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RESUMO 

 

Este trabalho buscou a ressignificação do lixo eletrônico no ambiente escolar, 

possibilitando a construção de aparatos eletrônicos para a aprendizagem de temas que 

pertencem ao campo de estudo da Física, em específico, do 3º ano do Ensino Médio, trazendo 

uma interação entre os campos teórico e prático. Entre seus objetivos específicos temos: 

promover enculturação científica, conscientização ambiental, noções de eletrônica e 

habilidades de convívio, trazendo um problema presente no dia-a-dia (o lixo eletrônico). A 

metodologia consistiu em desenvolver projetos que visam compor um laboratório didático 

sustentável de modo a ressignificar e reutilizar equipamentos/componentes antes 

descartados, viabilizando um viés de Educação Ambiental que atende a alguns objetivos de 

desenvolvimento sustentável que fazem parte da Agenda 2030 (ONU/BR, 2020). A etapa 

inicial da proposta foi desenvolvida no C.E. Matemático Joaquim Gomes de Sousa – 

Intercultural Brasil-China, através da residência pedagógica, e teve uma segunda etapa, 

pensando na possibilidade de recriação da experiência investigativa em escolas que não têm 

foco em ciências da natureza.  Como resultados tem-se o relato da experiência desenvolvida 

no C.E. Matemático Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China, o desmonte de 

equipamentos para retirada de componentes trazendo sugestões para uso, e a elaboração de 

uma sequência didática por investigação a respeito do tema, para o ensino de 

eletromagnetismo. 

 
 

Palavras-chave: Ensino de Física – Lixo eletrônico – Educação Ambiental – Eletromagnetismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work sought the redefinition of electronic waste in the school environment, 

enabling the construction of electronic devices for learning topics that belong to the field of 

study of Physics, mainly the in the third year of high school, bringing an interaction between 

the theoretical and practical. Among its specific objectives are: to promote scientific 

enculturation, environmental awareness, notions of electronics and social skills, bringing a 

problem present in everyday life (electronic waste). The methodology consisted of developing 

projects that aim to compose a sustainable teaching laboratory in order to re-signify and reuse 

equipment / components that were previously discarded, enabling an Environmental 

Education bias that meets some sustainable development goals that are part of the UN's 2030 

Agenda (ONU/BR, 2020). The initial stage of the proposal was developed in C.E. Matemático 

Joaquim Gomes de Sousa - Intercultural Brasil-China, through the pedagogical residency, and 

had a second stage, considering the possibility of recreating the investigative experience in 

schools that do not focus on natural sciences. The results are the report of the experience 

developed in the C.E. Matemático Joaquim Gomes de Sousa - Intercultural Brasil-China, the 

dismantling of equipment for removal of components, bringing suggestions for use, and the 

preparation of a didactic sequence for investigation on the subject, to the teaching of 

electromagnetism. 

 
 

Keywords: Teaching Physics – Eletronic Waste – Environmental Education – 

Electromagnetism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
“Seja a mudança que você quer ver no mundo”.  

(Mahatma Gandhi) 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

Entre as motivações que tenho para esse trabalho está minha própria experiência 

como estudante da Educação Profissional, na Escola Técnica Estadual Henrique Lage, da 

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC.  Ao estudar na 

FAETEC, obtive formação em técnico em eletrônica e neste ambiente pude ver muita coisa 

dessa área.  

Nunca pensei que poderia conectar o técnico à licenciatura. Nas escolas, porém, é 

falado da eletrônica de modo muito superficial, os alunos acabam não tendo a oportunidade 

de vê-la na prática. Ao fazer parte da Residência Pedagógica, desenvolvemos diversos projetos 

em conjunto com os alunos. Utilizando desses conhecimentos pudemos realizar projetos que 

realmente fizeram a diferença. Com isso ganhamos um prêmio junto com a própria FAETEC, 

que trabalha com isso há anos. Vendo isso decidi me dedicar a unir a eletrônica ao Ensino 

Médio. Não a eletrônica bruta, mas sim a utilização de aparatos eletrônicos construídos para 

uso didático, dando um novo significado ao lixo eletrônico.  

No Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes De Sousa - Intercultural Brasil-China, 

durante a Residência Pedagógica, desenvolvemos em conjunto com os alunos aparatos 

eletrônicos como parte das aulas usando fontes de gabinetes antigos de computadores. Agora 

estou a dar sequência à utilização de lixo eletrônico para fomentar aulas mais dinâmicas e 

técnicas.  

Naquela oportunidade realizamos uma sequência didática de eletromagnetismo e 

durante a pandemia a fui ampliando, desenvolvendo novos aparatos com inspiração em livros, 

artigos e na internet em si. Nesse projeto que agora apresento, através de materiais que 

também têm custo zero (reciclados, doados) ou são de baixíssimo custo, proponho que os 

alunos aprendam a respeito de eletrônica, cidadania, consciência ambiental, 

reaproveitamento, manuseio de equipamentos e criação de novos equipamentos, além dos 
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conceitos dos muitos R’s1 e de CTSA (Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, 

para o ensino de Ciências), através de atividades práticas de caráter investigativo. A 

experimentação é algo fundamental para o aprendizado, então por que não utilizarmos a 

eletrônica, que é riquíssima e abre diversas portas, para a formulação de experimentos?  

Durante minha formação técnica conheci o Instituto Jelson da Costa Antunes (Instituto 

JCA2), uma instituição educativa que desenvolve, entre outros projetos, um que procura 

ensinar cidadãos a lidarem com a eletrônica. Esses projetos mudam a vida das pessoas ao se 

voltarem para qualidade do transporte público, trabalhando para instalar nos ônibus da 

Autoviação 1001 desde sensores, carregadores USB, WIFI, até o degrau para subir e descer 

pessoas com deficiência. Em 2014, em uma visita ao instituto, vi o protótipo do degrau móvel 

destinado a atendê-las. Neste mesmo dia, um amigo meu3 estava apresentando um projeto 

desenvolvido para medir a quantidade de monóxido de carbono dentro e fora dos veículos 

(Sistema Veicular Para Monitoramento de Monóxido de Carbono)4, concorrendo depois na 

FEBRACE 2015. Esses projetos chamaram a minha atenção, porque pude ver a eletrônica 

sendo pensada para mudar a vida das pessoas.  

Coloquei então a mão na massa. Neste projeto, coisas que muito provavelmente 

seriam descartadas de maneira equivocada prejudicando o meio ambiente, se tornaram 

centro e norte da proposta, dando uma ressignificação aos objetos, visando um ensino de 

qualidade para todos e um futuro mais sustentável.  Penso que iniciativas como essa são 

importantes. “Por enquanto é apenas um pequeno passo”, como disse Neil Armstrong ao pisar 

na Lua em julho de 1969. Mas se nos perguntarmos “Para que serve isso?” poderemos concluir 

que nas esferas individuais, no micro, é um trabalho de formiguinha, porém se olharmos para 

o coletivo, no macro, com a população crescendo numa progressão geométrica, em 2050 

conseguiremos, graças a iniciativas como essa, reduzir e muito o lixo eletrônico, além de 

formarmos cidadãos mais conscientes, o que entra em acordo com os itens 12.5 e 12.8 do 

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) para a Agenda 2030 (ONU/BR, 2020): 

                                                           
1 Na internet encontrei R’s distintos. Para este trabalho estão sendo usados repensar, reutilizar, reduzir e 
reeducar. 
2  O Instituto JCA lidera, junto com outras organizações públicas e privadas, um movimento para 
qualificar as políticas de educação na Região Metropolitana Leste Fluminense do Rio de Janeiro. É 

mantido pela empresa de transportes Autoviação 1001, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 2504, Niterói-RJ. 
3 Ewerton Vasconcelos em conjunto com outro colega, Caio Ferreira, na época estudantes da FAETEC também. 
4 Resumo do projeto, disponível em: <http://2015.febrace.org.br/virtual/2015/ENG/35/>. 

about:blank
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12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso. 

............ 
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 
relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 
harmonia com a natureza.  

 

 

Nunca é demais pensarmos no valor dos pequenos gestos, ou das pequenas 

existências. Afinal, parafraseando Michael Faraday, “para que serve um recém-nascido”5? 

A partir dessas reflexões, nesse trabalho serão apresentados os conceitos relacionados 

a determinadas atividades práticas que realizarão em uma sequência didática na qual, após 

instruídos, pegarão as peças disponibilizadas e começarão os procedimentos, 

experimentando os usos que essas peças possam ter.  

Não devemos limitar a criatividade do aluno, ele deve se identificar com o projeto. 

Deve-se deixar o aluno ter certa liberdade para que o mesmo se aproprie do conceito - a 

propósito, é o legado que queremos deixar. Não é apenas um equipamento, aquilo ficará para 

usos posteriores, será utilizado por eles, e para ter ligação afetiva com o aparato, com o 

conhecimento, não podem ser engessados, seguirão um passo a passo de estratégias e 

segurança, todavia tendo liberdade para escolha e confecção dos projetos. 

Nessas condições, para o tema de sustentabilidade outra coisa que também se torna 

incômoda em muitos projetos realizados em escolas, é os familiares comprarem determinado 

produto que não têm o hábito de comprar, apenas para a realização do tal protótipo. Isso é 

descabido, além de deixar de ser sustentável. Trazendo para a parte da eletrônica, não é para 

os pais comprarem um equipamento novo para tirarmos as peças, não tem nem lógica. É para 

ser uma doação de material de algo que seria descartado - quem puder doar, no caso. Uma 

vez que, tendo esses materiais, se inicia o processo de identificação do material e de seus 

componentes, através disso, se inicia o processo de didatização. Com isso podemos seguir 

para diferentes propostas, como a elaboração de uma sequência didática. Para esse tipo de 

atividade, como demanda tempo, avaliaríamos o processo, para tal utilizaríamos avaliações 

                                                           
5 Conta-se que em resposta à Rainha Vitória, da Inglaterra, que em visita ao seu laboratório perguntou para que 
servia a indução eletromagnética, Faraday respondeu com outra pergunta: “Para que serve um recém-nascido?”, 
querendo com isso dizer que, a princípio, para nada, porém que haveria grandes possibilidades.  
Um fato sem dúvida curioso é que o “recém-nascido” de Faraday nada mais é que a base de todo conhecimento 
sobre a geração de energia elétrica e aparelhos modernos, a ponto de não conseguirmos viver mais sem, 
atualmente. 
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continuadas, que abarcariam não só o desempenho do aluno como seu empenho. Além de 

estarmos proporcionando novas habilidades, eles estariam vendo a utilização dos conceitos 

físicos e de outras disciplinas na prática, uma prática que eles mesmo produziram, e isso é 

algo realmente inesquecível. 

