o maior). A essa primeira configuração, chamamos de

sentido convencional da corrente, já a segunda é chamada de sentido real da corrente

elétrica. Por questões históricas, iremos adotar o sentido convencional aqui. A figura 3

ilustra essas orientações.

Figura 3 – Sentido da corrente elétrica convencional e real, respectivamente, em um circuito
elétrico.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor no aplicativo CircuitLab.

Uma analogia bastante útil aqui é comparar a corrente elétrica instantânea com

a vazão de água em um cano. Desse modo, define-se corrente elétrica como a taxa de
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variação da quantidade de cargas em relação ao tempo:

i = dQ

dt
. (2.12)

Dito isso, através da equação 2.12 é fácil notar que a unidade de medida de corrente

elétrica no SI é o Coulomb por segundo (C/s), chamada de Ampère (A), em homenagem a

André Marie Ampère.

• Fontes de Força Eletromotriz (fem)

Para que haja corrente elétrica em um condutor qualquer, vimos ser necessário

que haja também uma diferença de potencial entre dois pontos desse condutor. No caso

de um fio condutor, os portadores de carga positiva iriam mover-se do maior potencial

ao menor até que ambas regiões possuíssem o mesmo potencial elétrico, o que anularia

o campo elétrico no condutor e cessaria o movimento ordenado de cargas. Para que isso

não aconteça, é necessário que algum dispositivo retransfira tais cargas positivas para a

região de maior potencial, fazendo assim com que o fluxo de cargas não se interrompa. Tal

dispositivo é uma fonte de força eletromotriz ou fem, isto é, um dispositivo que realiza

trabalho levando as cargas de uma de suas extremidades (terminal ou polo) à outra. O

terminal de maior potencial (cátodo) é representado pelo sinal +, já o terminal de menor

potencial (ânodo) é representado pelo sinal − (MACHADO, 2002).

A figura 4 ilustra um circuito elétrico com uma fonte de força eletromotriz (pilha).

Nesse circuito, o sentido da corrente elétrica adotado é o real. Nota-se que a fem é

responsável por mover os portadores de carga dentro da pilha de modo que o fluxo elétrico

não se interrompa.

Figura 4 – Representação da fonte de fem em um circuito elétrico.

Fonte: Imagem gerada pelo próprio autor no aplicativo Phet.
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Como a fem realiza trabalho sobre as cargas (Wfem > 0), ela aumenta a energia

potencial dessas cargas em uma quantidade ∆U > 0, dada por:

∆U = Wfem . (2.13)

Em uma fonte de força eletromotriz ideal, temos:

ε = V , (2.14)

sendo ε a fem e V a diferença de potencial elétrico entre os dois terminais da fonte.

• Resistores Ôhmicos

Resistores são dispositivos que têm como principal característica a transformação

de energia potencial elétrica em energia térmica. A todo resistor está associado uma

grandeza física denominada resistência elétrica ou impedância, grandeza esta que pode

ser entendida como uma oposição a passagem de corrente elétrica pelo resistor. Quando a

resistência elétrica de um resistor é constante independentemente da tensão e da corrente

que o atravessam chamamos esse resistor de ôhmico. Podemos representar um resistor em

um circuito a partir do esquema da figura 5.

Figura 5 – Representação esquemática de um resistor.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor no aplicativo CircuitLab.

Caso um resistor seja considerado ôhmico a sua resistência elétrica pode ser

calculada através da razão entre a tensão a ele submetida e a corrente que o atravessa, ou

seja:

R = V

i
, (2.15)

na qual R é a resistência elétrica, V a diferença de tensão elétrica no elemento e i a

corrente elétrica. A unidade de medida de resistência elétrica é o Volt/Ampère ou Ohm,
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representado pela letra Ω. Essa razão é denominada 1a lei de Ohm. Em um resistor Ôhmico

pode-se traçar um gráfico da diferença de potencial elétrico (d.d.p.) a ele aplicada pela

corrente que o atravessa conforme a figura 6:

Figura 6 – Gráfico de Tensão (U) por corrente em um resistor Ôhmico.

Fonte: Imagem retirada do site Os Fundamentos da Física < https : //http :
//osfundamentosdafisica.blogspot.com >, acessado em 07/04/2019.

No gráfico da figura 6, o coeficiente angular da reta é numericamente igual a

resistência elétrica. A resistência elétrica é uma característica macroscópica do resistor,

isso significa que ela depende das dimensões e do tipo de material que o compõe. Quanto

maior a área de seção transversal do resistor, mais cargas elétricas conseguem percorrê-lo,

por outro lado quanto maior for o seu comprimento mais tempo irá demorar para que

essas cargas o atravessem. Portanto, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao

comprimento do resistor e inversamente proporcional a sua área de seção transversal. A

relação entre a resistência elétrica e as características do resistor pode ser dada por:

R = ρL

A
. (2.16)

Na equação 2.16, L é o comprimento do resistor, A é a área de seção transversal e

ρ é resistividade elétrica do material do qual é composto o resistor. A resistência elétrica

também depende da temperatura do material, de modo que quanto maior for a temperatura

maior será essa resistência. A equação 2.17 demonstra a relação entre resistência elétrica

de alguns materiais e sua temperatura.

R = R0 [1 + α(T − T0)] , (2.17)

onde α é o coeficiente de resistividade térmica do material, T0 é a temperatura de referência,

R0 é a resistência elétrica na temperatura de referência e T é a temperatura.
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• Associação de resistores ôhmicos

Em um circuito com dois ou mais resistores, estes podem ser substituídos por um

único resistor cujo efeito no circuito é o mesmo dos resistores substituídos, a esse resistor

chamamos de resistor equivalente.

Associação de resistores em série:

Dois ou mais resistores estão associados em série quando constituem um único

trajeto condutor de corrente elétrica, desse modo, em uma associação em série a intensidade

da corrente elétrica i é igual para todos os resistores.

Figura 7 – Exemplo de esquema com dois resistores em série.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor no aplicativo CircuitLab.

Na figura 7, a diferença de potencial entre as extremidades esquerda e direita dos

resistores R1 e R2, respectivamente, pode ser obtida somando as d.d.p. dos dois resistores

de modo que:

V = V1 + V2 ,

Reqi = R1i+R2i ,

Req = R1 +R2 , (2.18)

ou seja, para n resistores em série a resistência do resistor equivalente Req será o somatório

de todas as resistências, logo:

Req =
n∑

i=1
Ri . (2.19)

Associação de resistores em paralelo:



2.2. Fundamentos da eletrodinâmica 31

Dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando são interligados de

modo que fiquem submetidos à mesma diferença de potencial. Na figura 8 temos um

exemplo de associação de resistores em paralelo.

Figura 8 – Exemplo de esquema com dois resistores em paralelo montados no aplicativo Circui-
tLab.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor no aplicativo CircuitLab.

Através da figura 8 podemos concluir que a d.d.p. Vab entre os pontos A e B

independe do caminho escolhido, logo a tensão entre os terminais de cada resistor deve ser

igual.

Vab = R1i1 ,

Vab = R2i2 ,

ademais, a corrente que passa pelo ponto A deve ser a mesma que passa pelo ponto B,

logo:

i = i1 + i2 .

A corrente i é a que passa pelo resistor equivalente Req, o qual está submetido a

d.d.p. Vab, portanto:

Vab = Reqi ,

Vab = Req(i1 + i2) ,
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Vab = Req

(
Vab

R1
+ Vab

R2

)
,

por fim:

1
Req

= 1
R1

+ 1
R2

. (2.20)

Para n resistores associados em série, o resistor equivalente Req será dado por:

1
Req

=
n∑

i=1

1
Ri

. (2.21)

• Geradores elétricos

Geradores elétricos são fontes de fem que geram diferença de potencial a partir de

energias não-elétricas. Podemos citar como exemplo as pilhas químicas, as hidroelétricas

e as baterias. Em todos esses exemplos, a tensão gerada é fruto de uma realização de

trabalho mecânico ou químico. Um gerador elétrico, quando não ideal, perde parte de sua

energia elétrica produzida para outras formas de energia, como calor. Portanto, a diferença

de potencial gerada em seus terminais será um valor inferior ao produzido pela fonte de

fem. Desse modo, um gerador de d.d.p. em um circuito pode ser representado conforme a

figura 9.

Figura 9 – Representação esquemática de um gerador.

Fonte: Imagem gerada pelo próprio autor.

A resistência Ri representa as perdas de energia do gerador, as barras verticais

representam os polos do gerador, sendo a maior o polo de maior potencial elétrico (polo

positivo) e a menor o polo de menor potencial elétrico (polo negativo).
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Como há perdas de energia na forma de calor, a potência elétrica útil dada a um

circuito elétrico por um gerador deve estar relacionada a tensão V em seus terminais, ou

seja,

P = V i . (2.22)

A potência dissipada Pd no interior do gerador na forma de calor (efeito Joule) é

obtida através da equação:

Pd = Rii
2 , (2.23)

sendo R a resistência do gerador e i a corrente produzida por ele.

Portanto, a potência total Pt consumida pelo gerador é dada por:

Pt = P + Pd , (2.24)

ou

εi = V i+Rii
2 . (2.25)

Simplificando a equação 2.25 por i e isolando V , obtemos:

V = ε−Rii , (2.26)

que é conhecida como equação dos geradores. Através desta equação pode-se determinar a

d.d.p. fornecida por um gerador conhecendo-se a fem, a resistência interna e a corrente

que o atravessa. Nota-se que no caso de um gerador ideal (Ri = 0) a tensão será igual a

fem. Isso também ocorre se i for nulo, o que significa termos um circuito aberto.

Quando os terminais de um gerador estão submetidos a um fio de resistência

desprezível a d.d.p. fornecida por ele é nula, nesse caso a corrente é denominada como

corrente máxima, ou corrente de curto circuito icc. Nesse caso, toda potência gerada pelo
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gerador é consumida por ele. Da equação 2.26 podemos obter essa corrente igualando o

potencial a zero, logo:

icc = ε

Ri

. (2.27)

Unindo as equações 2.22 com a 2.26, obtemos:

P = εi−Rii
2 . (2.28)

A partir da equação 2.28 pode-se obter um gráfico da potência útil em função da

corrente como pode ser visto na figura 10:

Figura 10 – Gráfico da potência de um gerador em função da corrente que o atravessa.

Fonte: Gráfico retirado do site COC Educação < https : //https :
//interna.coceducacao.com.br >, acessado em 12/04/2019.

Pelo gráfico, nota-se que a potência máxima atingida por um gerador é obtida

quando a corrente que o atravessa é a metade da corrente de curto circuito.

• Receptores elétricos

Receptores elétricos são dispositivos que transformam prioritariamente energia

elétrica em outra forma qualquer que não seja térmica, portanto, um receptor elétrico,

“consome” energia do gerador. Embora um receptor não tenha como objetivo transformar

energia elétrica em térmica, esse fenômeno ocorre devido ao efeito Joule. De acordo com

Bagnato e Rodrigues:

[...] quando os elétrons são forçados a movimentarem se pela ação do
campo elétrico externo, eles colidem com os íons (átomos) que constituem
o material, transferindo a esses toda a energia cinética adquirida pela
ação do campo elétrico. O resultado destas colisões é uma transferência de
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energia dos elétrons para o material como um todo, criando movimento
dos átomos, e isto corresponde ao aquecimento do material (Efeito Joule).
(BAGNATO; RODRIGUES, 2006, p.36)

Desse modo, associa-se a um receptor uma resistência interna R′i, a qual seria

responsável por esse efeito. O restante dessa energia é utilizada para realização de algum

trabalho por parte do gerador, como esse processo é o contrário do que ocorre no gerador

associamos a um receptor uma força contra-eletromotriz(fcem) determinada pela letra ε′.

Essa fcem, pode ser obtida através da razão entre o trabalho w realizado pelo receptor e

a carga elétrica Q transportada nesse processo.

ε′ = W

Q
, (2.29)

ao multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração por ∆t, obtemos:

ε′ = Pu

i
, (2.30)

onde Pu é a potência útil do receptor e i a corrente que o atravessa. A potência total Pt

consumida por um receptor pode ser dada por:

Pt = Pu + Pd , (2.31)

como Pt = V i, Pu = ε′i e Pd = R′ii
2 chegamos a equação do receptor:

V = ε′ +R′ii . (2.32)

Um receptor cujo a fcem é constante pode ser representado pelo esquema da figura

11:

Figura 11 – Representação esquemática de um receptor.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor no aplicativo CircuitLab.
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Por esse esquema, nota-se que ao inverter o sentido da corrente que atravessa um

receptor este passará a funcionar como um gerador.

Os elementos acima descritos foram os principais utilizados no produto educacional.

Para detalhes de outros elementos veja as referências (MACHADO, 2002) e (MACHADO,

2007).
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3 Teorias de Aprendizagem

Neste capítulo, apresentamos de forma breve as principais teorias de aprendizagem

que nos respaldaram na montagem e aplicação do produto educacional aqui desenvolvido.

Abordaremos quatro teorias (ou métodos) bastante empregados em nosso trabalho, são

elas: aprendizagem significativa, sequência de ensino investigativo (SEI), tecnologias da

informação e comunicação (TICs) e abordagens experimentais.

3.1 Aprendizagem significativa

Segundo seu criador, David Ausubel, a aprendizagem significativa é aquela que

um conhecimento prévio do sujeito interage com o novo conhecimento adquirido. Essa

interação cognitiva entre conhecimentos novos e velhos gera significado pessoal para o

sujeito, o que pode não ser o significado aceito cientificamente.

Este conhecimento prévio, denominado subsunçor ou âncora, pode ser um conceito

em si, uma ideia, um modelo ou até mesmo uma imagem. O sujeito só terá aprendizagem

significativa se o novo conhecimento conseguir apresentar mais significado que o subsunçor,

caso contrário este novo conhecimento será descartado cognitivamente pelo aprendiz

(PELIZZARI et al., 2002 apud AUSUBEL, 1993, p.40).

Neste contexto, a medida que o sujeito vai adquirindo novos conhecimentos através

dos antigos subsunçores, sua estrutura cognitiva se reorganiza dinamicamente de modo

que as novas informações obtidas se tornam estáveis e de fácil assimilação por parte dele.

De acordo com Rogers e Nogueira:

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que é mais do
que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma mo-
dificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura
que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem
penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimento, mas que
penetra profundamente todas as parcelas da sua existência. (ROGERS;
NOGUEIRA, 1978, p.258)

Porém, segundo Ausubel, é condição fundamental para a aprendizagem significativa

que o aluno tenha predisposição para aprender o conteúdo, sem ela, torna-se impossível
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aquisição de novos conceitos, entretanto, apenas a predisposição a aprender não é suficiente

para que ocorra de fato aprendizagem. Pensando assim, cabe ao professor duas tarefas

indispensáveis: motivar os alunos de modo a causar neles a predisposição para aprender;

ser o responsável por fazer essa ligação entre os conhecimentos prévios do aluno e os novos

conhecimentos que ele deve obter.

Para isso é necessário que os docentes percebam a realidade dos alunos e a partir

dela proponham atividades que dialoguem entre esses dois conhecimentos. Por conseguinte,

é dever do professor considerar no processo de ensino-aprendizagem o conhecimento, a

experiência e o significado que o estudante traz para sala de aula, assim como sua capacidade

cognitiva, seu potencial e sua forma de trabalhar e pensar (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999,

p.29). De acordo com Duarte (2009), o professor é um mediador, orientando o aluno a

descobrir seu potencial, suas capacidades e interesses de agir e pensar, transformando-se

em sujeitos autônomos, que por si próprios são capazes de construir seus conhecimentos,

habilidades, atitudes e valores.

Todavia, para Ausubel (1980), esses novos conhecimentos devem apresentar grau de

dificuldade baixo inicialmente, pois a aquisição de conhecimento pelos alunos deve se dar

de maneira progressiva (diferenciação progressiva), de modo que os conceitos abordados

partam de casos gerais para casos mais específicos, tendo assim, seu nível de complexidade

elevado de forma crescente e gradual. Segundo Moreira:

A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significa-
dos a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo)
resultante da sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a
novos conhecimentos (MOREIRA, 2013, p.4).

Dessa maneira, cabe também a escola mudar suas metodologias de ensino, muita

das vezes tecnicista e conteudista, onde o aluno é um receptor e acumulador de conheci-

mentos passados de forma expositiva pelo professor. Nesse sentido, a escola deve promover

ferramentas que possibilitem ao professor conhecer, ensinar e avaliar individualmente

cada um de seus alunos, uma vez que cada um possui suas próprias estruturas cognitivas,

vivências e subsunçores. De acordo com Klausen é papel da escola:

[...] se acreditarmos que o objetivo mais democrático da escola é prover
a todos sólida aprendizagem e os meios cognitivos e instrumentais para
compreender a realidade e atuar nela de modo crítico e criativo, é preciso
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saber que condições sociais, físicas, cognitivas, afetivas, psicológicas,
pedagógicas, são necessárias para isso. (KLAUSEN, 2017, p.6407)

No entanto, podemos notar que a utilização de metodologias que se apoiam na

aprendizagem significativa tem sido cada vez maior. Diversos produtos educacionais têm

utilizado seus preceitos na tentativa de potencializar a aprendizagem dos discentes e gerar

reflexão na prática dos docentes, porém Moreira alerta que toda tentativa dessa utilização

está fadada ao fracasso na medida em que não se levar em consideração o papel primordial

da linguagem e da mediação humana, em tal processo.

3.2 Sequências de Ensino Investigativo

O ensino por investigação caracteriza-se por descentralizar as ações intelectuais

e investigativas da figura do professor, passando essa responsabilidade também para

os alunos, ou seja, nele os discentes são os principais agentes na formação do próprio

conhecimento e o professor passa a ser uma espécie de mediador, responsável apenas

por direcioná-los e auxiliá-los nesse processo. É importante salientar que o produto aqui

desenvolvido não é uma sequência de ensino investigativo, porém baseia-se em alguns

aspectos de uma para potencializar os objetivos almejados.

Tratando-se de ensino de Física, o ensino por investigação vai ao encontro dos

próprios preceitos desta ciência, uma vez que a percepção e interpretação do mundo físico

depende de excessivas investigações. Todavia, ensinar Física por investigação não é algo

tão simples e intuitivo como pode aparentar, é necessário que se tenha quatro momentos

pedagógicos neste processo para que tenhamos efetivamente um procedimento de ensino

investigativo, são eles: o problema para a construção do conhecimento; a passagem da ação

manipulativa para a ação intelectual na resolução do problema; a tomada de consciência;

e a construção de explicações (CARVALHO, 2011).

Pensando assim, é papel do professor promover um ambiente de discussão e apre-

sentação de ideias, mesmo que estas não sejam as aceitas cientificamente. Para Sasseron:

A investigação ocorre quando informações, posicionamentos e interpre-
tações conflitantes estão em cena. Dessa forma, o trabalho do professor
que busca fomentar a investigação precisa considerar e oferecer condições
para que ideias distintas e discordantes possam surgir. Isso não implica
que deve haver sempre necessidade de embate de pontos de vista entre
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os estudantes, mas embate entre os estudantes com relação à situação
e/ou fenômeno que lhe é apresentado, (SASSERON, 2014, p.123)

Portanto, é necessário também que o aluno desempenhe seu papel nas atividades

investigativas, uma vez que ele seja o principal sujeito neste processo. Para isso, o estudante

deve estar motivado e engajado a realizar as etapas propostas pelo professor. Pensando

assim, devem ser criadas situações motivadoras afim de inspirar os discentes nas aulas

de caráter investigativo, essas situações podem ser problemas contextualizados, uso de

tecnologias em sala ou até mesmo o uso da experimentação, como feito no produto

educacional criado por nós e apresentado neste trabalho.

