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RESUMO

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas por professores e alunos no processo de
ensino aprendizagem, que trata da transmissão de energia por ondas eletromagnéticas,
desenvolvemos uma proposta de ensino baseada em procedimentos experimentais, focada
no desenvolvimento da tecnologia do rádio, a fim de oferecer uma ferramenta que facilite a
aprendizagem significativa. Desenvolveu-se uma proposta baseada nos aspectos
qualitativos dos fenômenos atinentes aos experimentos e assim buscamos facilitar o
entendimento fenomenológico da física envolvida nesta proposta.

Palavras-chave: proposta de ensino, transmissão de energia por ondas
eletromagnéticas, aprendizagem significativa.

ABSTRACT

In view of the difficulties faced by teachers and students in the teaching-learning
process, which deals with the transmission of energy by electromagnetic waves, we
developed a teaching proposal based on experimental procedures, which deals with the
transmission of energy by electromagnetic waves, focused on the development of radio
technology, in order to offer a tool that facilitates meaningful learning. A proposal is
developed based on the qualitative aspects of the phenomena related to the experiments and
thus we seek to facilitate the phenomenological understanding of the physics involved in
this proposal.

Keywords: Teaching Proposal, Transmission of Energy by Electromagnetic Waves,
Meaningful Learning.
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1 INTRODUÇÃO
A natureza sempre fascinou aos homens, desde a antiguidade surgiram pensadores
que tentaram responder a perguntas fundamentais sobre a natureza e mesmo sobre a
existencialidade humana. “De onde viemos?”, “para onde vamos?”. Os porquês e os como
algo se dá ou acontece desenvolveram inúmeros ramos de pensamento. A Física como
entendemos hoje surgiu desses pensamentos, antes entendida como filosofia e agora como
ciência da natureza, mas em essência ela continua com as mesmas características, tentar
explicar os fenômenos da natureza de uma forma lógica. É com esse sentimento que
desenvolvemos essa proposta de ensino, levantando os porquês e como que envolvem a
transmissão de energia por ondas eletromagnéticas.
Nosso objetivo precípuo é desenvolver um processo de ensino aprendizagem
baseado em conceitos qualitativos sobre a transmissão de energia por ondas
eletromagnéticas, tendo em vista o desenvolvimento da tecnologia da rádio transmissão.
Selecionamos três aparatos experimentais para desenvolvermos os conceitos necessários
para o processo de construção, bem como, de reforço dessas ideias. São eles: O
Experimento de Criação e Detecção de Ondas Eletromagnéticas de H. Hertz, A Bobina de
Tesla e O Rádio de Galena.
A abordagem da ciência por meio de experimentos didáticos tem uma grande importância na
aprendizagem dos estudantes, pois é na prática, motivados por sua curiosidade, que os alunos
buscam novas descobertas, questionam sobre diversos assuntos, e o mais importante,
proporciona uma aprendizagem mais significativa. Tendo em vista que nos experimentos os
conhecimentos prévios dos alunos, sendo levados em consideração, podem auxiliá-los bastante
para a apreensão de novos conhecimentos. E isso sendo feito de forma prática, algo que atrai
geralmente os alunos. (MORAES e JUNIOR, 2015, p.62).

Araújo e Abib (2003) apontam que as dificuldades e os problemas que afetam o
ensino de física não são recentes e têm sido diagnosticados há muitos anos. Segundo eles
uma das possíveis soluções apontadas indicam para uma orientação de se desenvolver uma
educação voltada para a participação plena dos indivíduos, que devem estar capacitados a
compreender os avanços tecnológicos atuais e a atuar de modo fundamentado, consciente e
responsável diante de suas possibilidades de interferência nos grupos sociais em que
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convivem. Nesse contexto o uso de atividades experimentais como estratégia de ensino de
Física tem sido apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas
de se minimizar as dificuldades de se aprender e de se ensinar Física de modo significativo
e consistente.
Tendo em vista a abordagem experimental como uma opção para a melhora do
processo de ensino aprendizagem, julgamos interessante o desenvolvimento dessa proposta
de ensino baseada na produção e análise fenomenológica dos experimentos que
desenvolveremos, mais ainda, por se tratar de aparatos fundamentais no desenvolvimento
tecnológico da eletrônica e das telecomunicações. A maioria dos conceitos que trataremos
envolvem o cotidiano dos alunos porém, em sua grande maioria, eles não conseguem
relacioná-los ao que se ensina em sala de aula. Fazer com que os alunos compreendam e
percebam a física como parte indissociável da vida em sociedade é fundamental para se
exercer a cidadania.
Selecionamos esse tema por observar tecnologias que envolvem o uso de ondas
eletromagnéticas no cotidiano da sociedade em geral e, ainda, o pouco conhecimento que
ela tem a respeito dessas tecnologias. Ainda temos, no ensino de física, o hábito de estudar
um assunto e, depois de uma prova, esquecê-lo completamente. É uma frase que ouvimos
as vezes_ “Não sei pra que estudar isso. Nunca vou usar em nada” _ Queremos que nossos
alunos saibam o porquê de estudar um determinado fenômeno ou assunto, que sua
aprendizagem seja efetiva, que eles possam refletir sobre as tecnologias, a natureza e a
sociedade que os circundam e assumam suas posições em relação a seus direitos e deveres
dentro desses contextos. Devemos então buscar assuntos relacionados ao cotidiano dos
alunos para tornarmos o processo de ensino aprendizagem mais significativo para eles e
conseguirmos despertar uma postura mais ativa e reflexiva nesse processo.
[...] Os trabalhos que envolvem situações do cotidiano tendem a favorecer o
aprendizado de conceitos novos na medida em que enfocam uma realidade vivida
pelos estudantes e que são normalmente caracterizadas por situações nas quais
os estudantes criam suas próprias concepções acerca de diversos fenômenos.
Desse modo, acredita-se que atividades relacionadas com aspectos do cotidiano
apresentam uma significativa importância, uma vez que os conceitos
relacionados com os fenômenos abordados podem ser analisados segundo as
conceituações científicas, permitindo aos alunos analisar e comparar a
adequação e limitação das diferentes interpretações, contribuindo-se assim para
que possam alcançar a desejada reestruturação conceitual. (ARAÚJO e ABIB,
2003, p. 190).
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Seguindo a análise dos autores supracitados, podemos nos deparar com inúmeras
características de atividades experimentais. Elas podem assumir o caráter demonstrativo,
quando o professor traz um experimento para demonstrar a validade de um conceito ou
teoria explicados em sala de aula. Podem ser atividades de laboratório fechadas, seguindo
um roteiro, que objetivam a constatação de uma teoria. E ainda, podem ser desenvolvidas
de maneira mais aberta, com a participação ativa dos alunos, privilegiando o pensamento
crítico e a reflexão a respeito dos fenômenos abordados através do diálogo entre professor e
alunos.
Os alunos do ensino médio apresentam muitas dificuldades em aprender os
conteúdos da física, e acabam estereotipando a disciplina como difícil por conter muitas
fórmulas e cálculos, confundindo a ferramenta (matemática) com os conceitos físicos que
ela ajuda a descrever. Assim, o processo de ensino e aprendizagem tradicional de
transmissão de conhecimento do professor para o aluno, focado na matematização e
“decoreba” de fórmulas podem ser o que leva os alunos a essa visão controversa de que
aprender física é coisa de pessoas excepcionais, gênios, ou mesmo “malucos”.
Como já vimos anteriormente, a abordagem experimental é um caminho a se seguir
para facilitarmos o processo de ensino aprendizagem. Nossa proposta de ensino além de
focada nesta abordagem é baseada em aspectos qualitativos da física envolvida nos
experimentos, onde focamos apenas na análise fenomenológica, sem nenhum cálculo
desenvolvido, e com a possibilidade de participação dos alunos na confecção dos aparatos,
o que torna o processo de ensino aprendizagem mais atrativo para os alunos e possibilita
uma maior abrangência do público alvo.
No capítulo dois deste escrito falaremos sobre a aprendizagem significativa de
David Ausubel e, ainda, da aprendizagem significativa crítica na visão do professor Marco
A. Moreira. No capítulo três falaremos sobre nossa proposta de ensino e indicaremos os
caminhos que podem ser seguidos para o seu desenvolvimento em sala de aula. Nos
subitens do capítulo três apresentaremos os aparatos experimentais, cada um
contextualizado

historicamente,

analisado

fenomenologicamente

e descritos seus

procedimentos de montagem. Por fim, no capítulo quatro, teremos nossas considerações
finais.
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Apresentamos nossa humilde proposta de ensino, como uma ferramenta para
desenvolvermos um processo de ensino aprendizagem, simples, objetivo, dinâmico e com
infinitas possibilidades de utilização e melhora, voltado para facilitar a aprendizagem de
nossos alunos a respeito da transmissão de energia por ondas eletromagnéticas e, com isso,
desmistificar a dificuldade de se aprender física.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Tendo em vista a enorme gama de processos de ensino e aprendizagem propostos
nas literaturas acadêmicas, bem como, as diversas práticas docentes que são utilizadas nas
escolas, deixamos nossa proposta de ensino aberta, para a sua utilização de acordo com a
prática docente do leitor, pois sabemos que não existe uma, e somente uma, prática de
ensino aprendizagem que seja eficaz e absoluta nas mais diversas turmas e escolas. Porém,
como uma sugestão, propomos a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel
que se mostra eficiente segundo diversos autores, inclusive para o Prof. Marco Antônio
Moreira, pesquisador e entusiasta do modelo de aprendizagem significativa de Ausubel. A
seguir abordaremos a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e aprendizagem
significativa crítica de Moreira.

2.1 A aprendizagem significativa de Ausubel
Ensinar não é uma tarefa fácil. Tendo em vista a pluralidade de personalidades que
temos em uma sala de aula, ainda mais em turmas ou escolas diferentes. Não existe uma
receita pronta que nos ensine a ensinar. Algumas abordagens podem ser bem sucedidas pra
uma turma, podendo não serem para outras. Cabe ao professor, através de pesquisa e
prática, desenvolver suas metodologias de ensino que melhor desenvolvam a aprendizagem
de seus alunos.
Nesta proposta de ensino lançaremos mão das ideias da teoria da aprendizagem
significativa, de David Ausubel. Esta teoria possui grande relevância em nossa proposta de
ensino, pois trataremos de um saber que permeia o cotidiano dos nossos alunos, a
tecnologia do receptor de ondas de rádio. Nesse contexto é grande o potencial da existência
de conhecimentos prévios, o que Ausubel definiu como sendo o conhecimento de um
determinado saber, que o aluno já possui em sua estrutura cognitiva. Para Ausubel, “o fator
mais importante de que depende a aprendizagem de um aluno é aquilo que ele já sabe, ou
seja, aquilo que está incorporado na sua estrutura cognitiva” (MOREIRA, 2000, p. 3).
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Para Moreira (2009) a ideia mais importante da teoria de Ausubel e suas possíveis
implicações para o ensino e a aprendizagem podem ser resumidas na seguinte proposição,
de sua própria autoria: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só
princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é
aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL, 1978, p.
IV).
Para muitos educadores este modelo pode não ser o mais simples ou o mais viável.
Levando em conta que averiguar o que o aluno já sabe de um determinado assunto, é
mapear sua estrutura cognitiva preexistente, uma tarefa nada trivial, ainda mais utilizandose de ferramentas como testes convencionais, que geralmente requerem respostas prontas,
as quais os alunos já estão acostumados a responderem de forma mecânica, por simples
memorização.
É importante destacar que para Ausubel “aquilo que o aluno já sabe” não se trata
simplesmente de um pré-requisito, como que para se aprender a multiplicar, deve-se
primeiro aprender a somar! Na verdade, para ele, “o que o aluno já sabe” se refere a
aspectos específicos da estrutura cognitiva que são relevantes para a aprendizagem de uma
nova informação. Por exemplo, se um aluno possuir a ideia de força da gravidade, podemos
introduzir outras ideias de força (elétrica e magnética), passando de um conceito mais
específico, para conceitos mais gerais.
Quando Ausubel nos diz para ensinar o aluno de acordo com o que ele já sabe, ele
nos desafia mais uma vez. O grande desafio aqui é construir um modelo de ensino pautado
nos subsunçores (denominação para conhecimentos prévios existentes na estrutura
cognitiva do aluno, dada por Ausubel), onde devemos identificar os conceitos
organizadores básicos do que vai ser ensinado e utilizar recursos e princípios que facilitem
a aprendizagem de maneira significativa.