Nesse contexto, perpetua-se um olhar diferenciado sobre o currículo, trazendo o dia a 

dia do aluno para dentro da sala de aula, o que pode, além de gerar cidadãos cada vez mais 

críticos, torná-los também mais conscientes, além de fazer com que essa abordagem traga à 

tona seu interesse pelo ramo das ciências. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

Propor projeto de ensino com experimentação investigativa, a ser realizado em escola 

de educação básica, através do qual os alunos desenvolvam recursos para o laboratório da 

escola usando materiais eletrônicos descartados e doados. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Levar os alunos a refletirem sobre a importância da retirada e reutilização de materiais 

eletrônicos, como contribuição para a qualidade ambiental; 

Promover enculturação científica e conscientização, podendo abrir brechas para a 

interdisciplinaridade; 

Desenvolver, com segurança, atividades práticas de desmontagem e montagem de 

equipamentos; 

Promover o aprendizado de noções de eletrônica, eletricidade e eletromagnetismo; 

Desenvolver habilidades de convívio, trabalhos em equipe, diálogo, chegada a 

conclusões. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-PRÁTICO 

 

“Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que puder.” 
(Arthur Ashe) 

 

 

2.1. O PROCESSO DE INTERAÇÃO E DE MEDIAÇÃO NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

Para esse trabalho, pensar no papel mediador do professor nos processos de 

aprendizagem foi de vital importância. De modo que foi feita uma leitura de diversos artigos 

que tratam do assunto, e as contribuições desses autores foram trazidas para cá.  

Segundo Lopes (s.d.), tratando-se da experiência de aprendizado (da prática educativa 

eficiente), se faz necessário a mediação e a interação social. Durante todo processo 

educacional, essa relação professor-aluno se faz importante/necessária para devida 

eficácia/eficiência do processo ensino aprendizagem. Por conta disso, se faz tão importante a 

visibilidade de trabalhos e pesquisas nesses campos na formação de professores. Dentre eles, 

um dos pensadores que se destacam é Paulo Freire, com a importância, o cuidado, da 

interlocução como constituinte da formação do ser humano. Contudo, Freire acredita só haver 

sucesso se o educador acreditar na prática do diálogo como sendo o meio que estimula o agir 

e o pensar (refletir) humanos. O mesmo ainda acrescenta que 

  

[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de 
um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 20056, p. 91, apud LOPES, s.d.). 

 
 

Isso faz com que os alunos se sintam mais confiantes, mais curiosos e se tornem mais 

questionadores. Quando o professor compreende isso, ele deixa de ser um transmissor de 

conteúdos, se torna um mediador, consegue interrelacionar a realidade à volta dos alunos 

com o conteúdo, o que os leva a refletir sobre o que acontece em sua vida. 

Nas palavras de Lopes (s.d.),  

 

                                                           
6 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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Assim, quanto mais o professor compreender a dimensão do diálogo como postura 
necessária em suas aulas, maiores avanços estará conquistando em relação aos 
alunos, pois desse modo, eles se sentirão mais curiosos e mobilizados para 
transformarem a realidade. Quando o professor atua nessa perspectiva, ele não é visto 
como um mero transmissor de conhecimentos, mas como um mediador, alguém capaz 
de articular as experiências dos alunos com o mundo, levando-os a refletir sobre seu 
entorno, assumindo um papel mais humanizador em sua prática docente. (p. 5). 

 
 
Lopes (s.d.) diz ainda que outro que se destaca nessa questão sobre o diálogo é 

Vygotsky (1984)7, que diz que a interação social e a mediação são os pilares (cernes) do 

processo educativo, estando fortemente conexos ao processo de formação e 

desenvolvimento cognitivo humano. O professor exerce a função de ser o mediador da 

aprendizagem do estudante e a escola um local onde grupos de diferentes realidades e 

situações se sentem mobilizados a discernirem em conjunto. Segundo Lopes, a relação 

professor-aluno nutre o ato de educar. 

Barbosa, Campos e Valentim (2011) citam Baker (2006)8 ao afirmar que a relação 

professor-aluno traz inúmeras consequências. Quando positiva está relacionada a um sucesso 

escolar e a um aumento na confiança dos alunos em suas capacidades, atitudes e motivações 

escolares. Quando negativa pode ser relacionada no pior dos casos à uma evasão escolar, em 

casos mais leves a atitudes negativas e até uma menor cooperação em sala de aula. De acordo 

com esses autores, “Para Baker (2006), a qualidade da relação professor-aluno é um forte 

indicador de adaptação escolar, especialmente para crianças que apresentam problemas 

comportamentais em sala de aula” (p. 454). 

Moran (2000) contribui com essa reflexão ao dizer que 
 
 

Educar é colaborar para que professores e alunos - nas escolas e organizações - 
transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem.  É ajudar os 
alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional – do 
seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção 
e comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e 
profissionais e tornar-se cidadãos realizados e produtivos (p. 58). 

 

                                                           
7 VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
8 BAKER, J. A. Contributions of teacher: child relationships to positive school adjustment during elementary 
school. Journal of School Psychology, 2006, v. 44, p. 211-229. 
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E em outro texto, Moran (2015) ainda afirma que as “[...] metodologias ativas 

permitem com que os discentes participem ativamente durante o processo de ensino-

aprendizagem”. 

 
Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em 
que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham 
que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se 
queremos que eles sejam criativos, precisam experimentar inúmeras novas 
possibilidades de mostrar sua iniciativa (p. 17). 

 

Mortimer (1996) reafirma essa linha de pensamento. Segundo texto de autoria do 

próprio, "[...]aprender ciências envolve a iniciação dos estudantes em uma nova maneira de 

pensar e explicar o mundo natural, que é fundamentalmente diferente daquelas disponíveis 

no senso-comum" (p. 04). Essas referências são importantes, porque entendemos que para 

realizar metodologias ativas a relação entre professor e alunos é fundamental.  

Alinhando-se ao nosso trabalho e forma de pensar, Fleith e Alencar (2005) propõem o 

estímulo da criatividade, uma vez que, segundo os mesmos, “[...] uma sociedade que 

efetivamente promove oportunidades de desenvolvimento de habilidades estará 

contribuindo para o desenvolvimento de talentos criativos” (p. 02). 

Com uma visão complementar sobre questões ambientais, Maduenho e Scarminio 

(2014) abordam que “[...] o educando, através da teoria e da prática, é preparado para atuar 

como agente transformador de sua realidade, buscando uma melhor qualidade de vida com 

um consumo justo, solidário e responsável” (p. 09), e que projetos centrados na reutilização 

de equipamentos eletrônicos incentivam o estudante a repensar a questão do consumo 

desenfreado. 

Veremos mais sobre isso, ao decorrer do item 2.2, a seguir, onde introduziremos a 

problemática do lixo eletrônico, a preservação ambiental e o reaproveitamento do lixo da 

informática. 

  

2.2. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E O REAPROVEITAMENTO DO LIXO DA INFORMÁTICA 

 

Nesse tópico será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o aproveitamento do 

lixo da informática, uma vez que há muito a aprender com outras experiências sobre o tema.   
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Uma experiência interessante é a de Porto Gonçalves (2011)9 que trabalhou com os 

alunos “[...] a necessidade de se refletir sobre o consumo, mas com a cautela de não 

considerar ‘ecologismo ingênuo’ em que cada um é convidado a fazer a sua parte, 

desconsiderando que a parte de cada um na injustiça ambiental é diferente.” (PORTO-

GONÇALVES, 2011, apud COSTA et al., 2013, p.320).  Tendo em vista que podemos estar 

preservando a natureza, reciclando, reutilizando, poupando água, mas na rua tem uma 

tubulação jorrando água dias e dias, ou então você leva determinado equipamento para 

descarte e estão descartando e-lixo de maneira incorreta, mas você acha que problema deles 

de como vão realizar que você já fez sua parte. Então isso tem que ser evidenciado.  

Em diálogo com esse pensamento, Costa et al. (2013) partem para a questão do 

consumo, como repensá-lo e trabalhou com o consumo de cada país. Veja-se que, para 

questão ambiental mais a parte de reutilização, dar um novo significado a materiais 

descartados, mostrando sim que é um problema a forma de descarte, porém as possibilidades 

de reutilização abrem inúmeras portas e rompem fronteiras. 

Dessa maneira, após esse debate, Costa et al. trabalharam o problema do tratamento 

e do descarte do lixo eletrônico, principalmente nos países em que não há investimento 

maciço em tecnologia para o gerenciamento de resíduos. Nesse viés, segundo dados do IBGE, 

de 2006, trazidos pelo autor, somente no Brasil são produzidas aproximadamente 228.413 

toneladas por dia de resíduos sólidos, tendo-se assim uma média de produção de 1,2 kg por 

habitante (IBGE, 2006)10. Desse modo, há um problema muito grande, no que diz respeito, 

principalmente, aos países subdesenvolvidos que é o descarte, manejo e reciclagem do lixo 

eletrônico (e-lixo).  

Esse cenário é baseado na atualidade. Ao trazer essa realidade, pois é uma realidade, 

para dentro de sala, abre-se um leque gigantesco, tanto para a questão ambiental quanto para 

a ressignificação desses materiais, que podem ter sido descartados por estarem danificados 

ou apenas ultrapassados e obsoletos. Bom lembrar que muitas das vezes as pessoas só jogam 

fora porque saiu um mais moderno, estimuladas pelo consumismo, erroneamente, e que 

muitas das vezes o descarte ainda é realizado em lixo comum, gerando uma maior dificuldade 

de reduzir o impacto ambiental.  

                                                           
9 PORTO-GONÇALVES, C.W. O desafio ambiental. Rio de Janeiro: Record, 2011. 
10 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de Saneamento Básico. 2006. Disponível 
em: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen>. Acesso em: 14 Jan 2021. 
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De acordo, com Freire (2005, p.322, apud COSTA, 2013, p.5) “A abordagem por temas 

vivenciais diminui a fragmentação dos conteúdos e permite o diálogo entre várias disciplinas, 

além de permitir a contextualização. Os alunos participam mais das aulas, rompendo com a 

cultura do silêncio”. Nesse âmbito, ao utilizarmos temas recorrentes na vida dos alunos, temas 

atuais que viram na mídia ou algo do dia a dia como computadores, celulares, ou algo 

relacionado ao trabalho, fazem com que assimilem diversos conteúdos, deixando de possuir 

aquela caixinha que a pessoa só aprende para passar mas continua com seus conceitos 

anteriores. 

Isso ocorre, quando o aluno realmente se convence, assimila, leva aquilo para o seu 

dia a dia, aí sim podemos dizer que houve um aprendizado significativo. Faz com que o aluno 

se sinta motivado, além de interagir com os demais, dentro e fora de sala, levando o 

conhecimento, quando isso ocorre chamamos de enculturação cientifica (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). A utilização desses temas nos permite a liberdade de algo interdisciplinar, 

além de como já falamos, uma contextualização com experiências vividas ou fabricadas. 