3.3 Tecnologias da informação e comunicação (TICs)

De acordo com Paulo Freire (1977, p.99) as disciplinas ensinadas aos alunos devem

estar relacionadas ao cotidiano deste aluno. O uso das TICs em sala de aula pode ser

encarado como a ligação entre conteúdo abstrato e realidade do discente.

Dentre os principais benefícios do uso das TICs, destacamos: expansão do ambiente

escolar para além de seus muros; flexibilidade quanto aos horários de realização das

atividades; motivação causada pela utilização de ferramentas do cotidiano; nova forma de

interação entre alunos e professores; facilidade na demonstração de fenômenos complexos;

economia em materiais experimentais; alto grau de replicabilidade e realizabilidade. De

acordo com Carvalho:

A tecnologia cada vez mais avançada, captura, articula integra leitura,
escrita, visão, audição e faz emergir o conhecimento por simulação,
pois torna possível a troca e intercâmbio de conhecimento, não apenas
como produto acabado, mas, agora durante o processo de sua produção.
Possibilita uma grande coletividade produtiva que rompe fronteiras
geográficas de idade, nacionalidade, formação acadêmica ou delimitação
de área científica, produz a lógica que se volta para a solução de problema,
via modelo pelo levantamento de hipótese através da congregação de
probabilidades e da combinatória de conhecimento interdisciplinares.
(CARVALHO, 2007, p.22)

Todavia, deve-se ter muita cautela para que o uso das TICs em sala de aula não se

torne uma mera ferramenta, onde o aluno cumprirá etapas e procedimentos sem refletir

sobre suas ações.

Para Jonassen (1996, p.7-8),
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Deve-se exigir dos alunos, através da aprendizagem baseada na tecnologia,
a articulação do que estão fazendo, as decisões que tomam, as estratégias
que usam e as respostas que encontram. Quando articulam o que apren-
deram e refletem sobre os processos e as decisões que foram adotadas
pelo processo, eles entendem mais e têm mais capacidade de transferir
aquele conhecimento que construíram. (JONASSEN, 1996, p.7-8)

Para obtermos sucesso na implementação das TICs em sala de aula, devemos

ter cuidado para não as usar de forma negativa, de maneira que ela funcione como

uma distração para os alunos. O uso de ferramentas tecnológicas exige um alto nível de

conhecimento, discernimento e autocontrole do sujeito, o que as crianças e os adolescentes

não os possuem (SETZER, 2001). Pensando assim, é fundamental que o professor elabore

e auxilie em atividades que não deem margens para distrações ou conceituações errôneas.

Portanto, na prática pedagógica, exige-se uma redefinição da formação profissional e do

papel que o professor exerce nos ambientes educativos. (FELDKERCHER, 2010) “Uma

observação importante é que não é o software que faz a diferença em termos de resultados

cognitivos, mas sim, a forma que ele é utilizado no processo de ensino-aprendizagem pelo

professor” (GUERRA, 2000, p.20).

3.4 Abordagens experimentais

O uso de experimentos no ensino de Física como ferramenta de aprendizagem é

tema de discussões há bastante tempo e tornou-se quase uma unanimidade que seu emprego

é extremamente benéfico no auxílio do processo educacional dos estudantes. Conforme

Séré, Coelho e Nunes:

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer
no mundo dos conceitos e no mundo das linguagens, tendo a oportunidade
de relacionar esses dois mundos com o mundo empírico. Compreende-se,
então, como as atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno,
uma vez que elas dão um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal
das linguagens. (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2003, p.39-40)

Todavia, as atividades experimentais devem ser planejadas de modo a permitirem

que o aluno possa ser ativo em todo o processo, caso contrário a experimentação pode

servir apenas como um conjunto de processos, uma “receita de bolo”, que após concluída

não trará significado algum para o discente. Para Araújo e Abib, é importante ressaltar

que, mesmo em experimentos de caráter demonstrativo, devem-se utilizar abordagens que
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provoquem reflexão no agente experimentador. Ou seja, a aprendizagem em sala de aula, a

partir dessa perspectiva, é vista como algo que requer atividades práticas bem elaboradas

que desafiem as concepções prévias do aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias

pessoais (MORTIMER, 1992, p.246).

A atividade de demonstração experimental em sala de aula, particular-
mente quando relacionada a conteúdos de Física, apesar de fundamentar-
se em conceitos científicos, formais e abstratos, tem por singularidade
própria a ênfase no elemento real, no que é diretamente observável e,
sobretudo, na possibilidade simular no microcosmo formal da sala de
aula a realidade informal vivida pela criança no seu mundo exterior.
Grande parte das concepções espontâneas, senão todas, que a criança
adquire resultam das experiências por ela vividas no dia-a-dia, mas essas
experiências só adquirem sentido quando ela as compartilha com adultos
ou parceiros mais capazes, pois são eles que transmitem a essa criança
os significados e explicações atribuídos a essas experiências no universo
sociocultural em que vivem. (GASPAR; MONTEIRO, 2016, p.232)

Portanto, as atividades experimentais além de despertar a curiosidade e motivar os

estudantes, também é responsável por gerar interação social entre os alunos e professores,

auxiliando ainda mais no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, o professor deve

planejar e organizar qual tipo de metodologia experimental irá usar em sua atividade

de acordo com seus objetivos. Para Amaral, os principais aspectos que uma atividade

experimental deve apresentar são:

[...] interdisciplinaridade, a postura de desmistificação da ciência moderna;
o respeito às características do pensamento do aluno e às suas concepções
prévias; o oferecimento de condições para que o aluno elabore o seu
próprio conhecimento; a adoção de critérios baseados na relevância não
só científica, mas também social e cultural, na seleção e na exploração dos
conteúdos programáticos; flexibilidade curricular; educação ambiental.
(AMARAL, 2006, p.13)

Por conseguinte, é de fundamental importância estabelecer os conhecimentos prévios

do estudante, para que assim seja possível criar situações experimentais que conversem

com a sua realidade e possam possibilitar uma aprendizagem mais significativa.
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4 O produto

Nesse capítulo, iremos abordar a metodologia de construção e aplicação do produto

educacional, assim como será feito o relato das aplicações realizadas para esse estudo.

Inicialmente faremos uma breve discussão sobre os motivos e fatores que nos levaram

a ideia aqui apresentada. A seguir, será feita a descrição do produto, envolvendo seus

componentes e suas etapas. Logo após, é realizado um passo a passo dos procedimentos

que devem ser adotados para futuras aplicações, assim como descrevemos concisamente

um tutorial de como usar o aplicativo Everycircuit. Por fim, relataremos as aplicações do

produto que ocorreram em duas escolas parceiras.

4.1 Construção do produto educacional

Ao longo dos anos como professor de Física para turmas do ensino médio, sempre me

deparei com a dificuldade demonstrada pelos alunos no que diz respeito a eletrodinâmica,

mais precisamente a parte de circuitos elétricos. A difícil transposição do desenho na lousa

de um circuito elétrico para a realidade do aluno sempre foi motivo para tentar novas

ferramentas e táticas de ensino.

Ao ingressar no mestrado profissional fui apresentado a diversos simuladores durante

as aulas, um universo até então desconhecido, e logo tive certeza que gostaria de uni-lo a

essa nova tentativa de ensinar circuitos elétricos. Inicialmente, a ideia era usar o simulador

gratuito da Universidade do Colorado, o PHET. Todavia, em uma das conversas com

minha orientadora surgiu a ideia de usar algum aplicativo de celular, pois atualmente ele

é mais acessível que computadores, tanto no âmbito escolar do aluno como no de casa.

O próximo passo foi fazermos um levantamento bibliográfico a fim de encontrar

ideias e dar suporte a nossa linha de pesquisa. A partir desse momento, foi feita uma

vasta busca por aplicativos de celular que fossem ao mesmo tempo gratuitos, intuitivos,

diversificados e que respeitassem as leis e conceitos físico-matemáticos. Dessa busca, surgiu

o EveryCircuit, aplicativo este que utilizamos na versão final de nosso trabalho.

Porém, apenas a utilização do aplicativo ainda não seria suficiente para a transpo-

sição do circuito esquemático para um circuito real do cotidiano do aprendiz, portanto
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decidimos elaborar quatro experimentos manipulativos que tiveram como função fazer

a ligação entre teoria e prática. Esses experimentos foram feitos com materiais de baixo

custo, todos encontrados em qualquer loja de materiais eletrônicos.

Já definidos as linhas e os meios de atuação que seguiríamos, fez-se necessário a

montagem de um tutorial do uso do aplicativo, pois além do Everycircuit se encontrar

em inglês, ainda possui um número muito grande de ferramentas e dispositivos. Devido à

grande quantidade de imagens, e para uma melhor interatividade, resolvemos fazê-lo no

formato de apresentação de power point, conforme exemplifica a figura 12.

Figura 12 – Imagem de um dos slides do tutorial utilizado para instruir os alunos na utilização
do aplicativo.

Fonte: Imagem gerada pelo próprio autor através do programa powerpoint.

O passo seguinte foi montar dois roteiros, o primeiro destinado aos alunos e o

segundo aos professores. Esses roteiros foram alterados diversas vezes, inclusive após

a primeira aplicação do produto, tudo isso para que fosse possível tornar ainda mais

significativa a aprendizagem dos alunos. Ambos roteiros se encontram nos apêndices A,

roteiro do professor, e B, roteiro do aluno, dessa dissertação, respectivamente. O roteiro

destinado ao professor é mais explicativo, contendo dicas de abordagens, montagem e

aplicação da atividade, além de conter exemplos de respostas tidas como satisfatórias,

imagens de circuitos já montados e os objetivos de cada etapa.

Em paralelo com a confecção dos roteiros, elaboramos quatro kits experimentais

que reproduzem circuitos montados pelos alunos no aplicativo. Esses kits foram alterados

diversas vezes para que pudessem corresponder as realidades diversas das salas de aulas
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do país. Em média, o custo para uma montagem dos quatro kits foi de cem Reais.

Durante a montagem dos kits, sugiram alguns problemas. O primeiro diz respeito ao

alto valor das correntes elétricas que passavam pelos circuitos. Por segurança, resolvemos

aumentar a resistência elétrica dos resistores utilizados nos experimentos para que, assim, a

intensidade das correntes trabalhadas diminuíssem. Com essa diminuição, surgiu um novo

problema: agora, a intensidade das correntes eram tão baixas que ao ligar o multímetro

no circuito os componentes não funcionavam. Para contornar essa situação foi necessário

realizar vários testes com diferentes resistores e multímetros, até conseguirmos encontrar

um valor correto de resistência com um multímetro suficientemente sensível para percebê-la

e não interferir tanto no experimento. Outro problema foi obter lâmpadas incandescentes,

uma vez que as lojas estão as substituindo por LEDs para maior economia. Após certa

procura, conseguimos encontrar e optamos por mantê-las no trabalho para demonstrar

a mudança de energia elétrica em térmica, assim como facilitar a diferenciação no seu

brilho de acordo com a intensidade da corrente que a atravessa. O experimento do kit 3,

envolvendo lâmpadas LED, apresentou problemas entre teoria e prática: pelo aplicativo, o

LED conseguiria suportar tensões bem maiores que as nominais antes de queimar, já na

prática isso não acontecia, ele queimava bem antes. A solução encontrada foi associar um

resistor em série com ele para haver uma divisão de tensão entre eles e assim evitar sua

queima.

Após a montagem da sequência didática, dos roteiros e dos kits experimentais,

elaboramos uma avaliação da atividade para que ao completá-la o aluno pudesse dar seu

parecer com relação ao que gostou e ao que poderia melhorar. Depois disso, revisamos todas

as etapas da sequência, nesse momento nos deparamos com o maior problema encontrado

durante toda a montagem: o aplicativo recebeu uma atualização e agora não era mais

gratuito, tendo apenas um dia de teste. Para circundar essa situação, resolvemos que os

alunos deveriam fazer seu cadastro no aplicativo em um período inferior ao de 24h e que

para o segundo dia de atividade, um novo cadastro deveria ser feito.

No planejamento inicial, essa atividade iria necessitar de 6 tempos de aula, porém

após a primeira aplicação percebemos que eram necessários apenas 5 tempos.
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4.2 A organização do produto

Esta seção, será destinada a uma exposição detalhada do produto educacional, com

a descrição de cada etapa e dos elementos que a compõe. O produto desta dissertação

consistiu em dois roteiros de aula, um direcionado para os alunos e outro para o professor. A

parte voltada aos alunos, denominada roteiro do aluno, consistiu em perguntas e instruções

que os estudantes deveriam seguir e responder, separadas em cinco etapas. As etapas

de 1 a 3 foram realizadas no mesmo dia, já as duas últimas, 4 e 5, em um dia posterior.

No roteiro do professor (apêndice A), assim como na seção 4.3 desta dissertação foram

dadas instruções detalhadas e dicas pertinentes para a realização da atividade assim como

respostas consideradas satisfatórias para as perguntas feitas no roteiro do aluno.

O roteiro destinado aos alunos começa com um breve parágrafo de apresentação da

atividade seguido de um pequeno resumo dos conceitos necessários à sua realização. Logo

após, temos a etapa 1, Tutorial do uso do EveryCircuit, onde é ensinado ao aluno como

obter o aplicativo em seu celular e manuseá-lo. Em todas as duas aplicações, foi necessário

que os alunos realizassem dois passos dessa etapa em casa anteriormente a atividade: a

obtenção do aplicativo (download) e o cadastro dos alunos nele, uma vez que para ambos se

faz necessário conexão com a internet. Este cadastro teve que ser feito no período noturno

pelos alunos, pois com a nova atualização do aplicativo, sua gratuidade é de apenas 24

horas após o cadastro, e algumas das aulas eram no dia seguinte no período vespertino.

Portanto, na prática, na etapa 1 foi apenas ensinado como manipular o aplicativo. Mais

detalhes sobre essa primeira etapa será dada na seção 4.3.1.

A etapa 2, denominada Questões Problematizadoras (Motivadoras), é composta

por quatro perguntas que têm a intenção de levantar os conhecimentos prévios dos alunos

e ainda relacionar os conceitos de eletrodinâmica com o cotidiano.

A etapa 3, designada Laboratório Virtual, consiste em oito subetapas que vão desde

processos que devem ser executados pelos alunos, assim como questionamentos conceituais

do que está sendo observado e cálculos matemáticos para obtenção de valores a serem

verificados e entendidos através do aplicativo.

Na etapa 4, intitulada Prática Laboratorial, é realizada uma pequena introdução de

como é feita a leitura da resistência de um resistor através de suas cores, assim como um

breve tutorial do uso de um multímetro para medir corrente e tensão. Essa etapa foi dividida
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em 4 experimentos diferentes, divididos por kits. Esses kits reproduzem experimentalmente

situações já estudadas pelos alunos através do aplicativo na etapa anterior. Inicialmente

eram treze subetapas a serem realizadas, porém após a primeira aplicação adicionamos

uma última subetapa, totalizando quatorze, as quais possuem instruções a serem seguidas

e perguntas a serem respondidas através dos experimentos.

Por fim, a etapa 5, chamada Questionário de Análise, conta com seis subetapas, as

quais são compostas de perguntas gerais envolvendo diversos conceitos e processos vistos

pelos estudantes durante a atividade.

Após essa última etapa, os alunos responderam um breve questionário avaliativo

sobre a atividade em geral. Este questionário teve como objetivo nos trazer um retorno

dos pontos positivos e negativos da atividade, para que assim possamos aperfeiçoá-la.

Durante a aplicação de todas etapas, foram projetados slides no projetor multimídia

com as mesmas orientações contidas no roteiro do aluno, assim como exemplos de circuitos

montados no aplicativo referente a etapa 3 e fotos de circuitos reais da etapa 4.

4.3 Como aplicar o produto educacional

Para aplicar esse produto educacional recomendamos que sejam utilizados dois

dias de aula com dois tempos seguidos em cada dia e que a sala de aplicação disponha de

um projetor e um computador/notebook para que sejam projetados os slides referentes

a atividade. Esses slides são encontrados no endereço <https://sites.google.com/view/

tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial>. Se possível, organize os alunos em

dupla, pois assim eles podem debater dúvidas e resultados. Os alunos devem estar com o

aplicativo instalado e cadastrado, assim como seus smartphones devem possuir bateria

suficiente para cerca de 100 minutos de atividade. Esse produto deve ser aplicado após os

alunos estudarem circuitos elétricos.

O aplicativo deve ser baixado e instalado no celular dos alunos e do professor com

antecedência de no máximo 24 horas, pois passado esse prazo, a versão gratuita expira.

Caso isso aconteça, o aluno pode criar outro login e senha com um segundo e-mail válido.

Aconselhamos que esse processo de instalação e cadastro não seja realizado durante a aula

de aplicação da atividade, uma vez que pode ocasionar problemas imprevistos, como falta

de conexão com a internet, por exemplo. Após realizado o cadastro, não será necessário o

https://sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial
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uso de internet.

Os kits devem ser montados previamente pelo professor e dispostos em algum

recipiente de armazenamento. O material necessário para cada kit e algumas dicas de

montagem e manuseio são encontrados no roteiro do professor (apêndice A).

No primeiro dia, ao iniciar a aula, o professor deve entregar o roteiro do aluno

para os estudantes contendo as etapas de 1 a 3. Inicialmente, ele deve ensinar os alunos a

usarem o aplicativo através do tutorial disponibilizado no site citado acima. É importante

que o professor se atente ao tempo de aplicação de cada etapa, por isso sugerimos 20

minutos para esse tutorial.

As demais etapas podem ser realizadas pelos próprios alunos com elevada autonomia,

porém é importante que o professor estipule tempo para cada uma delas. A segunda etapa,

não deve ultrapassar 20 minutos de realização, já a última deve ser feita nos 60 minutos

restantes. Os alunos devem responder às perguntas feitas nas etapas 2 e 3 na própria folha

do roteiro. Ao término, o professor deve recolher esses roteiros. É importante pedir para os

alunos responderem o questionamento seguinte somente após terem respondido o anterior,

pois em alguns casos isso pode interferir na resposta dada.

No segundo dia, o professor deve devolver aos alunos os roteiros da aula anterior e

acrescentar os restantes, 4 e 5. Dependendo da quantidade de kits montado pelo docente,

fica a seu critério separar os alunos em duplas ou grupos. Os experimentos não precisam

ser feitos em ordem específica, portanto o professor pode fazer rodízio de kits caso a

quantidade não seja suficiente. Todos os experimentos e respostas devem ser feitos no

tempo de 100 minutos, portanto frisamos mais uma vez que o professor deve monitorar o

desenvolvimento da aplicação.

Ao terminar um experimento, peça para que o grupo o desmonte completamente,

pois a capacidade de montagem do circuito elétrico é um dos nossos objetivos de apren-

dizagem. Todos os experimentos envolvem componentes elétricos sensíveis, portanto é

necessário que seja levado componentes sobressalentes, em caso de dano de algum deles.

4.3.1 Tutorial para uso do aplicativo

Faremos agora, uma breve descrição do tutorial que criamos para ensinar os

alunos e professores a obter, instalar e manusear o aplicativo Everycircuit (versão 2.20).
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O aplicativo está disponível gratuitamente para download na Playstore para sistemas

operacionais Android e na Applestore para sistemas IOS e embora esteja em inglês, seu

manuseio é intuitivo.

Após a instalação do aplicativo, o usuário será direcionado a uma tela de realização

de cadastro (ver figura 13) onde deverá ser criado um login (usuário) com senha, assim

como associar um e-mail válido a essa conta. O aplicativo é gratuito por 24h, porém ao

término desse período o usuário pode reinstalá-lo e criar um novo login com outro e-mail.

Figura 13 – Tela de cadastrado do aplicativo Everycircuit.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor através do aplicativo EveryCircuit.

