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RESUMO 

  

Visando favorecer mudanças no ensino tradicional de física, o presente trabalho primeiramente 

sintetiza ideias de pesquisadores, como Piaget e Vigotski, sobre como ocorre a aprendizagem e 

a construção do conhecimento por estudantes de Ciências/Física de nível médio e propõe o 

Ensino Investigativo como uma metodologia eficaz para facilitar essa construção. Para isso, 

fazemos uso do recurso de Sequência de Ensino Investigativa (SEI), proposta por Carvalho 

(2011, 2013). Especificamente, elaboramos uma SEI para ser aplicada ao longo de um bimestre 

em turmas de Ensino Médio, com o objetivo de proporcionar em sala de aula um ambiente que 

leve os estudantes à investigação e reflexão. O conteúdo escolhido foi eletricidade e a sequência 

foi planejada a partir de uma situação problema, com a intenção de ensinar conceitos 

fundamentais sobre circuitos elétricos e desfazer concepções alternativas mais comuns em 

estudantes, identificadas na literatura. Procuramos enriquecer as atividades com vários 

questionamentos para os estudantes debaterem em grupo e chegarem a um consenso. 

Infelizmente a SEI não foi aplicada em sala de aula, mas temos a expectativa de que em futuro 

próximo possamos testá-la presencial ou remotamente; e esperamos motivar outros colegas a 

fazerem o mesmo, adaptando-a ao seu contexto escolar. 

 

Palavras-Chave: Ensino por investigação. SEI. Física. Eletricidade. Circuitos elétricos.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Aiming to favour changes in the traditional Physics teaching, the present work firstly 

synthesizes ideas of researchers, as Piaget and Vigotski, about how learning and knowledge 

construction occur for High School Science/Physics students and proposes the Investigative 

Teaching as an efficient methodology to make this construction easier. To do so, we use the 

resource called Investigative Teaching Sequence (ITS), proposed by Carvalho (2011, 2013). 

Specifically, we create an ITS to be applied during a two month period at High School classes, 

with the objective to provide the students an environment that leads them to investigation and 

reflection. The chosen subject was electricity and the sequence was planned from a problem 

situation, intending to teach fundamental concepts about electric circuits and to deconstruct 

common alternative concepts of students, found in literature. We tried to enrich the activities 

with several questions to the students debate in groups and come up with a common response. 

Unfortunately the ITS was not applied in a classroom, but we expect to test it in the near future, 

either as face to face or remote teaching; and we hope to stimulate other colleagues to do the 

same, adapting it to their school context. 

 

Keywords: Teaching by Investigation. ITS. Physics. Electricity. Electric circuits. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muitas são as dificuldades encontradas no atual sistema educacional brasileiro, 

principalmente na área do Ensino de Física. Essa maneira tradicional, onde somente o professor 

participa fazendo exposição de conteúdos com respostas prontas, além de desmotivar o aluno, 

não proporciona sua reflexão e, portanto, não traz a verdadeira aprendizagem. O que resta é a 

memorização de fórmulas e conceitos para passar nas avaliações (MOREIRA, 2021). 

Procedimentos sem sentido para o estudante e desconectados de sua vida cotidiana. Além do 

mais, nas escolas públicas há dificuldades extras como falta de recursos básicos por causa do 

pouco investimento governamental direcionado à educação (PROIFES, 2020). 

Na tentativa de entender as causas e trazer soluções para estes e outros problemas, 

pesquisadores se dedicam a propor diferentes metodologias de ensino (CARVALHO; 

SASSERON, 2018) dentre as quais se destaca o Ensino por Investigação. Com uma proposta 

muito diferente da tradicional, a investigação tira o professor do centro e concebe os estudantes 

como agentes da sua própria aprendizagem através de situações e problemas que despertam seu 

interesse. O professor se torna um mediador, orientando suas reflexões e auxiliando na 

organização dos conhecimentos construídos na busca por respostas e soluções.  

Essa maneira de aprender é considerada mais efetiva, pois a busca é feita pelos próprios 

estudantes e será de acordo com suas necessidades de aprendizagem e interesses, levando-os a 

ações que desenvolvem habilidades próprias da construção do conhecimento científico, 

estabelecidas no documento oficial do Ministério da Educação, Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) e que favorecem a Alfabetização Científica (AC) dos 

estudantes, tornando-os indivíduos mais preparados não só para a escola, mas para atuar na 

sociedade.  

Com a intenção de transformar a sala de aula em ambiente propício à investigação, 

Carvalho (2011; 2013) propõe o planejamento das Sequências de Ensino Investigativas (SEI), 

que são atividades pensadas e organizadas considerando diversos pontos importantes de como 

se dá a aprendizagem e do papel do professor para favorecê-la no processo de ensino por 

investigação.  

Um dos pontos destacados é que a SEI deve valorizar os conhecimentos prévios dos 

estudantes e que, quando não alinhados aos conhecimentos científicos, – chamados de 

concepções alternativas - devem ser trazidos e problematizados para que possam ser desfeitos, 

possibilitando a construção e o alinhamento dos conceitos e termos aos aceitos pela comunidade 

científica. O presente trabalho buscou planejar uma sequência didática com as características 
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de uma SEI utilizando recursos presentes no cotidiano da maioria dos estudantes brasileiros. 

Infelizmente não tivemos a oportunidade de aplicar a sequência didática em sala de aula, 

portanto seu planejamento se deu com base nas concepções alternativas mais comuns já 

anteriormente levantadas e relatadas na literatura por pesquisadores e professores. 

Tendo em vista que vivemos em uma sociedade rodeada de equipamentos elétricos e 

eletrônicos, se faz importante o entendimento correto dos conceitos e fundamentos da 

eletricidade, por isso a escolhemos como tema central da nossa SEI para ser aplicada no Ensino 

Médio ao longo de um bimestre letivo.  

Nosso principal objetivo com este trabalho é mostrar que, mesmo se utilizando de 

artefatos simples e tão presentes no cotidiano dos estudantes, é possível planejar aulas diferentes 

do tradicional com situações e questionamentos que os levem a reflexões com potencial para 

construções mais efetivas do conhecimento científico.  

Para tal, iniciamos o capítulo 2 apresentando fundamentos teóricos de importantes 

estudiosos da aprendizagem, dando destaque a conceitos chave que devem ser considerados 

para a construção do conhecimento. Na segunda parte do capítulo enaltecemos e descrevemos 

o Ensino de Ciências por Investigação. Tratamos também do papel da problematização e do 

professor no ensino investigativo e introduzimos o que são as Sequências de Ensino 

Investigativas.  

No capítulo 3 são apresentadas as concepções alternativas mais comuns acerca de 

eletricidade e circuitos elétricos, percebidas em estudantes de diversos perfis, e que esperamos 

que possam ser desfeitas por meio da SEI planejada no presente trabalho. 

A sequência didática está disposta em detalhes no capítulo 4, bem como os possíveis 

questionamentos que podem oportunamente ser feitos pelo professor para favorecer a reflexão 

dos estudantes. Separamos cada aula em dois momentos. No final do capítulo se encontra um 

quadro para visualização geral da SEI.  

No capítulo 5 estão as considerações finais e nossas impressões sobre os tópicos 

abordados. No capítulo 6 se encontram as obras citadas que serviram de fundamentação e que 

trouxeram ideias para o desenvolvimento deste trabalho. E por último, para melhor organização 

da SEI, separamos no capítulo 7 os apêndices com os recursos sugeridos para realização das 

atividades em sala de aula.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. APRENDIZAGEM 

 

Pesquisas (VASCONCELLOS, 1992; TAPIA; FITA, 2015; MOREIRA, 2018) apontam 

a necessidade de profundas mudanças na maneira de se ensinar nas escolas, visto que a 

metodologia tradicional de ensino não proporciona uma aprendizagem significativa para a 

maioria dos estudantes (SOUZA, 2015). Essa prática pedagógica parece coerente com uma 

visão tecnicista de aprendizagem: os estudantes se sentam alinhados em fileiras quietos, 

copiando do quadro e ouvindo o professor que é tido como uma autoridade superior e o detentor 

de todo o conhecimento (OLIVEIRA; APARECIDA; SOUZA, 2008), que é transmitido já 

pronto aos estudantes e estes devem absorvê-lo como se fossem esponjas. 

  Esse ensino é ainda menos efetivo porque não gera motivação no aluno, de forma que é 

muito comum se ouvirem relatos dos professores de que os estudantes não têm interesse nas 

aulas e dizem que elas são “chatas” e cansativas (TORRE, 2006). Essa falta de vontade de 

aprender desfavorece a aprendizagem significativa, pois sem motivação, não haverá o esforço 

que é necessário para aprender (TAPIA; FITA, 2015).  

Cunha (2008) afirma que: “Sem vontade e sem iniciativa para desvendar e descobrir, 

não há conhecimento.” (p. 61) e que: 

 

De nada adianta dizer a ele, como fazem muitos professores, que aquele assunto do 

currículo é importante porque será útil mais tarde. Se não houver vínculos 

desafiadores entre o indivíduo e a matéria de ensino, vínculos que ativem a percepção 

do desnível existente entre o aprendiz e o conteúdo escolar, o educando não será 

impulsionado a estudar aquilo. (p. 61) 
 

O autor afirma que uma das formas efetivas de impulsionar o estudante é através da 

introdução do conteúdo de maneira que ele perceba a relevância daquilo para sua vida, ou seja, 

quando o estudante se conscientiza da necessidade de aprender o que está sendo ensinado, ele 

mesmo se posicionará ativamente para alcançar o conhecimento.  