Uma vez que o problema organizacional substantivo (identificação dos conceitos
organizadores básicos de uma dada disciplina) está resolvido, a atenção pode
ser dirigida aos problemas organizacionais programáticos envolvidos na
apresentação e no arranjo sequencial das unidades componentes. Aqui,
hipotetiza-se, vários princípios relativos à programação eficiente do conteúdo
são aplicáveis, independentemente da área de conhecimentos. (AUSUBEL, ibid.,
p. 189).
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Ausubel definiu o subsunçor como um conceito, uma ideia, uma proposição já
existente na estrutura cognitiva, capaz de servir como “ancoradouro” a uma nova
informação, de modo que esta adquira significado para o indivíduo. Assim, temos
aprendizagem significativa quando uma nova informação "ancora-se" em conceitos
relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Esse novo
conceito interage com o já existente e o modifica em função dessa ancoragem. Moreira
exemplifica:
Em Física, por exemplo, se os conceitos de força e campo já existem na estrutura
cognitiva do aluno, estes servirão de subsunçores para novas informações
referentes a certos tipos de forças e de campos como, por exemplo, a força e o
campo eletromagnéticos. Todavia, este processo de ancoragem da nova
informação resulta em crescimento e modificação dos conceitos subsunçores
(força e campo). Isso significa que os subsunçores existentes na estrutura
cognitiva podem ser abrangentes, bem elaborados, claros, estáveis ou limitados,
pouco desenvolvidos, instáveis, dependendo da frequência e da maneira com que
serviram de ancoradouro para novas informações e com elas interagiram. No
exemplo dado, uma ideia intuitiva de força e campo serviria como subsunçor
para novas informações referentes a força e campo gravitacional,
eletromagnético e nuclear, porém, na medida que esses novos conceitos fossem
aprendidos de maneira significativa isso resultaria em crescimento e elaboração
dos conceitos subsunçores iniciais. Ou seja, os conceitos de força e campo
ficariam mais abrangentes e elaborados e mais capazes de servir de subsunçores
para novas informações relativas a forças e campos correlatas (MOREIRA,
2009, p. 8).

Para Ausubel os conhecimentos desenvolvidos pela aprendizagem significativa são
organizados hierarquicamente na estrutura cognitiva dos indivíduos, onde elementos mais
específicos de conhecimento são ligados a conceitos, ideias e proposições mais gerais e
inclusivos. Esta organização decorre, em parte, da interação que caracteriza a aprendizagem
significativa.
Temos, também, a aprendizagem mecânica, muito comum no ensino de física, onde
a nova informação é aprendida de forma automática, sem interagir com conceitos
relevantes da estrutura cognitiva do aluno. Esse é o motivo de muitas vezes escutarmos de
nossos alunos_ “pra que estudar isso? Eu nunca vou usar pra nada!” _ Aquele escopo de
conhecimento não fez sentido para o aprendiz, logo ele o decora para as provas e depois o
descarta da memória. Mas como Moreira defende:
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Obviamente, a aprendizagem mecânica não se processa em um "vácuo
cognitivo", pois algum tipo de associação pode existir, porém, não no sentido de
interação como na aprendizagem significativa. Além disso, embora a
aprendizagem significativa deva ser preferida à mecânica por facilitar a
aquisição de significados, a retenção e a transferência de aprendizagem, pode
ocorrer que em certas situações a aprendizagem mecânica seja, desejável ou
necessária: por exemplo, em uma fase inicial da aquisição de um novo corpo de
conhecimento (MOREIRA, ibid., p. 9).

Então, não devemos desmerecer de vez o uso da aprendizagem mecânica, pois ela
pode ser útil em certas situações. No tocante ao escopo deste trabalho, poderemos nos
deparar com situações que nos forcem a usar desse tipo de aprendizagem para criar os
subsunçores necessários para o ensino da transmissão de energia por ondas
eletromagnéticas. A pesar das ondas eletromagnéticas estarem presentes em nossa vida
cotidiana, muitas vezes não nos atentamos para a física que modela este escopo de
conhecimento. Assim podemos encontrar alunos que não tenham nenhuma ideia relevante
sobre esse assunto.
Moreira (2000, p. 49) defende a aprendizagem significativa crítica, onde propõe que
quebremos com antigos paradigmas que permeiam a educação, para desenvolvermos tal
aprendizagem. Dentre esses paradigmas destacam-se “O conceito de verdade absoluta”,
fixa, imutável, em particular desde uma perspectiva polarizadora do tipo boa ou má. “O
conceito de certeza”, existe sempre uma e somente uma resposta “certa”, e é absolutamente
“certa”. “O conceito de entidade isolada”, ou seja, “A” é simplesmente “A”, e ponto final,
de uma vez por todas. “O conceito de estados e “coisas” fixos”, com a concepção implícita
de que quando se sabe o nome se entende a “coisa”. “O conceito de causalidade simples”,
única, mecânica; a ideia de que cada efeito é o resultado de uma só, facilmente
identificável, causa. “O conceito de que diferenças existem somente em formas paralelas e
opostas”, bom-ruim, certo-errado, sim-não, curto-comprido, para cima-para baixo, etc. E
por último, “O conceito de que o conhecimento é transmitido”, que emana de uma
autoridade superior, e deve ser aceito sem questionamento.
Para Moreira (ibid., p. 48) esses conceitos, tão antigos, ainda permeiam a educação
dos jovens brasileiros. De uma educação baseada nesses paradigmas resultariam
personalidades passivas, aquiescentes, dogmáticas, intolerantes, autoritárias, inflexíveis e
conservadoras que resistiriam à mudança para manter intacta a ilusão da certeza.
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2.2 A aprendizagem significativa crítica
Para desenvolvermos a aprendizagem significativa crítica, Moreira (ibid., p. 51)
propõe oito princípios básicos.
O primeiro é o princípio da interação social e do questionamento, ensinar e
aprender perguntas ao invés de respostas. O professor deve instigar o questionamento,
aguçar a curiosidade de seus alunos e despertar o interesse de aprender o assunto que se
trata, pois, para haver aprendizagem significativa, o aluno deve estar disposto a aprender,
ou qualquer esforço do professor será em vão. O professor e o aluno devem compartilhar os
significados do assunto tratado em aula. Essa interação causa um tipo de negociação, com
uma constante troca de perguntas e respostas, mas deve-se evitar respostas prontas e
acabadas, isso desestimularia o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, e a
formação de um aluno com consciência crítica.
Devemos estimular nossos alunos a fazer perguntas. Quando nossos alunos forem
capazes de formularem perguntas relevantes, apropriadas e substantivas, temos evidências
de aprendizagem significativa crítica.
Temos o segundo, o princípio da não centralidade do livro texto. Uso de
documentos, artigos e outros materiais educativos. Aqui Moreira defende o uso de outros
materiais didáticos para apoiar o processo de ensino aprendizagem. Não se deve banir o
livro texto das aulas, mas sim, encará-lo como mais um desses materiais de apoio.
Uma alternativa de materiais diferentes poderiam ser o uso de simuladores
computacionais, tirinhas de humor, com temas relevantes para o que se quer ensinar,
poemas, filmes e etc. O uso desses materiais facilita a assimilação e o querer aprender do
aluno, com materiais menos maçantes e menos formais a aprendizagem pode se dar de
forma mais fluída e leve para o discente.
O terceiro princípio é o aprendiz como preceptor/representador. Segundo Moreira,
o aprendiz é um preceptor/representador, ele percebe o mundo e o representa. Cada
fenômeno é modelado de uma maneira única por cada aluno, o mundo é o que ele percebe
sobre as coisas. Assim, o preceptor decide como representar em sua mente um objeto ou
um estado de coisas do mundo, ele toma essa decisão baseado naquilo que a sua
experiência passada sugere, é o que irá funcionar para ele. Essa percepção está intimamente
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ligada à percepção prévia. A ideia de percepção/representação nos traz a noção de que o
que “vemos” é produto do que acreditamos “estar lá” no mundo.
É importante que percebamos que o aluno é um preceptor/representador, uma vez
que como professores também percebemos o que ensinamos de uma maneira única. O que
devemos fazer então? Na verdade, através da linguagem e da comunicação, devemos tentar
reconhecer a maneira que nossos alunos percebem e representam o conteúdo que está
pretendendo ensinar para que assim, com um maior entendimento, e melhor troca de
significados possamos modelar os conceitos que queiramos ensinar.
Devemos observar que um tipo de representação que o aluno assume como
verdadeira, mas que na verdade pode estar em desacordo com o conhecimento estabelecido
e aceito, só será modificado se o modelo mental que ele tem for colocado a prova e falhar.
Caso contrário, não adianta dizer que esse conceito ou modelo está errado, o aluno
continuará a acreditar nele, pois o mesmo sempre funcionou para explicar sua
percepção/representação de mundo.
Nesse sentido, a capacidade de aprender poderia ser interpretada como a capacidade
de abandonar percepções inadequadas e desenvolver novas e mais funcionais (POSTMAN
e WEINGARTNER, 1969, p. 90; apud MOREIRA, ibid., p. 56).
O quarto princípio é o conhecimento como linguagem. A linguagem está
diretamente relacionada com processo de percepção e avaliação de percepções. Ela está
totalmente implicada em todas as nossas tentativas de perceber a realidade (MOREIRA,
ibid., p. 56).
Cada disciplina ensinada em sala de aula possui uma linguagem própria, com seus
símbolos, signos e significados. A ciência é um tipo de linguagem que tenta explicar como
a natureza funciona. A introdução dessa linguagem transforma a percepção do aluno, que
conhecendo essa nova linguagem, passa a perceber os fenômenos a sua volta de forma
diferente.
O ensino deve buscar a facilitação dessa aprendizagem e, aí, entra a cena o princípio
da interação social e do questionamento: a aprendizagem da nova linguagem é mediada
pelo intercâmbio de significados, pela clarificação de significados, enfim, pela negociação
de significados que é feita através da linguagem humana. “A linguagem é a mediadora de
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toda a percepção humana. O que percebemos é inseparável de como falamos sobre o que
abstraímos” (MOREIRA, ibid., p. 56).
O quinto é o princípio da consciência semântica. É importante observarmos que o
significado das palavras está nas pessoas e não nas palavras. Sejam quais forem seus
significados, esses foram atribuídos por pessoas, e, como vimos anteriormente, a percepção
é individual e particular para cada um. A palavra “mesa” para um pode significar, por
exemplo, “lugar de comer”, onde a mesma palavra para outro pode significar “lugar de
fazer cirurgia”! Aí observamos a importância do conhecimento prévio. Onde partimos de
subsunçores mais específicos para significados mais gerais na estrutura cognitiva dos
alunos.
O princípio da consciência semântica, embora abstrato, é muito importante para
o ensino e aprendizagem. Talvez seja mais fácil falar em significados. Como diz
Gowin (1981), um episódio de ensino se consuma quando aluno e professor
compartilham significados sobre os materiais educativos do currículo. Para
aprender de maneira significativa, o aluno deve relacionar, de maneira nãoarbitrária e não-literal, à sua estrutura prévia de significados aqueles que
captou dos materiais potencialmente significativos do currículo (MOREIRA,
ibid., p. 57).

