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RESUMO

A  presente  dissertação  foi  realizada  na  Escola  Estadual  Mario  David

Andreazza (E.E.M.D.A), na cidade de Boa Vista, na linha: Métodos pedagógicos e

tecnologias digitais no Ensino de Ciências”,  do Programa de Pós Graduação em

Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima-UERR, na contribuição da

resolução  de  problemas  experimentais  em  ambientes  virtuais  no  conteúdo  de

Circuitos  Elétricos.  Fundamentada na teoria  histórico-cultural  (Vygotsky,  Leontiev,

Galperin, Talízina e Majmutov). No aspecto metodológico, a pesquisa tem enfoque

qualitativo, conjunto de processos sistemáticos, empíricos e críticos de pesquisa que

implicam  a  coleção  e  análise  de  dados,  assim  como  a  integração  e  discussão

conjunta,  para  realizar  inferências  de toda a informação coletada a  alcançar  um

maior entendimento do fenômeno estudado. Desenvolvida em quatro capítulos. No

primeiro capitulo o pressuposto teórico por meio de uma teoria de aprendizagem,

metodologia de ensino problematizadoras e simulações computacionais. O segundo

capítulo trata da didática de ensino de circuito elétrico na formação de conceitos e

procedimentos. No terceiro Capítulo com o Procedimento Metodológico. Finalizando

com o capítulo quatro que aponta os resultados e analise do processo avaliativo.

Palavras-chave:  Teoria  Histórico  cultural.  Atividade  de  Situações  Problema.

Circuitos Elétricos.



RESUMEN

La presente disertación fue realizada en la Escuela Estadual Mario David Andreazza

(EEMDA), en la ciudad de Boa Vista, en la línea: Métodos pedagógicos y tecnologías

digitales en la Enseñanza de las Ciencias, del Programa de Post Graduación en

Enseñanza  de  Ciencias  de  la  Universidad  Estadual  de  Roraima-  UERR,  en  la

contribución de la resolución de problemas experimentales en ambientes virtuales en

el  contenido  de Circuitos  Eléctricos.  Fundamentada en la  teoría  histórico-cultural

(Vygotsky, Leontiev, Galperin, Talízina y Majmutov). En el aspecto metodológico, la

investigación tiene enfoque cualitativo, conjunto de procesos sistemáticos, empíricos

y críticos de investigación que implican la colección y análisis de datos, así como la

integración y  discusión conjunta,  para realizar  inferencias de toda la  información

recolectada  a  alcanzar  un  mayor  entendimiento  del  fenómeno  estudiado.

Desarrollada en cuatro capítulos. En el primer capítulo el presupuesto teórico por

medio de una teoría de aprendizaje, metodología de enseñanza problematizadoras y

simulaciones  computacionales.  El  segundo  capítulo  trata  de  la  didáctica  de

enseñanza de circuito eléctrico en la formación de conceptos y procedimientos. En el

tercer capítulo con el Procedimiento Metodológico. Finalizando con el capítulo cuatro

que apunta los resultados y el análisis del proceso de evaluación.

Palabras  clave: Teoría  Histórico  cultural.  Actividad  de  Situaciones  Problema.

Circuitos electricos.
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INTRODUÇÃO

Dissertar sobre esse trabalho é fazer uma grande reflexão, é voltar no tempo

em 2003 e lembrar que em uma sala de aula no Município de Caroebe-RR, na turma

do 3º Ano e, perguntar: como ensinar se não tem ferramentas? É o ponto de olhar

para trás e rever todo o processo que se faz presente, parcialmente, neste estudo. É

o início de uma tomada de consciência em um aspecto mais profundo de erros e

acertos,  que esse  momento  proporciona  ao  repensar  nas  práticas  educacionais,

relatadas e, desenvolvidas durante a carreira profissional como professor.

O ensino da Física é de grande importância para a construção da cidadania,

o  surgimento  dos  recursos  tecnológicos  trouxe  mudanças  para  a  educação  e

consequentemente, ao ensino aprendizagem de física, gerando necessidade de uma

aprendizagem que se estenda para além da realidade atual. Essa mudança leva as

instituições  a  repensar  os  seus  papéis,  buscando  uma educação  personalizada,

adaptativa  e  interativa.  Ao  deparar  com  a  teoria  histórico-cultural  vê-se  que  os

modelos  educacionais  devem  estar  preparados  para  proporcionar  o

desenvolvimento  pessoal,  assegurando  a  qualidade,  respeitando  o  perfil  da

população alvo, e disponibilizando aos estudantes todo o potencial para uma boa

aprendizagem.  A utilização  da  tecnologia,  principalmente,  a  de  laboratórios  de

informática com software voltado para o planejamento, é essencial no cotidiano dos

alunos para  a  realização de novas tarefas  e afazeres,  sabendo que a  evolução

tecnológica  cresce  a  cada  dia,  e  a  ausência  desse  conhecimento,  distancia

gradativamente do mundo real.

A introdução dos recursos tecnológicos no ensino de física em ambientes

virtuais  deve  ser  de  forma  planejada,  conduzidas  com  base  numa  política  que

privilegie as suas potencialidades, com estratégias adequadas de organização, de

disponibilização  de  conteúdo  e  de  interação  entre  estudantes,  professores  e

comunidade,  de forma a  atender  ás necessidades do estudante,  proporcionando

condições adequadas de ensino-aprendizagem.