Como dizem Costa et al. (2013, p.322), “Defendemos uma necessária e urgente de 

renovação do Ensino de ciências tanto a longo prazo, em uma perspectiva de desenvolvimento 

da sociedade, como a curto prazo, visando o desenvolvimento do próprio indivíduo.” É isto, 

faço minhas as palavras dos autores. 

Sob outro aspecto, conforme foi publicado no site do Instituto Newton C. Braga 

(INSTITUTO NCB, s.d.) buscando uma maneira mais viável de conseguir material eletrônico, 

temos os e-lixos, fonte riquíssima de peças. Precisamos agora de uma maneira para testar 

cada componente e fazer sua retirada. Por exemplo, resistores de resistência fixa, conhecidos 

como resistores ôhmicos, são equipamentos simples que podem ser usados para o ensino de 

Física no nível médio. Mas precisamos apresentar maneiras de como retirá-los de placas 

antigas e testá-los, para identificar as peças que valem ou não a pena serem reutilizadas. 

Diante desse ponto, podemos identificar resistores ruins perante sua coloração (um resistor 

escuro representa que está queimado) e com a utilização de um multímetro podemos checar 

sua resistência ôhmica, assim como faríamos através da leitura de suas faixas de cores. A 

resistência dos resistores e o grau de pureza deles são designados por uma sequência de cores 

que fica impressa em volta dos resistores (Figura 1), conhecida como código de cores. No 

código de cores dos resistores que em geral apresentam 4 faixas coloridas, as duas primeiras 
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faixas indicam os primeiros dígitos do valor da resistência, a terceira faixa indica o expoente 

na base 10 e a última faixa indica a tolerância, ou o máximo desvio do valor da resistência 

ideal. 

Figura 1 – Tabela de cores de resistores 
 

  
Fonte:  https://labdegaragem.com/photo/tabela-de-cores-de-resistores?context=latest 

 

Podemos utilizar também o app eletrodoc11, para fazer essa leitura, apenas 

selecionando as cores, com muito menos esforço podemos descobrir o valor ôhmico do 

resistor ou qual resistor precisamos usar. 

Como nosso objetivo é a utilização de materiais descartados, muitas vezes não 

encontraremos resistores ou capacitores com a resistência/capacitância desejada, para isso 

usaremos mais de um em série ou paralelo realizando assim uma associação de 

resistores/capacitores, como podemos ver no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 – Explicação de associação em série e em paralelo de resistores e capacitores 

Resistores em série: as resistências se somam. Assim como as capacitâncias de 

capacitores em paralelo. A resultante é diretamente proporcional a soma das resistências e 

capacitâncias, respectivamente. 

𝑅𝑡 =  𝑅1 +  𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 =  ∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

                                                           
11 Antigo eletrodroid, disponível nas plataformas play store, google play. 

about:blank
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𝐶𝑡 =  𝐶1 + 𝐶2 + ⋯ + 𝐶𝑛 =  ∑ 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Capacitores em série são análogos a resistores em paralelo.  A inversa da resultante 

é inversamente proporcional as componentes.  

1

Ct
=

1

C1
+

1

C2
+ ⋯ +

1

𝐶𝑛
 =  ∑

1

𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+ ⋯ +

1

𝑅𝑛
  =  ∑

1

𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Fonte: o autor 

 

Ademais, podemos nessa empreitada retirar, como já vimos, resistores e capacitores, 

mas também diodos, LED12, transistores, CI (circuitos integrados), transformadores, botões, 

bornes, potenciômetros etc.  

Por outro lado, de acordo com Paiva et al. (2016), o lixo eletroeletrônico contém 

diversos materiais tóxicos e pesados para o meio ambiente (chumbo, cobre, mercúrio, 

cádmio, arsênio, entre outros). Uma vez que descartados sem um devido cuidado, geramos 

um impacto ambiental devastador, fora o impacto que esses materiais geram ao ser humano 

(problemas no sistema endócrino, sistema nervoso, doenças crônicas).  

De acordo com Paiva et al. (2016), dentro desses equipamentos eletroeletrônicos 

descartados há componentes eletrônicos que muitas vezes são descartados de forma nociva. 

Fazendo a coleta dos mesmos, podemos retirar e reutilizar peças ou até mesmo componentes 

para uma assimilação para outros fins (experimentos escolares, ou mesmo matéria prima)13, 

inclusive para criação de materiais didáticos. 

Segundo a International Telecommunication Union (ITU, 2020), apenas 17,4% do lixo 

eletrônico mundial foi coletado, isso significa que materiais preciosos como ouro, prata, 

platina, contidos nos equipamentos foram descartados ou queimados. Para mostrar a 

preciosidade que está sendo descartada, para termos dimensão, foi avaliado em cerca de 

                                                           
12 LED é um diodo emissor de luz, assim como o diodo, ele só permite que a corrente flua em um determinado 

sentido, portanto ele é polarizado e só liga se estiver polarizado corretamente. 
13 Um processo de coleta mais intensiva é a chamada “mineração urbana”, processo através do qual se busca 

obter a matéria prima dos componentes eletrônicos. 
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aproximadamente US $ 57 bilhões, um valor maior que o PIB de muitos países, podendo ter 

sido tratado e reutilizado, mas não, foi descartado. 

Ainda em 2019, foram descartados cerca de 7,3kg de e-lixo por pessoa no mundo. Só 

nas Américas essa taxa atinge 13,3kg por pessoa, na Europa 16,2kg e na Oceania 16,1kg, uma 

quantidade alarmante, visto que a tendência é aumentar. Para isso, deve ser aplicada políticas 

para correto remanejamento desses recursos, e aumentarmos a taxa de coleta e reciclagem 

desses materiais, além de nas unidades escolares intensificarmos o diálogo com os alunos 

quanto a necessidade de reciclarmos e darmos uma nova vida a materiais que estaríamos de 

antemão descartando, fazendo repensar: é realmente lixo? Até mesmo professores 

desenvolverem projetos como esse para reduzir esse impacto e gerar cidadãos cada vez mais 

conscientes. 

É necessário destacar, que, de acordo com Guevane (ONU NEWS, 2017), no ano 

de 2017, o mundo já havia produzido e-lixo equivalente a 4,5mil torres Eiffel, uma 

curiosidade muito forte e impactante. Por essa razão esse trabalho se mostra tão 

relevante para a sociedade nos dias atuais, visto que buscamos uma conscientização 

ambiental, sustentabilidade, reaproveitar esses materiais a fim de dar ao nosso 

planeta uma sobrevida e uma qualidade melhor de vida para os seres vivos. Um 

exemplo que mostra a relevância de estarmos buscando isso são as medalhas das 

Olimpíadas de Tokyo 2020 (a competição mais sustentável até os dias de hoje, espera-

se que isso traga mudanças) que foram produzidas através do processo de mineração 

urbana. Espera-se que outros países sigam esse exemplo em suas competições visto 

que se trata de uma excelente solução para o problema causado pelo descarte de 

matérias eletroeletrônicos, preservando assim o meio ambiente.   

No próximo tópico será discutida a importância da experimentação 

investigativa no ensino de ciências.    

 

2.3. ENSINO DE FÍSICA INVESTIGATIVO 

 

Segundo Carvalho (2007), tem sido usado o termo “aulas práticas” para determinar 

atividades nas quais os estudantes possam interatuar com materiais para observar e entender 

fenômenos naturais. Contudo, essa interação pode ser visual (quando manipulada pelo 
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professor, aula demonstrativa), ou em grupo (quando manipulados pelos alunos, aula 

manipulativa). O planejamento e condução dessas aulas podem ser investigativa ou feita 

apenas de forma a comprovar efeitos obtidos em sala (aulas teóricas) seguindo muitas vezes 

um roteiro, um manual. O que concordo ser algo caracterizado mais por divisão de tarefas do 

que haver troca de ideias sobre o fenômeno, o que em minha perspectiva se torna algo 

maçante e o aluno se limita a seguir o protocolo ao invés de se aprofundar e tirar conclusões, 

se limitando apenas a chegar ao valor esperado e ir embora, o que na prática, por questões 

diversas, pode não ocorrer - nos erros também há conteúdo a se explorar (FREITAS et al, 2017). 

Nesse método protocolar, se os resultados são diferentes dos esperados, os alunos fazem 

novamente o experimento e ignoram o erro.  Contudo, se o professor está junto e vê o 

aparente erro pode partir para um caráter mais investigativo (LIMA; DAVID; MAGALHÃES, 

2008) como parte da descoberta e da construção do conhecimento.  

Algo riquíssimo ao abordar o erro, é a descoberta e a construção do conhecimento, já 

que “[...] o conhecimento humano é uma busca sem fim que leva a resultados provisórios, não 

à verdade” (MARTINS, 2007, p. 10). A ciência é construída em cima dos erros, das perguntas 

(Por que de algo diferente do esperado? O que caracterizou a diferença para o valor? As 

condições iniciais são as mesmas?).  

Tendo por base o que disse Pella (196114, apud CARVALHO et al, 1998), a respeito dos 

graus de liberdade que tem professor (P) e aluno (A) nas aulas de laboratório, expresso no 

Quadro 2, a seguir, é justamente na transição entre o grau III e o grau IV, a formulação de 

hipóteses, que aprendemos mais, superando os erros, do que quando acertamos. As aulas 

devem apresentar caráter investigativo, visando o desenvolvimento de problemas 

experimentais, trazendo uma superação das concepções prévias, promovendo uma 

argumentação, buscando relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, o que 

tem se concretizado no movimento para o ensino de ciências chamado de CTSA. 

                                                           
14 PELLA, M.O: The laboratory and Science teaching. The Science Teacher, 28, 1961 
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Quadro 2 – Graus de liberdade de Professores e Alunos em aulas de laboratório (PELLA,1961 , apud CARVALHO 

et al, 1998 ) 
 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Quadro-1-Graus-de-liberdade-do-professor-P-e-do-aluno-A-
em-aulas-de-laboratorio_fig4_316890299 

 

Por isso, Carvalho (2007) evidencia problemas que podem ser tanto a falta de tempo 

que temos em sala para realizarmos atividades experimentais quanto os materiais que 

acabamos usando. A partir desse ponto de vista, se os alunos utilizam equipamentos e 

materiais de seu dia-a-dia, materiais de baixo custo como é no nosso caso, tudo isso aumenta 

seu entendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Quadro-1-Graus-de-liberdade-do-professor-P-e-do-aluno-A-em-aulas-de-laboratorio_fig4_316890299
https://www.researchgate.net/figure/Quadro-1-Graus-de-liberdade-do-professor-P-e-do-aluno-A-em-aulas-de-laboratorio_fig4_316890299
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3. METODOLOGIA 

 

“Os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos.”  
(Benjamin Franklin) 

 
 
Esse trabalho está organizado em duas etapas. A primeira traz o relato de uma 

experiência que foi desenvolvida durante a Residência Pedagógica, com ótimos resultados. A 

segunda é a proposta de uma sequência didática inspirada nessa experiência, planejada de 

modo a trabalhar o aproveitamento de componentes eletrônicos descartados como uma 

possibilidade de fazer educação ambiental. 