Posteriormente a essa etapa, o utilizador já poderá montar circuitos elétricos

no aplicativo. Porém, caso queira, pode mudar algumas funções do aplicativo na aba

de Settings (ver figura 14). Entre essas mudanças pode-se escolher mudar o sentido da

corrente, assim como usar a simbologia dos elementos do aplicativo no padrão europeu

(seguido pelo Brasil) ou americano.

Realizada suas personalizações e clicando-se em Workspace, o usuário será levado

ao ambiente onde serão criados os circuitos elétricos virtuais. Para isso, deve-se clicar no

componente destinado na aba superior, a qual pode ser deslizada para ambos os lados

para novas opções, ao fazê-lo, o componente irá aparecer centralizado na tela e poderá ser

arrastado para a posição de preferência.

Quando um elemento é selecionado, sua cor ficará amarela, como ilustrado na figura

15, e na parte inferior da tela surgirá opções de personalização de acordo com o tipo de

elemento escolhido, por exemplo: ao selecionar um resistor pode alterar a sua resistência,
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Figura 14 – Telas de personalização do aplicativo Everycircuit.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor através do aplicativo EveryCircuit.

já uma lâmpada pode ser alterada sua potência, tensão, entre outros.

Figura 15 – Tela de escolha dos componentes elétricos no aplicativo Everycircuit.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor através do aplicativo EveryCircuit.

Para montar um circuito o usuário deverá conectar os elementos do circuito, para

isso basta clicar na extremidade de cada elemento requerido que um fio irá surgir ligando-

os automaticamente. Todos os circuitos necessitam de aterramento (terra) para poder

funcionar. Após feitas as conexões, basta clicar no botão play, na parte inferior da tela

que será mostrado a corrente percorrendo o circuito, assim como a diferença de potencial

em cada elemento dele. A figura 16 demonstra esse processo:
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Figura 16 – Telas de montagem e funcionamento de um circuito elétrico no Everycircuit.

Fonte: Imagem gerada pela próprio autor através do aplicativo EveryCircuit.

O aplicativo possui diversas outras funções e componentes elétricos, porém não

tratamos deles no tutorial pois não são utilizados nessa atividade.

4.4 Aplicação do produto

Nesse capítulo será feito um relato detalhado da aplicação da atividade nas duas

escolas. Separamos essa seção em duas partes: locais de aplicação do produto educacional

e relato das atividades.

4.4.1 Locais de aplicação do produto educacional

Uma vez que o mestrado profissional tem como um dos objetivos gerar material

de qualidade para que outros professores possam utilizá-los dentro de suas salas de

aulas, independente da realidade dela, resolvemos aplicar o produto em duas escolas com

realidades distintas. A primeira (Escola A) é uma escola da rede particular da cidade de

Vassouras – RJ. A segunda (Escola B), também localizada em Vassouras, é uma escola da

rede estadual de ensino. Em ambas as situações, os alunos escolhidos foram da 3a série do

ensino médio.

Na Escola A, o produto foi aplicado pelo próprio autor desse trabalho, já na Escola

B a aplicação foi feita em conjunto com um colega professor, responsável pela disciplina

de Física nas séries do ensino médio.

A Escola A, apesar de particular, é uma escola de pequeno/médio porte, onde

participaram da atividade 14 alunos (de um total de 15) da única turma de terceiro ano.

Tanto a direção quanto a coordenação pedagógica da escola foram extremamente solícitas e
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deram total liberdade para a aplicação da atividade. As atividades foram feitas durante as

aulas de Física em dois dias diferentes no mês de Julho de 2018, em caráter de revisão de

conteúdo, e embora tenham sido planejadas para 4 tempos de aula (2 em cada dia) fez-se

necessário 5 tempos (3 no primeiro dia e 2 no segundo). Esse imprevisto não acarretou

grandes complicações, uma vez que os professores das aulas seguintes as cederam para o

término da atividade.

A Escola B é uma escola estadual, onde conta com alunos de todas as classes

econômicas e sociais. A atividade foi aplicada no contra turno devido a atrasos de conteúdo

de Física e choque de horários. Inicialmente, 10 alunos se dispuseram a participar, porém

no primeiro dia apenas 5 compareceram. Desses 5, apenas 2 conseguiram terminar a

atividade. Todos os outros saíram na metade da etapa 3, alegando outros compromissos.

As etapas 4 e 5, infelizmente não foram aplicadas devido a problemas de agenda da escola.

Os resultados obtidos nessa escola não serão levados em conta na análise quantitativa.

4.4.2 Relato das atividades

Agora, será feito o relato das atividades aplicadas para turmas da 3a série do ensino

médio em duas escolas distintas. Esses relatos têm como objetivo demonstrar os principais

desafios encontrados de acordo com a particularidade de cada instituição, assim como

esboçar as reações e interações entre os alunos, alunos e professores e alunos e produto.

4.4.2.1 Atividades na escola A

Na Escola A, houve dois encontros, um de 150 minutos (3 tempos de aula) e outro

de 100 minutos (2 tempos de aula) na mesma semana.

O primeiro encontro foi feito durante a aula de Física dos alunos dentro da sua

própria sala de aula. Foi montado pelo professor um projetor multimídia portátil em

conjunto com um notebook para assim, projetar os slides guias da atividade. Os alunos

foram separados em duplas, e dos quinze presentes, apenas um não conseguiu instalar o

aplicativo no celular devido a um erro desconhecido. Em seguida, entregamos os roteiros

do aluno e fizemos uma breve apresentação da proposta. Os estudantes foram instruídos a

lerem rapidamente a introdução do roteiro para que posteriormente pudéssemos iniciar

o tutorial do uso do aplicativo. Após essa leitura, começamos a explanação do tutorial

usando a apresentação em slides para demonstrar passo a passo as funções do aplicativo e
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como usá-las (figura 17). Essa introdução juntamente com o tutorial teve uma duração

aproximada de 25 minutos, e se mostrou eficaz, uma vez que não houve dúvidas quanto as

funções do aplicativo durante todo o exercício.

Figura 17 – Alunos da escola A participando do tutorial de uso do aplicativo Everycircuit.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

A seguir, o professor instruiu os alunos a iniciarem a etapa 2 (figura 18). Percebemos

que eles demoraram muito nessa etapa, cerca de 25 minutos, pois estavam com medo

de dar respostas erradas. Explicamos então que o objetivo não era avaliá-los, mas sim

motivá-los e entender como pensavam. A partir desse momento conseguimos notar que

eles ficaram mais à vontade. As duplas discutiram bastante entre si, e fizeram diversos

questionamentos entre eles e com o professor. Os alunos reclamaram sobre o pouco espaço

para as respostas dessa etapa, o que foi mudado na versão final do roteiro.

Somente após o término da etapa 2 por todas as duplas, iniciamos a etapa 3. Nessa

etapa os alunos se mostraram bastante interessados, principalmente quando usavam o

aplicativo (figura 19). Em alguns momentos, o professor teve até que intervir, pois eles

estavam tentando montar circuitos mais complexos. Observamos também que em questões

onde os alunos deveriam primeiro desenhar o circuito na folha e em seguida no circuito,

foi feita a inversão dessa ordem por parte deles, notamos também que alguns tiveram

dificuldade na ligação do amperímetro e do voltímetro no circuito. Devido à quantidade de

etapas e a duração de alguns procedimentos essa última etapa do dia durou quase o dobro
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Figura 18 – Alunas da escola A realizando a etapa 2.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

do esperado, cerca de 80 minutos. Acreditamos que um dos motivos foi a grande discussão

que as duplas tiveram entre si antes de formalizar cada resposta e o não monitoramento

correto do tempo por parte do professor aplicador.

Figura 19 – Alunas da escola A montando circuitos da etapa 3 no aplicativo Everycircuit.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

Em todo esse primeiro dia, os alunos se mostraram empolgados com a atividade,

e ficaram ansiosos para o segundo momento dela. Alguns comentaram que conseguiram

relembrar vários conceitos e ainda compreenderam melhor outros. Ao final, o professor
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recolheu todos roteiros.

No segundo encontro na escola A, com duração de 100 minutos, fizemos as etapas 4 e

5 da proposta. Foram entregues os kits com materiais de cada um dos quatro experimentos.

Os alunos foram separados em quartetos devido à quantidade de kits disponíveis, um

de cada. Cada grupo começou a atividade por um experimento diferente, e conforme

acabavam, trocavam os kits com o grupo seguinte, seguindo um caráter de rodízio.

Esse sistema de rodízio funcionou muito bem, porém, como cada experimento exigia

um tempo específico para ser realizado e cada grupo tinha um ritmo, em determinados

momentos alguns grupos ficaram ociosos pois já tinham terminado sua tarefa e o grupo

seguinte não.

O primeiro experimento, subetapas 4.1 a 4.3 do roteiro do aluno, foi realizado com

uma média de 25 minutos de duração. Os alunos associaram três resistores de 1000 Ω

numa associação mista (dois em paralelo e um em série), em seguida efetuaram medidas de

corrente elétrica e cálculos de potência. Percebemos que eles tiveram dificuldade em ligar

o multímetro em série para medir as correntes, o que gerou uma intervenção do professor

para auxiliá-los, outro ponto interessante foi que eles acharam muito criativo o sistema de

cores para identificação da resistência de um resistor, assim como suas pequenas dimensões

comparado ao elevado valor de sua resistência elétrica. A figura 20 mostra um grupo de

alunas realizando este experimento.

Figura 20 – Alunas da escola A realizando o experimento referente ao kit 1.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

O segundo experimento, subetapas 4.4 a 4.6, também teve duração média de 20
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minutos. Neles os alunos tiveram que montar três circuitos com lâmpadas idênticas em

diferentes associações e verificar a intensidade do brilho. Houve grande discussão em todos

os grupos pois os resultados obtidos foram diferentes dos observados no aplicativo, isso

devido ao fato de que no aplicativo os fios e as lâmpadas são ideais. A figura 21 mostra

um grupo de alunos realizando estas subetapas.

Figura 21 – Alunos da escola A realizando o experimento referente ao kit 2.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

O terceiro experimento, subetapas 4.7 a 4.10, consistia em uma associação envol-

vendo LEDs, resistores e uma chave (interruptor), no qual os alunos tiveram que medir a

diferença de potencial dos LEDs em diferentes situações (figura 22). Esse foi o experimento

que mais chamou a atenção dos alunos, e o que mais os intrigou. Os alunos tentavam achar

explicações para o fato do primeiro LED apagar quando abriam a chave. Eles também

tiveram um pouco de dificuldade em associar os LEDs de forma correta, uma vez que

era necessário colocar os seus polos em posições específicas. Logo no primeiro grupo a

trabalhar com o experimento 3 um LED foi queimado no início da atividade. O professor

aproveitou a situação para questionar os alunos do porquê do ocorrido e alertá-los com o

intuito de que isso não se repetisse, uma vez que a quantidade de LEDs eram limitadas.

Os grupos demoraram cerca de 20 minutos para realizar essa tarefa.

No quarto experimento, subetapas 4.11 a 4.13, os alunos ligaram um motor com

6V utilizando apenas pilhas de 1,5V. Esse foi considerado por eles o experimento mais

fácil, e por isso teve uma média de 10 minutos de duração. A figura 23 mostra um grupo

de alunas realizando este último experimento.
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Figura 22 – Alunos da escola A realizando o experimento referente ao kit 3.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

Figura 23 – Alunos da escola A realizando o experimento referente ao kit 4.

Fonte: Foto tirada pelo própio autor.

Após o término dos quatro experimentos, os grupos foram instruídos a responderem

o questionário da etapa 5. Esse questionário foi usado para extrair dos alunos conceitos

gerais, não característicos a um só experimento. Em geral, os estudantes demoraram cerca

de 20 minutos nele. Alguns alunos reclamaram que a quantidade de espaço para responder

essa etapa era insuficiente, pedimos para escreverem em qualquer outro espaço da folha, e

adicionamos mais linhas na versão final do roteiro.

Por fim, os alunos responderam a um breve questionário que tinha como objetivo

avaliar a atividade em si. Analisaremos as respostas mais a frente, porém adiantamos que

os resultados foram bem satisfatórios.
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4.4.2.2 Atividades na escola B

Na escola B, o primeiro dia de aplicação teve duração de 3 tempos de aula. Embora

tenhamos nos planejado melhor quanto ao tempo para essa atividade os alunos eram muito

dispersos. Outro fator que contribuiu para a extensão temporal da atividade foi o fato do

professor colaborador usá-la para discutir vários conceitos e conversas que tinha tido com

os alunos durantes as aulas regulares daquele bimestre.

Os alunos demonstraram enorme interesse nesse encontro, um deles foi assistir à

aplicação mesmo sem possuir um smartphone, fator esse que foi contornado quando o

professor emprestou o seu para o estudante. Os alunos se separaram em uma dupla e um

trio, e de forma semelhante à da primeira escola, entregamos os roteiros, fizemos o tutorial

do uso do aplicativo e em seguida os alunos começaram a responder e realizar as questões

e procedimentos das etapas 2 e 3.

Nessa segunda escola, percebemos uma grande dificuldade na matematização de

alguns conceitos, e diversas vezes o professor teve que ajudar os discentes nessa parte.

Faltando cerca de 30 minutos para o término da atividade dois alunos tiveram que sair por

questões pessoais, logo após um terceiro aluno também foi embora, restando apenas dois

alunos ao final da atividade. Embora somente dois alunos a tenham terminado, avaliamos

qualitativamente essa aplicação como boa, pois durante a presença de todos o ambiente de

discussão entre os alunos foi bem intenso e enriquecedor.

Nessa escola, infelizmente não ocorreu o segundo encontro, pois este deveria ser

aplicado no contra turno devido a baixa carga horária semanal de Física oferecida, cerca de

dois tempos. E no único dia livre dos alunos, foi implementado um cursinho pré-vestibular

o qual todos os alunos que se dispuseram a participar da atividade estavam inscritos e o

tomaram como prioridade.
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5 Resultados

Neste capítulo, iremos apresentar os resultados obtidos pela atividade através da

análise das respostas dadas pelos alunos em seus roteiros, os procedimentos utilizados por

eles e suas atitudes durante a realização da atividade. Para isso, dividimos o capítulo em

três seções: Descrição dos resultados, Metodologia de pesquisa e Análise dos resultados.

5.1 Descrição dos resultados

Neste produto foram aplicados 20 questionários, 15 na escola A e 5 na escola B, com

30 etapas cada, para 20 alunos de duas turmas da 3a série do ensino médio. Na aplicação

do produto na escola A, ao início da etapa 5, um aluno teve que se ausentar, portanto

a quantidade de questionários analisados depois desse ponto foi apenas de quatorze. Na

aplicação da escola B, inicialmente teriam 10 alunos participantes, porém no dia da

atividade apenas 5 se apresentaram. Abaixo apresentamos a tabela 1 que discrimina

a quantidade de questionário previamente preparados e a quantidade de questionários

respondidos pelos alunos.

Tabela 1 – Número de questionários preparados e quantidade respondida.

Escola No de questio-
nários

Questionários
respondidos

Questionários
não respondi-
dos

Escola A 15 15 0
Escola B 10 5 5

Fonte: Tabela gerada pelo próprio autor.

Os resultados obtidos na escola B não serão analisados de forma quantitativa,

devido ao baixo número de alunos (cinco) e aos problemas já mencionados, portanto

iremos analisar somente o procedimental e o atitudinal dos alunos dessa escola. Na escola

A, aplicamos a primeira versão do produto, portanto algumas das perguntas feitas para

os alunos podem ter sofrido pequenas alterações com relação a versão final, aplicada na

escola B. No que diz respeito a análise da primeira etapa, Tutorial, será avaliado apenas

conhecimentos procedimentais, atitudinais e comportamentais.
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5.2 Metodologia de pesquisa

Para essa pesquisa, foi feita uma análise das respostas dos alunos nos roteiros.

Também foi analisado pelo professor aplicador a capacidade dos estudantes em compreender

e realizar os procedimentos requeridos nas etapas do trabalho.

As respostas dos alunos foram separadas em quatro categorias: satisfatória, parcial-

mente satisfatória, insatisfatória e em branco. Nas subseções a seguir, apresentamos as

perguntas com as respectivas respostas, divididas nessas categorias. Essas respostas servem

como base de análise, portanto pequenas variações nas respostas que não influenciam

no seu sentido foram aderidas a respectiva categoria. Todas essas etapas estão presentes

nos apêndices A e B desta dissertação. A etapa 1, Tutorial, não foi categorizada pois sua

análise não tem caráter quantitativo.

5.2.1 Categorização das Etapas 2.1 a 2.4

• Etapa 2.1

Pergunta proposta: O que é preciso para haver corrente elétrica? Você já deve ter

visto pássaros pousados em fios de alta tensão sem sofrer “choque” algum. Qual explicação

você daria para isso?

Respostas consideradas satisfatórias:

Para haver corrente elétrica é necessária uma diferença de potencial entre dois

pontos. O pássaro pousado no fio não é submetido a diferença de potencial, apenas a uma

grande tensão.

Não tem d.d.p. entre as patas do pássaro.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

A resistência do pássaro é muito alta.

Não há corrente elétrica no pássaro. (Resposta incompleta.)

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não há movimento de elétrons no fio.

O pássaro não troca energia com o fio.
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• Etapa 2.2

Pergunta proposta: Quais relações há entre a intensidade da corrente elétrica e

a resistência de um material?

Respostas consideradas satisfatórias:

Corrente elétrica e resistência de um material são inversamente proporcionais para

tensões constantes. Quando aumentamos uma, a outra diminui.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

A partir deles encontramos o valor da potência. A d.d.p. é o resultado do produto

entre a corrente e a resistência elétrica.

Respostas consideradas insatisfatórias:

A resistência elétrica evita tomar choque de acordo com a corrente elétrica. Ao

aumentar uma, a outra aumenta também.

• Etapa 2.3

Pergunta proposta: A partir de um circuito elétrico convencional que formas de

energia podem ser geradas?

Respostas consideradas satisfatórias:

Energias do tipo elétrica, térmica, mecânica, sonora, luminosa e química.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Nenhuma. Pois o sentido da corrente não é o convencional.

Respostas em branco:

Dois alunos não responderam a essa pergunta.

• Etapa 2.4

Pergunta proposta: Quais vantagens e desvantagens de ligações de resistores em

série e em paralelo?

Respostas consideradas satisfatórias:
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Em série a resistência do circuito aumenta, diminuindo a corrente em cada resistor.

Já em paralelo a resistência do circuito diminui, aumentando a corrente total do circuito.

Ambos podem ser considerados vantajosos ou desvantajosos, depende do objetivo desejado.

Em uma associação de resistores em série, ao queimar um elemento os outros

deixam de funcionar pois não há passagem de corrente, já em paralelo não.

Em paralelo a tensão se mantém constante e a corrente se divide, já em série a

corrente se mantém constante e a tensão se divide.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Ligando os resistores em série a resistência aumenta. (incompleta) Em paralelo a

corrente se divide. A d.d.p. é igual em todos os resistores em paralelo.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Em série, quando um elemento queima, todos os outros queimam. Em paralelo

precisa de mais energia, pois a corrente se divide. Em paralelo a vantagem é maior. Em

série a vantagem é maior. Não sei.

Respostas em branco:

Dois alunos deixaram de responder essa etapa.

5.2.2 Categorização das Etapas 3.1 a 3.8

• Etapa 3.1

Pergunta proposta: Monte um circuito simples (1 gerador, 1 resistor e o terra).

Varie os valores da d.d.p. do gerador e da resistência do resistor. Quais mudanças você

observa no circuito?

Respostas consideradas satisfatórias:

Ao aumentar o valor de d.d.p, o valor da corrente aumentou na mesma proporção.

Ao aumentar o valor da resistência, o valor da corrente elétrica diminui na mesma

proporção.

Aumentando a d.d.p. a corrente aumenta, diminuindo a d.d.p. a corrente diminui.

Aumentando a resistência a corrente diminui, diminuindo a resistência a corrente

aumenta.
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(Ver figura 24).