Baseando-se nos conceitos epistemológicos piagetianos, chamados de ‘assimilação, 

acomodação e equilibração’, Cunha (idem) afirma que o início da construção do conhecimento 

se dá quando há um desequilíbrio entre Sujeito e Objeto, e que ao notar esse desnível causado 

pelo Objeto desconhecido e complexo para ele, o Sujeito inicia o processo de assimilação, onde, 

por meio de referenciais cognitivos que já possui, ele tenta desvendar, assimilar e conhecer o 

Objeto. Quando seus esquemas cognitivos prévios não são suficientes, o Sujeito fará um esforço 

para se adaptar e superar esse desnível por meio de associações e conexões, até que tenha 
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domínio sobre o Objeto; esse processo se chama acomodação. Ao seu término, atinge-se o 

estado de equilibração, onde o Sujeito não é mais o mesmo, pois teve seus esquemas cognitivos 

modificados, desenvolveu novas habilidades e possui mais conhecimento do que antes da 

interação com o Objeto. Trazendo essa concepção para a sala de aula, onde o Sujeito é o aluno, 

o conceito epistemológico piagetiano ressaltado por Cunha parece muito alinhado ao 

pensamento de Tapia e Fita (2015) que afirmam:  

 

Como consequência da aprendizagem, o aluno transforma seu estado inicial, 

alcançando um estado final que se caracteriza por ser capaz de manter uma conduta 
que antes do processo era incapaz de gerar; o aluno é capaz de realizar algo que antes 

não podia ou não sabia fazer. Assim, a aprendizagem é uma construção que o aluno 

realiza sobre a base do estado inicial ao incorporar a nova informação em seus 

esquemas cognitivos (p. 67). 

 

Após tratar da construção individual do conhecimento de acordo com a teoria 

piagetiana, faz-se importante entendermos o papel da socialização na aprendizagem, pois na 

sala de aula o aprendiz não interage apenas com o objeto do conhecimento, mas com o professor 

e com os outros estudantes, e ambas as interações são de grande importância para o processo 

de construção do conhecimento. O conhecido psicólogo Vigotski e seus seguidores se 

dedicaram a entender o quanto interações e relações entre indivíduos influenciam no 

aprendizado e desenvolvimento de crianças e jovens.  

Carvalho (2013), baseando-se nos pensamentos sociointeracionistas de Vigotski traz os 

dois conceitos defendidos por ele: um é que o desenvolvimento das funções mentais dos 

indivíduos deriva de processos sociais e o outro é que esses processos se dão por meio de 

ferramentas ou artefatos culturais que possibilitam as interações entre eles e com o mundo que 

os cerca.  

No pensamento de Vigotski, o processo de internalização daquilo que se está 

aprendendo ocorre quando o sujeito interage com outros sujeitos e objetos de forma cooperativa 

(OLIVEIRA et al, 2004) e essas interações enquanto proporcionam a aprendizagem, também 

desenvolvem no indivíduo funções mentais como: a atenção voluntária; a memória lógica; e a 

formação de conceitos (idem).  

Outra conceitualização importante que Vigotski (1991) definiu é a zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), como sendo:  

 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKI, 1991, p. 58). 
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 Com essa definição ele afirma que o desenvolvimento do indivíduo se dá com a 

interação entre os conhecimentos já consolidados que possui (desenvolvimento real) com os 

conhecimentos e auxílio de outros sujeitos (desenvolvimento potencial) (OLIVEIRA et al, 

2004). As habilidades e conhecimentos presentes no nível de desenvolvimento real de um 

indivíduo são os que o tornam capaz de resolver problemas e situações de forma autônoma; já 

no nível do desenvolvimento potencial, as habilidades do aprendiz ainda não foram 

completadas e são ainda desconhecidas, portanto o aprendiz ainda não resolve os problemas 

com seu conhecimento de forma independente (CARVALHO, 2013). Portanto, com o auxílio 

de outras pessoas que já estão no nível real de determinado conhecimento, a ZDP se estabelece 

como uma ponte, ou como um campo intermediário do processo (QUARTO, 2014), onde está 

sendo consolidado o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos do indivíduo que 

estavam no nível de desenvolvimento ainda incompleto (potencial).  

No ensino, é importante que o professor entenda essa potencialidade de aprendizado 

advinda da interação entre indivíduos, incentivando o trabalho colaborativo em sala de aula 

para favorecer a aprendizagem do aluno. Assim, professor e outros estudantes participarão da 

construção do conhecimento de cada indivíduo. Por isso se tornam cruciais os trabalhos feitos 

em grupo na sala de aula para que os estudantes trabalhem juntos nas atividades didáticas 

(CARVALHO, 2013), organizados em equipes cooperativas que interagem entre si, com o 

professor e textos (GIL et al, 1999) ou outros objetos. 

Esses processos sociais da construção do conhecimento se dão por meio de ferramentas 

ou artefatos culturais dentre os quais o mais importante é a linguagem, pois é por meio desta 

que os indivíduos expressam tudo o que sabem. É por meio dela que o professor vai orientar os 

estudantes e que os estudantes irão interagir entre si. Como os estudantes têm linguagens 

semelhantes, terão mais facilidade quando estiverem discutindo um com o outro do que com o 

professor (CARVALHO, 2013). 

Essa perspectiva sociointeracionista da aprendizagem não descarta a piagetiana da 

interação sujeito-objeto, mas pode ser alinhada a esta, quando acrescentarmos que o auxílio de 

outras pessoas no processo de construção do conhecimento faz-se necessário para consolidar o 

conhecimento sobre o objeto em estudo. Portanto o conhecimento se dá primeiramente do nível 

social para o individual. 

 

 

2.2. ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO 
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Ao tratar do ensino de Ciências, Carvalho (2011) diz que a escola deve desenvolver nos 

estudantes habilidades básicas que lhes permitam agir de forma consciente e racional fora do 

contexto escolar, oferecendo condições também para que sejam introduzidos na cultura e no 

universo das Ciências. Isso é bem diferente do que vemos no ensino tradicional, principalmente 

de Física, onde estudantes apenas memorizam fórmulas matemáticas, acumulam informações e 

conceitos físicos de forma desconexa, desprovidos de sentido para o aluno, e quando 

desenvolvem habilidades são apenas operacionais (CAPECCHI, 2013). Os pensamentos das 

autoras estão em concordância com a BNCC (BRASIL, 2018) ao estabelecer que o ensino de 

Ciências no Ensino Médio tem de ser propiciado de forma que: 

 

os estudantes aprendam a estruturar discursos argumentativos que lhes permitam 

avaliar e comunicar conhecimentos produzidos, para diversos públicos, em contextos 

variados, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), e implementar propostas de intervenção pautadas em 

evidências, conhecimentos científicos e princípios éticos e socioambientalmente 

responsáveis (p. 552). 

 

Entendendo, então, a importância da motivação para a aprendizagem, que a construção 

do conhecimento é processual e decorrente da atuação do estudante sobre o objeto que se 

pretende conhecer, da necessidade dos estudantes possuírem essas habilidades supracitadas e 

que estas se desenvolvem através de uma participação ativa e interativa com os outros 

indivíduos da sala de aula, diversos pesquisadores (SASSERON, 2015; AZEVEDO, 2004; 

CARVALHO, 2013; LOPES, 2013; GIL et al, 1999), tentando mudar realidade educacional, 

apoiam o ensino de ciências por investigação, como uma alternativa de ensino mais eficaz, pois 

é uma pedagogia que tem como enfoque o estudante e sua participação ativa na aprendizagem. 

Como diz Gleiser: “o ensino de ciência tem de traduzir a paixão pela descoberta. O estudante 

deve participar desse processo durante a aula, e não apenas receber a informação pronta” 

(GLEISER, 2000, p. 5). A BNCC também enaltece essa abordagem didática: 

 

Os processos e práticas de investigação merecem também destaque especial nessa área 

[Ciências da Natureza e suas Tecnologias]. Portanto, a dimensão investigativa das 

Ciências da Natureza deve ser enfatizada no Ensino Médio, aproximando os 

estudantes dos procedimentos e instrumentos de investigação, tais como: identificar 

problemas, formular questões, identificar informações ou variáveis relevantes, propor 

e testar hipóteses, elaborar argumentos e explicações, escolher e utilizar instrumentos 

de medida, planejar e realizar atividades experimentais e pesquisas de campo, relatar, 

avaliar e comunicar conclusões e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise 

de dados e informações sobre as temáticas da área. (BRASIL, 2018, p. 549) 

 

Além disso, Solino e Sasseron (2018) afirmam que o ensino investigativo aproxima a 

cultura escolar da cultura científica, o que  
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significa colocá-los em situação de aprendizagem que exija não somente a apropriação 

de conhecimentos científicos, mas a elaboração de análises e sínteses, a partir de 

processos investigativos inerentes à prática científica de investigar um problema, de 

levantar e testar hipóteses, de coletar e analisar dados, de argumentar criticamente, 

formulando ideias e novas questões (p.107).  