Na primeira etapa, nos anos 2018/2019 foi desenvolvido no âmbito da Residência 

Pedagógica um projeto com o uso de sucata eletrônica, como uma forma de ressignificar o e-

lixo. No Colégio Matemático Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China, em 

conjunto com os alunos, criamos ferramentas (descascadores de fio, usando pregador de 

roupas e lâmina de apontador; cabos tendo, de um lado, pino banana, e, do outro, garras tipo 

jacaré; etc.), e desenvolvemos uma sequência didática na qual a cada aula abordávamos um 

conteúdo que os alunos estariam aplicando na construção de uma fonte de energia, de 

bancada, ressignificando uma fonte de computador. A cada dia os alunos iam avançando na 

construção de uma fonte de alimentação para o laboratório de projetos da escola, 

aprendendo a soldar, aprendendo como funcionava cada componente, como usá-lo e qual a 

teoria em que eles (os componentes, as ferramentas) se baseiam. Nesse processo os alunos 

construíram a fonte de bancada e desenvolveram outros projetos, que apresentaram na feira 

de ciências da escola para uma escola visitante, convidada, e na VI Feira Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação de Niterói, no Campo de São Bento, o que rendeu premiação para a 

escola (Figura 2). 
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Figura 2 – Prêmio Jovem Pesquisador de Niterói, recebido pela escola C.E. Matemático Joaquim 

Gomes de Sousa – Intercultural Brasil China 

 

Fonte: o autor 
 

Na segunda etapa foram desmontados alguns equipamentos para averiguação de 

componentes para retirada e reaproveitamento, para, em seguida, ser avaliada a possibilidade 

de utilização dos mesmos em um projeto de ensino independente, proposto pelo autor dessa 

monografia, o que resultou no planejamento de uma sequência didática com abordagem 

investigativa e de educação ambiental, cujos resultados serão discutidos no próximo capítulo. 
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4. RESULTADOS 

 

“Se tiver medo de enfrentar o desconhecido nunca verá nada de novo, 
 e será mais um a ver apenas aquilo que todos viram.” 

(Valdeci Alves Nogueira) 

 
 

4.1. RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA: O USO DO ELETROMAGNETISMO NUMA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA EXPERIMENTAL 

 

Ao decorrer do ano de 2019, no Colégio Matemático Joaquim Gomes de Sousa – 

Intercultural Brasil-China tivemos uma oportunidade ímpar: desenvolvemos, em conjunto 

com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, projetos que usaram materiais doados pelos pais, 

alunos e funcionários. Esse projeto, desenvolvido em equipe será descrito neste item 

(PIMENTEL; RIBEIRO; PAZ; SOUZA; MARTINS; CHINELLI, 2019).  

Dentre as doações encontravam-se computadores antigos, impressoras velhas, 

estabilizadores, ventilador etc. Por meio destes equipamentos obsoletos obtivemos material 

para desenvolver projetos na área de eletromagnetismo. Desenvolvemos e aplicamos uma 

sequência didática, abordando em cada encontro o conteúdo que os alunos estariam 

aplicando, exemplo: se no dia eles iam lidar com LED, selecionávamos o tempo inicial da aula 

para introduzir o tema semicondutores, explicávamos o que é um LED, como funciona, 

retomávamos o assunto de resistores e a necessidade de usá-los (reduzir a tensão) nos 

circuitos elétricos.  

O LED (Light Emitting Diode), como a sigla já informa, e está mencionado na nota de 

rodapé 12, é um diodo emissor de luz; como qualquer diodo, ele só permite a passagem de 

corrente em um sentido, portanto só funcionando caso polarizado corretamente. No Quadro 

3 podemos ver como podemos ligar o LED. 
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 Quadro 3 – Explicação da polarização do LED 

O catodo é a parte negativa, pode ser identificado através do corte, do chanfro que consta 
na lateral do LED. Para que o mesmo acione, é necessário que o catodo seja ligado na parte negativa 
da fonte de energia e o anodo na parte positiva. Cada tipo (e cor) de LED necessitam de determinada 
tensão mínima para funcionamento adequado, devendo-se procurar a especificidade do modelo a 
ser utilizado. 

 
 

Fonte: https://www.hardware.com.br/comunidade/3mm-leds/968485/ 

 

É necessário garantirmos a integridade de um circuito/componentes, tendo isso em 

mente é necessário realizarmos cálculos a fim de preservá-los. No Quadro 4 é apresentada 

uma noção de como esses cálculos podem ser realizados 

 

Quadro 4 – Cálculo de resistor para não reduzir a vida útil de componentes (LED no caso) 

Para sabermos qual resistor usar para um LED, não resultando na queima ou 

deterioração do mesmo, é necessário termos em mente que em um circuito simplificado - 

tendo a fonte, o LED e o resistor, precisamos saber os dados do LED a corrente 20mA, e sua 

tensão. Utilizamos então a seguinte fórmula: 

𝑅 =
𝑉𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 − 𝑉𝑙𝑒𝑑

𝐼
 

Fonte: o autor 

 

Em um primeiro momento desenvolvemos uma fonte de bancada utilizando fonte ATX 

de computador (Figura 3), que foi o cerne de nossos trabalhos. Essa fonte de bancada consistiu 

em selecionarmos diferentes ddp.  Para isso conectamos os fios correspondentes a cada ddp 

nos bornes para plug banana (Figura 4), o que tornava a manipulação mais lúdica e evitava 

riscos de choque e de ficar sempre mexendo internamente na fonte, os alunos então passam 

a conectar cabos aos bornes para utilizá-la com segurança. Na parte interna da fonte (Figura 

5), fizemos uma limpeza, tiramos o excesso de fios com as tensões específicas, nos limitando 

a deixar apenas os fios necessários, soldamos à fonte um resistor de 10W (Figura 6) para 

https://www.hardware.com.br/comunidade/3mm-leds/968485/
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dissipar calor e outros dois resistores conectados a dois LED (Figura 7) (um para avisar que 

está conectado à tomada e outro para sabermos quando está ligado). Furamos a tampa da 

carcaça e nesses buracos colocamos os 2 LED, os bornes e o botão de ligar e desligar; 

colocamos portas USB para carregar aparelhos (arduino, celular), tomamos o cuidado de isolar 

tudo com cabo termoretrátil para evitar curtos. Antes de conectar os bornes e colocar o botão, 

sugerimos que os alunos confeccionassem a carcaça, isto é, a estrutura exterior da fonte de 

bancada (Figura 8), dando o seu toque, ligando a ciência à tecnologia, à engenharia e à arte, o 

que colocou a proposta dentro da metodologia de ensino chamada de STEAM (sigla da 

expressão, em inglês: Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática movimento para o 

ensino das ciências naturais que propõe uma abordagem interdisciplinar inovadora). 

 

 Figura 3 – Fonte de alimentação ATX 
 

 
Fonte: o autor 

 
 

Figura 4 – Bornes para pino banana 

Fonte: produto.mercadolivre.com.br/MLB-
1587035321-10-pecas-borne-fmea-p-pino-banana-

4mm-preto-vermelho-_JM 
 

  
 

Figura 5 – Parte interna da fonte de alimentação 
 

Fonte: o autor 

  
 

Figura 6 – Resistor de porcelana de 10W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: mundialcomponentes.com.br/produtos/ 
detalhes/resistor-10w-10r/ 
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Após finalizada a fonte de bancada trabalhamos o conceito e aplicações de ddp com 

os alunos, através da experimentação em que aprenderam que ao utilizar cabos conectados 

aos bornes, ao protoboard ou à placa - por exemplo, usando um borne com 12V e outro com 

-12V - estariam na verdade utilizando 24V, ou seja, que essa é a ddp disponível. Para muitos 

casos é necessário conhecer este conceito para que se possa alimentar de maneira correta um 

determinado circuito, além de ter mais opções (possibilidades) de uso. Podemos dizer que, 

em conjunto com os resistores, isso pode evitar sérios danos aos projetos. Com a fonte 

pudemos criar outros projetos: fazendo a substituição de pilhas, tão danosas ao meio 

ambiente, usando a fonte de bancada como fonte de energia para alimentar o protoboard 

(Figura 9), placas Arduino (figura 10) etc. 

 

Figura 9 – Protoboard 

Fonte: www.vidadesilicio.com.br/protoboard-830 

Figura 10 – Arduino Uno 

Fonte: www.eletrodex.com.br/arduino-uno-r3-cabo-
usb.html 

 

 
Figura 7 – LED green e LED red soldados a resistores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor 

 
Figura 8 – Fonte cobreada e customizada pelos 

alunos 

Fonte: o autor 
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Ao desmontarmos uma fonte de computador fomos trabalhando com os alunos os 

conceitos implícitos em cada componente. Se hoje íamos trabalhar com resistor, explicávamos 

o conteúdo e a aplicação. Além de ver o conteúdo, no decorrer das aulas os alunos iam 

aplicando, o que segundo os estudantes fez com que assimilassem melhor o conteúdo. 

A fonte construída permitiu a realização de outros trabalhos, incluindo a 

interdisciplinaridade com a química por meio da eletrólise e da galvanização (cobreação) 

usando sulfato de cobre para cobrearmos a fonte e outros objetos que apresentamos na feira 

de ciências (Figura 11). Este trabalho interdisciplinar resultou no trabalho de divulgação 

científica que consta no Apêndice A, publicado no site QUIMIPOP15.  

 

Figura 11 – Carregando celular através da fonte, e cobreando objetos por 

eletrólise usando sulfato de cobre, mesmo processo feito na fonte da imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Nesse projeto, desenvolvemos também: eletroímãs, bobina de Tesla, detector de 

metais e projetos com arduino, conforme detalhado a seguir: 

 

 Bobina de Tesla (Figuras 12 e 13), ao enrolar fios de cobre em torno de um tubo 

cilíndrico fizemos dois solenoides, o primário feito com fio mais grosso (2,5 mm²) e com bem 

menos voltas, e o secundário com um fio mais fino (1,5 mm² ou de menor espessura). 

Utilizamos também um transistor 2N 2222A, resistor 22kΩ, e como fonte de alimentação a 

                                                           
15 Disponível em: https://quimipop1.wixsite.com/quimipop . 

https://quimipop1.wixsite.com/quimipop
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fonte de bancada. A função do transistor, neste caso, é funcionar como uma espécie de 

interruptor ligando e desligando a corrente elétrica muito rápido. Quando a corrente passa 

por um condutor (solenoide de cobre) cria um campo magnético, contudo, como o transistor 

aciona e desliga o equipamento muitas vezes e muito rápido, faz com que o fluxo magnético 

varie. Essa variação (do campo magnético) gera uma corrente induzida no solenoide 

secundário que eleva a sua tensão (quanto maior o número de espiras na bobina secundária, 

mais elevada a tensão será), isso cria um campo elétrico forte. 