Temos o sexto, o princípio da aprendizagem pelo erro. Errar é da natureza humana.
No processo de ensino aprendizagem devemos nos atentar mais aos erros, pois é corrigindo
os erros que aprendemos. É nesse momento que devemos aproveitar e colocar a prova os
modelos errôneos de nossos alunos, fazê-lo se frustrar com tal modelo, e assim gerar uma
quebra de paradigmas, o que leva a aprendizagem significativa.
O que observamos é que, na escola, simplesmente ignoramos os erros e os punimos,
com notas baixas e reprovações. Ensinamos conceitos, teorias, leis e fatos como se fossem
verdades absolutas. Mas sabemos que isso não é verdade. Modelos tidos como corretos no
passado, hoje já não têm validade, ficam obsoletos ou precisam de certos “limites de
validade”. Assim devemos reconhecer o erro como mecanismo humano fundamental para
se construir o conhecimento.
Nessa escola, os professores são contadores de verdades e os livros estão cheios
de verdades. Postman (1996, p. 120), no entanto, sugeriria outra metáfora:
professores como detectores de erros que tentassem ajudar seus alunos a reduzir
erros em seus conhecimentos e habilidades. Quer dizer, tais professores
buscariam ajudar seus alunos a serem também detectores de erros. Isso nos
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remete, outra vez, à ideia de aprendizagem significativa crítica: buscar
sistematicamente o erro é pensar criticamente, é aprender a aprender, é
aprender criticamente rejeitando certezas, encarando o erro como natural e
aprendendo através de sua superação. (MOREIRA, ibid., p. 58).

O sétimo é o princípio da desaprendizagem. Muitas vezes, um conhecimento prévio
de um determinado saber impede sua aprendizagem. Um exemplo é o da aprendizagem da
mecânica quântica. Muitos alunos parecem não captar os significados de conceitos da física
quântica por que não conseguem desaprender, isto é, não utilizar como ancoradouro certos
conceitos da física clássica.
Quando o ambiente não muda, ou muda lentamente, devemos nos preocupar em
aprender estratégias e conceitos de sobrevivência do passado, pois esses garantirão a
existência. Em um ambiente em constante transformação, devemos rever constantemente
nossos conceitos e estratégias de sobrevivência. Onde selecionamos o que ainda é relevante
e esquecemos do que está obsoleto, ou não serve mais. Não se trata de apagar da memória.
Simplesmente, trata-se de selecionar o que não é relevante, e deixarmos de usar.
Desaprendizagem tem aqui o sentido de esquecimento seletivo. É preciso
esquecer (no sentido de não usar, ...) conceitos e estratégias que são irrelevantes
para a sobrevivência em um mundo em transformação, não só porque são
irrelevantes, mas porque podem se constituir, eles mesmos, em ameaça à
sobrevivência (MOREIRA, ibid., p. 60).

Por fim, temos o oitavo princípio, o da incerteza do conhecimento. A base deste
princípio está relacionada com a linguagem. Para Moreira (ibid., p. 60) “definições,
perguntas e metáforas são os elementos mais importantes da linguagem na construção do
conhecimento humano, com eles constrói- se uma visão de mundo. Só se tem aprendizagem
significativa e crítica desses três elementos quando o aprendiz percebe que definições são
invenções, ou criações humanas, que servem para tentar responder a perguntas, indagações
sobre o mundo e sobre a vida, e todo nosso conhecimento é metafórico”.
Como visto no primeiro princípio, perguntas são instrumentos de percepção, as
respostas a essas perguntas dependem de como as percebemos e dos símbolos, ou seja, da
linguagem que dispomos para tentar respondê-las, tornado- as assim incertas. Quanto mais
limitado esse sistema de linguagem, mais incerta é a resposta da indagação.
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As definições, por sua natureza de aplicação e limites de validade, são incertas.
Usamos uma definição para um determinado corpo de conhecimento, sendo ela válida,
apenas nos limites do contexto para o qual foi inventada. É importante salientarmos que
uma definição não pode ser ensinada como verdade absoluta, pois como sabemos, muitas
definições são quebradas por limites de validade, obsolescência (surgimento de teorias mais
completas) e ainda podem existir outas definições que expliquem um mesmo saber de
forma diferente, tendo a mesma validade funcional.
Aprender alguma definição de maneira significativa crítica não é apenas dar-lhe
significado através da interação com algum subsunçor adequado, é também
percebê-la como uma definição que foi inventada para alguma finalidade e que
talvez definições alternativas também servissem para tal finalidade (POSTMAN,
1996, p. 172; apud. MOREIRA, ibid., p. 61).

Segundo Moreira (ibid., p. 61), “as metáforas são igualmente instrumentos que
usamos para pensar. Metáfora é muito mais do que uma figura poética. Não só os poetas
usam metáforas. Biólogos, físicos, historiadores, linguistas, enfim, todos que tentam dizer
algo sobre o mundo usam metáforas. A metáfora não é um ornamento. É um órgão de
percepção”.
Em física sempre nos deparamos com metáforas, modelos de pensamento
puramente metafórico como, por exemplo, o modelo planetário dos átomos. Sabemos que o
núcleo do átomo não é o sol e que os elétrons não são planetas orbitando- o, mas nos
utilizamos dessa modelagem, desse pensamento metafórico, para tentar responder nossas
perguntas sobre o átomo. O conhecimento humano é metafórico, logo, incerto!
O princípio da incerteza do conhecimento nos chama a atenção para nossa visão de
mundo. Ela é construída primordialmente pelas definições que criamos, pelas perguntas que
fazemos e pelas metáforas que utilizamos. Elementos esses que estão inter-relacionados
com a linguagem humana.
Esses princípios aliterados acima constituem a facilitação da aprendizagem
significativa crítica segundo Moreira (ibid., p. 61). A aprendizagem significativa depende
do que o aluno já sabe, ele ancora os novos conhecimentos a esses já existentes em sua
estrutura cognitiva, modificando tanto o subsunçor como o novo conhecimento aprendido.
Mas o que se pretende aqui é desenvolvermos a aprendizagem significativa crítica, aquela
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que permite que o sujeito faça parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, esteja fora dela,
manejar a informação para que ela seja útil para sua vida em sociedade, usar as tecnologias
sem idolatrá-las, como se elas trouxessem somente benefícios. Assim devemos procurar a
aprendizagem significativa crítica, para que preparemos nossos alunos a assumirem seus
direitos e deveres como cidadãos conscientes e atuantes em sua sociedade.
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3 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS E APLICAÇÃO PEDAGÓGICA
Até aqui nos aprofundamos na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e na
teoria crítica dessa vertente, segundo Moreira. Como mencionado anteriormente, essas
vertentes são sugeridas, cabe ao leitor a decisão de aplica-las ao roteiro da proposta que se
inicia. A partir de agora apresentaremos a proposta de ensino do conceito de transmissão de
energia por ondas eletromagnéticas, fundamentada em três experimentos, onde estes serão
abordados qualitativamente para a construção desse conceito de transmissão de energia.

3.1 Uma proposta de ensino do conceito de transmissão de energia por ondas
eletromagnéticas.
Nossa proposta é voltada para os aspectos qualitativos dos fenômenos que envolvem
ondas eletromagnéticas e transmissão de energia. Assim sugerimos dois tipos de
abordagens:
I- A abordagem demonstrativa. Podendo ser utilizada quando há pouco tempo para
desenvolver os conceitos e a construção dos experimentos em sala de aula/laboratório.
Tendo em vista o vasto currículo que é cobrado do professor, por vezes, não resta muito
tempo para desenvolver uma atividade experimental mais elaborada e completa. Assim
sugerimos que o docente reproduza os experimentos que serão apresentados e os utilize, da
forma mais criativa possível, em aulas demonstrativas, chamando os alunos ao
questionamento e reflexão a respeito dos fenômenos ali demonstrados, buscando sempre
uma aprendizagem significativa.
II- A abordagem com montagem dos experimentos pelos alunos e discussões
fenomenológicas. É uma abordagem que requer um maior tempo disponível. Como opção
podemos trabalhar com laboratórios não estruturados (LNE), são atividades de laboratório
que visam maior grau de liberdade quanto as observações dos fenômenos por parte dos
alunos, não seguindo um passo a passo “engessado” do tipo:_ “faça isso.” Então “descubra
aquilo”! _. É claro que, para este roteiro, teremos que seguir um certo passo a passo quanto
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a confecção dos experimentos, mas a parte fenomenológica pode ser tratada com maior
grau de liberdade com os alunos.
Segundo Araújo e Abib (2003), as atividades com LNE permitem uma abordagem
que privilegia os aspectos qualitativos envolvidos no processo, com destaque para os
aspectos de natureza conceitual, que podem ser relacionados com a verificação de conceitos
espontâneos, teste de hipóteses e mudança conceitual, empregando uma metodologia que
possibilita que os alunos busquem por si mesmos as respostas e soluções para os problemas
apresentados. Estas atividades podem ser desenvolvidas baseadas em questões
problematizadoras ou através de situações que possibilitem verificar a adequação ou não do
modelo não estruturado diante de eventuais deficiências formativas dos alunos.
Até aqui, trouxemos uma gama de informações de como desenvolver esta proposta
de ensino, porém sabemos que isso não é o suficiente para se começar por conta própria e
desenvolvê-la na prática. Assim, não querendo sermos pretenciosos em ensiná-los a
lecionar, trazemos um pequeno exemplo de como darmos a partida neste roteiro.
Primeiramente devemos estudar os experimentos que aqui são elencados, devemos
dominar muito bem os conceitos de ondulatória, ondas eletromagnéticas e energia. O
professor deve estar sempre muito bem preparado;
Desenvolva os protótipos dos experimentos por conta própria. Isso lhe dará mais
propriedade na hora de auxiliar seus alunos a os fazerem em sala ou no laboratório. E,
ainda, servirá para aulas experimentais expositivas;
Procure começar as aulas com um problema gerador, de preferência um que esteja
relacionado ao cotidiano dos alunos.
Exemplo1: Deliberar sobre o funcionamento de um controle remoto. Indagar se os
alunos sabem alguma coisa a respeito de como esse aparelho funciona. (Experimento de
Hertz).
Exemplo 2: Deliberar sobre formas alternativas de energia (eólica, hidrelétrica,
nuclear, solar, etc.). Tentar chamar a atenção para essas diferentes formas de energia, bem
como, das diferentes formas de transformação de energia envolvidas nesses processos.
Indagar os alunos se há uma forma de se ligar um aparelho elétrico sem o uso de
eletricidade convencional (pilhas ou rede elétrica). (Bobina de tesla/ Rádio de Galena);
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Exemplo 3: Deliberar com os alunos sobre as telecomunicações, o uso dos aparelhos
celulares, da internet, da televisão e do rádio. Indaga-los sobre o funcionamento dessas
tecnologias e propormos tentar desenvolver esses conceitos tão complexos desde seus
primórdios, mostrando a evolução científica junto da evolução da eletrônica no
desenvolvimento dessas tecnologias. (engloba todos os experimentos); e
Exemplo 4: Deliberar sobre os carregadores de celular sem fio. Pode não fazer parte
do cotidiano de nossos alunos, mas certamente alguns já ouviram falar ou conhecem o
significado. Indagar sobre o princípio de funcionamento desse carregador e tentar
desenvolver esse conceito através da transmissão de energia por ondas eletromagnéticas.
Para a abordagem demonstrativa, depois do passo anterior, podemos demonstrar o
funcionamento de um aparato, de preferência na ordem que se apresentam neste roteiro,
aguçando a curiosidade e despertando o interesse dos alunos para o assunto, para assim, o
desenvolvermos, preferencialmente de forma significativa e crítica, como sugerido no item
2.2 deste escrito.
Para a abordagem com montagem dos experimentos pelos alunos e discussões
fenomenológicas, após apresentar e desenvolver os problemas geradores, podemos levar a
turma para o laboratório, verificando o material necessário para cada experimento,
reproduzindo o passo a passo da montagem e o distribuindo para os alunos, verificando as
condições de segurança e dividindo a turma em grupos de no máximo cinco alunos. Os
experimentos sugeridos neste roteiro não necessitam de equipamentos complicados ou
caros para sua confecção nem mesmo de cálculos matemáticos para calibração ou
comprovação. Nos voltamos para o enfoque conceitual, tornando o processo de montagem
bastante simplificado.
Haverá situações de falta de um laboratório para esse fim. Como opção, podemos
desenvolver o processo de confecção em sala de aula, ou mesmo propormos como atividade
extra classe, em grupo ou individualmente, dependendo das possibilidades dos alunos.
O importante é fazermos nossos alunos porem as mãos na massa e tentarem
reproduzir os experimentos. A partir daí, devemos seguir com discussões a respeito dos
fenômenos que puderam ser percebidos pelos alunos, construindo uma aprendizagem
significativa sobre os conceitos físicos por trás dos experimentos.
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Por fim, devemos levantar novamente os problemas geradores iniciais e tentar obter
explicações condizentes aos conceitos cientificamente aceitos e ensinados, o que nos dá
sinais de uma aprendizagem significativa e crítica.
Esta proposta de ensino tem por finalidade desenvolver os conceitos de transmissão
de energia por ondas eletromagnéticas, partindo do Experimento de Hertz, que comprovou
a existência das ondas dessa natureza, já previstas por Maxwell anteriormente, passando
para A Bobina de Tesla, que também envolve fenômenos eletromagnéticos e culmina num
aparelho de rádio que funciona sem eletricidade. Seguimos então com os princípios de
funcionamento de cada experimento e uma abordagem histórica a respeito de seus
inventores.