 

Para as autoras, a investigação em sala de aula coloca o estudante numa posição de 

protagonista da sua aprendizagem, onde ele busca e constrói o conhecimento científico escolar 

desenvolvendo habilidades típicas de um cientista, e afirmam que a prática dessa abordagem 

didática, favorece o processo de Alfabetização Científica (AC) dos estudantes. Obviamente, 

não se espera que os estudantes alcancem todo o conhecimento científico (LOPES, 2013) ou se 

comportem como cientistas ao realizarem investigações em sala de aula (CARVALHO, 2013), 

mas se pretende  

 

criar um ambiente investigativo em salas de aula de Ciências de tal forma que 

possamos ensinar (conduzir/mediar) os alunos no processo (simplificado) do trabalho 

científico para que possam gradativamente ir ampliando sua cultura científica, 

adquirindo, aula a aula, a linguagem científica [...] se alfabetizando cientificamente 

(p. 9).  

 

Sasseron e Carvalho (2011) agruparam essas e outras habilidades possibilitadas pela AC 

em três blocos que chamaram de Eixos Estruturantes sintetizados a seguir, com base nas 

descrições de Sasseron e Carvalho (2011), Lopes (2013) e Sasseron (2013): 

O primeiro eixo é a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 

científicos fundamentais e tem como base a construção dos conhecimentos científicos e sua 

aplicação às situações cotidianas de forma apropriada pelos estudantes. Neste eixo, se enquadra, 

também, a importância de os estudantes conhecerem e compreenderem os termos e símbolos 

utilizados pela Ciência, suas inter-relações e as regras que as norteiam.  

O segundo, a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática, visa levar aos estudantes o entendimento de como ocorre o 

desenvolvimento da ciência e mostrar que seus conhecimentos estão em constante 

transformação com aspectos humanos e sociais que são influentes nessa construção. Trabalhar 

com este eixo deve proporcionar a compreensão de que a ciência é obtida através de 

investigações, processos de aquisição, análises de dados e resultados, após sequenciais 

tentativas e erros, ajudando a desmitificar a imagem do cientista como um gênio superior que 

tira ideias do nada.  

E o terceiro eixo da AC é o entendimento das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio-ambiente que sensibiliza o aluno, como indivíduo social, a 

identificar as existentes relações éticas e políticas entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-
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ambiente e como as ações de uma dessas esferas pode influenciar na outra. Trabalhar essas 

habilidades se torna muito importante quando olhamos para os nossos estudantes como 

cidadãos que devem agir buscando um futuro mais sustentável para o planeta e a sociedade.  

Logo a AC não se restringe apenas à escola, pois um estudante alfabetizado 

cientificamente terá condições de analisar criticamente problemas e situações que envolvem os 

conhecimentos científicos presentes na vida e na sociedade, podendo tomar decisões de forma 

mais consciente e acertada (SASSERON, 2013). 

Outro benefício da investigação é a possibilidade de se entender como a ciência foi 

construída, tirando frequentes ideias reducionistas, muitas vezes favorecidas pelo ensino 

tradicional, que concebem o conhecimento, assim como o trabalho científico, oriundo de 

construções fechadas, aproblemáticas e sem questionamentos (GIL et al, 1999). 

 

2.2.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

No ensino por investigação a motivação pode vir através da apresentação de uma 

situação problema para os estudantes resolverem. Solino e Sasseron (2018, p. 105) afirmam que 

o problema “[...] é a mola propulsora das ações, é ele que motiva e gera o engajamento dos 

estudantes na atividade [...]”, e que é fundamental para dar início ao processo de investigação 

em sala de aula e que tem função de mediação nas relações entre os sujeitos e o objeto do 

conhecimento. Delizoicov (2001) considera o problema como a gênese do conhecimento.  

 O problema deve ser apresentado de forma instigadora levando os estudantes a 

questionarem os fenômenos presentes no seu cotidiano, com uma curiosidade que leve à 

construção do conhecimento (CAPECCHI, 2013).  

Tratando do conhecimento científico, Bachelard diz que “[...] todo conhecimento é 

resposta a uma questão [...]”, mas que “[...] os problemas não se apresentam por si mesmos” 

(BACHELARD1, 1977 apud DELIZOICOV, 2001, p. 3). Logo, a compreensão científica não 

virá de respostas prontas dadas aos estudantes, mas será obtida através de busca que se iniciará 

quando lhes forem apresentados problemas diferentes do que eles estão acostumados a encarar 

(CAPECCHI, 2013); são estes problemas que trarão consciência ao estudante de que precisam 

de um conhecimento novo para sua solução (DELIZOICOV, 2001).  

Por estarem cercados pelos fenômenos da natureza, mesmo que não tenham sido 

questionados diretamente sobre tais fenômenos, os estudantes já possuem ideias pré-concebidas 

 
1 BACHELARD, Gaston. O racionalismo aplicado. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.os  
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sobre conceitos físicos vindas de maneira empírica pelas suas experiências do dia a dia; muitas 

dessas ideias são incompletas e não estão de acordo com o conhecimento científico, e são 

chamadas de concepções alternativas ou também entendidas como conhecimento de senso 

comum (DELIZOICOV, 2001). Ocorre muitas vezes que, mesmo após estudarem o conteúdo 

relacionado a essas ideias, elas permanecem no cognitivo dos estudantes, pois o ensino não foi 

feito de forma a desconstruir essas concepções. Uma boa problematização acontecerá quando 

se buscar conhecer essas concepções e por meio de atividades e questionamentos, confrontá-

las para que o estudante possa se apropriar do conhecimento científico. Por isso, o professor 

deve sondar quais concepções prévias o estudante possui para que a problematização seja 

trabalhada de maneira contextualizada ao longo do processo de ensino. Delizoicov (2001) 

discorre sobre a desconstrução das concepções prévias afirmando que:  

 

É para problematizar o conhecimento já construído pelo aluno que ele deve ser 

apreendido pelo professor; para aguçar as contradições e localizar as limitações desse 

conhecimento, quando cotejado com o conhecimento científico, com a finalidade de 

propiciar um distanciamento crítico do educando ao se defrontar com o conhecimento 

que ele já possui e, ao mesmo tempo, propiciar a alternativa de apreensão do 
conhecimento científico (p. 5). 

 

Dessa forma, problematizar efetivamente é considerar o conhecimento que o estudante 

já possui e, com base nele ou nas ideias trabalhadas em aulas anteriores (SASSERON, 2015), 

trazer problemas e situações que confrontem suas ideias, mostrem as inconsistências e 

contradições presentes nessas concepções prévias.  

Logo a introdução de situações-problema em sala de aula tem o potencial de fazer o 

estudante perceber esse desnível intelectual existente entre ele e o conteúdo, e, como vimos 

anteriormente, essa percepção por parte do aprendiz é o início dos processos de assimilação, 

acomodação e equilibração (CUNHA, 2008).  

 

2.2.2 PAPEL DO PROFESSOR 

 

O papel do professor no ensino investigativo é bem diferente daquele no ensino 

tradicional; o professor não transmite informações prontas para os estudantes. Pois, como 

vimos, a investigação coloca o estudante como protagonista da aprendizagem, participando 

ativamente da construção do conhecimento. Não se pode pensar, com isso, que o professor fica 

passivo observando os estudantes agirem, pois obviamente eles não o farão por si mesmos, cabe 

ao docente possibilitar essa construção trazendo para a sala de aula: 
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um conjunto de atividades que propici[e]m o desenvolvimento cognitivo. O professor 

é responsável por apresentar situações desafiadoras que permitam ao aluno perceber 

o desequilíbrio que há entre ele e os conteúdos das matérias escolares. Além disso, 

cabe também ao professor organizar um ambiente de aprendizagem que favoreça a 

ação do aprendiz sobre esses mesmos conteúdos (CUNHA, 2008, p. 64). 

 

Assim, se um professor apresenta o conhecimento já pronto para os estudantes, não 

possibilitará essa construção feita por processos nem os levará a ações de aprendizagem, 

restando-lhes apenas recebê-lo como informações a serem decoradas e aceitas, mas que logo 

serão esquecidas, pois o conteúdo não foi incorporado às estruturas cognitivas dos estudantes.  

Além de trazer as atividades e recursos que possibilitarão a investigação, o professor 

terá o papel de motivar e mediar a aprendizagem dos estudantes, proporcionando o alinhamento 

das ideias dos estudantes com os conceitos científicos.  

Como mediador, o professor deve orientar o raciocínio e as reflexões dos estudantes na 

construção do conhecimento atuando como um elaborador de questões que potencializam essa 

construção (CARVALHO, 2013). Complementar a isso, Capecchi (2013) diz que em sala de 

aula, é importante direcionar o olhar dos estudantes para os aspectos mais relevantes do 

fenômeno em estudo, incentivando a cooperação entre eles.  

Uma forma de estimular a participação dos estudantes na aula é trazer momentos de 

debates ou as, assim chamadas por Sasseron (2013), interações discursivas onde o professor faz 

perguntas, ouve os comentários e informações que os estudantes trazem de suas vivências. Para 

que os estudantes permaneçam falando, o professor deve saber ouvi-los e não desconsiderar 

suas diferentes ou errôneas ideias, mas sim aceitá-las de forma que os incentive a participar 

mais (CAPECCHI, 2013).  

Na problematização, o docente não só traz a apresentação do problema com um 

enunciado ou situação instigadora (CAPECCHI, 2013), mas ao longo de todo o processo 

investigativo continua trazendo novas questões científicas (SOLINO; SASSERON, 2018), 

enquanto expõe as limitações e contradições dos conhecimentos que os estudantes demonstram 

na discussão em sala de aula (DELIZOIVOC, 2001).  