Ao aproximar lâmpadas fluorescentes (mesmo queimadas), desse campo elétrico 

variável, provoca a ionização do gás dentro da lâmpada, que ao liberar energia, excita a 

camada de fósforo, emitindo luz. Ao aproximar a lâmpada neon o processo é semelhante, 

contudo, não há a camada de fósforo. O que ocorre é que há a ruptura a rigidez dielétrica do 

gás neônio em baixa pressão, fazendo com que flua corrente. Isso faz com que os eletrodos 

presentes na lâmpada neon emitam luz. 

A corrente elétrica (elétrons em movimento) gera um campo magnético e a variação 

do fluxo magnético produz campo elétrico. 

 

Figura 12 – Bobina de Tesla acendendo uma 

lâmpada fluorescente sem contato elétrico  

Fonte: o autor 

 

Figura 13 – Visita de outra escola ao Brasil-China. Duas 

bobinas de Tesla ligadas por duas fontes, acendendo 

uma lâmpada de neon 

Fonte: o autor 
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 Detector de metais, para fazer o detector de metais utilizamos uma bobina, um 

Circuito Integrado (CI 555), um resistor de 47KΩ, dois capacitores de 2,2 μF e um capacitor de 

10 μF e um alto falante (poderia ser um buzzer). Ao seguir o esquema da figura abaixo (figura 

14) os alunos montaram o circuito, primeiro num protoboard (figura 15), depois soldaram 

tudo em uma placa furada. Após pronto, os alunos pegaram um cabo de vassoura e montaram 

de forma definitiva. 

 

Figura 14 – Circuito detector de metais, esboçada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

  

 

Figura 15 – Projeto detector de metais 

Fonte: o autor 

 

 

 Eletroímã, utilizamos um transformador retirado de um dos equipamentos 

doados, desmontamos o transformador, retiramos suas espiras, colocamos todas no mesmo 

sentido e o remontamos. Ao ligar o circuito, há a passagem de uma corrente elétrica que, por 
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sua vez, gera um campo magnético. Quanto maior a tensão utilizada para energizá-lo mais 

forte o campo magnético. Abaixo podemos ver imagem do eletroímã construído na escola 

Brasil-China (figuras 16 e 17). Apresentada na feira de Ciências, os alunos confeccionaram uma 

marreta (mjolnir) que quando acionava o eletroímã ficava preso através da interação 

magnética. 

 
 

Figura 16 – Alunas do Brasil-China frente ao Mjolnir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 17 – Eletroímã confeccionado para a feira de ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 
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● Foram feitos projetos com arduino, com alunos do 1º ano do E.M., em parceria 

com a Shell NXplorers16. A plataforma arduino tem as vantagens de ser um equipamento já 

existente, acessível (baixo custo), além de ter fácil manuseio. A escola já tinha kits Arduino, 

contudo os profissionais não eram capacitados para utilizá-los. O programa Nxplorers, como 

parceiro incentivador, financiou a capacitação de professores e estagiários. Com isso pudemos 

promover aulas de programação e montagem em placas arduino. Nas figuras 18 e 19, 

encontra-se o Projeto D.I.M.E. (Dispositivo Informativo de Monitoramento Escolar). Trata-se 

de um projeto que, por meio de um site, os responsáveis pelo fechamento da escola podem 

identificar a(s) sala(s) na(s) qual(is) há aparelhos de ar condicionado e lâmpadas ligados.  O 

arduino está conectado a sensores de luminosidade e temperatura (interna e externa) e ao 

módulo WI-FI. O arduino analisa a claridade de determinado local da sala às 17h (um horário 

que o ambiente externo, a luz do sol, não interfira) e compara as temperaturas externas e 

internas, enviando para o site. O funcionamento desse equipamento possibilita a economia 

de luz. 

 

Figura 18 – Protótipo D.I.M.E. ligada à fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: FONSECA; MARTINS; PEREIRA. Monitoramento consciente: a tecnologia para o uso 
responsável de recursos - Projeto D.I.M.E., 2019. 

 

 

                                                           
16 O NXplorers é um programa educativo da empresa petrolífera anglo-holandesa Shell que se propõe a estimular 
os jovens a identificarem problemas reais e a gerarem soluções possíveis para tais questões. 
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Figura 19 – Esquema do protótipo D.I.M.E. 

 
Fonte: FONSECA; MARTINS; PEREIRA. Monitoramento consciente: a tecnologia para o uso 

responsável de recursos - Projeto D.I.M.E., 2019. 
 
 
 

4.2.  Outros componentes, para novos equipamentos e novos projetos.  

 

Essa etapa foi desenvolvida como alternativa à intenção inicial de realizar um novo 

projeto na escola, com a participação dos alunos, uma vez que, com a pandemia, isso não foi 

possível. De modo que comecei a juntar uns materiais também antes descartados (Playstation 

2, DVD, fonte de notebook, fontes de alimentação, amplificador de som de carro, placas em 

geral) e venho retirando os componentes de modo a identificar possibilidades para a 

realização de miniprojetos e planejar as aulas em que esses materiais seriam usados. 

Os lixos eletrônicos que mostram maiores possibilidades de aproveitamento estão 

relacionados abaixo: 

 DVD (Figura 20) – Logo de início vemos a porta USB que podemos remover; o 

display; a saída RCA; os botões. Pode-se aproveitar fonte, capacitores, fios, conectores para 

os fios, diodos, diodos zener, capacitores de cerâmica, sensor infravermelho - fora a carcaça, 

por ser leve e compacta. O DVD apresenta fonte com saída de 5V e 12V, podendo ser 

aproveitado os de 5V para ligar portas USB, um Arduino, LED, mini voltímetro digital, e com 

os de 12V fazer uma fonte ajustável até 12V. O aparelho também contém 3 motores e 

engrenagens que podem ser utilizados em projetos, como transformar energia mecânica em 

elétrica, construção de veículos (carrinho de brinquedo, drone). 
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Figura 20 – Aparelho DVD descartado, compilação de fotos  
 

 
Fonte: o autor 

 

 Amplificador de carro (Figura 21) – Para abrir foi necessária a utilização de 

chave Hallen estriada. Ao utilizarmos essa chave podemos relembrar do princípio da alavanca, 

mostrar aos alunos a facilidade de afrouxar o parafuso segurando pelo lado maior. Deste 

equipamento podemos aproveitar os fusíveis, LED, borns, transistors, capacitores, solenoides, 

potenciômetros. 

Figura 21 – Amplificador de carro 

 

Fonte: o autor 
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 Placa de ar Split (Figura 22) – buzzer, capacitores, botões, resistores, diodos. 

Figura 22 – Placa de ar condicionado split 

Fonte: o autor 

 

 Fonte de alimentação – Podemos transformá-la em uma fonte de bancada, 

lanterna de luz de emergência movida a energia mecânica, entre outras coisas. Mas também 

podemos fazer a retirada de suas peças, fios etc. Retirando a ventoinha por exemplo, podemos 

usar como mini exaustor ou deixar um lado com menos paletas mostrando o funcionamento 

de um motor assimétrico - muito utilizado em celulares, controles de videogame, mixers etc. 

No vibracall, por ter peso assimétrico, o motor oscila durante a rotação o que faz vibrar, já 

que o peso de um dos lados é maior que o outro. Outra possibilidade para a ventoinha é um 

motor de pistão eletromagnético usando bobina. 

 

 Playstation 2 (Figura 23) – Logo de imediato vemos 1 porta ethernet, 2 portas 

USB, 1 leitor óptico de CD. Localizamos os parafusos escondidos e removemos, com o auxílio 

de um cartão (antigo) abrimos fazendo alavanca para destravar as travas internas, sem 

danificar seu encaixe. Diferente do DVD, este equipamento tem uma fonte de tensão de 7,5V 

- 4,5A (podemos entrar na questão de se todos os equipamentos têm uma fonte que 

transforma tensão alternada em contínua, por que não utilizamos a contínua, por exemplo, 

nas tomadas residenciais? Por que utilizamos a corrente alternada? Aí falar da guerra das 

correntes. E que cada equipamento necessita de uma determinada ddp, e que levar diferentes 

ddp na residência seria difícil). Tem também botões que podem ser reaproveitados, sensor de 



40 
 

 
 

infravermelho, motor, ímãs de neodímio (super-ímã). Retirando a blindagem vemos os 

capacitores e os USB. Achei meio frustrante, podemos ver que com a evolução dos 

equipamentos, menos poderemos aproveitar futuramente. Não que seja algo ruim, visto que 

reduz o impacto ambiental o uso de menor escala, porém entraremos cada vez mais numa 

espécie de silogismo: os componentes são pequenos, difíceis de remover, então vamos trocar 

logo a placa ou descartar, ao invés de consertar. Isso porque reduzimos tanto a escala dos 

componentes que se torna difícil identificar (componentes SMD), conseguir reaproveitar 

vendo sua funcionalidade específica, além de removê-los sem danificar e conseguir reutilizar, 

o que exigiria o uso de equipamentos mais sofisticados, como microscópios e estação de 

retrabalho. 

 
Figura 23 – Playstation 

 

  
Fonte: o autor 

 

 Fonte de Notebook regulável (paralela) 15V-24V. (Figura 24) - Possibilidade de 

aproveitar cabo, transformador, USB, potenciômetro deslizante (que é mais difícil de se 

encontrar). Outros componentes não consegui identificar por não ter estação de retrabalho 

para retirar o restante da blindagem. Não sei se valeu a pena tentar desmontá-lo. Para 

curiosidade sim, para o ponto de vista deste trabalho não. É necessário muito estanho (se não 

tiver estação de retrabalho), que é prejudicial tanto para o ser humano como para o meio 

ambiente. Por conta disso, não é significativamente válido seu uso, visto que para desmontar 

é necessário poluir mais, o que vai em oposto a esse trabalho. A fonte, apesar dessa 
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complicação, torna-se importante para que os alunos tomem conta dessa situação e 

descubram sozinhos através da investigação. 

 

Figura 24 – Carregador de notebook regulável (paralelo) 
 

 

Fonte: o autor 
 

Seria importante deixar os alunos retirarem as peças, saberem que dentro dos antigos 

equipamentos há peças úteis. Seria uma forma de conscientização, além de estarem 

aprendendo a manusear as ferramentas que eles usariam para o desenvolvimento do projeto. 