3.2 O gerador e detector de ondas eletromagnéticas de Hertz
O experimento de geração e detecção de ondas eletromagnéticas foi realizado por
Heinrich Hertz, em 1888, na cidade de Karlsruhe, Alemanha (CICHON e WEISBECK,
1995). Esse experimento será utilizado para introduzir a noção da existência e da
transferência de energia por ondas eletromagnéticas.
Esse é o primeiro experimento que utilizaremos para introduzir, de forma
significativa, a nossos alunos, a existência das ondas eletro magnéticas. Partindo do
pressuposto, é claro, que eles já tenham conhecimentos prévios de ondulatória, cargas e
campos elétrico e magnético.
A ideia primordial é construirmos um processo de ensino aprendizagem mais leve,
com menos memorização de fórmulas ou definições exatas. Ao contrário, queremos que o
aluno construa seu modelo mental sobre esse fenômeno e seja capaz de destacar aspectos
importantes do que for observado no experimento.
Não queremos diminuir a importância do formalismo matemático em nossos
modelos físicos, no entanto, o professor, como pessoa mais próxima do processo de ensino
aprendizagem, deverá julgar a pertinência da aplicação de tal formalismo. Neste contexto, é
interessante aguçarmos o imaginário de nossos alunos e criarmos neles a vontade, ou
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predisposição, em aprender sobre tal fenômeno. Pois se o aprendiz não quiser aprender, de
nada adiantará nosso esforço em o fazê-lo.
Assim sugerimos uma abordagem fenomenológica, sem roteiros prontos, ou com
um passo a passo, que limite a visão dos alunos. Deixemos que eles possam descobrir
aspectos importantes e/ou relevantes, deixemos que eles possam interagir consigo mesmos
e atuemos como orientadores para que não se percam dos objetivos traçados.
Tenhamos em mente que objetivamos, com esse experimento, mostrar a existência
das ondas eletromagnéticas e, por conseguinte, extrairmos, dos fenômenos observados, a
ideia de transmissão de energia por ondas eletromagnéticas.

3.2.1 Sobre Heinrich Rudolf Hertz
H. Hertz nasceu em 22 de fevereiro de 1857, em Hamburg, Alemanha. Filho de
Gustav F. Hertz e Anna Elisabeth Pfeffekorn, que tinham outros quatro filhos mais jovens.
O pai era advogado, e foi senador. A mãe era professora. Ele iniciou os estudos aos seis
anos, na escola particular de Richard Lange, o qual era muito exigente. Sua mãe o
incentivava a ser o primeiro da turma. Muito cedo, Hertz mostrou uma inclinação prática,
aos doze anos, ele tinha uma bancada e ferramentas para trabalhar madeira. Mais tarde, ele
adquiriu um torno e, com ele, criou aparelhos espectrais e outros aparelhos físicos. Ele
tinha um dom incomum para idiomas, modernos e antigos. Ele deixou a escola de Lange
aos 15 anos para entrar no Ginásio Johanneum, onde foi o primeiro de sua turma em grego;
ao mesmo tempo, ele teve aulas particulares de árabe.
Em 1875, Hertz foi para Frankfurt, para estudar engenharia. De 1875 à 1876 ele
estagiou em empresas de construção, e em seu tempo livre, estudava para o exame estadual
de engenharia. De 1876 à 1877, prestou serviço militar, no regimento ferroviário de Berlim.
Em 1877 mudou- se para Munique, com a intenção de estudar na escola politécnica
Hochschule. Desde seus dias de ginásio, no entanto, ele tinha tendências conflitantes em
relação às ciências naturais e a engenharia. Enquanto se preparava para a engenharia,
estudara regularmente matemática e ciências naturais. Com a aprovação do pai e a
promessa de apoio financeiro contínuo, ele decidiu se matricular, em 1877, na Universidade
de Munique, seguindo a carreira de físico em vez de engenheiro.
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Sob a orientação de Jolly, Hertz iniciou seus estudos em matemática, lendo
Lagrange, Laplace e Poisson, aprendendo matemática e mecânica em seu desenvolvimento
histórico e aprofundando sua identificação com investigadores do passado. Já no segundo
semestre, ele passou a estudar no laboratório de Jolly e, ainda, no de Beetz, que ficava na
escola técnica de Hochschule.
Em 1878, Hertz foi para Berlim, estudar com Helmholtz. Ele soube do anúncio de
um prêmio oferecido pela Faculdade Filosófica de Berlim pela solução de um problema
experimental, relativo à inércia elétrica. Helmholtz, que havia proposto o problema e tinha
grande interesse em sua solução, forneceu a Hertz uma sala em seu Instituto de Física,
direcionou-o para a literatura sobre o problema e prestou atenção diária ao seu progresso.
Ele ganhou o prêmio da Faculdade de Filosofia em 1879, recebendo uma medalha, uma
publicação no Annalen der Physik (Anais de Física) em 1880 e o profundo respeito de
Helmholtz.
Em 1880, Hertz fez seu exame para o doutorado. Ele começou como assistente
assalariado de Helmholtz nos trabalhos práticos do Instituto Físico de Berlim. A maioria de
suas publicações era sobre eletricidade; além de indução eletromagnética e inércia de
eletricidade, publicou sobre carga residual em dielétrico e, mais importante, em raios
catódicos. Em dois artigos, em 1883, ele concluiu que os raios catódicos não eram correntes
de partículas elétricas como muitos investigadores supunham, mas distúrbios invisíveis do
éter que produziam luz quando absorvidos pelo gás.
Em 1883, Hertz mudou-se para Kiel, trabalhando como professor da Faculdade de
Kiel até 1885. Mostrou- se um bom professor, mas as limitações de laboratório de Kiel o
fizeram recusar o convite para professor associado. Depois disso, foi contratado pela
Universidade de Karlsruhe, onde trabalhou quatro anos. Em julho de 1886, após um
namoro de três meses, casou-se com Elisabeth Doll, filha de um colega, e em novembro de
1886 ele iniciou os estudos experimentais que o tornariam mundialmente famoso. No rico
laboratório de Karlsruhe, ele encontrou bobinas de indução que lhe permitiram enfrentar o
problema da teoria de Maxwell, que Helmholtz havia estabelecido para o prêmio da
Academia de Berlim em 1879. No final de 1888, ele havia ultrapassado os termos do
problema de Helmholtz e confirmado a existência de ondas elétricas finitas propagadas no
ar.
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Em setembro de 1888, Hertz recusou o convite da Universidade de Giessem e a
indicação para ser substituto de Kirchhoff, em Berlim. Mudou- se para Bonn, assumindo
como professor de física da Universidade de Bonn. Em Bonn, ele continuou o estudo
teórico da teoria de Maxwell, iniciado em Karlsruhe; essa pesquisa levou a dois artigos
clássicos sobre o assunto, publicados em Annalen der Physik em 1890. Na primavera de
1891, ele iniciou a pesquisa que o ocuparia quase exclusivamente até sua morte: um estudo
puramente teórico dos princípios da mecânica inspirados no novo trabalho de Helmholtz
sobre o princípio da menor ação.
A partir de seus trabalhos em Karlshure, Hertz obteve reconhecimento
internacional, recebendo vários prêmios e participando de várias sociedades científicas
importantes. Em 1888, ele foi premiado com a Medalha Matteucci da Sociedade Científica
Italiana. Em 1889, ganhou o Prêmio Baumgartner da Academia de Ciências de Viena e o
Prêmio La Caze da Academia de Ciências de Paris. Em 1890, ganhou a medalha de
Rumford da Royal Society e, em 1891, o prêmio Bressa da Academia Real de Turim. Entre
1888 e 1892, foi eleito membro correspondente de várias sociedades científicas
importantes, incluindo a Academia de Ciências de Berlim, a Sociedade Literária e
Filosófica de Manchester, a Sociedade Filosófica de Cambridge e a Accademia dei Lincei.
Hertz sentia-se doente desde 1888. Sofria de uma doença óssea rara, perdeu todos os
dentes de uma só vez, sentia muitas dores. Veio a faceler em 1 de janeiro de 1894, em
Bonn, aos trinta e seis anos de idade. Hertz deixou para trás sua esposa e duas filhas,
Johanna e Mathilde, que emigraram da Alemanha nazista em 1937 para morarem em
Cambridge, Inglaterra.

3.2.2 O experimento de Hertz
Voltando ao nosso experimento, em 1888, H. Hertz, com o intuito de provar a
existência das ondas eletromagnéticas, já previstas na teoria eletromagnética de J. Maxwell,
desenvolveu um aparato para criação e detecção das ondas eletromagnéticas. Esse aparato
consistia em um Oscilador de centelha e duas antenas de dipolo, uma para a transmissão e
outra para recepção dos sinais eletromagnéticos. Outros objetos foram utilizados para
provar que esse fenômeno tratava- se, verdadeiramente, de geração e detecção de ondas
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eletromagnéticas, entre eles, um prisma de cera, que serviria para provar a refração do sinal
emitido. Esse fenômeno será discutido mais a diante.
O princípio de funcionamento é simples de se entender. O gerador de centelha cria
uma grande diferença de potencial (DDP) capaz de romper a rigidez dielétrica do ar,
produzindo, entre os polos da antena transmissora, uma centelha, parecida com um raio.
Temos então um pulso de ondas eletromagnéticas, gerado pelo centelhamento, que se
propagam no espaço. Essas ondas transportam energia e momentum, sem transportar
matéria, e essa energia é captada pela antena receptora, onde observamos o surgimento de
uma outra centelha, ou seja, as ondas eletromagnéticas induzem uma grande DDP de
mesma magnitude na antena receptora, que também rompe a rigidez dielétrica do ar. Uma
centelha gerando outra através do espaço sem nenhuma conexão aparente entre elas.
A seguir traremos uma ilustração do experimento de Hertz em sua forma original,
bem como, outros modelos do mesmo e um passo a passo de sua montagem.

Figura 1- Aparato original do experimento de geração e captação de ondas eletromagnéticas de H. Hertz

Fonte: https://pt.sodiummedia.com/img/obrazovanie/187/opiti-stoletova-i-ih-znachenie-dlya-sovremennogoponimaniya-yavleniya-fotoeffekta-2.jpg.

Nesse aparato, idealizado e produzido por H. Hertz, podemos observar uma grande
bobina geradora de alta tensão, uma antena transmissora e uma antena receptora,
constituídas por dois pares de hastes metálicas, separados por uma pequena distância, da
ordem de milímetros, com bolas metálicas em suas pontas, que servem para aumentar a
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capacitância do sistema ressonador. Quando uma centelha é gerada na antena transmissora,
uma outra é induzida nas Hastes da antena receptora.
Figura 2- Modelo de bancada do experimento de Hertz

Fonte: https://mgmdenia.files.wordpress.com/2017/03/experimento_hertz.jpg

Neste modelo de bancada podemos observar a bobina geradora de alta tensão ligada
a antena geradora do pulso eletromagnético, e a antena receptora de forma circular. Ao se
gerar uma faísca na antena transmissora, pode-se observar outra na antena receptora. A
seguir, na figura 3, mostraremos um esboço de como ocorre a geração e a propagação de
uma onda eletromagnética, segundo o modelo físico aceito.