Outro aspecto crucial da função do professor é trabalhar as linguagens dos estudantes, 

conduzindo-os a substituir os nomes e termos que derivam da linguagem cotidiana para os 

termos cientificamente aceitos (CARVALHO, 2013). O professor de ciências, por ser aquele 

que possui mais domínio sobre os conceitos e termos da sua linguagem, atua como um 

representante da cultura (SOLINO; SASSERON, 2018) e da comunidade (GIL et al, 1999) 

científica no ambiente escolar, logo durante a aula deve aproximar o estudante deste modo mais 

formal de pensar e falar sobre os fenômenos e conceitos da ciência, como parte da AC 
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(SASSERON; CARVALHO, 2008), já que “[...] ensinar Ciências é ensinar a falar Ciências” 

(LEMKE2, 1997 apud CARVALHO, 2013, p. 8). Além da linguagem matemática, o professor 

deve trabalhar também com gráficos, tabelas, figuras já que a linguagem científica não é 

somente verbal – oral e escrita – e porque estes outros recursos de linguagem esclarecem e 

permitem melhor visualização das dependências e relações entre duas ou mais grandezas físicas 

(CARVALHO, 2013).  

 

2.2.3 SEQUÊNCIAS DE ENSINO INVESTIGATIVAS (SEI) 

 

Nessa proposta de tornar a sala de aula um ambiente favorável à construção do 

conhecimento pelo próprio estudante através da investigação (CARVALHO, 2013) , trazemos 

as SEI que, de acordo com a autora dessa proposta, são:  

 
sequências de atividades (aulas) abrangendo um tópico do programa escolar em que 

cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e das interações didáticas, 

visando proporcionar aos alunos: condições de trazer seus conhecimentos prévios para 
iniciar os novos, terem ideias próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o 

professor, passando do conhecimento espontâneo ao científico e adquirindo condições 

de entenderem conhecimentos já estruturados por gerações anteriores (idem, p. 9). 

 

Logo, tomamos a SEI como um auxílio para organização e planejamento das atividades 

que o professor e estudantes deverão realizar em sala de aula para a construção do conhecimento 

de forma investigativa. Por ser uma sequência didática de cunho investigativo, Carvalho (idem) 

indica que geralmente uma SEI começa com um problema que o estudante precisará resolver. 

E se concordamos que a problematização deve ser contextualizada com o conhecimento 

cotidiano do aluno, antes do planejamento é importante o professor trazer atividades que 

permitam ao estudante expor seus conhecimentos obtidos na sua vivência; isso pode ser através 

de perguntas de forma oral com ajuda de textos ou imagens, ou de forma escrita com 

questionários.  

Como estamos em ano letivo pandêmico, não nos foi possível planejar a sequência de 

forma contextualizada com os conhecimentos específicos e o cotidiano dos estudantes de uma 

turma real. Portanto, para elaboração desta SEI nos baseamos nas concepções alternativas mais 

comuns já percebidas por professores e pesquisadores em diversos locais. Estas serão tratadas 

no próximo capítulo.  

 
2 LEMKE, J. L. Aprendendo a hablar ciencias: Linguagem, aprendizajen y valores. Barcelona: Paidós, 1997.  
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Neste trabalho, os conteúdos de física abordados serão conceitos fundamentais de 

eletricidade, tais como: corrente elétrica, diferença de potencial, associação de resistores, 

potência e energia elétrica. 
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3. CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE ELETRICIDADE 

 

Há diversos anos pesquisadores e professores têm aplicado testes no propósito de 

investigar as concepções alternativas dos estudantes (SILVEIRA; MOREIRA; AXT, 1989; 

SILVEIRA, 2011; ANDRADE et al, 2018; LIMA et al, 2019) sobre o comportamento da 

corrente elétrica em circuitos elétricos simples. E ficou constatado que alguns raciocínios ou 

modelos mentais são comuns aos estudantes, independente da cultura ou da região onde os 

testes foram aplicados e até mesmo do nível de aprendizagem formal, ou seja, podem ser 

persistentes mesmo em estudantes que já estudaram eletricidade por diversos anos. Lima et al 

(2019) afirmam que a “[...] realização de experimentos para proporcionar mudança conceitual 

deve ser orientada com muita atenção, caso contrário será ineficiente” (p. 12). Portanto o 

professor deve estar atento a essas concepções dos estudantes, já que elas não se desfazem 

naturalmente ao se estudar eletricidade, e será necessário pensar em atividades com o propósito 

direto de desconstruí-las.  

Vejamos as concepções mais comuns percebidas através da aplicação dos testes:  

Para alguns estudantes o que importa é a quantidade de resistores, e não a forma como 

estão conectados no circuito. Esse tipo de raciocínio já foi relatado em testes com estudantes 

do ensino médio e da universidade (LIMA et al, 2019). 

Outro raciocínio muito comum é o local, quando os estudantes focam em um 

componente do circuito de cada vez, como se a corrente elétrica dependesse apenas do 

componente pelo qual está passando e este funciona somente com seus valores nominais da 

corrente elétrica ou de voltagem (BALEN; VILLAS-BOAS; CATELLI, 2008). Na maior parte 

das vezes quem possui esse raciocínio pensa que a corrente elétrica fornecida por uma bateria 

é sempre a mesma, ou seja, que a fonte fornece sempre a mesma intensidade de corrente ao 

invés de uma mesma diferença de potencial (SILVEIRA, 2011).  

 O raciocínio sequencial é quando os estudantes pensam que, de acordo com o trajeto da 

corrente elétrica ela vai diminuindo ao passar por cada componente, como se esta fosse 

substância ou uma energia que se desgasta por onde passa. (BALEN; VILLAS-BOAS; 

CATELLI, 2008; LIMA et al, 2019).  

Algo interessante de se ressaltar é que os mesmos estudantes podem apresentar os dois 

tipos de raciocínios em questões diferentes o que revela inconsistências e contradições nesses 

modelos mentais alternativos.   
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4. METODOLOGIA  

 

A proposta de SEI desta monografia é para aplicação ao longo de um bimestre, 

(aproximadamente 8 semanas - 16 aulas com tempo de 50 minutos cada) em turmas do 2º ou 3º 

ano do Ensino Médio, onde os estudantes têm 16 anos ou mais. Com essa idade, além da 

constante observação dos fenômenos elétricos presentes no cotidiano, é muito provável que os 

estudantes já tenham ouvido e/ou visto diversas vezes alguns termos e conceitos de eletricidade 

e tenham concepções alternativas sobre seus fenômenos de acordo com a vivência de cada um. 

A primeira semana será para apresentar aos estudantes o planejamento da SEI e aplicar 

o questionário3 (Apêndice 1) para fazer um levantamento sobre os conhecimentos prévios dos 

estudantes e suas concepções alternativas sobre eletricidade e circuitos elétricos. Esse 

questionário servirá de avaliação diagnóstica4 para que as respostas dos estudantes sejam de 

auxílio para planejamento da sequência do mesmo bimestre, mas podem também dar sugestões 

de conteúdos necessários a serem trabalhados nos bimestres seguintes, já que 8 encontros 

podem não ser suficientes para abordar tudo a contento. O questionário possui questões que 

deverão ser respondidas por escrito e outras de múltipla escolha. Este questionário é adaptado 

possuindo questões de autoria própria e outras extraídas de trabalhos anteriores de outros 

autores. Os detalhes de cada questão estão descritos no Apêndice 2. 

Na segunda semana, com base nas respostas obtidas nos questionários, o professor fará 

uma aula introdutória com apresentação de slides para, de forma dialógica com os estudantes, 

trazer alguns conceitos chave sobre estrutura atômica, carga elétrica, corrente elétrica, diferença 

de potencial, resistência, fios, e suas representações simbólicas e gráficas no circuito. O recurso 

do data show aqui é essencial para trazer imagens reais e representativas dos componentes 

básicos de um circuito elétrico, obtendo melhor aproveitamento do tempo da aula, pois não será 

necessário desenhar ou escrever no quadro. Neste momento o professor não irá falar sobre como 

se comportam essas grandezas nos diferentes tipos de associações, pois este é o assunto que 

deixaremos para os estudantes explorarem na investigação, após essa introdução dos conceitos. 

No processo investigativo o estudante não constrói o conhecimento do nada, serão 

necessários o fornecimento ou apresentação de recursos (CARVALHO, 2013) com os quais 

 
3 Em caso de atividade remota o questionário pode ser elaborado através da plataforma eletrônica de formulários: 

Google Forms. 
4 Modalidade avaliativa feita antes do processo de ensino com o propósito de fazer um levantamento sobre os 

conhecimentos prévios dos estudantes construídos em aulas anteriores ou com a experiência, identificar suas 

competências e interesses para orientar as ações e estratégias futuras do professor de forma a proporcionar a real 

aprendizagem (OLIVEIRA; APARECIDA; SOUZA, 2008). 
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irão trabalhar e interagir e, assim como para Piaget, a interação do sujeito com o objeto é que 

os levará ao processo de assimilação e equilibração do conhecimento. Os recursos que podem 

ser utilizados em sala de aula são diversos (textos, imagens, vídeos, jogos, simulações, 

dispositivos e aparatos experimentais), apesar de serem mais restritos em muitas escolas 

públicas brasileiras por causa do pouco investimento e/ou má administração financeira da verba 

para a educação. Por isso, muitas vezes será necessário que o professor busque alternativas, 

trazendo e até construindo artefatos de baixo custo, com itens de fácil acesso para contornar 

essas dificuldades encontradas em escolas públicas.  