Mas partindo para a questão do tempo hábil, está sendo feita, de antemão, a retirada dos 

componentes que seriam utilizados. Uma vez retirados, partiremos para a aplicação nos 

projetos, para testar, ver possíveis erros, uma sequência de passos, ver se precisa de mais 

alguma ferramenta, ver os cuidados para garantir a proteção dos alunos, tudo isso anotando. 

Após esse processo, partiríamos para a didatização, logo, a aplicação. 

Bom, isso seria o que gostaria de realizar. Entretanto, perante a atual conjuntura 

pandêmica, já não se espera grande aproveitamento este ano visto que houve uma defasagem 

muito grande quanto ao ensino, o que não tornaria tal aprendizado conceitual tão efetivo, por 

não ser possível realizar. Mesmo com o retorno das aulas precisaríamos de conteúdos prévios 

para nivelar novamente os alunos o que demandaria tempo, situação que no funcionamento 

normal da escola já não há para a física. Dificultando mais ainda, ainda temos alunos que 

assistirão às aulas remotamente, por vídeo conferência, ou de forma híbrida, o que 

impossibilita mais ainda esse contato do mesmo com as ferramentas e projetos, tornando 

inviável esta aplicação no ano de 2021. 

Há a pretensão de planejar atividades investigativas para serem realizadas com esses 

equipamentos. Contudo, ressalto a importância de ser aplicado através de uma sequência 

didática, influindo na avaliação continuada.  
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4.3.  Proposta de uma sequência didática investigativa para o ensino de Eletromagnetismo 

 

O lixo eletrônico é riquíssimo na apropriação de conhecimentos pelos estudantes, 

relacionados à ciência, à tecnologia e ao meio ambiente. 

Ao abrirmos um equipamento nos deparamos com diversos componentes (resistores, 

LED, capacitores ...) que já fomentam o currículo escolar, porém ao invés de apresentarmos 

somente a teoria subjacente aos componentes, por que não, através de um equipamento 

qualquer, estimularmos a busca pelo conhecimento?  

 Para a realização da sequência didática com alunos do 3º ano do ensino médio são 

previstas4 aulas de 100 min utilizando equipamentos eletrônicos para oportunizar aos 

discentes a percepção do conteúdo na prática, onde não estarão aprendendo apenas a teoria 

dos componentes, mas como funcionam, como são e como podem ser utilizados, além de 

desenvolver uma conscientização ambiental. 

Para tanto, as duas primeiras são subdividas em dois momentos para se tornar realista, 

condizendo com tempos que um professor poderia me disponibilizar - aulas individuais de 100 

min.  A aula 1, por trazer temas distintos, a aula 2 por serem temas que de certa forma se 

conectam. 

 

Aula 1 (1º momento): 40 min. 

Neste primeiro momento é necessário falar sobre o cuidado que devemos ter quanto 

ao meio ambiente e responsabilidade que temos enquanto cidadãos. Equipamentos que 

rotineiramente consideramos como lixo, mas em que há materiais tóxicos, além de raros, que 

podem ser reutilizados (como ouro, platina etc.). Vendo isso nosso papel é reduzir esse lixo, 

além de desenvolver um senso crítico a respeito do descarte e da reutilização, cumprindo com 

parâmetros estabelecidos na Agenda 2030, assim como falar sobre ela. 

 

Aula 1 (2º momento): 60 min. Totalizando 100 min. 

Os alunos já estando mais familiarizados com a teoria, então vamos apresentar 

ferramentas e os devidos cuidados que devemos ter. Passaremos a esquematizar pequenos 

circuitos, retirar resistores e fios de materiais descartados e montar os circuitos, aprendendo 

a soldar. Os alunos podem propor a confecção de algum experimento novo. 
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Aula 2 (1º momento): 60 min. 

Ao levar resistores para a aula, junto com um protoboard e multímetro, realizaremos 

a aferição de resistores equivalentes. Caberá ao aluno aferir o valor de diferentes resistores. 

Será questionado o que acontecerá se ele juntar 2 ou mais e se o valor mudará. O aluno, após 

a observação, deverá propor uma hipótese, elaborar argumentos que caracterizem o que 

aconteceu com o valor medido, além de dizer como associou os resistores. Ao associarmos 

em série e em paralelo, discutiremos a validade dos argumentos (valores calculados em 

relação aos aferidos). Cabe ao professor estimular o aluno a descrever os passos percorridos, 

e a questionar qual valor obteriam caso associassem resistores em série e em paralelo 

simultaneamente, e questionar qual a real função. 

 

Aula 2 (2º momento): 40 min. Totalizando 100 min. 

Associar capacitores em série e em paralelo levando a mesma abordagem dos 

resistores. Com um protoboard e capacitores de diferentes capacitâncias, o aluno perceberá 

que a associação ocorre de forma similar à vista na aula anterior, porém de forma cruzada (o 

que acontece com o resistor em série acontecerá com o capacitor em paralelo e vice-versa). 

 

Aula 3: 100 min. 

Será confeccionado um novo equipamento, analisando com os grupos cada proposta, 

cabendo aos alunos seu desenvolvimento. O professor irá apenas orientar e avaliar o decorrer 

dos passos. Nesta aula também será proposto um seminário de apresentação dos aparatos 

desenvolvidos  

 

Aula 4: 100min. 

Os alunos apresentarão um seminário, onde mostrarão o que aprenderam em física e 

como essas atividades contribuem para diminuir o impacto ambiental que geramos no 

planeta.  

 

Os planos de cada uma dessas aulas, no formato empregado pela orientadora deste 

trabalho em suas aulas, estão disponibilizados a seguir. 
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AULA 1 – 1º Momento 

 

a) Tema/Conteúdo: E-lixo e seu impacto no meio ambiente Ano escolar:     3º ano 

Nível (Fundamental ou Médio): Médio 

b) Objetivos: 
- Objetivo(s) cognitivo(s) ou  conceitual(is) (aprender a conhecer): Ressignificação do e-lixo, contextualização com Agenda 2030. 

- Objetivo (s) procedimental (is) (aprender a fazer): Interpretar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), levantar questionamentos e apresentá-los 
à turma. 

- Objetivo (s) atitudinais (aprender a ser e a viver junto): Sistematizar ideias em conjunto com os demais alunos. 
 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas Recursos materiais 

1º momento: INTRODUÇÃO  

(contextualização; estimulação; ligação com 
conhecimentos anteriores e/ou significativos para os 
estudantes; explicitação dos objetivos) 

10 Conversar sobre e-lixo, se os alunos já ouviram falar 
(Identificar conhecimentos prévios) e sobre como 

isso impacta o meio ambiente 

Imagem de e-lixo (projetada ou enviada 
por WhatsApp) 

2º momento: TRATAMENTO DIDÁTICO DA MATÉRIA NOVA  

(disponibilização de meios que auxiliem as aprendizagens; 
exposição de conteúdos; orientação na solução de 
problemas que levem à construção de conhecimentos; 
orientação dos processos cognitivos e da formação de 
habilidades e atitudes) 

10 Apresentar panoramas da Agenda 2030. Abordar os 
temas descarte e reutilização do e-lixo. Coletar 
questionamentos, hipóteses, respostas a esses 

questionamentos e novas perguntas, com anotações 
no quadro.  

Pequenos textos com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável  (ODS) 

Quadro escolar 

3º momento: CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES FORMADOS 

(sistematização das ideias e conceitos trabalhados; 
apresentação de tarefas, exercícios e/ou problemas que 
solicitem a aplicação dos conteúdos novos) 

10 Chegar à conclusão com os alunos sobre a real 
validez das hipóteses formuladas, eliminando os 
demais conceitos que não se aplicam. Apontar 

possíveis soluções. 

Quadro escolar 

4º momento: ENCERRAMENTO  

(avaliação das aprendizagens e/ou do processo didático, 
em conjunto com os alunos, enquanto diretriz para novas 
ações docentes e apoio à reflexão do/a professor/a sobre 
os resultados de seu trabalho; encaminhamento das 
próximas aulas e/ou de outras atividades escolares) 

10 Avaliação da aprendizagem, através de diálogo com 
os alunos para ver se ficou claro.  

Breve diálogo sobre o projeto que será desenvolvido 
(e seu objetivo como proposta investigativa). 
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AULA 1 – 2º Momento 

 

a) Tema/Conteúdo: Efeito Joule, circuitos, ferro de solda e LED Ano escolar:     3º ano 

Nível (Fundamental ou Médio): Médio 

b) Objetivos: 
- Objetivo(s) cognitivo(s) ou  conceitual(is) (aprender a conhecer): Efeito Joule, circuitos elétricos e LED. 

 

- Objetivo (s) procedimental (is) (aprender a fazer): Funcionamento e cuidados com ferro de solda, aprender a realizar soldas. 
 

- Objetivo (s) atitudinais (aprender a ser e a viver junto): Aprender a trabalhar em grupo: a contribuir com a elaboração de ideias e a reconhecer e respeitar 
as ideias dos colegas de modo que seja possível uma elaboração coletiva. 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas Recursos materiais 

1º momento: INTRODUÇÃO  

(contextualização; estimulação; ligação com 
conhecimentos anteriores e/ou significativos para os 
estudantes; explicitação dos objetivos) 

15 Contextualização do Efeito Joule e suas aplicações em 
relação ao conhecimento prévio dos alunos. 

 

2º momento: TRATAMENTO DIDÁTICO DA MATÉRIA NOVA  

(disponibilização de meios que auxiliem as aprendizagens; 
exposição de conteúdos; orientação na solução de 
problemas que levem à construção de conhecimentos; 
orientação dos processos cognitivos e da formação de 
habilidades e atitudes) 

20 Apresentação de circuitos e ferro de solda, cuidados que 
devemos ter, seu funcionamento e técnica para soldar. 

Ferro de solda, estanho 

3º momento: CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES FORMADOS 

(sistematização das ideias e conceitos trabalhados; 
apresentação de tarefas, exercícios e/ou problemas que 
solicitem a aplicação dos conteúdos novos) 

15 Os alunos deverão realizar pequenas soldas para que 
possam ir pegando intimidade com a ferramenta.  

Ferro de solda, estanho, resistor, led, ou outro 
componente. 

4º momento: ENCERRAMENTO  

(avaliação das aprendizagens e/ou do processo didático, 
em conjunto com os alunos, enquanto diretriz para novas 
ações docentes e apoio à reflexão do/a professor/a sobre 
os resultados de seu trabalho; encaminhamento das 
próximas aulas e/ou de outras atividades escolares) 

10 Após uma breve explicação sobre o LED, os alunos serão 
informados sobre a proposta de realização de um 

experimento que consistirá na montagem de 
equipamentos para o laboratório de física, a partir do 

aproveitamento de sucatas da informática.  
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AULA 2 – 1º Momento 

 

a) Tema/Conteúdo: Resistores, associação em série e paralelo Ano escolar:     3º ano 

Nível (Fundamental ou Médio): Médio 

b) Objetivos: 
- Objetivo(s) cognitivo(s) ou  conceitual(is) (aprender a conhecer): Funcionamento de multímetro, protoboard e resistores. 