Figura 3- Esboço da geração e propagação da onda eletromagnética no experimento de Hertz

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NmoYRdheRVY&list=PLpqtEp05YVtvIZZbSx9pwDk3PZ0tD
mDIT&index=1
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A descarga elétrica causada pela centelha gera um pulso de ondas eletromagnéticas
que se propagam no espaço. O detector a direita da figura, ao experimentar o pulso gera
uma centelha entre o espaçamento do anel, ou seja, ele é utilizado como a antena receptora,
que foi tratada na figura 1.
Figura 4- Modelo da proposta de ensino

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=NmoYRdheRVY&list=PLpqtEp05YVtvIZZbSx9pwDk3PZ0tDmD
IT&index=1.

Nosso aparato desenvolvido para sala de aula é basicamente uma reprodução desses
últimos que apresentamos nas figuras 1 e 2. Que se constitui de uma fonte geradora de alta
tensão, uma antena transmissora e uma receptora. Nos utilizamos de material de baixo
custo para sua confecção. Introduzimos uma pequena lâmpada de tungstênio na antena
receptora para facilitar a visualização da tensão gerada na antena receptora. Nosso gerador
de alta tensão é um acendedor piezoelétrico, que gera uma tensão ao ser comprimido. A
seguir traremos os procedimentos para montagem deste aparato.

3.2.3 Materiais e procedimentos para montagem do experimento
Apresentamos a lista de materiais para se reproduzir este experimento. Serão
necessários os seguintes materiais:
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- 01 metro de fio de cobre 3 mm, desencapado;
- 01 acendedor piezoelétrico, ou um circuito de uma “raquete mata mosquito”;
- 60 cm de fio elétrico flexível de 2 mm;
- 02 contatos elétricos tipo jacaré;
- 01 lâmpada tipo NE 02;
- 02 bases retangulares de isopor, de aproximadamente 10 x 20 cm;
- 04 bases retangulares e/ou cilíndricas com aproximadamente 10 cm de altura; e
- cola quente.
Segue- se, agora, o processo de montagem:
1º Corte o fio de cobre de 3mm em quatro partes iguais (25 cm cada);
2º Prepare as bases. Usando cola quente, cole as quatro bases retangulares e/ou
cilíndricas, de 10 cm de altura, nas bases retangulares de 10 x 20 cm, duas em cada base
maior;
3º Cole as hastes de cobre, feitas no passo 1º, nas partes superiores das bases feitas
no passo 2º, deixando um espaçamento de 3 a 5 mm entre as pontas das hastes;
4º Prepare a fonte geradora de alta tensão. Desmontando o acendedor piezoelétrico,
separe os fios referentes aos polos, positivo e negativo. Com o fio elétrico flexível de 60
cm, faça dois pedaços iguais. Conecte aos contatos tipo jacaré, um pedaço para cada
contato. Por fim cada pedaço num polo do circuito do acendedor;
5º Escolha uma das antenas como sua receptora. Conecte, nela, a lâmpada de neon;
e
6º Na antena transmissora, engate os conectores, um em cada haste da antena. E
pronto, seu experimento estará feito.
Obs.: pode- se usar papel alumínio nas hastes das antenas para aumentar a
capacitância, no caso da antena transmissora, bem como, a eficiência na captação da
energia da onda propagada na antena receptora.

3.2.4 Outras considerações fenomenológicas
Se todos os passos foram seguidos corretamente, com as antenas uma de frente para
a outra, ao clicar o botão do acendedor piezoelétrico e/ou circuito da “raquete mata
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mosquito” observaremos uma centelha entre o espaçamento da antena transmissora, e a
lâmpada, na antena receptora, acenderá com um pequeno brilho. Assim observamos a
transmissão de energia da antena geradora para a receptora, pelas ondas eletromagnéticas.
Por essa observação, alcançamos um dos objetivos com sucesso. Resta agora
demonstrar a natureza ondulatória deste fenômeno. Para isso propomos uma série de vídeoaulas que demonstram de forma didática, e por profissionais da física, os fenômenos de
refração, difração e interferência de ondas eletromagnéticas, respectivamente nos links:
https://www.youtube.com/watch?v=CZt_f956MTM&list=LLhIZ8xOeNe1lHD_GVHhxB
Ww&index=4;
https://www.youtube.com/watch?v=pJPc8e5MXwo&list=LLhIZ8xOeNe1lHD_GVHhxBW
w&index=4&t=0s; e
https://www.youtube.com/watch?v=AG1G-5BDNqc.
A abordagem por vídeo aula é mais uma opção para o professor, caso a escola não
ofereça os subsídios básicos para a demonstração dos fenômenos descritos a cima. Ela
reúne uma grande quantidade de informações, que podem subsidiar o professor em uma
discussão mais detalhada o professor pode discutir mais detalhadamente com seus alunos
após a apresentação das mesmas. É uma tarefa que pode ser proposta como atividades para
casa, segundo as possibilidades dos alunos, ganhando um tempo a mais para os
aprofundamentos necessários em sala de aula.

3.3 A bobina de Tesla
Abordaremos este experimento como reforço para a ideia de transmissão de energia
por ondas eletromagnéticas, uma vez que com ele acenderemos uma lâmpada a distância.
3.3.1 Sobre Nikola Tesla
Antes de começarmos a discutir sobre o experimento e seus fenômenos, devemos
conhecer um pouco sobre a história da vida do inventor deste aparato. Nikola Tesla nasceu
em 1856 na vila de Smiljan, no antigo Império Austríaco, onde hoje é a Croácia. Ele era
filho de um padre ortodoxo, e seu destino era entrar para o clero, o que não era sua vontade,
e sim do seu pai.
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Depois de contrair e se recuperar de uma cólera, o pai de Tesla aceitou encaminhálo para a escola Politécnica Austríaca, onde iniciou o curso de engenharia, exibindo um
excelente desempenho. Porém, não chegou a terminar o curso, devido a seu vício em jogos
que o fez gastar todo dinheiro destinado a seus estudos. Nunca se formou na faculdade,
faltando um semestre para tal (BADUR et. al., 2016, p. 3).
Depois de uma série de viagens e empregos, Tesla começou a trabalhar na empresa
de Thomas Edison, na filial da França. Em 1884 ele se mudou para Nova Iorque onde faria
o cerne de suas pesquisas e descobertas. Após um desentendimento com Edison, criou sua
própria empresa e começou a fazer suas próprias pesquisas.
Em N.I, em sua segunda empresa, a Tesla eletric company, ele criou sua primeira
invenção revolucionária, a máquina de indução. Esta máquina trouxe grande prestígio à
empresa e o interesse de diversos financiadores do país. Em especial George Westinghouse,
famoso engenheiro e empreendedor americano, que vinha tentando criar e patentear um
motor de corrente alternada (AC) há algum tempo. Westinghouse, convencido que a
invenção de Tesla dominaria o mercado, licenciou o uso desta, e contratou-o como
consultor.
Um grande empasse se deu em 1886, conhecido como guerra das correntes. Tomas
Edison defendia o uso da corrente contínua, enquanto Westinghouse e Tesla defendiam a
corrente alternada. Com a aplicação de transformadores e o advento da máquina de
indução, o uso do sistema de corrente alternada se consolidou.
Após a consolidação do sistema AC, Tesla se dedicou aos seus experimentos. Em
1891, ele criou sua bobina ao estudar e expandir os experimentos de H. Hertz sobre os
tópicos de radiação eletromagnética.
Tesla utilizou sua bobina para realizar diversos experimentos, em especial na
tentativa de transmitir energia elétrica sem fios. O laboratório de Tesla em
Colorado Springs possuía uma bobina de dezesseis metros de diâmetro,
conectada a uma espécie de antena, usada para continuar os experimentos de
transmissão de energia. Em certa ocasião, esta bobina causou uma falta de
energia na área ao queimar dínamos de uma central de energia a dez
quilômetros de distância. A altíssima frequência do circuito, junto com centenas
de kilowatts de energia sendo liberados, criou arcos elétricos que passavam
pelos enrolamentos dos dínamos e acabava por destruir os isolamentos destes
(BADUR et. al., ibid., p. 4).

Tesla ficou obcecado pela ideia de transmissão de energia sem fio, estava certo que
sua ideia era genuína e que revolucionaria o mundo. Passou então muitos anos tentando
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construir uma grande bobina que gerasse energia para o mundo inteiro, o que, devido aos
altos custos e pouca eficiência, enfraqueceu seus investimentos e o levou a falência.
Em 1928, Tesla consegue sua última patente, um protótipo para um avião com
decolagem vertical. Após isto, ele estava sem emprego e sem financiadores, foi quando em
1934, a companhia Westinghouse o alojou em um quarto no hotel New Yorker e passou a
pagar-lhe um pequeno salário. Em 7 de janeiro de 1943, ele foi encontrado morto em seu
quarto de hotel, vítima de uma trombose coronária.

3.3.2 O uso da bobina de Tesla para reforçar a ideia de transferência de energia por ondas
eletromagnéticas.
A existência das ondas eletromagnéticas foi prevista pelo físico e matemático James
Clerk Maxwell em 1864 e posteriormente comprovada por Heinrich Hertz em 1887
(NUSSENZVEIG, 2006).
Na seção anterior, introduzimos o conceito de transmissão de energia das ondas
eletromagnéticas com o experimento de Hertz. Agora nos utilizaremos da bobina, criada
por Nicola Tesla, para reforçarmos este conceito.
A bobina de Tesla é um transformador elevador de tensão a núcleo de ar que opera
em altas frequências e baixas correntes. Os modelos mais modernos são conhecidos como
Bobina de Tesla do Estado Sólido (SSTC) que utilizam sistemas transistorizados para obter
altas tensões, nos referiremos à SSTC simplesmente como bobina de Tesla. Nosso modelo
desse experimento é uma adaptação, mais segura para utilização em sala de aula do modelo
original criado por Tesla, pois trabalha com baixas correntes, diminuindo os riscos para os
que estão manipulando o experimento. Esse aparato é constituído basicamente por uma
bobina primária, uma secundária e um circuito ressonante transistorizado.
No Experimento de H. Hertz vimos que uma descarga na antena emissora induz
uma centelha na antena receptora. Agora com a bobina de Tesla vamos observar a presença
de uma grande DDP na bobina secundária, que ocasiona, ao aproximarmos uma ponta
metálica, um centelhamento, parecido com um raio, na parte superior do enrolamento
secundário, é a quebra da rigidez dielétrica do ar. Além disso, ao redor desse transformador
oscilante, os campos elétrico e magnético são muito intensos, e nos aproveitaremos disso
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para focar num fenômeno particular, “acender uma lâmpada sem uso de conexões
elétricas”.
Figura 4- Quebra da rigidez dielétrica do ar

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bobina_de_Tesla

Entende-se por rigidez dielétrica do ar o campo elétrico máximo aplicado a este
elemento no qual ele não conduz eletricidade. Valores superiores a este rompem essa
rigidez dielétrica, fazendo as moléculas de ar conduzirem eletricidade, gerando raios,
semelhantes aos de tempestades.
A lâmpada que acende sem contatos elétricos é o nosso “carro chefe”. Praticamente
todos nossos alunos já tiveram contato com uma lâmpada, com a geração de luz artificial
gerada por elas, seja em suas casas, nas escolas ou mesmo nas ruas. E é do conhecimento
deles, que para acender uma lâmpada é necessário o uso de energia elétrica, fios elétricos,
um interruptor! Mas a ideia de acender uma lâmpada sem nenhum tipo desses componentes
seria no mínimo intrigante.
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Figura 5 – Mini bobina de Tesla acendendo uma lâmpada

Fonte: https://www.marlonnardi.com/p/como-fazer-uma-mini-bobina-de-tesla.html.