Figura 24 – Exemplo de resposta considerada satisfatória obtida por um aluno na etapa 3.1

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

A corrente variou seus valores.

A corrente elétrica no aplicativo ficou mais rápida ou mais devagar.

A corrente diminuiu.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não teve mudança.

Ao aumentar a resistência, a corrente aumentou junto.

• Etapa 3.2

Pergunta proposta: No circuito anterior, utilize o amperímetro e o voltímetro

para medir a corrente e a d.d.p. do resistor e do gerador. Como você inseriu estes elementos

no circuito? Esse resistor respeita a 1a Lei de Ohm?

Respostas consideradas satisfatórias:

O amperímetro foi inserido em série no circuito, já o voltímetro em paralelo. O

resistor respeita, pois sua d.d.p. é resultado do produto entre resistência e a corrente.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Amperímetro em série.

Voltímetro em paralelo.

Amperímetro em série e o voltímetro em paralelo.(faltou a parte da primeira lei)

Respostas consideradas insatisfatórias:

Amperímetro em paralelo e voltímetro em série.
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Não respeita a primeira lei de Ohm.

• Etapa 3.3

Pergunta proposta: Desenhe um circuito composto por um gerador de 12V e

dois resistores de 2Ω em série. Qual a d.d.p. em cada resistor e a respectiva corrente?

Qual a corrente total do circuito? Use o espaço abaixo para o desenho e cálculos: Agora

reproduza esse circuito no aplicativo e verifique se seus resultados estão próximos dos

valores obtidos no aplicativo. A que conclusão você chegou?

Respostas consideradas satisfatórias:

(Desenho correto). Em cada resistor temos U = 6V e i = 3A. A corrente total

do circuito é de 3A. (Reprodução no aplicativo correta, e valores obtidos nele iguais aos

calculados).

(Ver figura 25).

Figura 25 – Exemplo de resposta considerada satisfatória obtida por um aluno na etapa 3.3

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não houve respostas insatisfatórias.

• Etapa 3.4

Pergunta proposta: Desenhe um circuito composto por um gerador de 12V e dois
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resistores de 2Ω em paralelo. Qual a d.d.p. em cada resistor e a respectiva corrente? Qual

a corrente total do circuito? Use o espaço abaixo para o desenho e cálculos: Reproduza

esse circuito no aplicativo e verifique se seus resultados estão próximos dos valores obtidos

no aplicativo. A que conclusão você chegou? Qual relação você percebe entre as correntes

totais nas etapas 3.3 e 3.4?

Resposta considerada satisfatória:

(Desenho correto). Cada resistor tem d.d.p. de 12V, com corrente de 6A cada. A

corrente total do circuito é de 12A. (Reprodução no aplicativo correta, e valores obtidos

nele iguais aos calculados). No circuito com resistores em série a corrente é menor que no

circuito que possui os mesmos resistores em paralelo.

(Ver figura 26).

Figura 26 – Exemplo de resposta considerada satisfatória obtida por um aluno na etapa 3.4

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Desenho e cálculos corretos. (Não relação entre as etapas 3.3 e 3.4) Cálculos com

unidades de medida erradas.

Respostas consideradas insatisfatórias:

(Desenho incorreto). (Cálculos incorretos).

• Etapa 3.5

Pergunta proposta: Agora, determine os valores de i, i1 e i2 no circuito da figura
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27. Use o espaço abaixo para fazer suas contas.

Figura 27 – Circuito elétrico composto por 3 resistores de 1kΩ e uma fonte de tensão de 3V.

Fonte: Imagem gerada pelo próprio autor através do aplicativo CircuitLab.

Em seguida, reproduza esse circuito no aplicativo. Confira sua resposta com os

valores dados pelo aplicativo. Tire um “printscreen” da tela do seu celular com esse circuito

e salve a imagem com o nome de “circuito 1”. Anote aqui os valores obtidos através do

aplicativo.

Respostas consideradas satisfatórias: i = 2mA, i1 = 1mA e i2 = 1mA. (Re-

produção no aplicativo correta, e valores obtidos nele iguais aos calculados).

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Erros nas unidades de medida. i = 2A, I1 = 1A e i2 = 1A.

Respostas consideradas insatisfatórias:

(Cálculo incorreto). (Ver figura 28)

Figura 28 – Exemplo de resposta considerada insatisfatória obtida por um aluno na etapa 3.5

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.
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• Etapa 3.6

Pergunta proposta: Nos circuitos representados na figura 29, as lâmpadas 1, 2,

3, 4 e 5 são idênticas. As fontes que alimentam os circuitos são idênticas e ideais. Considere

as seguintes afirmações sobre o brilho das lâmpadas.

I - As lâmpadas 1, 4 e 5 brilham com mesma intensidade.

II - As lâmpadas 2 e 3 brilham com mesma intensidade.

III - O brilho da lâmpada 4 é maior do que o da lâmpada 2.

Figura 29 – Diferentes associações de lâmpadas em um circuito elétrico.

Fonte: FUVEST-SP.

Quais estão corretas? Justifique sua resposta.

Respostas consideradas satisfatórias:

Todas. A d.d.p. das lâmpadas 1, 4 e 5 são iguais a ε. As lâmpadas 2 e 3 brilham

com a mesma intensidade, pois possuem mesma d.d.p. ε/2. Por possuir maior d.d.p. a

potência da lâmpada 4 é maior que a da lâmpada 2, logo a primeira possui maior brilho.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Alternativas corretas sem justificativa.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Alternativas erradas.

• Etapa 3.7

Pergunta proposta:(FUVEST 1991- adaptada) Dois LEDs iguais, de 3V cada

um, estão ligados a uma bateria de 9V, como mostra a figura 30.

O LED B está em série com o resistor R de 200Ω e, estando o interruptor C aberto,

os LEDs acendem. Ao fechar o interruptor C, o que acontece com cada um dos LEDs?
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Figura 30 – Circuito composto por bateria, leds, resistor e interruptor.

Fonte: FUVEST-SP.

Ao abrir o interruptor, o que acontece com o brilho do LED B?

Monte no aplicativo o circuito acima (com o resistor) e confira sua resposta, em

seguida tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem com

o nome de “circuito 3”. Por fim, retire o resistor do aplicativo e explique o que acontece.

Respostas consideradas satisfatórias:

O LED A apaga e o LED B brilha mais intensamente. Ao abrir o interruptor, o

brilho do LED B diminui. (Montar o circuito corretamente no aplicativo e verificar a

resposta acima). A d.d.p./corrente do LED B aumenta demais, o queimando.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Ao fechar o interruptor, o LED A irá apagar. Quando ligamos de novo, o LED A e

o LED B brilharam da mesma forma.

O primeiro LED se apaga pois a corrente se desvia dele.

Respostas consideradas insatisfatórias:

O LED A e o LED B diminuem o brilho.

Continuam acesos normalmente.

• Etapa 3.8

Pergunta proposta: No aplicativo, faça um motor de 3V – 6V funcionar na sua

voltagem nominal utilizando apenas geradores de 1,5V, explique como você procedeu para

conseguir isso.

Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem

com o nome de “circuito 4”.
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Figura 31 – Circuito elétrico composto por um gerador e um motor elétrico DC.

Fonte: Imagem retirada do site Brasil Escola, < https : //brasilescola.uol.com.br >, acessado
em 18/11/2017.

Respostas consideradas satisfatórias:

Associando em série de 2 a 4 geradores.

Ligando uma pilha na outra em série.

Conectando duas ou quatro pilhas em série.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Colocando mais pilhas.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Com um gerador e um motor a corrente é menor do que com dois.

5.2.3 Categorização das Etapas 4.1 a 4.12

• Etapa 4.1

Pergunta proposta: No seu smartphone, abra a imagem salva como “circuito

1”. Em seguida, reproduza o circuito utilizando os fios, pilhas e resistores dados pelo seu

professor. Com um multímetro meça as correntes i, i1 e i2. Anote seus valores abaixo:

Respostas consideradas satisfatórias:

(Montagem correta). Foram consideradas satisfatórias respostas com desvios de

20% do valor teórico calculado.

(Ver figura 32).

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Foram consideradas parcialmente satisfatórias respostas com erro na ordem de
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Figura 32 – Exemplo de circuito montado corretamente na etapa 4.1.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

grandeza das unidades.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Foram consideradas insatisfatórias respostas com desvios superiores a 20% do valor

teórico calculado.

• Etapa 4.2

Pergunta proposta: Compare os valores obtidos experimentalmente com os do

aplicativo. Houve divergências? Em caso positivo, o que pode ter gerado tais divergências?

Respostas consideradas satisfatórias:

Sim, os fios e os contatos com as mãos interferem.

Sim, na hora da medida os valores ficavam variando.

Sim, a temperatura do local interfere.

Sim, a precisão do multímetro.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Sim. Sim. O aplicativo é virtual.
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Respostas consideradas insatisfatórias:

Não.

• Etapa 4.3

Pergunta proposta: Determine a potência de cada resistor e compare com a

potência do resistor equivalente a eles. Faça seus cálculos aqui:

Respostas consideradas satisfatórias:

Não houve respostas satisfatórias.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Respostas que somente apresentam cálculo correto da potência de cada resistor ou

então da potência do resistor equivalente.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Respostas com erro de cálculo e ou aplicação de fórmula incorreta. (Ver figura 33)

Figura 33 – Exemplo de resposta considerada insatisfatória obtida por um aluno na etapa 4.3.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

• Etapa 4.4

Pergunta proposta: Em qual(ais) do(s) três circuitos as lâmpadas têm o maior

brilho?

Respostas consideradas satisfatórias:

Montagem correta (Ver figura 34). O primeiro e o terceiro.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:
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Figura 34 – Exemplo de circuito montado corretamente na etapa 4.4.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Não houve respostas consideradas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não houve respostas consideradas insatisfatórias.

• Etapa 4.5

Pergunta proposta: Sem efetuar medidas, responda: em qual das configurações

há a maior corrente elétrica? E a menor?

Respostas consideradas satisfatórias:

Maior corrente no circuito com lâmpadas em paralelo. Menor corrente no circuito

com lâmpadas em série.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Haverá maior corrente no circuito com as lâmpadas em paralelo.(incompleta)

A corrente será menor no circuito em série. (incompleta)

Respostas consideradas insatisfatórias:

Todos os circuitos possuem a mesma corrente.

A corrente será maior no circuito com apenas uma lâmpada.

• Etapa 4.6

Pergunta proposta: Na configuração em série, foi possível notar um decréscimo

no brilho das lâmpadas, já em paralelo não, como observado anteriormente no aplicativo.

Como você explicaria esse fato? Seria possível ligarmos infinitas lâmpadas em paralelo
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então? Justifique sua resposta.

Respostas consideradas satisfatórias:

Em série a corrente é menor. O gerador possui uma corrente limite. Porque em

paralelo a d.d.p. é a mesma e em série é dividida. O número de lâmpadas dependerá do

quanto de corrente o gerador aguenta fornecer.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

A corrente elétrica é menor na associação em série. É impossível ligar infinitas

lâmpadas.

Respostas consideradas insatisfatórias:

A resistência da lâmpada em paralelo é menor que a da (lâmpada) em série. Não.

Pois a corrente é dividida igualmente em paralelo. Não, pois o gerador não poderia passar

a d.d.p. necessária para o funcionamento de infinitas lâmpadas.

• Etapa 4.7

Pergunta proposta: Agora, utilize o material dado pelo seu professor para refazer

experimentalmente o “circuito 3”. Dica: O polo positivo do LED (extremidade maior) deve

ser ligado ao polo positivo do gerador. Deixe a bateria para ser o último elemento a ser

inserido no circuito, para assim, evitar possíveis queimas nos LEDs. Em seguida, com o

auxílio do multímetro, determine a diferença de potencial nos dois LEDs com o interruptor

na posição ligado. Anote os valores encontrados aqui:

Respostas consideradas satisfatórias:

Montagem correta (ver figura 35). Foram consideradas satisfatórias respostas com

desvios de 20% do valor teórico calculado, valor este que corresponde a 0V para o primeiro

LED e 5V para o segundo LED.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas consideradas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Foram consideradas insatisfatórias respostas trocadas com a etapa 4.8.

• Etapa 4.8
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Figura 35 – Exemplo de circuito montado corretamente na etapa 4.7.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Pergunta proposta: Agora, determine a diferença de potencial nos dois LEDs

com o interruptor na posição desligado. Anote os valores encontrados aqui:

Respostas consideradas satisfatórias:

Foram consideradas satisfatórias respostas com desvios de 20% do valor teórico

calculado, valor este que corresponde a 2,8V para cada LED ou respondidas no local

errado.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas consideradas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Foram consideradas insatisfatórias respostas trocadas com a etapa 4.7.

• Etapa 4.9

Pergunta proposta: Esses valores correspondem aos encontrados no aplicativo?

Em caso negativo, explique as possíveis causas dessas discordâncias.

Respostas consideradas satisfatórias:
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Sim.

Não, pois no aplicativo o circuito era ideal, já nos experimentos há perdas de

energia devido ao efeito joule.

Não, porque no aplicativo o circuito era ideal.

Não, devido aos contatos que influenciam o valor.

Não, pois há perdas para os aparelhos de medição.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não houve respostas insatisfatórias.

• Etapa 4.10

Pergunta proposta: Qual explicação você daria para a diferença de valores de

d.d.p. encontrados quando o interruptor está ligado para quando está desligado?

Respostas consideradas satisfatórias:

Quando está desligado, a corrente passa pelos dois LEDs e eles terão d.d.p. equiva-

lentes. Quando ligado, a corrente passa somente por um dos LEDs, logo sua d.d.p. será

maior.

Quando está ligado, há uma divisão de d.d.p. para ambos e desligado somente um

LED receberá essa d.d.p.

Por que a d.d.p. não precisa ser compartilhada quando o interruptor está ligado.

Quando está ligado, o primeiro (LED) não recebe corrente. Sendo assim não terá

d.d.p.

Ver figura 36.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

A d.d.p. será compartilhada. (resposta incompleta)

A tensão não precisa ser compartilhada.

Respostas consideradas insatisfatórias:
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Figura 36 – Exemplo de resposta considerada satisfatória obtida por um aluno na etapa 4.10.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Ligando o interruptor a d.d.p. fornecida aumenta.

• Etapa 4.11

Pergunta proposta: Inverta os polos dos geradores, o que acontece com o motor?

Faça o mesmo no aplicativo, qual explicação você daria para o fenômeno?

Figura 37 – Exemplo de circuito montado corretamente na etapa 4.11.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Respostas consideradas satisfatórias:

Montagem correta (ver figura 37). Há inversão do sentido de rotação da hélice. A

corrente elétrica inverteu o sentido.

Montagem correta. O motor gira para o lado oposto devido a mudança do sentido

da corrente.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:
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A hélice gira ao contrário. (incompleta)

Respostas consideradas insatisfatórias:

Gira no sentido inverso. Os polos inverteram.

O motor funciona normalmente. Invertendo o gerador a d.d.p. continua a mesma.

• Etapa 4.12

Pergunta proposta: Em que aparelho do seu dia-a-dia você consegue observar

os tipos de energia presentes nesse circuito?

Respostas consideradas satisfatórias:

Todas as respostas foram consideradas satisfatórias e apresentaram algum tipo de

rotação mecânica por exemplo: ventilador, cooler, batedeira, liquidificador, etc.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas consideradas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não houve respostas consideradas insatisfatórias.

5.2.4 Categorização das Etapas 5.1 a 5.6

• Etapa 5.1

Pergunta proposta: Em todos os circuitos do aplicativo, fez-se necessário o uso

do terra, já nas montagens experimentais, não. Qual a sua explicação para isso?

Respostas consideradas satisfatórias:

O terra é um dispositivo de segurança, portanto o aplicativo obriga a sua utilização

para incentivar a montagem segura de circuitos elétricos.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas consideradas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não sei.

Para ter diferença de potencial no circuito do aplicativo.
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A mesa já é o terra no experimento.

Ver figura 38.

Figura 38 – Exemplo de resposta considerada insatisfatória obtida por um aluno na etapa 5.1.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

• Etapa 5.2

Pergunta proposta: Você percebeu alguma transformação de energia elétrica

em outra forma de energia nos experimentos? Quais e em que momento? E o contrário,

ocorreu?

Respostas consideradas satisfatórias:

Sim. Energia elétrica em térmica nos fios, resistores e lâmpadas.

Sim. Energia elétrica em luminosa no LED/lâmpada.

Sim. Energia elétrica em mecânica no motor.

Sim. Energia química em elétrica nas pilhas.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Não houve respostas consideradas parcialmente satisfatórias.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não houve respostas consideradas insatisfatórias nessa etapa.

• Etapa 5.3

Pergunta proposta: Ao inserir uma lâmpada ou resistor, você conseguiu ver

alguma(s) similaridade(s) no comportamento do circuito? Qual(ais)?

Respostas consideradas satisfatórias:

Sim. A lâmpada funciona como um resistor.

Sim. Ambos transformam energia elétrica em térmica.

Sim. Em série diminuem a corrente elétrica total.
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Sim. Os dois esquentam.

Sim. A lâmpada e o resistor gastam energia elétrica.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Sim. Passagem de corrente.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Sim. Os dois são ligados por fios no circuito.

Sim. (Sem justificativa).

Não.

Ver figura 39.

Figura 39 – Exemplo de resposta considerada insatisfatória obtida por um aluno na etapa 5.3.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

• Etapa 5.4

Pergunta proposta: Qual relação você pôde observar entre a resistência em

partes do circuito e a corrente que as atravessavam?

Respostas consideradas satisfatórias:

São inversamente proporcionais.

Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica.

Quanto maior uma menor a outra.

Quando aumentamos a resistência, a corrente diminui. E vice-versa.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Multiplicando a resistência pela corrente dá a diferença de potencial.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não consegui observar relação.
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Quanto maior a corrente elétrica maior a voltagem.

• Etapa 5.5

Pergunta proposta: Nos experimentos, de que forma você conectou o multímetro

para medir corrente? E para medir d.d.p.?

Respostas consideradas satisfatória:

Em série para medir corrente e em paralelo para medir tensão.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Série e paralelo.

Respostas consideradas insatisfatórias:

Não liguei, ele ligava sozinho no aplicativo.

Conectei os fios em seus polos.

Ver figura 40.

Figura 40 – Exemplo de resposta considerada insatisfatória obtida por um aluno na etapa 5.5.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

• Etapa 5.6

Pergunta proposta: Nos experimentos, para conseguir d.d.p. superiores as nomi-

nais fornecidas por um gerador, como você procedeu? Explique.

Respostas consideradas satisfatória:

Associando-os em série.

Ligando eles em série.

Ligando seus polos opostos (série) para somar a d.d.p. deles.

Respostas consideradas parcialmente satisfatórias:

Colocando mais de um.

Respostas consideradas insatisfatória:
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Não houve respostas insatisfatórias.

5.3 Análise de dados

Agora, serão analisados os dados obtidos através dos questionários entregues e

respondidos pelos alunos da escola A. A análise será feita por etapa, e os resultados serão

discutidos através de gráficos de setores onde serão apresentados os respectivos percentuais

de acertos e erros da questão.

5.3.1 Análise da Etapa 1

Por não apresentar perguntas e respostas, essa etapa será analisada de forma

qualitativa. Nela, os alunos deveriam ser capazes de, a partir do tutorial, conseguir utilizar

as ferramentas do aplicativo EveryCircuit para montar corretamente os circuitos pedidos

durante a atividade. Para facilitar a leitura, recomendamos que o leitor acompanhe a

análise em conjunto com as etapas através do roteiro do aluno (apêndice B).

Ainda que o aplicativo tenha sua utilização de forma bem intuitiva, percebemos a

necessidade de acrescentarmos um breve tutorial para o seu uso devido à grande quantidade

de ferramentas disponíveis e suas funções estarem em inglês. Acreditamos que essa etapa

pode ser considerada satisfatória, uma vez que todos os alunos conseguiram montar os

circuitos sem dificuldades e sem auxílio do professor.