- Objetivo (s) procedimental (is) (aprender a fazer): Aprender a usar o multímetro e fazer tabelas 

- Objetivo (s) atitudinais (aprender a ser e a viver junto): Aprender a trabalhar em grupo: a contribuir com a elaboração de ideias e a reconhecer e 
respeitar as ideias dos colegas de modo que seja possível uma elaboração coletiva. 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas Recursos materiais 

1º momento: INTRODUÇÃO  

(contextualização; estimulação; ligação com 
conhecimentos anteriores e/ou significativos para os 
estudantes; explicitação dos objetivos) 

10 Apresentar aos alunos, resistores, multímetro e 
protoboard  

Apresentar aos alunos o conceito de resistor, sua utilidade, 
uma tabela de código de cores com funcionamento do 

multímetro na escala ôhmica e como funcionam as 
ligações no protoboard. 

Resistores, multímetro digital, protoboard 

2º momento: TRATAMENTO DIDÁTICO DA MATÉRIA NOVA  

(disponibilização de meios que auxiliem as aprendizagens; 
exposição de conteúdos; orientação na solução de 
problemas que levem à construção de conhecimentos; 
orientação dos processos cognitivos e da formação de 
habilidades e atitudes) 

20 Aproveitando materiais de sucata, descobrir o que ocorre 
ao conectar em série ou paralelo resistores. 

Questionar o que ocorre com a resistência do resistor 
quando a ligamos em série com outro resistor de igual e 
diferentes valores, se esse valor se alterará. Realizar o 
mesmo procedimento com os resistores em paralelo. 

Resistores, multímetro digital, protoboard 

3º momento: CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES FORMADOS 

(sistematização das ideias e conceitos trabalhados; 
apresentação de tarefas, exercícios e/ou problemas que 
solicitem a aplicação dos conteúdos novos) 

15 Os alunos em grupo então deverão criar uma tabela com 
os valores obtidos, utilizando o multímetro, e finalmente 

propor hipóteses do fenômeno ocorrido. 

Tabela impressa, em branco (sem os valores) 

4º momento: ENCERRAMENTO  

(avaliação das aprendizagens e/ou do processo didático, 
em conjunto com os alunos, enquanto diretriz para novas 
ações docentes e apoio à reflexão do/a professor/a sobre 
os resultados de seu trabalho; encaminhamento das 
próximas aulas e/ou de outras atividades escolares) 

15 Averiguar a validade das hipóteses levantadas e chegar à 
relação matemática do fenômeno (cálculo da resistência 

equivalente).  

 

Quadro escolar 
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AULA 2 – 2º Momento 

 

a) Tema/Conteúdo: Capacitores, associação em série e paralelo Ano escolar:     3º ano 

Nível (Fundamental ou Médio): Médio 

b) Objetivos: 
- Objetivo(s) cognitivo(s) ou  conceitual(is) (aprender a conhecer): Funcionamento dos Capacitores; Relembrar funcionamento do multímetro e protoboard. 

- Objetivo (s) procedimental (is) (aprender a fazer): Reaproveitando materiais de sucata, conectar em série ou paralelo capacitores a fim de descobrir o que 
ocorre. 

- Objetivo (s) atitudinais (aprender a ser e a viver junto): Aprender a trabalhar em grupo: a contribuir com a elaboração de ideias e a reconhecer e respeitar 
as ideias dos colegas de modo que seja possível uma elaboração coletiva. 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas Recursos materiais 

1º momento: INTRODUÇÃO  

(contextualização; estimulação; ligação com 
conhecimentos anteriores e/ou significativos para os 
estudantes; explicitação dos objetivos) 

5 Apresentar capacitores, e a ideia de capacitância.  Capacitores, multímetro analógico e 
protoboard 

2º momento: TRATAMENTO DIDÁTICO DA MATÉRIA NOVA  

(disponibilização de meios que auxiliem as aprendizagens; 
exposição de conteúdos; orientação na solução de 
problemas que levem à construção de conhecimentos; 
orientação dos processos cognitivos e da formação de 
habilidades e atitudes) 

20 Aproveitando materiais de sucata, questionar o que ocorre 
com a capacitância do capacitor quando a ligamos em série 
com outro capacitor de igual e diferentes valores, se esse 
valor se alterará. Realizar o mesmo procedimento com os 

capacitores em paralelo. 

Capacitores, multímetro analógico e 
protoboard 

3º momento: CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES FORMADOS 

(sistematização das ideias e conceitos trabalhados; 
apresentação de tarefas, exercícios e/ou problemas que 
solicitem a aplicação dos conteúdos novos) 

10 Os alunos deverão propor hipóteses do fenômeno ocorrido 
e encontrar a relação matemática.  

Chegar à conclusão de que há semelhança entre 
associação de resistores e capacitores. 

Quadro escolar 

4º momento: ENCERRAMENTO  

(avaliação das aprendizagens e/ou do processo didático, 
em conjunto com os alunos, enquanto diretriz para novas 
ações docentes e apoio à reflexão do/a professor/a sobre 
os resultados de seu trabalho; encaminhamento das 
próximas aulas e/ou de outras atividades escolares) 

5 Propor e orientar a elaboração de relatório sobre essa 
atividade experimental, para ser feito em casa. 

Solicitar a identificação, com o apoio da internet, de um 
equipamento que poderá ser montado com os 

componentes retirados da sucata de informática que será 
aproveitada. Após definido, os grupos deverão pesquisar e 

desenhar o circuito, trazendo no próximo encontro. 
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AULA 3 

 

a) Tema/Conteúdo: Confecção de experimento Ano escolar:     3º ano 

Nível (Fundamental ou Médio): Médio 

b) Objetivos: 
- Objetivo(s) cognitivo(s) ou  conceitual(is) (aprender a conhecer): Aprender a montar circuitos e equipamentos eletrônicos; identificar a função dos 
resistores e dos capacitores na montagem do equipamento e a função do próprio equipamento. 

- Objetivo (s) procedimental (is) (aprender a fazer): Realização de soldas, propostas de experimentos, confeccionar experimentos, elaborar seminário 
 

- Objetivo (s) atitudinais (aprender a ser e a viver junto): Trabalhar em conjunto com o grupo para realizar as tarefas 
 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas Recursos materiais 

1º momento: INTRODUÇÃO  

(contextualização; estimulação; ligação com 
conhecimentos anteriores e/ou significativos para os 
estudantes; explicitação dos objetivos) 

5 Reafirmar os cuidados que deve haver com o ferro de 
solda. 

Ferro de solda, estanho 

2º momento: TRATAMENTO DIDÁTICO DA MATÉRIA NOVA  

(disponibilização de meios que auxiliem as aprendizagens; 
exposição de conteúdos; orientação na solução de 
problemas que levem à construção de conhecimentos; 
orientação dos processos cognitivos e da formação de 
habilidades e atitudes) 

10 Analisar com os grupos cada proposta de experimento/ 
construção de equipamento e simplificá-la se for o caso. 

 

3º momento: CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E 
HABILIDADES FORMADOS 

(sistematização das ideias e conceitos trabalhados; 
apresentação de tarefas, exercícios e/ou problemas que 
solicitem a aplicação dos conteúdos novos) 

80 Os alunos deverão confeccionar o 
experimento/equipamento, testando suas possibilidades e 

usos. 

 

4º momento: ENCERRAMENTO  

(avaliação das aprendizagens e/ou do processo didático, 
em conjunto com os alunos, enquanto diretriz para novas 
ações docentes e apoio à reflexão do/a professor/a sobre 
os resultados de seu trabalho; encaminhamento das 
próximas aulas e/ou de outras atividades escolares) 

5 Caso algum grupo não consiga finalizar nesta aula, deverá 
trazer na seguinte, junto com um seminário onde 

apresentarão o experimento, o que deu certo, o que deu 
errado, suas dificuldades, a física por trás do experimento 

e como a realização desse trabalho reduz o impacto ao 
meio ambiente. 
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AULA 4 

 

a) Tema/Conteúdo: Seminário/ debate  Ano escolar:     3º ano 

Nível (Fundamental ou Médio): Médio 

b) Objetivos: 
- Objetivo(s) cognitivo(s) ou  conceitual(is) (aprender a conhecer): Relacionar o experimento e a montagem dos equipamentos, com cuidados ambientais e 
a formação de uma consciência ambiental 

 

- Objetivo (s) procedimental (is) (aprender a fazer): Apresentar seminário/debate 
 

- Objetivo (s) atitudinais (aprender a ser e a viver junto): Organizar-se em grupo para a apresentação do seminário.  
 

Etapas 
Tempo 

estimado 
(min) 

Estratégias didáticas Recursos materiais 

1º momento: INTRODUÇÃO  

(contextualização; estimulação; ligação com 
conhecimentos anteriores e/ou significativos para os 
estudantes; explicitação dos objetivos) 

5 Os alunos deverão apresentar seus 
experimentos/equipamentos e através de um seminário 
ou debate apresentar o que deu certo, o que deu errado, 
suas dificuldades, a física por trás do experimento e como 

a realização desse trabalho reduz o impacto ao meio 
ambiente 

Projetor  

3º momento: APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 80 Cada grupo deverá apresentar seminário ou realizar 
debate entre 10 e 15 min 

Projetor e quadro escolar 

4º momento: ENCERRAMENTO  

(avaliação das aprendizagens e/ou do processo didático, 
em conjunto com os alunos, enquanto diretriz para novas 
ações docentes e apoio à reflexão do/a professor/a sobre 
os resultados de seu trabalho; encaminhamento das 
próximas aulas e/ou de outras atividades escolares) 

15 O professor, após cada apresentação, avaliará, além de 
pedir autoavaliação individual aos componentes do grupo 

e justificar. 

- 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vemos, com esse trabalho, a importância de um laboratório na escola, o que, 

infelizmente muitas das vezes não temos. Um modo de sanar esse déficit é a elaboração de 

um laboratório utilizando o e-lixo, aos poucos ir instrumentando. É um laboratório de baixo 

custo em que os alunos irão aprender a trabalhar, eles que montarão. 

Essa é uma sugestão para possíveis leitores, para desenvolvimento de projetos semelhantes 

em sua unidade escolar, com a possibilidade de montar um laboratório didático em conjunto 

com seus alunos com materiais de baixíssimo custo, visando a diminuição ao impacto causado 

por esses objetos ao meio ambiente. 

Vale frisar que há placas que podemos reaproveitar, mas também há placas que são 

tão especificas que só podemos efetuar a retirada de componentes, como vimos, assim como 

também há as que não compensa serem mexidas a não ser para elevar o pensamento crítico, 

ou seja, vale questionar quais equipamento valem a pena serem desmontados e quais são 

mais prejudiciais ao meio ambiente e a si mesmos, quando efetuada a desmontagem. 