É nesse fenômeno que chamaremos a atenção para a transmissão de energia por
ondas eletromagnéticas, fazendo analogia com a energia elétrica, dos circuitos das
lâmpadas de casa, que necessitam de “energia” para acender as lâmpadas, com a energia
dos campos eletromagnéticos que acendem a lâmpada à distância, sem nenhum tipo de
contato elétrico.
O interior de uma lâmpada fluorescente é preenchido por um gás que, na presença
do campo elétrico, ioniza-se. Nas paredes internas da lâmpada há um revestimento de
fósforo, responsável pela característica branca das lâmpadas fluorecentesanca. Quando na
presença de um campo elétrico, os íons são acelerados e chocam-se com a parede de
fósforo, este último emite luz devido a energia absorvida pelo choque. Como temos um
campo variável, hora em uma direção, hora em outra, variando com uma frequência
elevada, os íons chocam- se de um lado e outro, na mesma frequência do campo elétrico,
gerando incandescência na lâmpada, ou seja, luz.
Devemos nos atentar que a energia transportada em uma onda eletromagnética fica
armazenada nos campos elétricos e magnéticos. Nossa lâmpada acendeu pela influência
direta do campo elétrico, que é percebido com grande intensidade do lado de fora da bobina
de Tesla, o campo magnético em uma bobina é observado no seu interior, assim boa parte
da energia não é aproveitada para acender a lâmpada. Talvez, se Nicola Tesla tivesse
observado essa grande perda de energia de sua bobina, não tivesse insistido tanto na
transmissão de energia elétrica sem fio. Mas isso é apenas uma especulação, e seria
interessante levarmos nossos alunos a refletir sobre isso.
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Pelas equações de Maxwell, sabemos que um campo magnético variável gera um
campo elétrico variável e perpendicular a ele, e vice e versa. Assim observamos uma
interação indissociável dos campos variáveis, a onda eletromagnética, que se propaga no
espaço, transmite energia sem necessitar de um meio material para isso. Assim, quando
falamos que a lâmpada acende pela influência do campo elétrico variável da bobina de
Tesla, na verdade, estamos dizendo que isso acontece pela ação do campo elétrico da onda
eletromagnética.

3.3.3 Materiais e procedimentos para montagem da mini bobina de Tesla
Descreveremos os materiais necessários, bem como, os procedimentos para a
construção de uma mini bobina de Tesla. A seguir temos a lista de materiais necessários
para a montagem, eles podem ser encontrados em lojas de produtos eletrônicos, internet ou
mesmo em sucatas de equipamentos eletroeletrônicos:
1 Base de madeira de aproximadamente 13X8 cm.
1 Cano 3/4" com 8.4 cm de altura.
1 Conector/Clip de bateria 9V.
1 Fita adesiva.
5 Metros fio esmaltado 28.
1 Transistor 2N2222 ou BC548 ou BC337.
1 Resistor de 22k (vermelho, vermelho, laranja, dourado) ou 27k cor (vermelho,
violeta, laranja, dourado).
1 Fio 0,3mm ou 0,5mm com 30cm de comprimento.
Essa é a lista de ferramentas que serão utilizadas para a montagem da mini bobina
de Tesla: ferro de solda, estanho, alicate de corte e pistola de cola quente.
Descreveremos os procedimentos para montagem do experimento. Em primeiro
lugar, vamos fazer o enrolamento da bobina secundária. Pegue o cano de 3/4 de polegada, o
fio esmaltado e a fita adesiva. Na base do cano, cole o fio com um pedaço de fita adesiva,
deixando um pedaço de 10 cm de sobra. Em seguida, comece a enrolar o fio em volta do
cano, até chegar na parte superior dele. No final do cano, corte o fio, cole a extremidade
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com a fita adesiva, igual fizemos no início, e a parte solta dobre para dentro do cano. A
figura 6 ilustra esse passo a passo.
Figura 6- Ilustração do procedimento para confecção da Bobina secundária

Fonte: https://www.marlonnardi.com/p/como-fazer-uma-mini-bobina-de-tesla.html.

Depois do enrolamento da bobina secundária pronta, vamos usar cola quente para
fixá-la na base de madeira. A parte a ser colada é aquela deixamos os 10 cm de fio
esmaltado sobrando, que ficará livre e rente à base
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Figura 7- ilustração da fixação da bobina secundária à base

Fonte: https://www.marlonnardi.com/p/como-fazer-uma-mini-bobina-de-tesla.html.

O terceiro e último passo é trabalharmos o circuito primário. Pegue o transistor
2n222, afaste suas três “perninhas” para facilitar a soldagem. Com a parte reta, ou a que
tenha algo escrito, voltada para cima, use a cola quente para fixá-lo na base de madeira.
Pegue o fio mais grosso, fixe uma das pernas na base de madeira, com cola quente,
deixando uma parte, que chegue até o transistor, livre. Com a parte maior desse fio, faça
duas voltas sobre a bobina secundária, a parte que sobrar desse fio grosso, fixaremos
próximo a bobina secundária com cola quente, deixando o resto do fio livre.
Vamos soldar o fio esmaltado e uma das pontas do resistor na “perninha” do meio
do transistor (base). Para isso, devemos lembrar de raspar a ponta do fio, tirando o esmalte.
Vamos soldar a ponta do fio mais grosso, da bobina secundária na “perninha direita
do transistor.
Vamos juntar o fio do terminal positivo do conector/ clip de bateria 9V com a
segunda parte do fio grosso da bobina primária, em seguida soldá-los na parte que sobrou
do resistor.
Por fim, soldamos o terminal negativo do conector/ clip na “perninha” esquerda do
transistor.
OBS1: se, após conectar a bateria de 9V, a bobina não acender a lâmpada: inverter
os fios da bobina primária, ou seja, trocar um pelo outro onde foram soldados
primeiramente.
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Obs2: Para efeito de acabamento, pode-se fazer uma esfera de papel, revestida de
folha de alumínio (de uso doméstico), e fixar no topo da bobina secundária. No final
teremos um aparato como apresentado na figura 5.
A bobina de Tesla mostra-se um experimento fascinante, por mais que o aluno já
tivesse contato com este. Os fenômenos que observamos são empolgantes e chamam a
atenção. Com a abordagem fenomenológica podemos facilitar a aprendizagem do aluno,
fazendo com que a ideia que eles têm da física seja repensada e, assim, não seja mais
encarada como algo maçante ou tedioso, com “decorebas” e cálculos matemáticos sem fim.
Tendo em vista nosso objetivo de reforçar a ideia de transmissão de energia por
ondas eletromagnéticas, ao acender a lâmpada à distância, constatamos a transformação
desse tipo de energia em energia luminosa. O professor pode aprofundar os conceitos de
ressonância que é muito importante nesse experimento, como nosso objetivo é focado nos
aspectos qualitativos, não nos aprofundamos nesse tema, mas deixamos abertas as
possibilidades de aprofundamento e possibilidades de abordagens que o leitor julgue
pertinente.

3.4 O rádio de galena
Seguindo a evolução tecnológica e cronológica, depois do experimento de Hertz,
que provara a teoria de Maxwell, sobre a existência das ondas eletromagnéticas, da criação
do circuito ressonante de Tesla, a bobina de Tesla, que induzia sinais eletromagnéticos pelo
espaço, chegamos à invenção do aparelho de rádio. Assim apresentamos como último
experimento de nossa proposta de ensino o rádio de cristal de galena, aparelho receptor de
ondas de rádio de amplitude modulada (AM), que se utiliza da energia das ondas
eletromagnéticas para seu funcionamento, transformando energia eletromagnética em
energia sonora.
Este experimento, apesar de simples de se reproduzir, se mostra uma ferramenta
muito interessante para se trabalhar o conceito de transmissão de energia por ondas
eletromagnéticas, uma vez que os próprios alunos podem colocar “a mão na massa” e
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reproduzirem o experimento, despertando o interesse e a curiosidade em aprender a respeito
dos fenômenos físicos por trás do seu funcionamento.
Em nosso cotidiano, vivemos imersos em tecnologias que se utilizam dos princípios
de funcionamento básicos contidos nesse aparato tão simples, a saber: controles remotos,
celulares, televisores etc. No entanto, não conseguimos se quer saber sobre como se dá o
funcionamento deles. O rádio de galena é o predecessor dessas tecnologias, surgiu antes
mesmo da eletrônica e isso o torna potencialmente didático e, por que não, divertido de se
trabalhar em sala de aula.

3.4.1 A história do rádio
Existe muita polêmica em torno de quem inventou do rádio. Na maioria das
biografias tem-se como seu inventor o italiano Guglielmo Marconi, fato este que
colocaremos a prova! Nos utilizaremos do excelente trabalho de Joel da Costa Farias,
“Landell de Moura: O brasileiro que inventou o rádio” para embasarmos os fatos
históricos que culminaram na invenção do rádio.
Após o Experimento de Hertz muitos estudos se desenvolveram acerca do fenômeno
da criação e detecção das ondas eletromagnéticas. Um ator importante no início desse
cenário foi o professor Oliver Lodge que, em 1º de junho de 1884, realizou uma
palestra/demonstração na Royal Institute, onde realizou um envio e recepção de ondas
eletromagnéticas, através de um gerador de centelha e um receptor, este localizado cerca de
quarenta metros de distância da fonte, com três salas e uma escadaria como obstáculos.
O experimento funcionou, mas o professor não cogitou a possibilidade de transmitir
algum sinal inteligível através de seu aparato. Os conhecimentos apresentados naquela
ocasião foram amplamente divulgados e mais tarde o professor Lodge repetiu essa
demonstração em Oxford, Inglaterra. Um fato importante dessas demonstrações foi a
apresentação de aparatos que poderiam melhorar a detecção de ondas eletromagnéticas,
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dentre eles se destaca o “coesor”1 (tubo de vidro com o interior preenchido com limalha de
ferro) tornava o receptor mais eficiente.
Um segundo ator aparece nesse entremim temporal, O professor Augusto Righi. Ele
também pesquisara as ondas de Hertz e aprimorara o trabalho de Lodge. É nesse contexto
que aparece Guglielmo Marconi, italiano, nascido em 1874, filho de Giuseppe e Annie
Marconi. Os biógrafos mencionam que a ideia do telégrafo sem fio ocorreu a Marconi no
verão de 1894, ao ler o obituário de H. Hertz. Mas o fato é que Marconi trabalhava há
alguns anos no laboratório de Righi, na universidade de Bolonha, o qual escrevera o tal
obituário, acompanhado de uma discussão a respeito do trabalho de Hertz, o que lhe
proporcionou ter acesso as tecnologias que culminaram na ideia de utilizar as ondas de
Hertz na transmissão de telegrafia. Os “marconistas” acreditam fielmente na ideia genuína
de seu ícone, porém sabemos que “nada acontece do nada”, ou seja, toda tecnologia que se
cria é desenvolvida de estudos e pesquisas prévias.
Marconi chegou a apresentar a ideia a Righi, mas depois, negou a participação de
seu mentor no invento. Em 1897, Righi escreveu a Lodge: "Tenho muita curiosidade para
conhecer o aparelho [de Marconi], mas suspeito que o que ele montou aqui se parece com
meu oscilador e seu coesor". Estes fatos já nos fazem duvidar do mérito de criação
atribuído a Marconi.
Fato é que no ano de 1894, após esses acontecimentos, Marconi começa a
desenvolver suas ideias. Fazia experimentos de transmissão de sinais eletromagnéticos no
sótão de sua casa, e começara a aprimorar seus coesores. Descobriu que adicionando uma
placa no topo do coesor e enterrando no chão uma outra placa na outra extremidade
conseguia atingir distâncias maiores, descobriu ainda que uma colina não impedia a
passagem do sinal através de si. Assim em 1895 já conseguia transmitir sinais a uma
distância de aproximadamente uma milha.