5.3.2 Análise das Etapas 2.1 a 2.4

• Etapa 2.1

A primeira pergunta da etapa 2 tem como objetivo levantar os conhecimentos

prévios do aluno acerca das relações entre corrente elétrica e tensão. No gráfico abaixo

podemos notar que mais da metade dos alunos não responderam de forma satisfatória

essa etapa. Dos 15 alunos, 6 justificaram corretamente que para haver corrente elétrica

é necessária diferença de potencial entre dois pontos distintos do fio, o que não ocorre

no exemplo do pássaro. Três respostas apresentaram conceitos pertinentes, porém mal

empregados. Por outro lado, tivemos alguns alunos que aparentaram não ter entendido

os conceitos corretamente, uma vez que suas respostas continham equívocos. Entretanto
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pudemos perceber que todos possuíam noções da relação entre potencial e corrente, embora

tenham se confundido nas respostas. A figura 41 apresenta o percentual dos resultados

obtidos e categorizados.

Figura 41 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à primeira questão da
etapa 2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 2.2

A segunda pergunta desta etapa, tinha como objetivo colher os conhecimentos

prévios dos alunos com relação a proporcionalidade entre corrente elétrica e resistência elé-

trica. A partir do gráfico abaixo, observamos que mais da metade dos alunos apresentaram

respostas consideradas satisfatórias. Do total de 15 alunos, 8 responderam corretamente o

questionamento, 2 apresentaram relação correta entre corrente e resistência, porém não

a esperada e 5 as relacionaram de forma errônea. Embora a expressão “inversamente

proporcional” tenha aparecido em apenas duas respostas, todas as outras corretas trans-

mitiram essa ideia. Alguns alunos cometeram pequenos equívocos, e suas respostas foram

consideradas insatisfatórias. As respostas contendo erros mais graves se deram, na maioria

das vezes, devido a não compreensão da pergunta ou por confusão de conceitos físicos. A

figura 42 demonstra os resultados obtidos:

• Etapa 2.3

A terceira questão tinha como objetivo descobrir quais transformações de energia o



5.3. Análise de dados 83

Figura 42 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à segunda questão da
etapa 2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

aluno conseguia perceber em um circuito elétrico antes da manipulação do aplicativo e dos

experimentos. Com relação aos 15 alunos totais, 12 responderam de forma satisfatória, e

apenas 3 de forma insatisfatória. Todos os 12 alunos perceberam outras formas de energia em

um circuito, sendo que as mais citadas foram térmicas e mecânicas. É interessante ressaltar

que em algumas respostas os alunos confundiram os conceitos de energia mecânica e

cinética, porém suas respostas foram consideradas satisfatórias. Das 3 questões consideradas

insatisfatórias, duas não foram respondidas e uma o aluno não compreendeu a pergunta.

Quando questionados posteriormente sobre o motivo da não realização dessa parte da

atividade, os alunos verificaram e perceberam que a pularam sem perceber. Pela figura 43

podemos observar esses dados:

• Etapa 2.4

A última pergunta dessa etapa visava verificar os conhecimentos prévios dos

estudantes sobre as propriedades das ligações de resistores em série e em paralelo. Dessa

etapa, essa questão foi a que apresentou o menor índice de acertos ( ver figura 44). Apenas

3, dos 15 alunos responderam de forma satisfatória. Acreditamos que um dos motivos

tenha sido a forma como a pergunta foi feita. Outro fator foi o elevado número de respostas

incompletas, as quais só apresentavam vantagens ou desvantagens de um determinado tipo
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Figura 43 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à terceira questão da
etapa 2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

de associação. Essas últimas foram classificadas como parcialmente satisfatórias e foram

respondidas por 5 alunos. Um fato curioso foi que grande parte das respostas erradas

possuíam o mesmo equívoco, afirmar que em uma ligação em série, ao se “queimar” um

componente todos os outros queimariam junto. Isso demonstra uma clara confusão entre o

encerramento da corrente ao se abrir o circuito e a queima dos componentes.

Concluímos que essas perguntas iniciais cumpriram com seu papel no que diz

respeito ao levantamento dos conhecimentos prévios dos participantes. Além disso, elas

ainda fizeram os alunos refletirem sobre novas questões e situações cotidianas. Apesar de

um elevado número de respostas insatisfatórias, na maioria dos casos os alunos conseguiram

associar fenômeno e conceito físico, porém equivocaram-se nessas associações.

5.3.3 Análise das Etapas 3.1 a 3.8

• Etapa 3.1

Nessa primeira etapa tivemos 10 respostas satisfatórias, 4 parcialmente satisfatórias

e 1 insatisfatória, conforme mostra a figura 45. Embora todas as 15 respostas tenham

demonstrado corretamente os fenômenos, classificamos em insatisfatória as que não conse-

guiram expressar a ideia de proporcionalidade entre tensão, resistência elétrica e intensidade
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Figura 44 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à quarta questão da
etapa 2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

da corrente. Podemos notar um decréscimo no número de respostas insatisfatórias quando

comparamos com os resultados colhidos no levantamento prévio da etapa 2.2 (figura 42).

Isso pode indicar uma melhor visualização dos conceitos físicos através do uso do aplicativo,

que nesse caso, funcionou como um recurso potencialmente significativo.

Figura 45 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.1.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.
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• Etapa 3.2

Essa etapa teve como objetivo induzir os alunos a montarem um circuito funcional

e fazer a correta associação do amperímetro no circuito (série) e do voltímetro (paralelo),

assim como utilizarem corretamente a 1a lei Ohm em resistores ôhmicos. Treze alunos

conseguiram conectar os medidores virtuais de forma correta, outros dois não obtiveram

sucesso. Dos treze que conseguiram conectar de forma correta, 3 não responderam se

os resistores respeitavam a 1a lei de Ohm, por isso suas respostas foram consideradas

parcialmente satisfatórias. Veja a figura 46 com esses resultados:

Figura 46 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 3.3

Essa etapa teve como objetivos incentivar os estudantes a associar resistores em

série e montar um circuito funcional, utilizarem a 1a lei de Ohm para calcular a corrente e

tensão em cada resistor e verificarem que a corrente é a mesma para resistores em série.

Todos os alunos acertaram as respostas. Observamos que os alunos apresentaram maior

facilidade para demonstrar os conceitos através do cálculo em conjunto com o desenho do

que o expressando verbalmente, visto que nas questões anteriores não obtivemos esse grau

de acerto. Na figura 47 apresentamos esses resultados.

• Etapa 3.4

Essa etapa teve como objetivos incentivar os estudantes a associar resistores em
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Figura 47 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.3.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

paralelo e montar um circuito funcional, utilizarem a 1a lei de Ohm para calcular a corrente

e tensão em cada resistor e verificarem que a tensão é a mesma para resistores em paralelo.

Figura 48 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.4.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

Como podemos conferir pela figura 48, nessa questão tivemos quase metade das

respostas como insatisfatória (6 alunos). Muitas delas entraram nessa categoria por

apresentar cálculos e conceitos equivocados. Um fator que nos chamou bastante atenção
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foi que mesmo errando o cálculo no roteiro, os alunos perceberam os seus erros quando

reproduziram o circuito no aplicativo. Isso pode indicar uma contribuição do aplicativo

para a percepção de erros cometidos. Os erros mais frequentes nessa etapa foram no cálculo

da corrente elétrica e d.d.p. em cada resistor. Três respostas foram classificadas como

parcialmente satisfatória devido a erro no emprego das unidades de medida e/ou não

relação entre as etapas 3.3 e 3.4. Na figura 49, temos um exemplo de questão insatisfatória

respondida por um dos alunos.

Figura 49 – Desenho feito pelo Aluno 13 para a questão 3.4.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Podemos perceber pela figura 49 que o aluno utilizou unidades de medida erradas

para corrente elétrica e d.d.p., somou as tensões em paralelo para determinar a tensão total

e não dividiu a corrente elétrica entre os resistores. Todavia, ele conseguiu perceber que

esses resultados eram diferentes aos do aplicativo, pois respondeu ao último questionamento

da seguinte forma: “Estão diferentes. Não dividi a corrente. ” Aluno 13

• Etapa 3.5

Nessa questão, os alunos tiveram que reproduzir o circuito da figura e utilizar a 1a

lei de Ohm em circuitos mistos. Apenas 5 alunos realizaram cálculos imprecisos, sendo que

4 deles erraram por não se atentarem para o fato da resistência ser 1kΩ, ou seja, 1000Ω.

Apenas um não associou corretamente os resistores em uma ligação mista. Porém, todos

esses alunos perceberam o erro ao montar o circuito no aplicativo evidenciando mais uma

vez a contribuição dessa ferramenta, corroborando a ideia de que as TICs auxiliam na

demonstração de fenômenos complexos. A figura 50 apresenta o percentual dos resultados

obtidos:
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Figura 50 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.5.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 3.6

O objetivo dessa etapa foi de proporcionar a correta montagem dos circuitos dados

assim como a percepção de que o brilho das lâmpadas, por serem iguais, depende apenas da

d.d.p. e da corrente que as atravessam, conforme as equações 2.23 e 2.22. Porém, quase dois

terços dos alunos responderam de maneira insatisfatória (ver figura 51). Em sua maioria,

afirmaram ser verdadeira apenas a segunda afirmativa. Isso reflete uma não compreensão

correta da relação entre brilho e potência elétrica por parte deles. Outro ponto negativo

nessa etapa, foi a não justificativa das respostas. Por outro lado, após a montagem dos

circuitos no aplicativo, 2 alunos perceberam que a d.d.p. era igual nas lâmpadas 1, 4 e 5 e

que essa d.d.p. era maior que o da lâmpada 2, fazendo assim a correção de suas repostas.

• Etapa 3.7

Os objetivos dessa etapa consistiam em realizar a montagem de um circuito

funcional, compreender associações em série e curto circuito e relacionar o brilho do LED a

corrente que o atravessa. Nessa etapa, obtivemos apenas 4 respostas insatisfatórias. Todos

os outros alunos compreenderam que ao fechar a chave o LED A seria curto-circuitado, além

de explicarem de forma plausível o motivo da queima dos LEDs ao retirar o resistor, porém

2 deles não souberam se expressar corretamente e tiveram suas respostas classificadas

como parcialmente satisfatórias. As respostas tidas como insatisfatórias acreditavam que o
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Figura 51 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.6.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

LED A iria acender independentemente da posição da chave. Por outro lado, pudemos

perceber que além da não compreensão correta do fenômeno de curto-circuito alguns dos

alunos também não aplicaram o conceito da continuidade da corrente elétrica em um fio,

uma vez que pelo LED B a corrente a passar seria a total. A figura 52 mostra os resultados

obtidos:

Figura 52 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.7.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.
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• Etapa 3.8

Nessa última etapa do Laboratório Virtual, os alunos tiveram como objetivos a

montagem um circuito funcional, associar geradores em série e verificar a transformação

de energia elétrica em mecânica. Nessa última etapa, apenas um aluno respondeu de forma

parcialmente satisfatória devido a imprecisão da resposta. Veja através da figura 53:

Figura 53 – Resposta parcialmente satisfatória dada por um aluno à etapa 3.8.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

Outros dois alunos responderam de forma incorreta. Acreditamos que não tenham

prestado atenção na pergunta, uma vez que as respostas não tinham relação com ela.

Segue abaixo uma dessas respostas: “Com um gerador e um motor, a corrente é menor do

que com dois geradores. ” Aluno 11

Embora não haja nenhum erro conceitual na resposta, ela não condiz com a pergunta

realizada. A figura 54 demonstra o gráfico com percentual de respostas satisfatórias,

parcialmente satisfatórias, insatisfatórias e em branco.

Ao analisarmos toda essa etapa 3 de maneira geral, podemos perceber que o uso

da tecnologia em aula auxiliou os alunos na interpretação dos fenômenos estudados. Além

disso, a TIC em conjunto com esses pequenos experimentos virtuais conseguiram motivar

os alunos no processo de aprendizagem. Embora o roteiro tenha sido dirigido e fechado, o

caráter investigativo de algumas questões utilizaram os quatro momentos da investigação,

e assim, contribuíram de forma positiva na aprendizagem dos estudantes. As questões

desenvolvidas, assim como os experimentos virtuais, partiram de casos gerais para casos

mais específicos, começando com circuitos simples que foram tendo diferentes dispositivos

associados ao longo da etapa, ficando cada vez mais específico o conhecimento necessário

ao aluno (diferenciação progressiva), o que pode ter facilitado a reestruturação cognitiva

dos estudantes na troca de subsunçores.
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Figura 54 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 3.8.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

5.3.4 Análise das Etapas 4.1 a 4.12

• Etapa 4.1

Essa etapa, teve como objetivo reproduzir experimentalmente o circuito da etapa

3.4 de maneira funcional. Perceber as divergências entre situações ideais e reais. Conectar

um amperímetro de maneira correta. Fazer o correto cálculo da potência dos resistores.

Pudemos perceber grande dificuldade dos alunos em associar o multímetro em série.

Devido a isso, o professor teve que intervir e auxiliar os alunos no manuseio do medidor.

Obtivemos 7 respostas consideradas satisfatórias, e outras 5 insatisfatórias. Nosso critério

foi o de aceitar correntes com até 20% de erro do valor esperado, uma vez que os fios e os

multímetros não eram ideais. Dos oito alunos que erraram na resposta, 3 possivelmente

erraram apenas a leitura da unidade de medida, uma vez que obtiveram corrente de 1900A,

o que provavelmente era de 1900µA, por isso tiveram suas respostas classificadas como

parcialmente satisfatória. Abaixo seguem três valores de correntes obtidos por um dos

alunos cuja resposta foi considerada satisfatória:

“i1 = 8, 41.10−4A , i2 = 8, 37.10−4A e i = 1, 68.10−3A.” Aluno 12

O gráfico da figura 55 apresenta os resultados obtidos nesta etapa:

• Etapa 4.2
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Figura 55 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.1.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

Consideramos como satisfatórias as respostas que tiveram resultados semelhantes

com o do aplicativo ou então as que conseguiram explicar o motivo do erro na etapa

anterior. Mostraremos agora dois exemplos das respectivas situações.

“Sim, os fios e os contatos com as mãos interferem. ” Aluno 7

“Sim, na hora da medida os valores ficavam variando. ” Aluno 13

Na última resposta, notamos que o possível erro de medida pode ter se dado por um

mal contato entre o multímetro e o circuito, ou então interferência da mão dos alunos, o que

causou uma instabilidade na corrente elétrica. Consideramos como resposta parcialmente

satisfatória as que não justificaram as divergências encontradas. A figura 56 mostra o

percentual obtido em cada categoria criada:

• Etapa 4.3

Nessa etapa, todos os alunos erraram o cálculo da potência ou não cumpriram

todas as etapas pedidas pela questão. Assim como no laboratório virtual, o cálculo da

potência aparentemente gera alguns conflitos nos alunos, o que deve ser melhor trabalhado

em aplicações futuras. A maioria dos erros se deram ao fato dos alunos utilizarem a mesma

corrente ou a mesma tensão para a associação de resistores em série e em paralelo. A

figura 57 mostra o percentual classificatório das respostas. Quatro alunos tiveram suas
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Figura 56 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

respostas consideradas parcialmente satisfatórias pois não responderam todas as perguntas

da etapa, porém as que foram respondidas estavam corretas.

Figura 57 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.3.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 4.4

Nessa primeira etapa do experimento 2, os alunos tiveram que montar um circuito
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funcional. Avaliamos apenas a capacidade dos alunos em montar os circuitos através da

imagem gerada pelo aplicativo e analisar visualmente qual possui o maior brilho. Todos os

15 alunos obtiveram sucesso nessa etapa, conforme comprova a figura 58.

Figura 58 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.4.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 4.5

O objetivo dessa etapa foi de gerar nos alunos a percepção da relação entre o

brilho da lâmpada com a potência elétrica e esta última com a diferença de potencial e

intensidade da corrente, assim como determinar corretamente a resistência elétrica das

lâmpadas. Quase todos os alunos acertaram que a menor corrente era encontrada no

circuito com a associação de lâmpadas em série, porém 10 alunos erraram ao responder que

a maior corrente se encontrava no primeiro circuito (uma única lâmpada) e não no terceiro

(duas lâmpadas em paralelo). Esse fato demonstra uma não relação entre a associação

em paralelo de resistores e diminuição da resistência equivalente, o que acarretaria em

uma maior corrente total. Classificamos como parcialmente insatisfatória as respostas

incompletas, veja um exemplo através da figura 59:



96 Capítulo 5. Resultados

Figura 59 – Resposta parcialmente satisfatória dada pelo aluno 7.

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor.

A figura 60 apresenta os resultados obtidos já classificados:

Figura 60 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.5.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 4.6

Na última etapa desse experimento, classificamos como insatisfatória as respostas

que utilizaram de argumentos inválidos cientificamente. Do total de alunos, apenas 6

responderam de forma satisfatória, conforme mostra a figura 61. A seguir iremos demonstrar

dois exemplos de respostas, uma satisfatória e outra insatisfatória, respectivamente:

“Porque em paralelo a d.d.p. é a mesma e em série é dividida. O número de

lâmpadas dependerá do quanto de corrente o gerador aguenta fornecer”. Aluno 3

Podemos perceber na resposta acima que o aluno exprime a ideia de corrente limite

do gerador (corrente de curto circuito) embora não mencione o termo.

“Pois a corrente é dividida igualmente em paralelo. Não, pois o gerador não poderia

passar a d.d.p. necessária para o funcionamento de infinitas lâmpadas. ” Aluno 13
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Na resposta acima, podemos ver uma clara confusão entre tensão e corrente elétrica,

confusão essa que ocorreu em quase todas as respostas insatisfatórias dessa questão.

Notamos que os alunos não conseguem relacionar o funcionamento de aparelhos com a

corrente elétrica que o atravessa, e que a tensão tem a função apenas de gerar tal corrente.

Figura 61 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.6.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 4.7

Esta primeira etapa do experimento de número 3 possui como objetivo proporcionar

aos alunos a possibilidade de realizarem a montagem de um circuito funcional envolvendo

LEDs, assim como medir a d.d.p. de cada um quando ambos estão ligados em série com

o auxílio de um multímetro. Nesta etapa, 10 alunos responderam de forma satisfatória,

com 20% de margem de erro do valor teórico esperado. Os outros 5 alunos confundiram a

posição ligado e desligado do LED, trocando a resposta desta etapa com a pergunta da

etapa 4.8. Porém todos os alunos mediram a tensão de forma correta se desconsiderarmos

esse fato. A figura 62 apresenta esses dados:

• Etapa 4.8

Esta etapa foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar aos alunos realizarem

a correta leitura da d.d.p. do segundo LED, quando o primeiro está curto-circuitado,

através de um multímetro. Para que assim, percebam o aumento da tensão neste segundo

LED. Como dito na análise da etapa 4.7, cinco alunos confundiram as posições da chave e
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Figura 62 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.7.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

responderam esta pergunta na parte correspondente a etapa 7 do roteiro, portanto suas

respostas foram consideradas insatisfatórias.

Recomendamos que para aplicações futuras, seja feita a diferenciação por parte do

professor aplicador entre as posições ligada e desligada da chave (interruptor).

A figura 63 exibe os resultados obtidos devidamente categorizados:

Figura 63 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.8.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.
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• Etapa 4.9

Esta etapa teve o objetivo de trazer a reflexão sobre as perdas de energia envolvidas

em um circuito elétrico e como podemos notá-las. Percebemos que todos os alunos

conseguiram notar essas perdas, seja na forma de calor, seja no contato entre os fios ou até

mesmo com as mãos, porém alguns alunos não explicaram como elas ocorreram, portanto

suas respostas foram consideradas parcialmente satisfatórias. A figura 64 evidencia os

dados adquiridos:

Figura 64 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.9.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 4.10

Esta etapa possibilitou os alunos a refletirem acerca do conceito de curto-circuito,

onde ao fechar a chave do circuito, o primeiro LED não acenderia devido a esse fenômeno.