Nos últimos 30 minutos desse segundo encontro, traremos o aparato experimental com 

o qual os estudantes irão interagir e aprender basicamente os nomes dos componentes do 

circuito elétrico e visualizá-los. Essa é uma oportunidade para que conheçam os componentes 

reais, aprendam a utilizar o multímetro e quais os procedimentos de segurança necessários ao 

lidar com eletricidade. O professor terá uma participação ativa nesse momento ao nomear os 

componentes e pode utilizar o data show para relacioná-los com os símbolos que os 

representam, recorrendo a imagens de como proceder ao mexer com fios, apresentar os perigos 

de fios desencapados, choque-elétrico e curto-circuito; trazer dados sobre os danos que um 

choque de alta voltagem pode causar no corpo humano, cuidados para não queimar os 

componentes ou o multímetro etc. É provável que, tendo os componentes diante de seus olhos, 

os estudantes façam perguntas, por ser algo diferente do que estão acostumados em sala de aula. 

O professor deve aproveitar essa oportunidade, ouvindo cada pergunta e respondendo 

atenciosamente.  

Esse momento da SEI pode ser muito rico para proporcionar a AC dos estudantes, pois 

além de prepará-los para a investigação que farão a seguir, traz conhecimentos que os 

estudantes poderão utilizar para a vida, tendo em vista que proporciona uma conscientização 

essencial sobre os riscos e cuidados a serem tomados com componentes e instalações elétricas 

tão presentes no seu cotidiano fora da escola. Cremos que também os capacita para orientar 

outras pessoas, como familiares e colegas, que desconhecem esses cuidados necessários. É claro 

que é muito importante salientar para os estudantes que essa é apenas uma aula introdutória e 

conscientizadora, e que eles não estão aptos para manipular artefatos elétricos sem orientação, 

pois isso é trabalho de um profissional da área.  

 Na 3ª semana o problema (Apêndice 3) será apresentado aos estudantes para que 

busquem a solução, através da utilização dos componentes do aparato experimental descrito no 

Apêndice 4. O problema poderá ser lido pelo professor, ou um aluno, em voz alta para toda a 

turma, mas também sugerimos que seja entregue para cada estudante uma cópia do texto com 
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o problema, para que ele possa ler e reler as características do problema e refletir sobre cada 

uma delas. Intenciona-se dar liberdade aos estudantes de: pensar e analisar qualitativamente a 

situação problema; coletar as informações relevantes para seu entendimento; e ponderar quais 

devem ser as melhores decisões a se tomar para resolver o problema em questão (GIL et al, 

1999). 

Escolhemos por apresentar a situação problema em forma textual, mas esta é apenas 

uma sugestão. O mais importante da proposta é que o problema esteja contextualizado e 

colocado de forma a despertar o interesse dos estudantes para entenderem circuitos elétricos e 

as principais diferenças que ocorrem de acordo com diferentes associações de resistores. Logo, 

a apresentação do problema poderia ser através de outros recursos, tais como: vídeos; imagens; 

histórias em quadrinhos etc.  

No processo de investigação os estudantes trabalharão por procedimentos 

experimentais, pois o propósito é que com essa situação problema eles procurem a melhor 

montagem, logo não faria sentido apresentar-lhes o circuito já montado. Além de ser algo 

totalmente presente no cotidiano dos estudantes, escolhemos as lâmpadas incandescentes 

halógenas para serem os resistores do circuito, porque permitem, através da luminosidade, a 

observação do comportamento da corrente elétrica no circuito, sem necessidade de 

equipamentos de medição, facilitando o processo e agilizando mudanças na montagem que 

possam ser necessárias, de acordo com o que os estudantes observarem. As lâmpadas 

incandescentes são melhores por serem dimerizáveis, permitindo a visualização da mudança na 

intensidade da corrente elétrica através da intensidade luminosa. Pode-se também aproveitar o 

alto aquecimento nesse tipo de lâmpada para trabalhar conceitos de transformação de energia e 

levar os estudantes a entenderem porque essas lâmpadas não são vantajosas em relação a outros 

tipos, já que grande parte da energia elétrica está sendo convertida em energia térmica, e que 

esse é o chamado Efeito Joule. 

Primeiramente pretende-se separar a turma em grupos de 5 ou 6 estudantes, para que 

discutam entre si e pesquisem qual deve ser a melhor forma de montar um circuito de lâmpadas 

e o que poderia estar causando o problema citado no texto. Nesse momento da SEI estamos 

valorizando a capacidade dos estudantes cooperarem e dialogarem entre si mais abertamente, 

pois “[...] alunos com desenvolvimentos intelectuais semelhantes acima, têm mais facilidade de 

comunicação. Além disso, também há a parte afetiva: é muito mais fácil propor suas ideias a 

um colega que ao professor” (CARVALHO, 2013, p. 12). Logo, o trabalho em grupo favorece 

a construção do conhecimento de forma mais efetiva, pois os estudantes se sentem mais à 

vontade de falar e argumentar por terem a mesma linguagem e estarem na mesma zona de 
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desenvolvimento (idem). Como sugerido no texto, eles poderão pesquisar em livros ou na 

internet sobre possíveis soluções para auxiliar na formulação de suas hipóteses. 

O professor pedirá para que façam um desenho esquemático da montagem que eles 

imaginam que seja a melhor para as lâmpadas e da montagem que é a inadequada para 

instalações elétricas, ou seja a montagem que apresenta as características do problema. 

Acredita-se que com um tempo de uma hora aproximadamente eles consigam terminar. Nos 

próximos 30 minutos restantes, o professor pedirá que cada grupo diga para o restante da turma 

quais foram as suas propostas e hipóteses para a solução do problema. Com isso, espera-se que 

os estudantes falem livremente, expondo para os outros as ideias que tiveram. Mas caso fiquem 

tímidos, o professor pode pedir para um dos grupos começar fazendo perguntas que necessitam 

de apenas sim ou não como resposta, e assim eles podem começar a interagir e se sentirem mais 

livres para falar. Com essas novas ideias trazidas por outros estudantes eles podem refletir 

melhor sobre suas hipóteses e as novas possibilidades.  

Este é mais um momento em que o professor poderá aproveitar para fazer perguntas aos 

estudantes como: Por que vocês acham que essa é a melhor montagem? Ou: Como você acha 

que se comporta a corrente elétrica em cada parte do circuito? Nesse momento, os estudantes 

podem expor mais concepções que possuem acerca de eletricidade. Mas também pode ser 

oportuno para que o professor avalie, de maneira formativa5, se os estudantes já mudaram suas 

respostas, em relação ao questionário, nesse processo em que discutiram com os colegas ou 

pesquisaram em livros ou na internet. Se houve melhoras ou não no seu entendimento sobre 

circuitos.  

O professor poderá dizer que, caso após essa exposição para toda a turma, alguém queira 

acrescentar ou alterar algo do seu projeto, poderá fazê-lo em casa para trazer na semana 

seguinte, quando todos os grupos testarão suas propostas no aparato experimental que será dado 

a cada grupo.  

 No quarto encontro, os estudantes testarão suas hipóteses fazendo as montagens e 

ligando os circuitos nas tomadas. É muito provável que muitos estudantes não acertem na 

primeira tentativa e o professor deve permiti-los pensar a respeito, testar outras hipóteses e 

discutir com os colegas, até que cheguem à montagem do circuito em série e percebam que esta 

apresenta as mesmas características da situação problema e à montagem adequada com o 

 
5 Modalidade de avaliação não classificatória, que é feita ao longo do processo de ensino, que visa perceber as 

dificuldades dos estudantes, verificar sua aprendizagem nos processos de assimilação e produção do conhecimento 

e que serve de orientação para o professor regular suas práticas didáticas de acordo com as características dos 

estudantes. (OLIVEIRA; APARECIDA; SOUZA, 2008) 
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comportamento que se espera: que possam ligar uma lâmpada separadamente e que a 

luminosidade da lâmpada seja mais bem aproveitada, ou seja, o circuito em paralelo. Durante 

todos os momentos em que os estudantes forem ligar os circuitos nas tomadas, o professor 

deverá estar por perto e antes mesmo de ligar observar se os fios estão devidamente isolados, 

se existem riscos de causarem curto-circuito ou a queima de algum componente e se necessário 

informar que tal montagem não poderá ser testada e explicando motivos dos riscos. Também é 

recomendável não deixar as lâmpadas ligadas por muito tempo já que esquentam muito rápido. 

Possíveis perguntas: O que gera a corrente elétrica no fio? Qual é a corrente elétrica em um 

ramo do circuito quando a diferença de potencial entre as suas extremidades é nula? Qual 

montagem do circuito vocês perceberam que consome mais energia elétrica? Por quê? Como 

você acha que estavam os elétrons antes de aplicada a DDP? E depois? Por que no circuito em 

série se uma lâmpada apagar, todas apagam? Trabalhando as ideias de circuito aberto e fechado 

e sobre continuidade da corrente.  

Uma alternativa, caso não haja recursos para obter o aparato para cada grupo, é que o 

professor faça a montagem de acordo com o que os estudantes propuserem, fazendo diversas 

configurações do circuito e fazendo perguntas sobre o comportamento da corrente elétrica de 

acordo com a montagem.  