 Parte deste trabalho foi desenvolvido previamente no ano de 2019, ressignificando os 

equipamentos, este teve êxito total. A 2ª parte deste trabalho, que foi elaborar projeto 

semelhante, para escolas não tão focadas às ciências da natureza, foi planejado. Entretanto, 

mediante a pandemia não pode ser aplicado, ficando como proposta a ser implementada. 

 Este trabalho significou muito para mim, como forma de crescimento e 

amadurecimento enquanto professor, me desafiando a pensar em possibilidades e abstrações 

de como pegar algo visto nas escolas só de forma teórica e trazer para prática, podendo 

contextualizar, além de trabalhar com outras áreas, fazendo interdisciplinaridade, mas 

também juntando duas paixões, a física e a eletrônica, mostrando que o conhecimento é 

colaborativo, e o quanto ainda podemos relacionar com diferentes áreas. Unir a tecnologia ao 

ensino traz benefícios, pois podemos ir para diferentes nichos do conhecimento e mediar com 

nossa área, portanto trazer um problema do dia-a-dia (o lixo eletrônico), o impacto ambiental 

que gera, uma possível solução e com isso produzir conhecimento, produzir resultados, 

conscientização ambiental e seres humanos críticos. 

"Se você quer ensinar às pessoas uma nova maneira de pensar, dê a elas uma 
ferramenta para usar. Esse uso irá levá-las a novas formas de pensar."  

(Buckminster Fuller) 
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7. APÊNDICES 

 

7.1. Apêndice A: ELETRÓLISE, UM FENÔMENO FÍSICO-QUÍMICO 

 

ELETRÓLISE, UM FENÔMENO FÍSICO-QUÍMICO 

 

Por: Heitor Ornelas Pimentel – Graduando/IF/UFF 
Supervisão: Prof. Maura Ventura Chinelli – SSE/FE/UFF 

 

Você conhece a ELETRÓLISE? A eletrólise é a decomposição de uma substância (transformação 
química), provocada pela aplicação de uma corrente elétrica (grandeza física). Portanto, um 
fenômeno FÍSICO-QUÍMICO. 

Veja como os estudantes do CE. Matemático Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China, 
localizado em Niterói/RJ, pesquisaram e aplicaram conhecimentos físicos e químicos a fim da 
realização e da interpretação da ELETRÓLISE.  

No Laboratório de Desenvolvimento de Projetos da Escola, estudantes do Ensino Médio 
desenvolveram “fontes de bancada”, que são agentes transformadores da tensão alternada de 127 V 
que chega às tomadas (ou de 220 V, a depender de como são feitas as instalações), para múltiplas 
tensões contínuas (12 V, 9 V ou de outros valores), que têm por objetivo substituir as pilhas comerciais 
em diferentes usos. Essas voltagens, diferentes, são dadas porque existem no equipamento pontos 
com diferentes tensões elétricas, o que equivale a dizer que há, entre esses pontos, uma 
diferença de potencial - ddp. 

Essa fonte de bancada foi confeccionada usando uma fonte de computador em bom estado de 
funcionamento, aproveitada de um equipamento (computador) que iria para o lixo por problemas em 
outros componentes.  Outros itens necessários foram aproveitados também de materiais eletrônicos 
descartados, de modo que poucas coisas foi preciso comprar.  

As fontes de computador seguem um padrão, oferecendo tensões diferentes em terminais que têm 
cores diferentes, como se pode ver na tabela abaixo: 

 Preto = GND (negativo, zero volts ou neutro) 
 Amarelo = + 12 V 
 Azul = – 12 V 
 Vermelho = + 5 V 
 Laranja = + 3,3 V 

Ao montarmos a nossa fonte de bancada colocamos bornes (terminais conectores) fora da caixa, 
ligados a esses terminais. Usando um multímetro, conferimos as ddp que chegavam a cada borne, 
etiquetando com os valores encontrados (Figura 1). Adicionamos também saídas USB. 
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Figura 1: Fonte de bancada confeccionada por alunos do CE. Matemático Joaquim Gomes de Sousa – 
Intercultural Brasil-China.  

 

Fonte: O Autor 

 

Foi importante fazer a fonte de bancada para o laboratório da Escola. Além de ser uma iniciativa 
econômica, teve o valor de estar contribuindo para a proteção ambiental ao evitar o descarte de 
materiais que pareciam inservíveis e também o uso de pilhas, que iriam para o lixo quando sua 
capacidade de fornecer energia se esgotasse. 

 

E é aí que chegamos a nossa proposta interdisciplinar para aprendizados em Física e em Química.  

Na aula de Química, utilizamos um recipiente com água onde foram mergulhados dois eletrodos 
inertes (de grafite) que estavam ligados à fonte de bancada – um, como catodo (polo negativo), e 
outro, como anodo (polo positivo) (Figura 2). 

 

Com esse procedimento foi possível observar a formação de bolhas de gás, sendo que em um dos 
polos a formação gasosa foi bem maior do que no outro. Esses gases foram testados, comprovando a 
formação dos gases Oxigênio (O2) e Hidrogênio (H2), conforme a equação abaixo.  

 

Figura 2: Esquema da eletrólise da água 

 

Fonte: O Autor 
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DESAFIO 1: Você sabe dizer qual dos dois gases surge em maior quantidade? (A resposta está 
no final, mas pense um pouquinho antes de olhar!) 

 

Esse procedimento foi realizado por diferentes grupos de alunos, sendo que cada grupo foi solicitado 
a utilizar uma diferença de potencial - ddp diferente.  

Como se faz isso? Ligando os eletrodos a bornes aonde chegam tensões diferentes. 

Mas só podemos ligar no catodo no borne preto (de 0 V)? Não, como vimos no esquema. 

Vejam que basta que haja uma ddp (diferença de potencial), ou seja, basta ligarmos os eletrodos a 
conectores (bornes) diferentes para obtermos diferentes ddp. Por exemplo: Se conectarmos os 
eletrodos aos terminais de 12V e 5V, a ddp oriunda é 12V - 5V = 7V. Cargas positivas movem-se em 
direção aos potenciais elétricos mais baixos, enquanto as cargas negativas tendem a se deslocar em 
direção aos potenciais elétricos mais altos. Desse modo, a fonte de bancada pode oferecer várias 
opções de ddp para a eletrólise.   

E qual a razão de cada grupo utilizar uma ddp diferente? A ddp tem alguma influência na reação? Sim. 

Nesse caso, a ddp aplicada influencia no tempo da reação química. Quanto maior a ddp, maior será o 
grau de agitação das moléculas, então mais rápido ocorrerá a eletrólise. 

Curiosidade  

Enquanto para a ocorrência de eletrolise é preciso fornecer energia, o processo inverso também 
pode ocorrer: reações químicas que produzam energia. A esses processos chamamos de pilhas.  

É isso mesmo! As pilhas comerciais que a nossa fonte de bancada se propõe a substituir são 
equipamentos dentro dos quais ocorrem reações químicas o tempo todo, até que todos os 
reagentes se transformem em produtos (aí, a pilha, acaba!). A ddp das pilhas comerciais é de 1,5 V. 
E isso só depende dos reagentes e não do tamanho das pilhas. Pode ver lá!   

Outro exemplo interessante de pilhas, porque é justamente o inverso da reação de eletrólise da 
água que acabamos de ver, são as pilhas de Hidrogênio – ou células de Hidrogênio - que fizeram 
funcionar os veículos utilizados em Tokyo, nas Olimpíadas de 2020. Em síntese, as células de 
hidrogênio realizam uma reação eletroquímica em que hidrogênio e oxigênio reagem, produzindo 
água e energia. 

 

Os eletrodos que utilizamos são ditos inertes, porque não reagem. Mas se utilizarmos eletrodos 
ativos, isto é, que participam da reação?  

 

A eletrólise que usa eletrodos ativos chama-se galvanoplastia, ou galvanização. No C. E. Matemático 
Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil-China, fizemos uma reação em que usamos uma solução 
de sulfato de cobre e, como eletrodos ativos, um fio de cobre e a caixa da fonte de bancada, de ferro 
(Figura 3).  
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Figura 3: Cobreamento de chaves usando a ddp disponibilizada pela fonte desenvolvida no projeto

 

Fonte: O Autor 

 

Mas o que é a galvanização? 

É o processo que consiste na deposição de finas camadas de um metal sobre outro - que estará na 
posição de polo negativo (catodo) - quase sempre com as finalidades de proteger ou de embelezar 
esse último.  Com o objetivo de proteger o ferro da oxidação - formação de ferrugem - esse processo 
é geralmente feito utilizando zinco. 

Para a cobreação ocorrer é necessário que a peça que desejamos revestir seja condutora e esteja 
conectada ao eletrodo negativo (ou com voltagem mais baixa), enquanto o eletrodo positivo (ou com 
maior voltagem) estará conectado a um pedaço de cobre que fica mergulhado na solução de sulfato 
de cobre (sulfato de cobre penta-hidratado - CuSO4 . 5H2O). Durante a feira de ciências da Escola os 
alunos fizeram a cobreação de chaves, entre outros objetos. 

Outros processos com eletrodeposição que podemos mencionar são a niquelação, a cromeação e a 
prateação.  

 

DESAFIO 2 : Você sabe dizer quais os três metais que estão sendo eletrodepositados, nos exemplos 
acima? (É fácil, vai! Mas a resposta está lá no final). 

 

A galvanização está presente no nosso dia-a-dia. Já parou para pensar o prejuízo econômico e 
ambiental que a oxidação/corrosão de metais pode causar? E nos impactos que pode causar sobre o 
meio ambiente? 

Há a estimativa de que cerca de 20% dos objetos ferrosos produzidos mundialmente são produzidos 
para a substituição de peças enferrujadas. Por isso é importante que as indústrias se preocupem com 
a qualidade e a segurança do produto, com a saúde do consumidor e com a preservação ambiental 
protegendo peças através de processos de galvanização. É para evitar a deterioração rápida dos 
produtos que vemos peças cromadas em automóveis e eletrodomésticos, por exemplo. 

 

Esse é só um começo... Esperamos ter trazido informações interessantes e despertado seu interesse 
pelos processos físico-químicos. 

Quer saber mais? Continue por aqui, no QuimiPop. Tem muita coisa boa pra você conhecer! 
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Respostas às questões propostas:  

DESAFIO 1: O Hidrogênio. São produzidos 2 mols de Hidrogênio para cada mol de Oxigênio. (Não sabe 
o que é mol? É uma quantidade enorme! 6,02 x 1023 unidades). 

DESAFIO 2: Níquel, Cromo e Prata, respectivamente. 

 