Dois alunos não responderam de forma completa, entretanto suas curtas respostas não

apresentaram erros conceituais, por isso as categorizamos como parcialmente satisfatórias.

Apenas um aluno respondeu de forma insatisfatória conforme visto na figura 65.

• Etapa 4.11

Esta etapa teve como objetivo promover a montagem de um circuito funcional

associando geradores em série. Nessa primeira etapa do experimento 4, classificamos

como insatisfatória as respostas as quais não relacionaram a inversão da corrente elétrica

com a inversão do sentido de giro da hélice do motor, o que ocorreu em 5 casos. Um
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Figura 65 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.10.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

aluno percebeu a inversão do sentido de rotação da hélice, porém não justificou o porquê

dessa inversão, desse modo sua resposta foi categorizada como parcialmente satisfatória,

conforme exprime a figura 66.

Figura 66 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.11.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 4.12
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O objetivo dessa última etapa da parte laboratorial foi de verificar a percepção

dos alunos quanto a transformação de energia elétrica em mecânica no circuito estudado.

Nessa última etapa do experimento 4, tivemos 15 respostas satisfatórias. É interessante

ressaltar que todas as respostas obtidas tiveram relação com aparelhos que provocavam

algum tipo de rotação mecânica, como ventilador, cooler, batedeira, liquidificador, etc.

Embora as respostas estejam corretas, é importante destacar que os alunos não fizeram

relação entre energia elétrica e mecânica de qualquer tipo, o que pode ser um indicador

de não compreensão das transformações de energia, ou então uma indução a esse tipo de

resposta devido ao experimento realizado ter uma hélice. A figura 67 ilustra os resultados

atingidos.

Figura 67 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 4.12.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

Em todas as etapas da parte laboratorial os alunos conseguiram reproduzir os

circuitos montados no aplicativo Everycircuit. Julgamos importante essa habilidade proce-

dimental, uma vez que as atividades manipulativas tendem a gerar maior possibilidade

de aprendizagem significativa. Pelos resultados acima discutidos podemos perceber que a

utilização dos experimentos gerou reforços em alguns conceitos corretos e evidenciaram

outros incorretos, o que pode ser usado pelo professor como objeto avaliativo para que,

em seguida, sistematize esses conceitos de forma correta com os alunos. A utilização do

aplicativo, anteriormente aos experimentos, foi fundamental, pois, desse modo, os alunos

tiveram aumentos de dificuldade graduais de uma etapa para outra. Em diversos momentos
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eles utilizaram “descobertas” obtidas no aplicativo para concluir a etapa experimental.

Outro ponto que consideramos fundamental foi a utilização de elementos do cotidiano

dos alunos nos experimentos, porque assim vários conceitos cientificamente corretos e

necessários já vieram como subsunçores deles, tais como os polos das pilhas, ligação em

série de geradores, uso de multímetro, ligação de LED e montagem de circuito elétrico

simples.

5.3.5 Análise das Etapas 5.1 a 5.6

• Etapa 5.1

Essa etapa tinha como objetivo despertar nos alunos a importância da utilização de

dispositivos de segurança (aterramento) em circuitos elétricos, entretanto esse objetivo não

foi alcançado, uma vez que todos os alunos não conseguiram responder o questionamento

de forma satisfatória conforme o gráfico da figura 68. Acreditamos que a causa desse

resultado tenha sido uma má abordagem do tema na própria atividade, o que foi corrigido

na versão final do roteiro.

Figura 68 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 5.1.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 5.2

Nessa etapa consideramos como satisfatória as respostas onde os alunos conseguiram

associar de forma correta as transformações de energia que ocorreram no circuito. Todos
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os alunos conseguiram estabelecer tais relações, entretanto nenhum aluno conseguiu notar

a transformação de energia química em elétrica na pilha. Abaixo um exemplo de resposta:

“Energia elétrica em cinética no motor, térmica nos resistores e luminosa no LED.

” Aluno 9

O gráfico da figura 69 apresenta os resultados dos alunos:

Figura 69 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 5.2.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 5.3

Nessa etapa, gostaríamos que os estudantes conseguissem perceber que uma lâmpada

funciona como um resistor, porém obtivemos outras similaridades que também consideramos

satisfatórias. As respostas avaliadas como insatisfatórias foram assim classificadas devido

a simplicidade das relações encontradas pelos alunos. Logo abaixo, iremos exemplificar

com três respostas obtidas, duas satisfatórias e uma insatisfatória, respectivamente.

“Ambos apresentam energia térmica. ” Aluno 15

“A lâmpada funciona como um resistor, porém gera luz. ” Aluno 5

“Sim, passagem de corrente. ” Aluno 10

A maioria dos alunos respondeu de forma satisfatória, o que pode ser visto na

figura 70.
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Figura 70 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 5.3.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 5.4

O objetivo dessa etapa foi novamente verificar o entendimento dos alunos a res-

peito da relação de proporcionalidade entre resistência e corrente elétrica. Nessa etapa,

10 dos 14 alunos responderam de forma satisfatória, ou seja, perceberam a relação de

proporcionalidade inversa entre resistência e corrente elétrica. Dois alunos responderam

não ter percebido relação alguma e um parece não ter entendido a pergunta, uma vez que

sua resposta estava fora de contexto. Os dados compilados dessa etapa podem ser vistos

na figura 71.
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Figura 71 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 5.4.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

• Etapa 5.5

O principal objetivo dessa etapa consiste em conferir se o aluno realmente conseguiu

associar corretamente amperímetros e voltímetros em circuitos elétricos, tanto virtuais

quanto reais. Pelo gráfico representado na figura 72, podemos perceber que apenas dois

alunos responderam de forma insatisfatória, e na verdade, estes alunos parecem não ter

entendido a pergunta uma vez que suas respostas foram relacionadas a como ligar o

multímetro e não como conectá-lo ao circuito. Veja:

“Eu não liguei, no aplicativo ele ligava sozinho. ” Aluno 14

• Etapa 5.6

Essa etapa, visa introduzir associação de geradores em série para os alunos. A

partir dela, os alunos puderam perceber que ligando pilhas em série a tensão delas será

somada, resultando em um valor total. Nessa última etapa, todos os alunos responderam

de forma satisfatória, por outro lado, em apenas uma resposta notamos a adoção de termos

científicos, como:

“Associando mais um gerador de 1,5V em série com o outro. ” Aluno 7

Julgamos que uma reformulação da pergunta possa causar melhor aproveitamento

dos conceitos a serem trabalhados. A figura 73 tem como objetivo demonstrar esses dados.
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Figura 72 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 5.5.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

Figura 73 – Gráfico com percentual do resultado das respostas dos alunos à etapa 5.6.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

5.3.6 Análise do questionário avaliativo da atividade

Esta seção é destinada a apreciação do questionário de análise entregue ao final da

atividade aos alunos para que eles pudessem avaliar alguns pontos da atividade. Foram

feitas 5 perguntas de múltipla escolha, que serão apresentadas a seguir na forma de gráfico

de barras com as respectivas frequências de respostas marcadas pelos alunos. De forma
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geral, os alunos classificaram a atividade como boa ou ótima, sentiram-se motivados por

ela e consideraram-na mais interessante que as ditas aulas tradicionais.

Abaixo podemos ver a figura 74 com o gráfico referente a primeira pergunta. Nele

fica evidente que, segundo os alunos, a participação na atividade ajudou no processo de

aprendizagem deles, o que reforça as análises feitas até o momento e corrobora com as

referências utilizadas nesta dissertação.

Figura 74 – Frequência de respostas dos alunos à primeira pergunta do questionário avaliativo.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

A segunda pergunta, tinha por objetivo comparar a atividade com as aulas conven-

cionais dos alunos. Podemos verificar que a grande maioria considera esse tipo de aula

melhor que as tradicionais. Esse fato pode ser determinante para a melhora na qualidade

de ensino, uma vez que a aula fica prazerosa para o estudante.

O outro fator de extrema relevância para a aprendizagem significativa é a
predisposição para aprender, o esforço deliberado, cognitivo e afetivo, para
relacionar de maneira não arbitrária e não literal os novos conhecimentos
à estrutura cognitiva. (MOREIRA, 2003, p.2)

O gráfico da figura 75 mostra as respostas obtidas pelos alunos dividas em quatro

categorias.

A tecnologia altera nosso modo de viver e aprender na atualidade. Pensando assim,

a terceira pergunta, teve como objetivo investigar as contribuições do uso do aplicativo

EveryCircuit na transposição de conceitos teóricos para habilidades práticas. (KENSKI,
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Figura 75 – Frequência de respostas dos alunos à segunda pergunta do questionário avaliativo.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

2003) De acordo com o gráfico da figura 76, podemos notar que os discentes consideraram

o aplicativo de grande relevância no processo de montagem de circuitos reais.

Figura 76 – Frequência de respostas dos alunos à terceira pergunta do questionário avaliativo.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

Com a quarta questão, perguntamos diretamente o que os alunos acharam da

atividade. Treze deles a consideraram ótima e apenas dois a classificaram como boa.

Nenhum dos alunos a qualificaram como ruim, precisa melhorar ou razoável (ver figura

77). Isto nos leva a concluir que a função do produto de trazer uma aula diferenciada e

mais interessante, do ponto de vista deles, foi atingido com sucesso.
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Figura 77 – Frequência de respostas dos alunos à quarta pergunta do questionário avaliativo.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.

Por fim, a última questão procurou investigar o grau de motivação gerado pela

atividade com relação ao conteúdo de circuitos elétricos. Onze alunos sentiram-se bastante

motivados, outros quatro responderam sim. Esta motivação gerada por esse tipo de

atividade é fundamental no processo de ensino aprendizagem. Para Moraes e Varela:

“A motivação deve receber especial atenção e ser mais considerada pelas
pessoas que mantêm contato com as crianças, realçando a importância
desta esfera em seu desenvolvimento. A motivação é energia para a
aprendizagem, o convívio social, os afetos, o exercício das capacidades
gerais do cérebro, da superação, da participação, da conquista, da defesa,
entre outros. (MORAES; VARELA, 2007, p.9)

Abaixo apresentamos a figura 78 com o gráfico desta última questão com os dados

já acima citados.
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Figura 78 – Frequência de respostas dos alunos à última pergunta do questionário avaliativo.

Fonte: Gráfico gerado pelo próprio autor através do programa Excel.
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6 Conclusões e perspectivas futuras

Neste trabalho foi descrita a elaboração, aplicação e análise de um produto edu-

cacional formado por dois roteiros de atividades destinados ao professor e aos alunos,

aplicado em duas turmas do ensino médio de escolas com realidades distintas. Nele, pro-

porcionamos uma discussão sobre a importância do uso das tecnologias de comunicação e

informação (TIC’s) e da experimentação em sala de aula, a fim de gerar uma aprendizagem

potencialmente significativa através de uma sequência didática.

A utilização do trabalho em equipe (duplas ou grupos) foi fundamental para o

sucesso da atividade proposta, pois deste modo, os alunos puderam trocar experiências,

discutirem questões físicas e interagirem socialmente. Outro fator importante quanto a

isso, é a diminuição do custo de produção da atividade, a tornando viável para uma

grande quantidade de realidades. Tudo isso só foi possível devido ao fato dos roteiros

serem autoexplicativos, dando assim autonomia para os estudantes durante as tarefas e

ainda aumentando a liberdade do professor em perceber o comportamento dos estudantes

durante a atividade.

Dentre as principais dificuldades encontradas, destacamos a mudança na política de

licenças do aplicativo durante a montagem do produto educacional, a não disponibilidade da

escola B para a execução da segunda parte da atividade, a utilização de correntes elétricas

com valores elevados, a falta de sensibilidade dos multímetros inicialmente utilizados, a

dificuldade em encontrar lâmpadas incandescentes para o kit 2, e a incompatibilidade

entre teoria e prática em alguns experimentos virtuais e reais. Dificuldades essas que não

impediram o desenvolvimento e bom emprego da atividade pois, pelo menos com relação

ao aplicativo, foi possível contornar o problema, como relatado ao longo do trabalho.

O principal objetivo do produto foi de aproximar o conteúdo de circuitos elétricos

(eletrodinâmica) para a realidade atual dos alunos. Objetivo este que acreditamos ter

alcançado, uma vez que todos os alunos consideraram a atividade como válida, motivadora

e enriquecedora. Além disso, o aplicativo pode ser utilizado posteriormente pelo aluno

quando ele se deparar com uma atividade que empregue circuitos elétricos; ou até mesmo

em uma situação do cotidiano.
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Pela análise das respostas obtidas, podemos perceber que o produto por si só não

dá o suporte necessário para ensinar todos os conteúdos da eletrodinâmica, uma vez que

eles são muito abrangentes, porém a atividade consegue auxiliar os discentes para um

melhor entendimento dos conceitos abordados, permite apontar àqueles que não foram

absorvidos integralmente por eles, e ainda consente que os alunos desenvolvam a capacidade

de prever e resolver novas situações problemas. Já através da análise do produto podemos

perceber que os alunos anseiam por aulas diversificadas e que este tipo de atividade, além

de motivá-los ainda pode despertar o interesse deles em áreas científicas e tecnológicas.

Para futuras aplicações deste produto, deixamos como sugestão uma sistematização

mais profunda dos conceitos abordados na atividade anteriormente a sua aplicação, princi-

palmente a parte de potência elétrica e o manuseio do multímetro. O professor também

pode escolher aplicar apenas algumas das etapas desenvolvidas, pois quase todas são

independentes uma da outra.

A partir do tutorial do uso do aplicativo criado para este trabalho, pode-se também

desenvolver outras atividades em diferentes níveis de dificuldade, como simples resolução

de exercícios, novas sequências de ensino, oficinas, minicursos e até mesmo para o uso

profissional.

Concluímos que o produto aqui explicitado foi aplicado com sucesso, e que pode

contribuir positivamente no ensino de Física de outras escolas brasileiras. Parte dessa

dissertação foi apresentada no III SISFEF – Simpósio Sul Fluminense de Ensino de Física,

em 2018, na Universidade Federal Fluminense, campus do aterrado, em Volta Redonda –

RJ.

Futuramente, será elaborado um artigo descrevendo resumidamente as principais

etapas de criação e aplicação do produto, assim como os resultados e frutos obtidos através

dele.
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A Produto educacional: Versão do Professor

Como podemos usar o aplicativo EveryCircuit e práticas

laboratoriais para estudar o tópico de circuitos?

Olá professor, vamos começar?!

Este roteiro faz parte do produto educacional desenvolvido no programa de Mestrado

Nacional Profissional em Ensino de Física, localizado no polo 15 da Universidade Federal

Fluminense no campus do Aterrado em Volta Redonda – RJ, e tem como objetivo auxiliá-lo

na aplicação de uma atividade envolvendo o aplicativo de celular EveryCircuit em conjunto

com experimentos realizados nas aulas de circuitos elétricos para turmas do 30 ano do

ensino médio.

Este produto será dividido em cinco etapas, as quais vão desde o tutorial de uso

do aplicativo até um questionário de análise final. É recomendável que esse produto seja

aplicado após todo o conteúdo de circuito elétrico já ter sido apresentado aos alunos. Na

parte inicial da atividade, Etapa 1, iremos ensinar os alunos a obterem e utilizarem o

aplicativo. Em anexo a esse trabalho, está disponibilizado um tutorial mais detalhado

sobre a instalação e o uso das ferramentas do EveryCircuit. Esse tutorial conta apenas

com as ferramentas que serão utilizadas nessa atividade.

Na Etapa 2, chamada de “Perguntas Problematizadoras (Motivadoras)”, os alunos

serão submetidos a quatro questões que servirão de base para todas as atividades. Essas

perguntas buscam levantar os conhecimentos prévios dos alunos e ainda motivá-los a

realizarem a atividade, tendo em vista que todas são relacionadas a fenômenos do dia a

dia.

Na Etapa 3, chamada de “Laboratório Virtual”, será necessário apenas ter o

aplicativo instalado em seu celular. Neste ponto, iremos montar circuitos elétricos no

aplicativo e levantar alguns questionamentos sobre o que é observado. Já na Etapa 4,

denominada “Prática Laboratorial”, será necessário que os alunos tenham o aplicativo

instalado no celular e os kits de materiais experimentais em mãos, os quais serão descritos

nesse roteiro conforme explicarmos as respectivas experiências. Nesse momento, os alunos
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irão reproduzir circuitos montados previamente no aplicativo em experimentos reais.

Por fim, na Etapa 5, denominada “Questionário de Análise”, teremos um ques-

tionário geral sobre conceitos mais amplos usados por eles ao longo de toda a atividade.

A atividade pode ser feita em sala de aula, mas recomendamos que o professor utilize

computador e projetor caso seja necessário auxiliar os estudantes quanto ao manuseio do

aplicativo.

Organização:

Toda a atividade pode ser feita individualmente, porém recomendamos que os

alunos sejam separados em duplas, uma vez que um estudante ajuda o outro nas dúvidas,

dando autonomia para ambos. Verifique, antes de começar a atividade, se todos os alunos

fizeram download e instalaram o EveryCircuit, pois assim evitamos problemas como

celular sem espaço, ausência de internet, entre outros. A aplicação desse produto requer

aproximadamente 250 minutos, por isso recomendamos que seja feita em dois dias. O

primeiro dia será destinado as etapas 1, 2 e 3, e o segundo as 4 e 5.

No primeiro dia, entregue apenas os roteiros das etapas 1, 2 e 3 para os alunos.

Novamente, pode ser dado um roteiro para cada aluno ou então um por dupla. No início

do roteiro do aluno há um breve resumo sobre os principais conceitos físicos necessários

para o desenvolvimento da atividade, caso ache necessário, o professor pode sistematizar

de forma rápida esses conceitos com eles. O roteiro do aluno foi planejado de modo que ele

próprio consiga guiar a atividade, porém pode ser necessário que o professor intervenha

caso seja requerido. É importante que os alunos façam as atividades no mesmo ritmo,

evitando troca de informações ou adiantamentos e atrasos indesejados. Indicamos que seja

utilizado um tempo máximo de 150 minutos para a aplicação dessa parte da atividade.

Roteiro, objetivos e respostas:

Objetivos gerais: Promover a compreensão da necessidade da diferença de potencial

para que haja corrente elétrica, entender e aplicar de forma correta a lei de Ohm, relacionar

o conceito de resistência elétrica com aparelhos do dia a dia e, observar as diversas

transformações de energia em um circuito elétrico.

Abaixo segue o roteiro do primeiro dia de atividade que será entregue para os

alunos, com comentários e respostas pertinentes para você, professor.
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Etapa 1: Tutorial do uso do EveryCircuit

Vamos iniciar esta etapa do roteiro de atividades com a abertura do aplicativo

Every Circuits em seu smartphone. Você deve acessar a Google Play Store ou Apple Store

para fazer download e instalá-lo. Depois de instalado, clique sobre seu ícone para abrir

o aplicativo. Uma vez instalado, não é necessário o uso de internet. Caso necessário, um

tutorial da instalação e uso desse aplicativo pode ser encontrado no endereço <https:

//sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial>. Também é

possível acessar o aplicativo pelo computador em seu navegador de internet, pelo endereço

http://everycircuit.com/app/.

Na sequência, com o aplicativo aberto, vá na aba “Workspace” e clique em “Criate

a new circuit”. Siga o passo a passo do tutorial apresentado pelo professor para aprender

como utilizar o aplicativo.