Nesse estágio, Marconi precisava de apoio financeiro para ir em frente. Annie,
que pertencia à família Jameson, produtora de uísque, e tinha muitos contatos na
Inglaterra, pôs-se a trabalhar, e logo os dois mudaram-se para Londres com um
aparelho de demonstração e cartas de apresentação. A partir daquele momento,
o progresso de Marconi seguiu sem impedimentos. Patrocinadores logo se
1

Em 1874, Braun havia descoberto que certas substâncias, em particular o mineral galena, conduziam
eletricidade em uma direção, mas não em outra. Esse mineral é a base de nosso aparelho de rádio.
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apresentaram, destacando-se entre eles o engenheiro-chefe dos Correios,
William Preece. Marconi patenteou seu aparelho (em 2 de junho de 1896);
fundou a Marcony Company; fez demonstrações públicas em Salisbury Plain. A
Marinha britânica testou seu telégrafo sem fio em manobras de combate e o
adotou. Ele continuou aumentando o alcance de seus transmissores. Os jornais
relatavam tudo. Marconi adquiriu fama no mundo inteiro (FARIAS, 2011, p. 7).

Após essa projeção de Marconi, o professor Lodge escreve ao Times, lembrando de
suas demonstrações públicas realizadas em 1894, bom como as “instruções dadas a
Marconi por Righi, elogiou o sucesso comercial que o aparelho atingiu e criticou os
exageros da imprensa quanto ao que Marconi “inventara”, dizendo “A única descoberta
importante neste aspecto foi feita em 1888 por Heinrich Hertz” Após esses acontecimentos
em 1897 Lodge patenteia todos os aspectos de seu sistema, inclusive um de suma
importância, a sintonia. Neste contexto, os detalhes do invento de Marconi eram secretos,
mas a lei britânica dava os direitos a quem primeiro patenteasse o produto. Por onze anos a
Marconi Company sonegou os direitos pecuniários devidos a Lodge, porém com a
renovação das patentes desse professor por mais sete anos, a empresa compra de Lodge
seus direitos de patente e o contrata como consultor.
As polêmicas ao redor da invenção do rádio não ficam só entre Lodge e Marconi.
Nos debruçando na literatura da referência, vemos o escândalo do coesor de mercúrio
utilizado por Marconi, mas que na verdade fora tecnologia desenvolvida por outros
cientistas. Temos o nome do russo Popov, que em 1899 estabeleceu comunicação via rádio
com navios russos, temos a figura de Henri Tesla que em 1892 e 1893 "propôs os
elementos essenciais" do rádio, que os tribunais norte-americanos rejeitaram o depósito de
patente de Marconi em 1900 em favor da patente anterior de Tesla, de 1897, onde a
Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou as patentes de Marconi em favor daquelas de
Tesla, em 1943. Outro personagem que aparece trabalhando na tecnologia do rádio é Ernest
Rutherford, que já realizava transmissões e fez demonstrações em Cambridge, entre 189495.
Verdade seja dita! Nessa época as produções científicas a respeito da tecnologia do
rádio estavam fervilhando por todo o mundo, isso devido ao “start” inicial dado pela
experiência de Hertz, em 1888. Assim é normal que muitos nomes sejam encontrados,
atrelados ao desenvolvimento da tecnologia do rádio. Marconi certamente tem seus méritos
pela difusão e popularização dessa tecnologia, ainda mais quando em 12 de dezembro de
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1901, realiza uma transmissão do Código Morse da Inglaterra para a “Terra Nova”,
cruzando o atlântico. É importante salientar que até aqui estamos falando do aparelho de
rádio criado para transmitir apenas o Código Morse. A voz falada teve sua primeira
transmissão em 1906 pelo canadense Reginald Fessenden.
Gostaríamos de apresentar o verdadeiro criador do rádio! Trata-se, curiosamente, de
um brasileiro, o padre Roberto Landell de Moura. Nascido em 21 de janeiro de 1861, filho
de José Ferreira de Moura e de Sara Mariana Landell de Moura, que tinham mais onze
filhos. Estudou no colégio dos jesuítas de São Leopoldo-RS. Veio morar no Rio de Janeiro,
onde estudou na Escola Politécnica (atual Escola de Engenharia da UFRJ). Pela influência
de seu irmão, decide abandonar a Escola Politécnica e seguir com seu irmão para Roma
com a finalidade de se formar padre. Ingressou então no Colégio Pio Americano para dar
início a carreira eclesiástica e, para seguir a vocação científica, matriculou-se na
Universidade Gregoriana que estava localizada ao lado desta instituição religiosa.
Depois de formado em Roma, retorna ao Brasil em novembro de 1886. No Rio de
Janeiro esteve diretamente em debates científicos com D. Pedro II, que era interessado ne
ciência da transmissão do som. No ano seguinte fora transferido para o Rio Grande do Sul,
no ano de 1892 fora para São Paulo, e foi neste estado que se deram as primeiras
transmissões da voz falada por um aparelho de rádio.

Mesmo dedicado a sua vocação religiosa o Padre Landell de Moura sempre
observava e refletia sobre fenômenos naturais. Desta forma deduziu e escreveu
em suas anotações:
“Todo movimento vibratório que até hoje, como no futuro, pode ser transmitido
através de um condutor, poderá ser transmitido através de um feixe luminoso; e,
por esse mesmo fato, poderá ser transmitido sem o concurso desse agente”.
“Todo movimento vibratório tende a transmitir-se na razão direta de sua
intensidade, constância e uniformidade de seus movimentos ondulatórios, e na
razão inversa dos obstáculos que se opuserem à sua marcha e produção”.
“Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa
desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, ou sob nossos pés, e eu
farei chegar minha voz até lá” (FARIAS, ibid., p. 21).

Certamente, por sua formação científica europeia, Landell de Moura teve contato
com os conhecimentos que se desenvolviam naquele continente após a descoberta de Hertz,
com isso desenvolveu seu próprio aparelho de rádio. No ano de 1893, na capital de São
Paulo, o Clérigo Cientista realizava suas primeiras transmissões e recepções de rádio, da
voz falada, com sucesso, a uma distância de aproximadamente oito quilômetros.
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Como podemos ver em Farias (2011, p. 21), todos estes primeiros testes foram
realizados no ano de 1893, ou seja, dois anos antes do italiano Guilherme Marconi fazer
suas primeiras experiências elementares por intermédio de ondas hertizianas, em Pontéquio,
perto de Bolonha, na primavera de 1895 (FORNARI 1960, p. 42 apud FARIAS, ibid., p.
22). E, como outra referência a respeito das experiências de Landell de Moura, Almeida
afirma que “ainda no ano de 1900, na presença do cônsul britânico o Sr. Lupton e de outras
pessoas, o Padre realizou experiências de telegrafia e telefonia sem fio”. Tal fato aconteceu
no dia três de junho e foi registrado, no dia dez do mesmo mês, pelo Jornal do Comércio,
da cidade do Rio de Janeiro (ALMEIDA, 1983, p.25, apud FARIAS, ibid., p. 22).
Para o Brasil da época, as invenções de Landell de Moura eram tidas como heresias,
atos de bruxaria, e mesmo para os agnósticos seus feitos eram tidos por indiferentes, ele
não conseguiu o apoio devido de seus compatriotas. Assim em 1901 decide partir para os
Estados Unidos da América, afim de patentear suas invenções revolucionárias. Perante o
Patent Office ele também encontrou inúmeras burocracias, e para as solicitações de
patentes datadas de 4 de outubro de 1901, 16 de janeiro de 1902 e 9 de fevereiro de 1903,
respectivamente, para o Telefone sem fio, o Telégrafo sem fio e o Transmissor de ondas.
Após cumpridas todas as formalidades exigidas por aquele órgão, finalmente foram
concedias as patentes: 771917 de 11 de outubro de 1904, para o transmissor de ondas;
775337 de 22 de novembro de 1904, para o telefone sem fio; e 775846 de mesma data da
anterior, para o telégrafo sem fio.
Landell de Moura retorna ao Brasil em 1905, e solicita ao então presidente da
república, Rodrigues Alves, que o conceda dois navios da Marinha para que demonstrasse
suas invenções. Mais uma vez sua nação o vira as costas, seu pedido é negado por parecer
maluquice. Desiludido o Padre resolve abandonar seus experimentos e pesquisas,
resolvendo dedicar-se exclusivamente ao sacerdócio. Ele morreu aos 67 anos, em 30 de
junho de 1928, em Porto Alegre.
Pouco, ou quase nada, se comenta sobre esse icônico cientista brasileiro. Trazemos
esta referência histórica para que se possa divulgar seus feitos e contribuições para a
ciência, bem como, para lembrar que em nossa nação também se produz conhecimento e
ciência. Devemos elevar o prestígio de nossos pensadores e “o orgulho de nossa nação”
trazendo aos nossos alunos figuras importantes como a de Landell de Moura.
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3.4.2 O Receptor de ondas de rádio.
Como funciona um aparelho de rádio? Para que possamos escutar uma música, ou
uma notícia em nossa estação de rádio favorita, nós precisamos sintonizar a sua frequência
(a frequência da emissora) em nosso aparelho receptor. Assim, para que exista esta sintonia
necessitamos de dois aparelhos, o emissor e o receptor de ondas eletromagnéticas. Isso já
nos é familiar, basta lembrarmos do Experimento de Hertz, onde tínhamos uma antena
transmissora e uma receptora. Mas a novidade é que as ondas geradas podem possuir
informação útil acoplada, ou seja, as ondas eletromagnéticas geradas, por exemplo, por uma
estação emissora de rádio, transportam os sinais audíveis e inteligíveis, que o locutor ou a
música geram, essas ondas são conhecidas como Portadoras.
Na estação emissora temos um sistema eletrônico para acoplar informações sonoras
às portadoras. No aparelho receptor temos um sistema eletrônico que extrai a informação da
portadora e reproduz no auto falante. A seguir, trazemos a figura 8 que exemplifica um
processo de transmissão e recepção.
Figura 8- Esquema simplificado de uma transmissão radiofônica

Fonte: http://files.comunidades.net/graar/Introduccao_basica_as_ondas_de_radiofrequencias.pdf.

No microfone, as vibrações sonoras são convertidas em vibrações de corrente
elétrica. As vibrações da corrente elétrica, agora na antena do transmissor,
geram as ondas eletromagnéticas que se propagam através do meio (ar, no caso)
com a velocidade de 300 000 km/s. Na antena do receptor, a onda
eletromagnética captada origina vibrações da corrente elétrica, qualitativamente
idênticas àquelas que deram origem à onda, na antena transmissora. No alto
falante, uma das partes do receptor, essas vibrações da corrente elétrica são
convertidas em vibrações sonoras, qualitativamente idênticas àquelas recebidas
pelo microfone. Nota: Microfone e alto falante são transdutores; o primeiro
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converte energia sonora em energia elétrica e o segundo faz exatamente o
inverso. Assim, a palavra Alô dita no microfone do transmissor, poderá ser
reproduzida no alto falante do receptor, após ter envolvido uma série de energias
de
naturezas
diferentes
(NETTO,
L.
F.,
disponível
em:
http://files.comunidades.net/graar/Introduccao_basica_as_ondas_de_radiofrequen
cias.pdf, acesso em 16/07/2020).

Sabemos que um fio condutor imerso num campo magnético variável gera uma
corrente elétrica também variável. Assim temos o importante papel do diodo (Semicondutor
de Silício ou Germânio) que permite a passagem dessa corrente, induzida e variável, apenas
em uma direção. Como consequência, passa-se para o fone apenas metade da corrente
oscilante, pulsando de acordo com a mensagem. No fone, a corrente variando faz vibrar a
membrana desse fone, produzindo uma onda sonora idêntica àquela captada pelo microfone
do transmissor. Ali a energia elétrica é convertida em energia térmica e sonora.
Figura 9- Esquema de transmissão por Ondas de Amplitude Modulada (AM)

Fonte: http://files.comunidades.net/graar/Introduccao_basica_as_ondas_de_radiofrequencias.pdf.