 Ao final ocorrerá a organização coletiva do conhecimento, onde por meio de uma 

discussão com toda a classe o professor pode fazer perguntas aos estudantes como: “Como 

vocês resolveram a situação?”, “Quais dificuldades tiveram?” e perguntando o porquê 

funcionou de tal forma para iniciar a discussão onde os estudantes retomam o que fizeram, e os 

outros escutam, colaboram entre si trazendo os relatos e vão organizando os conhecimentos e 

sistematizando-os. Segundo Carvalho (2013) essa sistematização, após a resolução do 

problema, é extremamente necessária numa SEI, pois é o momento em que o estudante muda 

da ação manipulativa para a intelectual, ou seja, os conhecimentos adquiridos enquanto 

observavam e interagiam com o aparato vão para o processo de construção cognitiva. Esses 

momentos de organização do conhecimento podem ocorrer diversas vezes ao longo de uma 

SEI, mas sempre ao final do processo investigativo.  

Na quinta semana o quadro será utilizado para apresentar cada esquema visto na aula 

anterior (série e paralelo) e suas características, associando as lâmpadas como as resistências 

do circuito. Esse também é um momento oportuno para que o professor introduza os conceitos 

e fenômenos que investigaram com as linguagens e termos científicos, e para apresentar as 

relações matemáticas para se determinar a resistência equivalente em cada tipo de associação.  
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A seguir o professor pede que os estudantes elaborem um circuito misto como o das 

figuras 1a) e 1b) para perceberem a diferença na luminosidade das lâmpadas e, deixa que usem 

o multímetro para medir a diferença de potencial (DDP) entre os diversos pontos do circuito. 

Espera-se que percebam que entre os pontos A e B e entre C e D a diferença de potencial é a 

mesma. Nestes momentos de medições com o circuito ligado, quando os fios estiverem 

expostos, o professor deverá sempre estar por perto para evitar descuidos e riscos de choques 

elétricos. Como podemos ver nas figuras 1a) e 1b), os valores não são exatamente iguais. E os 

estudantes poderão se questionar porque há essa diferença ou, caso não, o professor os 

interroga. Essa é uma oportunidade para o professor trabalhar nos estudantes a conscientização 

de que o mundo real é diferente do que eles estão acostumados a ver em exercícios de lápis e 

papel, onde são feitas muitas idealizações no propósito de facilitar cálculos ou compreensões 

de conceitos, mas que essas condições perfeitas não existem na natureza. Exemplo disso ocorre 

quando se pede para considerar a resistência do ar ou o atrito desprezíveis, ou como neste 

exemplo a resistência dos fios nula. O professor pode falar neste momento sobre o material que 

compõe os fios e o comprimento de cada um, destacando que mesmo que sejam condutores, 

eles não são 100% condutores. Isso pode ser verificado recomendando que eles meçam a 

resistência dos fios separadamente. Outras perguntas para o professor fazer: Acrescentar mais 

lâmpadas em série faz a corrente diminuir ou aumentar? Em qual dos dois ramos a corrente 

elétrica é maior? Por quê?  

A conclusão dessa aula pode ser com a introdução de termos e conceitos da Segunda 

Lei de Ohm: a resistência de um material depende da sua resistividade, do comprimento do fio 

e do inverso da área transversal por onde passa a corrente elétrica. Perguntas como: O que causa 

a resistividade em cada tipo de material? Se o comprimento do fio aumentar, a resistência 

diminui ou aumenta? Com isso o número de obstáculos para o elétron é maior ou menor? E se 

aumentar a seção reta do fio? Aqui será importante utilizar o quadro com desenhos para facilitar 

a visualização. Os estudantes podem medir fios de diversos comprimentos, e uma forma de 

verem uma mudança na resistividade do material é o professor pedir que meçam a resistência 

das lâmpadas antes de conectar o circuito na rede de energia elétrica e, depois de um tempo, 

quando a temperatura das lâmpadas aumentar, desligar o circuito e medir novamente. Por 

observarem o aumento considerável da resistência, o professor trará outros questionamentos 

para trabalhar o entendimento sobre a resistividade do material: O que causou esse aumento na 

resistência? Em algum momento alguém irá falar que é a temperatura do filamento que altera a 

resistência do material; e o professor continua interrogando: o que acontece com os átomos do 



30 

 

material quando a temperatura aumenta? Como isso influencia no movimento dos elétrons no 

fio?  

 

Figura 1 – Fotos do circuito com os dois tipos de associação de resistores; a) medição da DDP entre os pontos A 

e B; b) Medição da DDP entre os pontos C e D. 

 

Ao final da aula, como adicional à avaliação que o professor fazia quando perguntava e 

observava o desenvolvimento dos estudantes durante a solução do problema, ele solicita que 

organizem e relembrem o conhecimento construído através da elaboração de um texto relatando 

tudo o que fizeram, quais dificuldades e erros enfrentados, como resolveram o problema, 

argumentando a escolha da montagem para lâmpadas de uma casa, informando as 

características, vantagens e desvantagens de cada tipo de associação de resistores. Esta 
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atividade é para que façam em casa e tragam na próxima semana. Isso permitirá ao professor 

continuar o processo de avaliação formativa, verificando a evolução argumentativa e conceitual 

do estudante até o momento e continuar direcionando sua prática de acordo com seu 

desenvolvimento.  

Na 6ª semana, o professor retomará, resumidamente, os conceitos de associação de 

resistores nos primeiros 15-20 minutos. Acreditamos que com isso os estudantes tenham 

conseguido construir esse conhecimento na investigação com os outros estudantes e nas 

discussões e sistematização com o professor.  

Na sequência, pedirá que os estudantes estudem o comportamento da corrente elétrica 

em cada tipo de circuito (série e paralelo), calculando a corrente elétrica em cada ramo e que, 

para isso, pensem quais informações ou grandezas precisam para calcular a corrente elétrica no 

circuito e qual a relação matemática necessária; como auxílio poderão pesquisar na internet ou 

em livros. Com o multímetro medirão a DDP e resistência dos diversos ramos do circuito e das 

lâmpadas.  

Como é muito provável que não haja multímetro para cada grupo o professor pode se 

utilizar de apenas dois circuitos que já estejam montados, colocá-los na sua mesa, por exemplo, 

e deixar que eles meçam e anotem as DDPs e resistências em cada parte do circuito e então 

calculem com seus grupos separadamente. Para não se perderem com muitos dados, o professor 

pode recomendar que façam um desenho esquemático de acordo com cada circuito em uma 

folha, facilitando a organização dos dados. Não há necessidade de que todos os integrantes do 

grupo anotem os dados, pode-se dividir as tarefas, propiciando um melhor trabalho em equipe.  

Durante todo o processo o professor observará como os estudantes estão se 

encaminhando e os orientando caso não tenham entendido bem ou estejam perdendo o foco. 

Essa atividade possibilitará que eles entendam que no circuito em série a corrente elétrica é a 

mesma em todos os pontos, desconstruindo a concepção alternativa (CA) de que a corrente se 

desgasta em cada componente.  

Para as partes do circuito em paralelo pedirá que encontrem a relação entre as correntes 

ao passar por cada nó do circuito. Aqui esperamos que percebam que a corrente que chega em 

um nó é igual a soma das correntes que saem, conforme a Lei dos Nós. Para isso, o professor 

poderá apontar e perguntar sobre essas partes específicas e orientá-los a fazer cálculos para ver 

se percebem essa relação. Nessa parte da sequência poderá trabalhar o princípio da conservação 

de carga e a percepção de como a corrente ‘escolhe’ o caminho que irá percorrer no circuito em 

paralelo, ou seja, a influência da resistência elétrica para seu comportamento. Outra parte 

importante seria calcular a corrente elétrica no ramo inicial do circuito em paralelo e do ramo 
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final para que percebam que mesmo que a corrente se divida pelas diversas malhas e ramos que 

o circuito possa ter, ao final não há perda de cargas pelo caminho, mesmo que haja dissipação 

de energia de outros tipos (luminosa e térmica).  

Ao final desta aula será importante mais uma discussão para organizar os conhecimentos 

e reforçar os conceitos trabalhados nesta atividade: a conservação de carga e a influência da 

resistência equivalente na corrente total do circuito. Estas atividades têm potencial para melhor 

entendimento do comportamento da corrente elétrica e desconstrução da CA de que a fonte de 

energia fornece a mesma corrente elétrica independente da montagem.  

No sétimo encontro, o professor trará outro tipo de lâmpada (LED) e, antes que liguem 

o circuito, pede que pensem e façam hipóteses do que ocorrerá no circuito ao colocá-la em série 

com as outras duas lâmpadas. Essa montagem possibilita uma efetiva discussão para desfazer 

a CA de que a corrente se desgasta ao passar por cada componente do circuito, isso pode ser 

trabalhado da seguinte forma:  

Na primeira montagem (figura 2A), os estudantes que possuem essa CA poderão pensar 

que o motivo de somente uma lâmpada acender é que a corrente elétrica se desgasta ao passar 

pela lâmpada de LED, não restando corrente suficiente para acender as outras lâmpadas que 

vem na sequência. Sugestão de perguntas para essa parte: Qual é o sentido da corrente elétrica? 

Por que somente uma acende? E se eu trocar a posição das lâmpadas?  