Etapa 2: Questões Problematizadoras (Motivadoras)

Antes de começar, vamos refletir sobre quatro situações distintas que ocorrem no

nosso dia-a-dia, são elas:

• O que é preciso para haver corrente elétrica? Você já deve ter visto pássaros

pousados em fios de alta tensão sem sofrer “choque” algum. Qual explicação você daria

para isso?

• Quais relações há entre a intensidade da corrente elétrica e a resistência de um

material?

• A partir de um circuito elétrico convencional que formas de energia podem ser

geradas?

• Quais as vantagens e desvantagens de ligações em série e em paralelo?

E aí? Qual a sua opinião quanto aos questionamentos? Responda as perguntas

acima para podermos prosseguir.

https://sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial
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Etapa 3: Laboratório Virtual

Leia atentamente as questões abaixo, elas guiarão o passo-a-passo da execução da

atividade. Só responda à questão seguinte após realizar as instruções e responder à questão

anterior.

Etapa 3.1) Monte um circuito simples (1 gerador, 1 resistor e o terra). Varie os

valores da d.d.p. do gerador e da resistência do resistor. Quais mudanças você observa no

circuito?

Objetivo: Montar um circuito funcional e relacionar através da primeira lei de Ohm

a proporcionalidade entre tensão, corrente elétrica e resistência elétrica.

Resposta satisfatória: Ao aumentar a d.d.p. do circuito a corrente aumenta, ao

diminuir a d.d.p. a corrente diminui (são diretamente proporcionais). Ao diminuir a

resistência elétrica do resistor a corrente aumenta, ao aumentar a resistência elétrica do

sistema a corrente diminui (são inversamente proporcionais). Ou seja, respeitam a lei

U = r · i.

Exemplo de circuito na figura 79:

Figura 79 – Circuito composto por gerador, resistor de 1kΩ e terra, criado no aplicativo.

Etapa 3.2) No circuito anterior, utilize o amperímetro e o voltímetro para medir a

corrente e a d.d.p do resistor e do gerador. Como você inseriu estes elementos no circuito?

Esse resistor respeita a 1a lei de Ohm?

Exemplo de circuito na figura 80:

Objetivo: Montar um circuito funcional e fazer a correta associação do amperímetro
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Figura 80 – Circuitos compostos por: gerador, resistor, amperímetro e terra em (a) e gerador,
resistor, voltímetro e terra em (b).

no circuito (em série) e do voltímetro (em paralelo). Utilizar a 1a lei ohm em resistores

ôhmicos.

Resposta satisfatória: (Os valores encontrados pelos alunos serão diferentes pois

dependem dos valores escolhidos por cada aluno), porém devem respeitar a 1a lei de Ohm.

Etapa 3.3) Desenhe um circuito composto por um gerador de 12V e dois resistores

de 2Ω em série. Qual a d.d.p. em cada resistor e a respectiva corrente? Qual a corrente

total do circuito? Use o espaço abaixo para o desenho e cálculos. Agora reproduza esse

circuito no aplicativo e verifique se seus resultados estão próximos dos valores obtidos no

aplicativo. A que conclusão você chegou?

Exemplo de circuito na figura 81:

Figura 81 – Circuitos compostos por: gerador, resistores em série e terra (desligado) em (a) e
gerador, resistores em série e terra (ligado) em (b).

Objetivo: Associar resistores em série e montar um circuito funcional. Utilizar a 1a

lei de Ohm para calcular a corrente e tensão em cada resistor. Verificar que a corrente é a

mesma para resistores em série.

Resposta satisfatória: 6V em cada resistor e 3A de corrente em cada. A corrente
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total é de 3A.

Etapa 3.4) Desenhe um circuito composto por um gerador de 12V e dois resistores

de 2Ω em paralelo. Qual a d.d.p. em cada resistor e a respectiva corrente? Qual a corrente

total do circuito? Use o espaço abaixo para o desenho e cálculos:

Exemplo de circuito na figura 82:

Figura 82 – Circuitos compostos por: gerador, resistores em série e terra (desligado) em (a) e
gerador, resistores em série e terra (ligado) em (b).

Reproduza esse circuito no aplicativo e verifique se seus resultados estão próximos

dos valores obtidos no aplicativo. A que conclusão você chegou?

Qual relação você percebe entre as correntes totais nas etapas 3.3 e 3.4?

Objetivo: Associar resistores em paralelo e montar um circuito funcional. Utilizar

a 1a lei de Ohm para calcular a corrente e a tensão em cada resistor. Verificar que a d.d.p.

é a mesma para resistores em paralelo.

Resposta satisfatória: Por estarem em paralelo terão a mesma tensão de 12V

para cada resistor. Como possuem a mesma resistência, a corrente é a mesma nos dois

e tem intensidade de 6A, resultando em uma corrente total de 12A. A principal relação

entre circuitos em paralelo e em série é que, nesse primeiro, obtemos uma corrente maior

atravessando os resistores devido à baixa resistência equivalente do circuito.

Etapa 3.5) Agora, determine os valores de i, i1 e i2 no circuito da figura 101.

Use o espaço abaixo para fazer suas contas. Em seguida, reproduza esse circuito

no aplicativo. Confira sua resposta com os valores dados pelo aplicativo. Tire um “print

screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem com o de “circuito 1”.

Anote aqui os valores obtidos através do aplicativo:
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Figura 83 – Circuito elétrico composto por 3 resistores de 1kΩ e uma fonte de tensão de 3V .

Exemplo de circuito na figura 84:

Figura 84 – Circuitos compostos por: gerador, resistores em associação mista e terra (desligado)
em (a) e gerador, resistores em associação mista e terra (ligado) em (b).

Objetivo: Reproduzir o circuito da figura, utilizar a 1a lei de Ohm em circuitos

mistos.

Resposta satisfatória: i = 2mA, i1 = i2 = 1mA.

Etapa 3.6) (UFRGS 2001- adaptada) Nos circuitos representados na figura 103,

as lâmpadas 1, 2, 3, 4 e 5 são idênticas. As fontes que alimentam os circuitos são idênticas

e ideais. Considere as seguintes afirmações sobre o brilho das lâmpadas.

I - As lâmpadas 1, 4 e 5 brilham com mesma intensidade.

II - As lâmpadas 2 e 3 brilham com mesma intensidade.

III - O brilho da lâmpada 4 é maior do que o da lâmpada 2.

Quais estão corretas? Justifique sua resposta.
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Figura 85 – Diferentes associações de lâmpadas em um circuito elétrico.

Monte os 3 circuitos acima no aplicativo e confira sua resposta, utilize um gerador

de 3V para isso. Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a

imagem com o nome de “circuito 2”.

Exemplo de circuito na figura 86:

Figura 86 – Circuitos compostos por: gerador, lâmpadas e terra (desligado) em (a) e gerador,
lâmpadas e terra (ligado) em (b).

Objetivo: Montar os circuitos corretamente. Perceber que o brilho das lâmpadas,

por serem iguais, depende apenas da d.d.p. e da corrente que as atravessam.

Resposta satisfatória: Na primeira afirmação o brilho das 3 lâmpadas serão iguais,

pois elas estão ligadas em paralelo, logo terão a mesma tensão, portanto, como possuem

mesma resistência, possuem a mesma corrente elétrica e como consequência o mesmo

brilho. Na segunda afirmação, as duas lâmpadas estão ligadas em série, logo a tensão da

fonte será divida para as duas, por isso a corrente e o brilho serão menor em ambas. Na

terceira afirmação, a lâmpada 4 terá maior brilho que a lâmpada 2 pois a primeira possui

uma corrente maior a atravessando. Portanto todas estão corretas.

Etapa 3.7) (FUVEST 1991- adaptada) Dois LEDs iguais, de 3V cada um, estão

ligados a uma bateria de 9V , como mostra a figura 87.
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Figura 87 – Circuito composto por bateria, leds, resistor e interruptor.

O LED B está em série com o resistor R de 100Ω e estando o interruptor C aberto,

os LEDs acendem. Ao fechar o interruptor C, o que acontece com cada um dos LEDs?

Ao abrir o interruptor, o que acontece com o brilho do LED B?

Exemplo de circuito na figura 88:

Figura 88 – Circuitos compostos por: um gerador, dois LEDs, resistor, interruptor e terra (desli-
gado). Circuito com interruptor aberto e primeiro LED curto circuitado. Circuito
com interruptor fechado e LEDs funcionando.

Monte no aplicativo o circuito acima (com o resistor) e confira sua resposta, em

caso de discordâncias de resultados justifique-as.

Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem com

o nome de “circuito 3”. Por fim, retire o resistor do aplicativo e explique o que acontece.

Objetivo: Montar um circuito funcional. Compreender associações em série e curto

circuito.

Resposta satisfatória: Ao fechar o interruptor, o LED A entra em curto circuito

e não acende, já o LED B aumenta seu brilho uma vez que a d.d.p. e a corrente nele

aumentam. Ao retirar o resistor, a d.d.p. e a corrente nos LEDs aumentam, ultrapassando
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o limite o que gera a queima dos LEDs.

Etapa 3.8) No aplicativo, faça um motor elétrico de 3V − 6V funcionar na sua

voltagem nominal utilizando apenas geradores de 1, 5V , explique como você procedeu para

conseguir isso.

Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem

com o nome de “circuito 4”.

Figura 89 – Circuito elétrico composto por um gerador e motor elétrico DC.

Exemplo de circuito na figura 90:

Figura 90 – Circuitos compostos por: gerador e motor elétrico DC (desligado) em (a) e gerador
e motor elétrico DC (ligado) em (b).
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Objetivo: Montar um circuito funcional. Associar geradores em série. Verificar

transformação de energia elétrica em mecânica.

Resposta satisfatória: O procedimento adotado deverá ser o de colocar os geradores

em série para que suas tensões se somem.

Etapa 4: Prática Laboratorial

Organização:

Nesse outro dia de atividade recomendamos que os alunos sejam separados em duplas

ou grupos devido à quantidade de material necessária para realização dos experimentos.

Todavia, se necessário, podem ser separados em grupos maiores. O material utilizado para

cada experimento deve ser separado em kits, facilitando o manuseio e organização dos

alunos, e esses kits podem estar dispostos em saquinhos ou caixinhas. Ao longo desse

roteiro iremos apresentar esses kits. Em caso de déficit de material ou excesso de grupos, o

professor pode fazer um rodízio com os experimentos, de modo que enquanto um grupo

faz determinado experimento um outro grupo pode fazer outro.

Novamente, antes de começar a atividade verifique se os aplicativos estão funcio-

nando corretamente em todos os celulares. Aconselhamos que haja kits reservas, principal-

mente LEDs, pois eles podem quebrar ou queimar durante o uso. Entregue os roteiros de

todas as etapas, inclusive das anteriores já realizadas, pois estes serão necessários para

consulta de valores previamente calculado por eles, esses roteiros devem ser individuais,

pois assim avaliamos melhor cada aluno.

É importante que os experimentos sejam feitos simultaneamente por todos os alunos.

Quando um grupo terminar um experimento, peça para que espere os demais grupos, para

só então fazer a troca de experimento. Com isso, evitamos troca de informações entre

os grupos e ainda fica mais fácil para o professor tirar as possíveis dúvidas. Mais uma

vez, o roteiro foi elaborado para que os alunos tenham autonomia, porém, se necessário, o

professor pode intervir.

Durante os experimentos que utilizam o multímetro aconselhe os alunos a o ligarem

apenas quando já o tiverem associado corretamente no circuito, evitando seu funcionamento

por mais de 30 segundos. Ao final de todo experimento, peça para que os alunos guardem

os kits totalmente desmontados. O tempo estimado para esse dia de atividade é de 100
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minutos.

Roteiro, objetivos e respostas:

Objetivos gerais: Despertar o interesse do aluno quanto ao funcionamento de

circuitos elétricos. Tornar o aluno capaz de montar experimentalmente um circuito elétrico

e entender seus elementos e fenômenos, dando autonomia para que ele seja ativo em sua

própria aprendizagem. Trazer para o dia-a-dia do aluno os conceitos de eletrodinâmica

estudados por eles.

Experimento 1:

Material necessário (Kit 1):

• 6 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 3 Resistores de 1kΩ;

• 2 Pilhas AA (1, 5V );

• 1 Suporte duplo para pilhas;

• 1 Multímetro.

Dicas: Quanto menor o tamanho do fio, mais fácil seu manuseio e melhor a

visualização dos alunos. Pode haver certa dificuldade por parte dos estudantes na montagem

dos resistores em paralelo, para isso será sugerido que conectem as garras de cada ramo

no próprio resistor inicial. Reforce a utilização correta do multímetro, tanto com relação a

sua escala quanto ao tempo de uso. Abaixo segue uma tabela de leitura da resistência de

um resistor através de suas cores e um rápido tutorial da utilização de um multímetro.

• Leitura da resistência de um resistor através de suas cores (Figura 91):

• Uso do multímetro para medir corrente contínua e tensão (Figura 92):

Inicialmente, conecte as pontas de prova preta (negativo) e vermelha (positivo) nos

respectivos lugares. A vermelha deverá ser colocada no segundo conector (do meio) e a

preta no terceiro (inferior). Nesse trabalho, iremos utilizar apenas as funções “escala DCV”

e “escala de medida de corrente”. Para escolher uma dessas funções basta girar a chave

seletora até a parte correspondente, automaticamente o multímetro irá ligar.

Cada função possui diferentes escalas de medida, a escala de tensão contínua (DCV)

varia de 0V a 1000V , para efetuar uma medida deve-se escolher a escala imediatamente
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Figura 91 – Tabela de código de cores para leitura de resistores.

Figura 92 – Figura ilustrando as funções e partes de um multímetro, juntamente com suas
descrições.

acima do valor esperado. A escala de corrente varia de 0A a 10A, de modo semelhante

escolha a escala imediatamente acima do valor esperado. Em caso de dúvida quanto ao

valor esperado da tensão ou da corrente, sempre selecione a maior escala e, se necessário,

reduza-a até encontrar a escala correspondente ao valor esperado. Peça para os alunos

deixarem o multímetro ligado por no máximo 30 segundos.

Roteiro:

Etapa 4.1) No seu smartphone, abra a imagem salva como “circuito 1”. Em

seguida, reproduza o circuito utilizando os fios, pilhas e resistores dados pelo seu professor.

Com um multímetro meça as correntes i, i1 e i2. Anote seus valores abaixo:
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Etapa 4.2) Compare os valores obtidos experimentalmente com os do aplicativo.

Houve divergências? Em caso positivo, o que pode ter gerado tais divergências?

Etapa 4.3) Determine a potência de cada resistor e compare com a potência do

resistor equivalente a eles. Faça seus cálculos aqui:

Etapa 4.4) No seu dia-a-dia, quais aparelhos elétricos você considera resistores?

Explique o porquê das escolhas.

Exemplo de circuito implementado experimentalmente na figura 93:

Figura 93 – Circuito composto por gerador e resistores.

Objetivo: Montar um circuito funcional. Perceber as divergências entre situações

ideais e reais. Conectar um amperímetro de maneira correta. Fazer o correto cálculo da

potência dos resistores.

Resposta satisfatória: Houve divergências, isso pode ser entendido pelo fato das

pilhas não serem ideais, portanto não dão exatamente 1, 5V de d.d.p.. Outro motivo

que pode ocasionar diferenças entre o aplicativo e as medidas reais é os fios e garras

apresentarem resistência elétrica também. As potências devem apresentar valores próximos

do caso ideal. Os aparelhos do dia-a-dia considerados resistores são todos aqueles que

transformam energia elétrica em térmica, por exemplo: torradeira, chuveiro, secador de

cabelo, etc.

Experimento 2
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Material necessário (Kit 2):

• 10 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 5 Lâmpadas (3V − 2W ) com bocal;

• 6 Pilhas AA (1, 5V );

• 3 Suportes duplo para pilhas;

Dicas: O uso do bocal é opcional, porém ao utilizá-lo fica mais fácil a conexão das

garras com as lâmpadas. Caso não seja possível o uso dos bocais, recomenda-se que solde

fios nos terminais da lâmpada para a conexão com as garras. Peça para que os alunos

montem os três circuitos ao mesmo tempo, para assim comparar a intensidade do brilho de

cada lâmpada. É importante frisar que o polo positivo do conector das pilhas (fio vermelho)

deve estar ligado com o polo positivo da lâmpada (pino central).

Roteiro:

Agora vamos montar separadamente cada um dos três circuitos do “circuito 2”.

Etapa 4.5) Em qual(ais) dos três circuitos as lâmpadas têm o maior brilho?

Etapa 4.6) Sem efetuar medidas, responda: em qual das configurações há a maior

corrente elétrica? E a menor?

Etapa 4.7) Na configuração em série, foi possível notar um decréscimo no brilho

das lâmpadas, já em paralelo não, como observado anteriormente no aplicativo. Como

você explicaria esse fato? Seria possível ligarmos infinitas lâmpadas em paralelo então?

Justifique sua resposta

Exemplo de circuito implementado experimentalmente na figura 94:

Figura 94 – Circuito composto por gerador e lâmpadas.
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Objetivos: Montar um circuito funcional. Relacionar o brilho da lâmpada com a

potência elétrica e esta última com a diferença de potencial e intensidade da corrente.

Determinar corretamente a resistência elétrica das lâmpadas.

Resposta satisfatória: A potência é diretamente proporcional a d.d.p. e ao quadrado

da intensidade da corrente elétrica, portanto, quanto maior esses valores, maior será o

brilho da lâmpada. A maior corrente será no terceiro circuito, pois esse apresenta menor

resistência elétrica. Já a menor corrente será no segundo, uma vez que sua resistência

elétrica é a maior. É impossível ligar infinitas lâmpadas pois a corrente do circuito começa

a aumentar até ultrapassar a corrente limite do gerador (corrente de corte).

Experimento 3:

Material necessário (Kit 3):

• 4 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 2 LEDs (3V);

• 1 Mini chave liga/desliga;

• 1 Resistor (100Ω);

• 1 Bateria (9V);

• 1 Conector de bateria;

• 1 Multímetro.

Dicas: Coloque previamente fios com garras nos terminais da chave para facilitar a

conexão com outros elementos. Os LEDs possuem polos positivos e negativos discriminados

pelo tamanho de suas “pernas”, o polo positivo (perna maior) deve ser ligado com o polo

positivo da bateria. O resistor de 100Ω tem a função de não deixar queimar o segundo

LED quando a mini chave está aberta. O polo positivo da bateria (fio vermelho) deve ser

ligado ao polo positivo do LED.

Roteiro:

Agora, utilize o material fornecido para refazer experimentalmente o “circuito 3”.

Dica: O polo positivo do LED (extremidade maior) deve ser ligado ao polo positivo do

gerador. Deixe a bateria para ser o último elemento a ser inserido no circuito, para assim,

evitar possíveis queimas nos LEDs.



131

Etapa 4.8) Em seguida, com o auxílio do multímetro, determine a diferença de

potencial nos dois LEDs com o interruptor na posição ligado. Anote os valores encontrados

aqui:

Etapa 4.9) Agora, determine a diferença de potencial nos dois LEDs com o

interruptor na posição desligado. Anote os valores encontrados aqui.

Exemplo de circuito implementado experimentalmente na figura 95:

Figura 95 – Circuito composto por gerador, interruptor, LED e resistor de 100Ω com interruptor
aberto em (a) e fechado com LED em curto em (b).

Etapa 4.10) Esses valores correspondem aos encontrados no aplicativo? Em caso

negativo, explique as possíveis causas dessa discordância.

Etapa 4.11) Qual explicação você daria para a diferença de valores de d.d.p.

encontrados quando o interruptor está ligado para quando está desligado?

Objetivo: Montar um circuito funcional. Ligar corretamente um amperímetro e

um voltímetro no circuito e aferir suas respectivas medidas. Identificar uma situação de

curto-circuito.