Agora que já conhecemos um pouco sobre o funcionamento de um aparelho
receptor de rádio, trazemos o Rádio de Galena, nosso aparelho receptor de ondas de rádio
que não utiliza energia elétrica para seu funcionamento. Ele ganhou esse nome devido aos
primeiros modelos utilizarem do Sulfeto de Chumbo (corriqueiramente conhecido como
Galena) para filtrarem o sinal das ondas eletromagnéticas, deixando passar a corrente
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elétrica somente em uma direção. Hoje utilizamos os diodos (de Germânio ou Silício) para
este fim, no entanto, por força do hábito, todo aparelho receptor de rádio simples é
chamado de Rádio de Galena.
Como verificamos nos experimentos anteriores, as ondas eletromagnéticas
transportam energia. Esse receptor utiliza-se dessa energia para sua auto alimentação, ou
seja, ele não necessita de uma fonte de energia elétrica convencional (pilhas, baterias ou
eletricidade de tomadas) para seu funcionamento. O segredo dessa auto alimentação está na
indução eletromagnética que as ondas dessa natureza geram na sua extensa antena metálica.

Figura 10- Esboço de um rádio de galena

Fonte: FIGUEIREDO e TERRAZZAN, 1987, p. 30.

Na figura 10 temos um esboço de nosso aparelho receptor. Nele destacamos os
componentes que o constituem, a saber: a antena (feita de cobre ou outro fio condutor); a
bobina que é nosso indutor; o diodo que pode ser de Germânio ou Silício; os capacitores de
cerâmica 1 e 2 e, por fim, um aterramento.
Como já dissemos, a antena é constituída de um fio metálico de aproximadamente
20 metros ou maior. Ela é responsável por captar os sinais das ondas de rádio e transferir
para o aparelho receptor, além de captar a energia necessária para o funcionamento dele.
O indutor, nossa bobina, é um enrolamento de fio de cobre, semelhante ao da
Bobina de Tesla. É o componente responsável por armazenar a energia do campo
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magnético no seu interior, ele resiste a altas variações de corrente, servindo como um filtro
para baixas frequências.
Os capacitores são componentes eletrônicos que armazenam energia do campo
elétrico no seu interior. Para efeito de conhecimento os capacitores mais elementares são
constituídos por duas placas metálicas paralelas e separadas por uma pequena distância, é
nessa pequena distância que se observa o campo elétrico, quando há diferença de cargas
entre essas placas. Em nosso experimento utilizaremos os capacitores de cerâmica, que são
versões mais modernas, mas que possuem o mesmo princípio de funcionamento.
O diodo, como dito anteriormente é um semicondutor, ele permite a passagem de
corrente elétrica apenas em uma direção, funcionando como um retificador do sinal
senoidal, transformando-o em corrente contínua. Muito útil em nosso receptor uma vez que
o sinal que a antena recebe é senoidal. O mineral galena era utilizado para esse fim no
início dessa tecnologia, por essa razão os receptores simples são conhecidos como rádios de
galena.
Os componentes listados anteriormente sozinhos não são muito interessantes, apesar
de suas aplicabilidades, mas associados um indutor e um capacitor, eles passam a formar
um circuito ressonante LC (indutor + capacitor), que é a alma dos receptores de ondas de
rádio. É através do produto LC que conseguimos sintonizar uma emissora de Rádio,
utilizando-se do fenômeno da ressonância. Esse fenômeno se dá quando a frequência da
emissora é igual a frequência característica do produto LC.
O aterramento serve para fecharmos o circuito elétrico do receptor. Verifica-se que
mesmo sem o aterramento o aparelho funciona, porém com qualidade de sinal bem inferior.
Isso deve-se ao fato do aterramento servir como um sumidouro do excesso de carga que
fica vaiando entre as placas dos capacitores e o indutor.
O fone de ouvido serve para transformar os sinais elétricos em ondas sonoras. Isso
devido a sua constituição, pois no seu interior temos um elemento piezoelétrico que, ao
receber um sinal elétrico, se contrai ou se expande, ligado a esse elemento temos um
diafragma que oscila de acordo com a frequência do elemento. No caso de um auto falante
temos um ímã permanente fixo, próximo a ele temos uma pequena bobina fixa a um cone,
que por sua vez possui um pequeno diafragma em sua extremidade. Quando um sinal
elétrico chega no indutor, esse, pelo fenômeno da indução magnética, gera um campo
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magnético no seu interior, que por sua vez interage com o campo magnético fixo do ímã
permanente, gerando perturbações no ar, compressão e descompressão, produzindo assim
os sinais sonoros.

3.4.3 Materiais e procedimento de montagem.
Para construirmos nosso receptor de ondas de rádio vamos precisar dos seguintes
materiais:
- 30 metros de fio de cobre esmaltado AWG 28;
- 2 capacitores de cerâmica, um de 100 pF e outro de 270 pF;
- 1 diodo de Silício ou de Germânio;
- 1 fone de ouvido de alta impedância2;
- 1 pedaço de aproximadamente 10 cm de tubo de PVC de 1/2”, ou outro cilindro de
diâmetro e comprimento aproximado e isolante;
- Fita adesiva ou isolante;
- Cola quente;
- 50 cm de Fio de cobre 1 mm;
-20 cm de Fio de cobre semirrígido de 3 mm;
- 1 pequena placa de madeira com aproximadamente 15 x 15 cm; e
- Ferro de Solda e Estanho para fazer as conexões.
Partindo para o procedimento de montagem, pegamos o fio de cobre esmaltado e o
tubo de PVC. Em uma das extremidades do tubo, colamos o fio com a fita adesiva,
deixando um pedaço de 10 cm de sobra, depois começamos a fazer o enrolamento, 100
voltas são suficientes. Ao final colamos com fita adesiva o final do enrolamento ao tubo e
também deixamos um pedaço de 10 cm de sobra. Esse procedimento é ilustrado na figura 6,
da bobina de Tesla.
2

Os fones chamados de cristal são tipos antigos feitos com cristal de Rochelle, um material
piezoelétrico. As cápsulas piezoelétricas de cerâmica têm menor sensibilidade, mas não
absorvem umidade, sendo normalmente usadas como buzzer e em sinalização, mas podem
ser usadas em fones. Nos projetos de rádios de galena e outros que fazem uso de fones de
alta impedância (piezoelétricos) os dois tipos podem ser usados.

49
Fixamos a bobina na placa de madeira com cola quente. Devemos lixar as pontas
que deixamos de sobra para possibilitar o contato elétrico, bem como, uma pequena faixa
na parte superior desta bobina, que servirá para variarmos a indutância L através da
variação do número de voltas em contato com o restante do circuito. Um dos pedaços de fio
das extremidades da bobina conectaremos à antena, e será caracterizado como polo
positivo. O outro será conectado ao aterramento e será caracterizado como polo negativo.
Para fazermos a antena pegamos 20 m de fio de cobre e o esticamos na horizontal,
com uma boa altura do chão 2 metros aproximadamente, e com as extremidades presas por
materiais isolantes. Ou podemos esticá-lo na vertical (do alto de um prédio, de uma árvore,
etc). Como aterramento podemos utilizar qualquer sistema de aterramento disponível, seja
predial ou mesmo residencial. Na figura 10, utiliza-se uma tubulação de encanamento, claro
que esse tubo é metálico!
A figura 11 nos mostra como nosso processo de montagem estará após executarmos
os passos descritos a cima. Temos a Bobina Fixada a nossa placa de madeira, conectada ao
aterramento e a antena, com uma faixa lixada na parte superior.

Figura 11- Passo 1 da montagem

Fonte: O autor.

O próximo passo será montarmos o restante do circuito, com os capacitores de 100 e
270 pF, ligados em paralelo e, entre eles, no polo positivo, conectarmos o diodo no sentido
da corrente, do capacitor de 100 pF para o de 270 pF. Utilizamos pequenos pedaços do fio
de cobre de 1 mm para realizarmos as conexões elétricas, utilizamos o ferro de solda e
estanho para soldarmos os terminais. Podemos usar cola quente para fixarmos os
capacitores e o diodo à placa de madeira. Entre os polos do capacitor de 270 pF, soldamos
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os terminais do auto falante. Para fecharmos o circuito fixamos um parafuso ou prego à 3
cm do centro do Indutor, fazemos um seletor com um pedaço de fio de cobre de 3 mm,
dando uma volta no parafuso/ prego e deixando um pedaço que consiga varrer a faixa
lixada do indutor. Conectamos o polo positivo do capacitor de 100pF ao seletor de voltas,
soldando-os. Por fim, conectamos o polo negativo do capacitor de 100pF ao aterramento,
fechando o circuito. Segue Figura 12 que ilustra a parte final do procedimento de
montagem.

Figura 12- Esquema de montagem do receptor de ondas de rádio AM

Fonte: O autor.

3.4.4 Outras considerações.
O rádio de galena é nosso último experimento desse roteiro em que trazemos o
conceito de transmissão de energia por ondas eletromagnéticas. Com ele pudemos abordar
conceitos importantes da física existente em volta da tecnologia dos rádios receptores. O
conceito de ressonância, por exemplo, que é fundamental nesse contexto. Podemos usar
este aparato para aprofundarmos esse conceito em outras aulas.
A confecção deste aparelho é de estrema simplicidade, o que potencializa seu uso
em aulas práticas, podendo ser reproduzidos pelos alunos, desde que tomadas as devidas
precauções no manuseio do Ferro de Solda, sob a supervisão do professor. Além disso,
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como alternativa, também podem ser utilizadas placas Protoboard3, que não necessitam de
solda e evitam riscos de queimaduras dos alunos.
Um outro fator que favorece o uso deste aparato em aulas práticas é a utilização de
materiais de baixo custo na sua construção, e ainda o fato de não necessitar de um
laboratório para esse fim.
Esperamos que esse roteiro seja frutífero no processo de ensino aprendizagem e que
possa ser potencializado, bem como, melhorado cada vez mais com a prática docente de
nossos leitores.

3

A protoboard é uma placa que possui furos e conexões internas para montagem de circuitos, utilizada para
testes com componentes eletrônicos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trouxemos nossa proposta de ensino da transmissão de energia por ondas
eletromagnéticas, com enfoque na tecnologia da rádio transmissão, como uma possível
solução para os problemas enfrentados por professores e alunos no processo de ensino e
aprendizagem dos conceitos envolvem as ondas eletromagnéticas e a possibilidade de se
transferir a energia contida nessas ondas.
Cada experimento enfatizou fatos históricos a respeito dos seus inventores, e
seguiu-se uma ordem cronológica da evolução tecnológica que iniciou com o Experimento
de Hertz. A abordagem histórica mostra-se importante para entendermos que a ciência e a
tecnologia não surgem ao acaso, mas são desenvolvidas com muito estudo/pesquisa e se
desenvolve passo a passo.
A abordagem fenomenológica e qualitativa se mostra promissora quanto ao
trazermos os alunos para uma posição mais ativa no processo de ensino aprendizagem. Eles
podem compreender que a física não é uma disciplina difícil, mais sim fascinante.
Para alcançarmos o objetivo de nossa proposta desenvolvemos três aparatos
experimentais. O Experimento de Hertz nos serviu de introdução ao conceito de
transmissão de energia por ondas eletromagnéticas, provando a existência, bem como a
interação eletromagnética entre duas antenas sem contato condutivo entre si. A bobina de
Tesla acendendo uma lâmpada fluorescente sem uso de eletricidade nos reforçou as
possibilidades de transferência de energia por essas ondas. O Rádio de Galena vem para
tirarmos as últimas conclusões, utilizando-se unicamente da energia das ondas
eletromagnéticas para seu funcionamento.
A falta de fundamentos matemáticos nesta proposta foi proposital, porém sabemos
que é um fator negativo, a ser melhorado, para que tenhamos um aprofundamento formal
dos conceitos que foram abordados e assim atingirmos uma compreensão mais aprofundada
desses. Porém, dessa forma, podemos alcançar um público alvo maior. Podemos estender
esta proposta para alunos do ensino fundamental, médio e, ainda, para a sociedade no geral,
seja em palestras, demonstrações ou projetos de divulgação científica voltados para a
comunidade.

53
Portanto essa proposta de ensino apresenta-se de grande valia, como mais um
instrumento pedagógico, para o processo de ensino aprendizagem do conceito de
transmissão de energia por ondas eletromagnéticas, facilitando o entendimento
fenomenológico e desenvolvendo uma aprendizagem que potencializa o pensamento crítico
dos discentes.
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