A maioria pode pensar agora (figura 2B) que a incandescente vai acender por ser a 

primeira lâmpada onde a corrente vai passar, de acordo com seu sentido. Essa montagem, já 

relatada na literatura (SILVEIRA, 2011), causa surpresa nos estudantes, já que somente a 

lâmpada do meio acende, e mostra que a explicação para o comportamento da corrente elétrica 

não pode ser um desgaste da mesma já que não há como a corrente surgir somente no meio do 

circuito. O mesmo ocorre para a outra montagem (figura 2C), onde as duas primeiras ficam 

apagadas. Perguntas oportunas para esse momento: Há corrente elétrica nas lâmpadas 

incandescentes? Se não há corrente: Como a corrente elétrica pode surgir somente no meio do 

fio? Se há corrente elétrica nas incandescentes, por que não estão brilhando? E o que ocorre 

com a energia nestas lâmpadas? Pode existir luz invisível? Elas podem estar emitindo uma luz 

que não podemos ver? A intensidade da corrente elétrica pode ser diferente em cada 

componente do circuito em série?  
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Figura 2 – Circuitos em série com diferentes tipos de lâmpadas – lâmpadas de LED e incandescentes 

 

A introdução desse novo tipo de lâmpada possibilitará abordagens mais interessantes, 

pois o professor poderá trabalhar as propriedades dos diferentes tipos de materiais e com a 

lâmpada de LED trazer tópicos introdutórios da Física Moderna, como noções sobre os níveis 

energéticos dos elétrons, diodo, semicondutor etc.  

Uma possível forma de fazê-lo e também como mais uma avaliação para esta SEI é pedir 

que os estudantes façam um trabalho de pesquisa respondendo às seguintes questões:  

1. Pesquise e descreva o funcionamento de cada tipo de lâmpada e a causa 

microscópica dos efeitos que causam a emissão de luz em cada material.  
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2. O que é potência elétrica? De acordo com as causas explicadas na questão 1 e as 

possíveis transformações de energia que podem ocorrer, explique porque as 

potências de cada tipo de lâmpada são tão diferentes se elas emitem luz com 

intensidades semelhantes.  

3. Utilizando os valores nominais das lâmpadas, calcule a corrente elétrica ideal de 

funcionamento para cada uma delas. Qual tipo de lâmpada é mais econômico?  

4. Pesquise qual é a vida útil, em horas, de cada tipo de lâmpada. Explique o que 

faz com que a durabilidade da lâmpada incandescente seja muito menor. 

5. Utilizando o valor do kWh da conta de luz da sua casa, calcule a diferença entre 

o gasto mensal quando na sua casa são utilizadas somente lâmpadas de LED e 

somente lâmpadas incandescentes.  

6. Considerando estes dois critérios (o tempo de vida de cada lâmpada e o gasto 

mensal), estime a diferença no gasto total durante 5 anos. Ou seja, o quanto 

economizamos quando utilizamos somente lâmpadas de LED?  

 

Essa análise por parte dos estudantes também favorece a AC ao ampliar sua 

conscientização sobre economia de energia, levando a ações como um cidadão mais crítico para 

benefício próprio, da sociedade em que vive e do meio ambiente. 

A sugestão é que os estudantes façam a pesquisa em grupo para continuar debatendo e 

construindo, de forma interativa, suas ideias e conclusões para responder às perguntas. 

Entretanto, o melhor é que respondam individualmente em seu caderno. Assim o professor 

conseguirá avaliar de forma somativa6 a qualidade da aprendizagem de cada estudante frente 

aos conhecimentos, competências e habilidades previstos para serem alcançados com o 

desenvolvimento da SEI. 

Melhor será que a escola disponha de um laboratório com computadores funcionando e 

com acesso à internet, mas, como já sabemos, a realidade das escolas públicas nem sempre é 

essa, e como alternativa os estudantes poderão utilizar seus smartphones para realizar a 

pesquisa. Como farão em grupo, é muito provável que pelo menos um integrante do grupo tenha 

dados móveis para fazer a pesquisa com o grupo. É importante o professor, de tempo em tempo, 

 
6 Modalidade de avaliação mais praticada, (geralmente a única) feita no final do processo de ensino para 

verificação da aprendizagem do estudante de acordo com seu rendimento ou desempenho. Esta avaliação 

geralmente é necessária nas escolas para que se possa classificar a aprendizagem dos estudantes atribuindo uma 

nota ou conceito para ao final do ano letivo, após sucessivas avaliações somativas verificar se alcançou o suficiente 

para ser aprovado ou não. Geralmente feita por meio de provas, testes ou trabalhos (OLIVEIRA; APARECIDA; 

SOUZA, 2008). 
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ir até os grupos para observar se estão fazendo a atividade e poderá auxiliar caso tenham alguma 

dúvida ou dificuldade no entendimento de como proceder. 

Caso os estudantes não consigam terminar na aula, podem continuar em casa, mas o 

ideal é que enviem com antecedência para que o professor possa ter tempo de ler as respostas 

dos estudantes e com base nelas planejar o que será discutido no próximo encontro.  

A obtenção dessas respostas por parte dos estudantes favorece uma aproximação dos 

entendimentos necessários para responderem às perguntas da última montagem e assim podem 

entender que o sistema da lâmpada de LED funciona com uma corrente muito menor do que a 

incandescente tornando a de LED muito mais econômica, fornecendo um mesmo fluxo 

luminoso.  

O oitavo e último encontro da sequência será para o professor, juntamente com os 

estudantes, sintetizar o conteúdo que viram ao longo do bimestre e com base nas respostas dos 

estudantes na pesquisa, promover uma discussão para tirar as dúvidas que ficaram, comentar 

possíveis concepções que podem ainda não estar alinhadas com as científicas. Um 

questionamento que o docente pode fazer é se, após terem respondido às perguntas do trabalho, 

eles conseguem entender o porquê somente uma lâmpada acende no circuito, mesmo tendo 

corrente elétrica em todos os pontos. Discussões como a alta resistência para limitar a corrente 

nos LEDs e como esta influencia na intensidade da corrente de todo o circuito em série também 

podem ser levantadas. Será importante levar os estudantes ao entendimento de que a corrente 

elétrica no circuito em série é a mesma em todos os pontos, mas que nessa montagem, com a 

lâmpada de LED, a corrente não é suficiente para acender as incandescentes, já que seu brilho 

deriva do alto aquecimento do filamento que só ocorre para correntes mais altas. Por isso pode-

se perceber que há grande aproveitamento da energia em lâmpadas de LED em comparação à 

outra. Será proveitoso relembrar com eles as propriedades destes materiais, ressaltando que 

derivam de fenômenos microscópicos, acrescentando aos conhecimentos construídos com as 

atividades da sequência. Ao final será reaplicado o mesmo questionário do início para avaliação 

se houve evolução dos conceitos por parte dos estudantes em relação ao primeiro dia da 

sequência. No quadro 1 estão resumidas as atividades da sequência.  
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Quadro 1 - Resumo das atividades da SEI 

SEMANA ATIVIDADE PLANEJADA 
 1º momento  2º momento  

1ª 
Apresentação do 

planejamento da SEI  
Aplicação do 
questionário 

2ª 
Aula introdutória 
sobre conceitos 

básicos. 

Interação com os 
componentes 
elétricos para 

adquirir noções e 
conhecimentos dos 

termos. 

3ª 

Estudantes 
separados em 

grupos discutem 
situação-problema e 
formas de resolver 
fazendo previsões 

Estudantes 
apresentam para 
toda a turma suas 

hipóteses  

4ª 

Teste das hipóteses, 
momentos de 

tentativa e erro até 
solução.  

Sistematização 
coletiva, relatos de 
dificuldades e de 

como procederam.  

5ª 

Aula dialogada para 
relembrar conceitos 
e introduzir relações 

matemáticas de 
associação de 

resistores  

Montagem do 
circuito misto para 
discussão sobre a 

resistência elétrica 
dos materiais 

6ª 

Estudo da corrente 
elétrica e 

conservação de 
carga com aparato  

Sistematização e 
reflexão sobre a 

influência do tipo de 
associação de 
lâmpadas no 

comportamento da 
corrente 

7ª 

Montagem com 
lâmpada diferente 
(LED) e discussões 

sobre CA  

Trabalho de pesquisa 
sobre materiais e 

consumo de energia 
elétrica 

8ª 
Sistematização e 

discussão geral sobre 
os conceitos.  

Questionário para 
avaliar o 

desenvolvimento 
dos estudantes após 

a SEI 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início deste trabalho trouxemos fundamentos para mostrar que o ensino tradicional 

de Física implementado nas escolas precisa ser mudado já que não proporciona uma 

aprendizagem efetiva para a maior parte dos estudantes. Com fundamentos teóricos de grandes 

pensadores como Piaget e Vigotski mostramos que a aprendizagem real se dá por meio de 

construções e interações em um ambiente que favorece o desenvolvimento de habilidades nos 

estudantes por meio de uma construção ativa e participativa do conhecimento. Assim, 

trouxemos o ensino por investigação por ter características alinhadas a estes pensamentos, junto 

com a proposta de uma Sequência de Ensino Investigativa para trabalhar conceitos de 

Eletricidade, onde os estudantes utilizam-se de circuitos simples de lâmpadas e o professor atua 

como um questionador para que pensem e sejam direcionados às ideias científicas.  

Apesar de não ter sido possível a aplicação desta sequência em sala de aula, buscamos 

planejá-la de acordo com outros trabalhos presentes na literatura e acreditamos que essa 

sequência seja útil para desenvolver nos estudantes a AC, por trazer discussões sobre 

fenômenos e componentes elétricos presentes no cotidiano dos estudantes, como forma de fazê-

los agir mais refletidamente, tomando atitudes mais conscientes sobre o consumo de energia 

elétrica.  