Resposta Satisfatória: Os valores aferidos nos itens 4.6 e 4.7 devem ser próximos

aos encontrados no aplicativo e anotados na etapa 3.7. Quando o interruptor está ligado,

o LED 1 entra em curto, portanto toda a d.d.p. do gerador é cedida apenas para o LED 2

e o resistor, aumentando sua tensão e seu brilho.
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Experimento 4:

Material necessário (Kit 4):

• 2 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 2 Pilhas AA (1,5V);

• 1 Mini motor de corrente contínua 3V-6V;

• 1 Suporte duplo para pilhas.

Dicas: Acople ao motor algum dispositivo para ficar mais visível sua rotação, pode

ser uma hélice de papel por exemplo.

Roteiro:

No celular, abra o “circuito 4”. Em seguida, reproduza o circuito utilizando uma

voltagem de 3V .

Etapa 4.12) Por fim, inverta os polos dos geradores, o que acontece com o motor?

Faça o mesmo no aplicativo, qual explicação você daria para o fenômeno?

Exemplo de circuito implementado experimentalmente na figura 96:

Figura 96 – Circuito composto por gerador e motor de corrente contínua.

Etapa 4.13) Em que aparelho do seu dia-a-dia você consegue observar os tipos de

energia observado nesse circuito?

Etapa 4.14) Qual dos elementos de um circuito (gerador, resistor, receptor,

capacitor, etc) você associaria ao motor elétrico? Justifique sua resposta.
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Objetivo: Montar um circuito funcional. Relacionar a potência do motor com o

número de revoluções. Verificar as transformações de energia no circuito.

Resposta satisfatória: Ao aumentar a d.d.p. do gerador o motor recebe mais corrente,

o que causa um aumento em sua potência e, portanto, na frequência de rotação. Ao inverter

os polos dos geradores o motor elétrico gira no sentido contrário. Os aparelhos podem ser

todos aqueles que transformam energia elétrica em movimento, por exemplo: liquidificador,

ventilador, batedeira, etc. O motor elétrico pode ser classificado como receptor, pois

transforma energia elétrica em energia mecânica.

Etapa 5: Questionário de Análise

Organização:

Recomendamos que essa última etapa seja feita imediatamente após o término da

etapa de experimentação, pois assim os alunos se recordarão melhor dos procedimentos.

Também é aconselhável que as respostas sejam individuais.

Aconselhamos que seja feita uma comparação entre essas respostas finais com as

perguntas problematizadoras da etapa 1.

Etapa 5.1) Em todos os circuitos do aplicativo, fez-se necessário o uso do terra,

já nas montagens experimentais, não. Qual a sua explicação para isso?

Objetivo: Perceber a importância de dispositivos de segurança em circuitos elétricos.

Resposta satisfatória: O terra é um dispositivo de segurança, portanto o aplicativo

obriga a sua utilização para incentivar a montagem segura de circuitos elétricos.

Etapa 5.2) Você percebeu alguma transformação de energia elétrica em outra

forma de energia nos experimentos? Quais e em que momento? E o contrário, ocorreu?

Objetivo: Verificar as transformações de energia presentes nos circuitos.

Resposta satisfatória: Há transformação de energia elétrica em térmica por todo os

elementos do circuito (efeito Joule). Nos LEDs e lâmpadas temos transformação de energia

elétrica em luminosa. No motor temos a transformação de energia elétrica em mecânica e

sonora. Nas pilhas e baterias temos transformação de energia química em elétrica.

Etapa 5.3) Ao inserir uma lâmpada ou resistor, você conseguiu ver alguma(s)

similaridade(s) no comportamento do circuito? Qual(ais)?
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Objetivo: Relacionar uma lâmpada com um resistor.

Resposta satisfatória: Sim. As lâmpadas podem ser consideradas resistores, uma

vez que a maior parte da energia consumida por elas é dispersada na forma de calor.

Etapa 5.4) Qual relação você pôde observar entre a resistência em partes do

circuito e a corrente que as atravessavam?

Objetivo: Verificar a proporcionalidade entre resistência e corrente.

Resposta satisfatória: Pela lei primeira de Ohm, percebemos que corrente e resis-

tência são inversamente proporcionais quando a d.d.p. se mantém constante. Portanto,

nas regiões do circuito onde há valores de resistência maiores, teremos correntes menores,

assim como nas regiões onde a resistência é menor, a intensidade da corrente é maior.

Etapa 5.5) No aplicativo, de que forma você ligou o multímetro para medir

corrente? E para medir d.d.p.?

Objetivo: Associar corretamente amperímetros e voltímetros.

Resposta satisfatória: Na função amperímetro, o multímetro deve ser ligado em

série, uma vez que a corrente que deseja-se obter o valor deve passar integralmente por ele.

Já na função voltímetro, ele deve ser associado em paralelo, para que assim seja possível

medir a d.d.p. entre dois pontos distintos do circuito.

Etapa 5.6) Nos experimentos, para conseguir tensões superiores as nominais

fornecidas por um gerador, como você procedeu? Explique.

Objetivo: Associar geradores em série.

Resposta satisfatória: Colocando os geradores em série, pois assim suas tensões são

somadas.

Agora, os alunos responderão um questionário que auxiliará na avaliação do produto

educacional.
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Como podemos usar o aplicativo EveryCircuit e práticas

laboratoriais para estudar o tópico de circuitos?

Olá querido aluno, vamos começar!

Esse roteiro tem o objetivo de contribuir em seus estudos sobre circuitos elétricos,

auxiliando na compreensão sobre o tema e suas aplicações no nosso cotidiano. Além disso,

montaremos circuitos que serão implementados e testados em sala de aula. Para isso iremos

criar associações de pilhas e resistores, acender lâmpadas e leds, ligar motores e resolver

problemas, tanto virtuais quanto reais.

Para essa atividade você deverá utilizar algumas formulações matemáticas que

descrevem componentes elétricos e que já foram discutidas com o professor. Começaremos

com a primeira lei de Ohm que relaciona a diferença de potencial e a corrente através da

expressão:

U = R · i , (B.1)

onde U é a d.d.p. aplicada ao resistor, R é a sua resistência e i a intensidade da corrente

que o atravessa. Além disso, precisaremos calcular a resistência equivalente dos circuitos

elétricos, para isso usaremos duas expressões matemáticas, são elas:

• Em série:

Req = R1 +R2 +R3 + . . .+Rn . (B.2)

• Em paralelo:

1
Req

= 1
R1

+ 1
R2

+ . . .+ 1
Rn

, (B.3)
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onde R1, R2, R3, ..., Rn são os valores das resistências de cada resistor. A potência elétrica

também será calculada, para isso poderemos usar:

Pot = R · i2 , (B.4)

Pot = U2/R , (B.5)

Pot = U · i , (B.6)

onde Pot é a potência dissipada/consumida.

Etapa 1: Tutorial do uso do EveryCircuit

Vamos iniciar esta etapa do roteiro de atividades com a abertura do aplicativo

EveryCircuit em seu smartphone. Você deve acessar a Google Play Store ou Apple Store

para fazer download e instalá-lo. Depois de instalado, clique sobre seu ícone para abrir

o aplicativo. Uma vez instalado, não é necessário o uso de internet. Caso necessário, um

tutorial da instalação e uso desse aplicativo pode ser encontrado no endereço <https:

//sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial>. Também

é possível acessar o aplicativo pelo computador em seu navegador de internet, pelo link

http : //everycircuit.com/app/.

Na sequência, com o aplicativo aberto, vá na aba “Workspace” e clique em “Create

a new circuit”. Siga o passo a passo do tutorial apresentado pelo professor para aprender

como utilizar o aplicativo.

Etapa 2: Questões Problematizadoras (Motivadoras)

Antes de começar, vamos responder a quatro questionamentos que envolvem situa-

ções que podem ocorrer no nosso dia-a-dia, são eles:

• O que é preciso para haver corrente elétrica? Você já deve ter visto pássaros

pousados em fios de alta tensão sem sofrer “choque” algum. Qual explicação você daria

para isso?

https://sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/tutorialaplicativoeverycircuit/p%C3%A1gina-inicial
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• Quais relações há entre a intensidade da corrente elétrica e a resistência de um

material?

• A partir de um circuito elétrico convencional que formas de energia podem ser

geradas?

• Quais as vantagens e desvantagens de ligações de resistores em série e em paralelo?

Etapa 3: Laboratório Virtual

Leia atentamente as questões abaixo, elas guiarão o passo-a-passo da execução da

atividade. Só responda à questão seguinte após realizar as instruções e responder à questão

anterior.
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Etapa 3.1) Monte um circuito simples (1 gerador, 1 resistor e o terra). Varie os

valores da d.d.p. do gerador e da resistência do resistor. Quais mudanças você observa no

circuito?

Etapa 3.2) No circuito anterior, utilize o amperímetro e o voltímetro para medir a

corrente e a d.d.p do resistor e do gerador. Como você inseriu estes elementos no circuito?

Esse resistor respeita a 1a lei de Ohm?

Etapa 3.3) Desenhe um circuito composto por um gerador de 12V e dois resistores

de 2Ω em série. Qual a d.d.p. em cada resistor e a respectiva corrente? Qual a corrente

total do circuito? Use o espaço abaixo para o desenho e cálculos:

Agora reproduza esse circuito no aplicativo e verifique se seus resultados estão

próximos dos valores obtidos no aplicativo. A que conclusão você chegou?

Etapa 3.4) Desenhe um circuito composto por um gerador de 12V e dois resistores
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de 2Ω em paralelo. Qual a d.d.p. em cada resistor e a respectiva corrente? Qual a corrente

total do circuito?

Use o espaço abaixo para o desenho e cálculos:

Reproduza esse circuito no aplicativo e verifique se seus resultados estão próximos

dos valores obtidos no aplicativo. A que conclusão você chegou?

Qual relação você percebe entre as correntes totais nas etapas 3.3 e 3.4?

Etapa 3.5) Agora, determine os valores de i, i1 e i2 no circuito da figura 97.

Figura 97 – Circuito elétrico composto por 3 resistores de 1kΩ e uma fonte de tensão de 3V .
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Use o espaço abaixo para fazer suas contas:

Em seguida, reproduza esse circuito no aplicativo. Confira sua resposta com os

valores dados pelo aplicativo. Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse

circuito e salve a imagem com o nome de “circuito 1”. Anote aqui os valores obtidos através

do aplicativo.

Etapa 3.6) (UFRGS 2001- adaptada) Nos circuitos representados na figura 98, as

lâmpadas 1, 2, 3, 4 e 5 são idênticas. As fontes que alimentam os circuitos são idênticas e

ideais. Considere as seguintes afirmações sobre o brilho das lâmpadas.

I - As lâmpadas 1, 4 e 5 brilham com mesma intensidade.

II - As lâmpadas 2 e 3 brilham com mesma intensidade.

III - O brilho da lâmpada 4 é maior do que o da lâmpada 2.

Figura 98 – Diferentes associações de lâmpadas em um circuito elétrico.

Quais estão corretas? Justifique sua resposta.
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Monte os 3 circuitos acima no aplicativo e confira sua resposta, utilize um gerador

de 3V para isso. Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a

imagem com o nome de “circuito 2”.

Etapa 3.7) (FUVEST 1991- adaptada) Dois LEDs iguais, de 3V cada um, estão

ligados a uma bateria de 9V , como mostra a figura 99.

Figura 99 – Circuito composto por bateria, leds, resistor e interruptor.

O LED B está em série com o resistor R de 200Ω e estando o interruptor C aberto,

os LEDs acendem. Ao fechar o interruptor C, o que acontece com cada um dos LEDs?

Ao abrir o interruptor, o que acontece com o brilho do LED B?

Monte no aplicativo o circuito acima (com o resistor) e confira sua resposta, em

caso de discordâncias de resultados justifique-as.

Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem com

o nome de “circuito 3”. Por fim, retire o resistor do aplicativo e explique o que acontece.
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Etapa 3.8) No aplicativo, faça um motor elétrico de 3V − 6V funcionar na sua

voltagem nominal utilizando apenas geradores de 1, 5V , explique como você procedeu para

conseguir isso.

Tire um “print screen” da tela do seu celular com esse circuito e salve a imagem

com o nome de “circuito 4”.

Figura 100 – Circuito elétrico composto por um gerador e um motor elétrico DC.

Etapa 4: Prática Laboratorial

Agora iremos utilizar o aplicativo em conjunto com o material fornecido pelo

professor para montar circuitos reais e discuti-los. Fique atento às instruções dadas em

cada questão proposta. Para essas atividades você precisará saber:

• Fazer a correta leitura da resistência de um resistor através de suas cores (Figura

101):

• Utilizar o multímetro para medição de corrente contínua e tensão (Figura 102):

Inicialmente, conecte as pontas de prova preta (negativo) e vermelha (positivo) nos

respectivos lugares. A vermelha deverá ser colocada no segundo conector (do meio) e a

preta no terceiro (inferior). Nesse trabalho, iremos utilizar apenas as funções “escala DCV”

e “escala de medida de corrente”. Para escolher uma dessas funções basta girar a chave

seletora até a parte correspondente, automaticamente o multímetro irá ligar.
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Figura 101 – Tabela de código de cores para leitura de resistores.

Figura 102 – Figura ilustrando as funções e partes de um multímetro, juntamente com suas
descrições.

Cada função possui diferentes escalas de medida, a escala de tensão contínua (DCV)

varia de 0V a 1000V , para efetuar uma medida deve-se escolher a escala imediatamente

acima do valor esperado. A escala de corrente varia de 0A a 10A, de modo semelhante

escolha a escala imediatamente acima do valor esperado. Em caso de dúvida quanto ao

valor esperado da tensão ou da corrente, sempre selecione a maior escala e, se necessário,

reduza-a até encontrar a escala correspondente ao valor esperado.

Pedimos que deixe o multímetro ligado por no máximo 30 segundos, portanto só o

ligue após ter conectado ele no circuito e estiver preste a fazer as medições. Abaixo seguem

dois exemplos de ligações com o multímetro.
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Série (Figura 103):

Figura 103 – Foto mostrando um multímetro ligado em série.

Paralelo (Figura 104):

Figura 104 – Foto mostrando um multímetro ligado em paralelo.

Experimento 1:

Material necessário (Kit 1):

• 6 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 3 Resistores de 1kΩ;

• 2 Pilhas AA (1, 5V );

• 1 Suporte duplo para pilhas;

• 1 Multímetro.

Etapa 4.1) No seu smartphone, abra a imagem salva como “circuito 1”. Em seguida,

reproduza o circuito utilizando os fios, pilhas e resistores dados pelo seu professor. Com
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um multímetro meça as correntes i, i1 e i2. Anote seus valores abaixo:

Etapa 4.2) Compare os valores obtidos experimentalmente com os do aplicativo.

Houve divergências? Em caso positivo, o que pode ter gerado tais divergências?

Etapa 4.3) Determine a potência de cada resistor e compare com a potência do

resistor equivalente a eles. Faça seus cálculos aqui:

Etapa 4.4) No seu dia-a-dia, quais aparelhos elétricos você considera resistores?

Explique o porquê das escolhas.

Experimento 2:

Material necessário (Kit 2):

• 10 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 5 Lâmpadas (3V − 2W ) com bocal;

• 6 Pilhas AA (1, 5V );

• 3 Suportes duplo para pilhas;

Agora vamos montar separadamente cada um dos três circuitos da imagem “circuito
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2”. Ligue os circuitos apenas depois que todos já estejam montados, para que assim

economize as pilhas.

Etapa 4.5) Em qual(ais) dos três circuitos as lâmpadas têm o maior brilho?

Etapa 4.6) Sem efetuar medidas, responda: em qual das configurações há a maior

corrente elétrica? E a menor?

Etapa 4.7) Na configuração em série, foi possível notar um decréscimo no brilho

das lâmpadas, já em paralelo não, como observado anteriormente no aplicativo. Como

você explicaria esse fato? Seria possível ligarmos infinitas lâmpadas em paralelo então?

Justifique sua resposta.
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Experimento 3:

Material necessário (Kit 3):

• 4 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 2 LEDs (3V);

• 1 Mini chave liga/desliga;

• 1 Resistor (100Ω);

• 1 Bateria (9V);

• 1 Conector de bateria;

• 1 Multímetro.

Agora, utilize o material dado pelo seu professor para refazer experimentalmente o

“circuito 3”. Dica: O polo positivo do LED (extremidade maior) deve ser ligado ao polo

positivo do gerador. Deixe a bateria para ser o último elemento a ser inserido no circuito,

para assim, evitar possíveis queimas nos LEDs.

Etapa 4.8) Em seguida, com o auxílio do multímetro, determine a diferença de

potencial nos dois LEDs com o interruptor na posição ligado. Anote os valores encontrados

aqui:

Etapa 4.9) Agora, determine a diferença de potencial nos dois LEDs com o

interruptor na posição desligado. Anote os valores encontrados aqui:

Etapa 4.10) Esses valores correspondem aos encontrados no aplicativo? Em caso

negativo, explique as possíveis causas dessa discordância.
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Etapa 4.11) Qual explicação você daria para a diferença de valores de d.d.p.

encontrados quando o interruptor está ligado para quando está desligado?

Experimento 4:

Material necessário (Kit 4):

• 2 Fios finos com 8 cm de comprimento e garras nas duas pontas;

• 2 Pilhas AA (1,5V);

• 1 Mini motor de corrente contínua 3V-6V;

• 1 Suporte duplo para pilhas.

No celular, abra a imagem nomeada de “circuito 4”. Em seguida, reproduza o

circuito dela experimentalmente utilizando uma voltagem de 3V .

Etapa 4.12) Inverta os polos dos geradores, o que acontece com o motor? Faça o

mesmo no aplicativo, qual explicação você daria para o fenômeno?

Etapa 4.13) Em que aparelho do seu dia-a-dia você consegue observar os tipos de

energia presentes nesse circuito?

Etapa 4.14) Qual dos elementos de um circuito (gerador, resistor, receptor,

capacitor, etc) você associaria ao motor elétrico? Justifique sua resposta.
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Etapa 5: Questionário de Análise

Etapa 5.1) Em todos os circuitos do aplicativo, fez-se necessário o uso do terra,

já nas montagens experimentais, não. Qual a sua explicação para isso?

Etapa 5.2) Você percebeu alguma transformação de energia elétrica em outra

forma de energia nos experimentos? Quais e em que momento? E o contrário, ocorreu?

Etapa 5.3) Ao inserir uma lâmpada ou resistor, você conseguiu ver alguma(s)

similaridade(s) no comportamento do circuito? Qual(ais)?

Etapa 5.4) Qual relação você pôde observar entre a resistência em partes do

circuito e a corrente que as atravessavam?

Etapa 5.5) No aplicativo, de que forma você conectou o multímetro para medir

corrente? E para medir d.d.p.?
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Etapa 5.6) Nos experimentos, para conseguir d.d.p. superiores as nominais forne-

cidas por 1 pilha, como você procedeu? Explique e justifique.

Questionário avaliativo da atividade

Agora, vocês responderão um questionário que auxiliará na avaliação do produto

educacional. Sua opinião é muito importante, por favor, responda esse rápido questionário

para possíveis melhoras.

1) Na sua opinião, o uso do aplicativo facilitou sua aprendizagem dos conceitos já

estudados?

( ) não

( ) pouco

( ) sim

( ) bastante

2) Comparando esse tipo de aula com suas aulas convencionais você diria que esta

é:

( ) pior

( ) indiferente

( ) igual

( ) melhor

3) Com relação a montagem dos experimentos, o uso do aplicativo facilitou a

compreensão e a construção de circuitos reais?

( ) não

( ) pouco

( ) sim

( ) bastante
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4) Como você avaliaria essa atividade?

( ) ruim

( ) precisa melhorar

( ) razoável

( ) boa

( ) ótima

5) Você se sentiu mais motivado com essa atividade?

( ) não

( ) pouco

( ) indiferente

( ) sim

( ) muito

Comentários gerais:
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