A sequência que trazemos tem a duração de 8 aulas e possibilita a abordagem de vários 

conceitos sobre eletricidade e circuitos elétricos, fazendo uma abertura para iniciar tópicos de 

Física Moderna devido à utilização da lâmpada de LED, podendo estes ser mais aprofundados 

nas próximas aulas do bimestre seguinte, por exemplo.  

A expectativa com a aplicação dessa sequência é que os estudantes aprendam de forma 

consistente, e diferente do tradicional, os conceitos necessários para entendimento de circuitos 

elétricos, alguns princípios importantes sobre conservação de energia e de carga elétrica, e que, 

através do método investigativo de ensino e aprendizagem, sejam desenvolvidas algumas 

habilidades da construção do conhecimento científico por meio da busca de respostas para 

situações problemas e para os diversos questionamentos levantados sobre os fenômenos 

observados.  

Esclarecemos que a impossibilidade de aplicação da SEI em sala de aula se deu por 

causa do período de pandemia em que nos encontramos e que isso limitou possíveis 

aprimoramentos que derivam da experiência prática e das contribuições dos estudantes em sala 

de aula. Portanto, para que este planejamento seja aplicado, podem ser necessárias alterações 

em algumas atividades ou recursos, para adequá-las ao perfil dos estudantes e da escola. Um 
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exemplo disso é que em muitos momentos da sequência sugerimos algumas perguntas ou ordem 

das atividades, mas seria contra as ideias do próprio ensino investigativo dizer que estas devem 

ser seguidas à risca, tendo em vista que o processo de aprendizagem é encaminhado de forma 

aberta, de acordo com os pensamentos, necessidades e ideias dos próprios estudantes. Muitas 

vezes, as perguntas que o professor faz e as buscas que as sucedem se baseiam nas hipóteses e 

respostas dos estudantes, portanto, a nossa proposição pode ser um ponto de partida e trazer 

algumas ideias bases para o ensino, mas cada aula é única e encaminhada de acordo com as 

especificidades de cada turma.  

 Espero em futuro próximo poder aplicar a SEI em uma sala de aula e que motive outros 

professores a fazerem o mesmo de acordo com o seu contexto escolar.  
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7 APÊNDICES 

 

7.1 APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÕES 

PRÉVIAS 

 
Obs.: Este questionário não vale nota, nem vai influenciar na sua avaliação final. Ele foi feito com o 
propósito de saber os conhecimentos que você já tem sobre eletricidade para que possamos planejar as 

aulas do bimestre, valorizando o que você já sabe e possibilitando acompanhar sua aprendizagem após 

o processo educativo. Por isso pedimos que responda com seriedade, tentando expor ao máximo o que 
você sabe sobre os assuntos propostos em cada questão. 

 

 
QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

I) Em que momentos a eletricidade está presente em sua vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II) O que causa o movimento ordenado de uma carga elétrica?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

III) Descreva o que você entende por corrente elétrica.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IV) O que você entende por voltagem (ou diferença de potencial)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

1) A corrente elétrica nos fios é consequência do movimento ordenado de cargas:  

a) positivas 

b) negativas 

c) pode ser causada por cargas positivas ou negativas 

 

 

Obs.: Para as próximas questões: todas as lâmpadas dos circuitos e as fontes de energia são 

iguais e os fios ideais (não possuem resistência).  
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2) No circuito ao lado a resistência R1 é maior que r2. Então é 

CORRETO dizer que:  

a) A corrente que passa em R1 é maior do que a que passa em r2 

b) A corrente que passa em R1 é menor do que a que passa em r2 

c) As correntes que passam nas duas resistências são iguais 

 

 

 

 

 

 

3) Nos circuitos A e B ao lado, a lâmpada L, 

o resistor R e a bateria são exatamente os 

mesmos. Nestas situações:  

a) L brilha mais no circuito A 

b) L brilha igual em ambos os circuitos 

c) L brilha mais no circuito B 

 

 

 

 

 

 

4) Como se compara o brilho (B) das lâmpadas L1, L2 e L3 no 

circuito da figura 1:  

a) B1>B2>B3 

b) B1=B2<B3 

c) B1=B2=B3 

 

 

 

5) Como se compara o brilho (B) das lâmpadas L1, L2 e L3 

no circuito da figura 2:  

a) B3> B1>B2 

b) B3> B2>B1 

c) B1=B2<B3 

d) B1=B2>B3 

 

 

 

6) Observando as figuras 1 e 2 pode-se dizer que:  

a) As correntes totais são iguais em ambos os circuitos 

b) A corrente total do circuito 1 é maior  

c) A corrente total no circuito 1 é menor 

 

 

 

 

  

Circuito A Circuito B 

 

 

Figura 2 
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7) No circuito da figura 3 ao lado, o brilho de L1 é: 

a) Igual ao de L4.  

b) Maior do que o de L4.  

c) Menor do que o de L4. 

 

 

 

 

 

 

8) Observando os circuitos 1, 2 e 3 abaixo, como se comparam as correntes totais de cada 

circuito?  

a) I1>I2>I3 

b) I3>I1>I2  

c) I1>I2=I3 

d) I1=I2=I3 

 

  

 

Figura 3 

Circuito 1 Circuito 2 
Circuito 3 
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7.2 APÊNDICE 2 – DETALHAMENTO DAS QUESTÕES 

 

  

- A questão I foi retirada do questionário de (PICOLLI, 2016).  

 

- As questões 3, 4, 5 e 7 foram extraídas de (LIMA et al, 2019).  

 

- As demais questões são de autoria própria.  

 

- As questões de I a IV têm o propósito de extrair o máximo de informações, conceitos e 

conhecimentos prévios que os estudantes já possuem sobre as grandezas referidas. 

 

-  As de múltipla escolha têm objetivos mais específicos para entender como os 

estudantes pensam acerca de alguns fenômenos e identificar os raciocínios e concepções 

que possuem.  

 

- Os objetivos específicos das questões de múltipla escolha estão descritos a seguir, para 

identificar se:  

 

1) a percepção de movimento das cargas está alinhada corretamente ao sentido que eles adotam 

para a corrente nos circuitos.  

 

2) eles sabem que a corrente é maior no caminho com menor resistência.  

 

3) eles sabem o sentido que adotam para a corrente elétrica e se pensam que ela se desgasta ao 

passar por resistores.  

 

4 e 5) o sentido que adotam para a corrente elétrica e se pensam que ela se desgasta ao passar 

por lâmpadas. 

  

6) possuem a CA de que apenas a quantidade de resistores influencia na resistência equivalente 

do circuito, desconsiderando a forma em que estão dispostos. Ou se para eles a bateria fornece 

corrente elétrica sempre igual, ao invés de DDP.  

 

7) entendem que a corrente pode se dividir, mas ao retornar a um fio só é a mesma.  

 

8) conseguem distinguir corretamente como a montagem influencia no comportamento da 

corrente elétrica e da diferença de potencial entre os pontos. Caso possuam raciocínio local 

acerca das baterias marcarão a alternativa d. E caso pensem que somente a quantidade de 

resistores importa, escolherão c.  

 

 

 

ALTERNATIVAS CORRETAS: 

 

1.b  2.b 3.b 4.c 5.c 6.c 7.a 8.b 
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7.3 APÊNDICE 3 – SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Problema 1 

Um casal que queria se casar às pressas, terminou a construção de sua casa, mas ainda faltava 

a parte elétrica. Ao consultar o eletricista achou o orçamento muito caro, então, para 

economizar, o noivo pediu ao seu primo que se achava esperto para fazer o serviço. Mas o 

conhecimento do primo sobre instalação elétrica de uma casa se resumia aos tutoriais que ele 

assistia na internet. Quando acabou a instalação, ao ativar o interruptor, nenhuma lâmpada da 

casa acendia. Eles ficaram intrigados, pois haviam testado cada lâmpada na loja e estavam boas. 

Ficaram mais intrigados ainda quando as retiraram dos bocais e as testaram novamente, uma a 

uma e todas as lâmpadas acenderam separadamente. Em um momento em que todos os 

interruptores da casa foram ligados, todas as lâmpadas acenderam de uma vez, e ao pressionar 

novamente um deles, todas apagaram juntamente. Ou seja, as lâmpadas só acendiam e 

permaneciam acesas, se todos os interruptores estivessem ligados e, além do mais, as lâmpadas 

estavam bem mais fracas que o normal. Então perceberam qual era o problema na instalação e 

chamaram um eletricista profissional para ver o que estava causando isso.  

Suponha que você é o eletricista e partindo desses problemas apresentados, tente 

explicar o que o primo fez de errado.  

Faça um esquema de um circuito simples com 3 lâmpadas, para representar qual seria a 

melhor forma de configurar a instalação elétrica da casa de forma a resolver o problema 

observado e ter maior luminosidade.  

Obs.: Como auxílio, você pode pesquisar em livros ou na internet.  
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7.4 APÊNDICE 4 – MATERIAL UTILIZADO  

 

1) 3 lâmpadas incandescentes halógenas de 60 W  

2) 10 pedaços de fio com: Espessura - 1,5 mm; diferentes comprimentos (entre 10 e 20cm) 

(com cerca de 2cm de cada lado desencapado) 

3) Plug de tomada com fio de aproximadamente 1 m  

4) 3 bocais – Base E27  

5) Base de madeira (50x50cm) 

6) 3 Parafusos médios (opcional) (para prender os bocais) 

7) Chave philips  

8) Fita isolante  

9) Lâmpada de LED de 9 W  

 

  

 
 

 

 

 

 