A justificativa deste estudo é o  uso de Experimento em Ambientes Virtuais,

como Instrumento de Aprendizagem na aplicação de um software de simulação de

experimentos o phet, podendo facilitar a compreensão de conceitos, a motivação da

busca  do  desconhecido  e,  objetiva  minimizar  um  dos  fatores  apontados  como
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dificultador do ensino de Física, a carência de recursos dos laboratórios de Física,

principalmente nas escolas de ensino médio da rede pública estadual.

É possível verificar e corrigir danos causados a elementos do circuito, devido

a  ligações  inadequadas,  sem nenhum custo  e  sem risco  de  acidentes,  pois  as

lâmpadas ou os motores queimados são reparados com um simples “clique”, após

ser corrigido o problema que originou a avaria.

Enfim, o uso deste  software permite  ao aluno interagir  diretamente com o

conteúdo  em  estudo,  através  de  experiências  virtuais.  Para  realizar,  em  um

laboratório real de Física, a variedade de práticas permitidas pelo aplicativo, seria

necessário  um investimento tanto na compra do material,  como na sua eventual

reposição.  Uma outra  vantagem prevista  é  a  racionalização  do  tempo,  tanto  na

preparação das aulas, como no seu desenvolvimento.

Visando um melhor aproveitamento no laboratório virtual e melhoria no ensino

e da aprendizagem, teve-se uma problemática desta pesquisa a seguinte questão: O

uso da resolução de problemas experimentais em ambientes virtuais no conteúdo de

Circuitos Elétricos na utilização da Atividade de Situações Problema Experimentais

(A.S.P.E), como metodologia de ensino, fundamentado na teoria  Histórico Cultural,

contribuirá para uma aprendizagem desenvolvimental dos alunos da Escola Mario

David Andreazza?

A fim de encontrar resposta para esta problemática decidimos desenvolver

esta pesquisa sobre este tema, tendo como objetivo geral: Analisar a contribuição da

resolução  de  problemas  experimentais  em  ambientes  virtuais  no  conteúdo  de

Circuitos Elétricos a partir da teoria Histórico Cultural.

E  para  mediar  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  teve  como  objetivos

específicos:  Diagnosticar  o  desenvolvimento  de  habilidades  experimentais  dos

estudantes na aplicação de simulações computacionais e com uso de resolução de

problemas experimentais; Analisar aulas experimentais como ferramenta facilitadora

no ensino de circuito elétrico, abordando as temáticas na resolução de problemas e

experimentação  na  efetividade  da  BOA  (Base  Orientadora  da  Aprendizagem);

Verificar  se  a  sequência  didática  utilizada  facilita  o  processo  de  ensino

aprendizagem em Circuitos Elétricos.

Este trabalho foi  desenvolvido em quatro capítulos.  No primeiro capitulo o

pressuposto  teórico  por  meio  de  uma  teoria  de  aprendizagem,  metodologia  de

ensino problematizadoras e simulações computacionais. O segundo capítulo trata da
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didática de ensino de circuito elétrico na formação de conceitos e procedimentos. No

terceiro  Capítulo  com o  Procedimento  Metodológico.  Finalizando  com o  capítulo

quatro que aponta os resultados e analise do processo avaliativo.
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CAPITULO I

1. PRESSUPOSTO TEÓRICO

Durante todo o pressuposto teórico será demonstrado por meio de uma teoria

de aprendizagem, juntamente, com a metodologia de ensino problematizador e as

simulações  computacionais,  discutiremos  a  relação  existente  entre  o  Ensino  de

Física e problemas experimentais  em ambientes virtuais  no conteúdo de circuito

elétrico a luz das concepções apresentadas pela Teoria de Formação por Etapas

das Ações de P.Y. Galperin, que explica como ocorre a formação das ações mentais

e sua relação com o processo de internalização dos conhecimentos.

1.1 Ações Mentais e Formação dos conceitos científicos

A teoria  histórico-cultural  (ou  sócio  histórica)  tem  em  Lev  Semyonovitch

Vygotsky seu principal expoente, mas com sua morte precoce aos trinta e seis anos

de  idade,  em  1934,  sua  teoria  foi  sendo  rediscutida  e  sistematizada  por  seus

seguidores,  como  Alexander  R.  Luria,  Alexis  N.  Leontiev,  V.  V.  Davidov,  P.  Y.

Galperin, D. B. Elkonin, Z. I. Kalmykova, Krutestski, entre outros.

A teoria histórico-cultural do psiquismo, também conhecida como abordagem

sóciointeracionista, elaborada por Vygotsky, tem como objetivo central caracterizar

os  aspectos  tipicamente  humanos  do  comportamento,  elaborando  hipóteses  de

como essas características se formaram ao longo da história humana e de como se

desenvolvem durante a vida do indivíduo.

Em suas pesquisas, Vygotsky procurou elucidar três questões fundamentais:

- Compreender a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e

social;

- Identificar as formas novas de atividades que fizeram com que o trabalho

fosse o meio fundamental de relacionamento entre o homem e a natureza;

- Analisar a natureza das relações entre o uso de instrumentos e o uso da

linguagem.

Para  Vygotsky,  a  interiorização  das  relações  sociais  promove  o

desenvolvimento das funções mentais superiores. Existe uma influência recíproca

entre aprendizagem e desenvolvimento mental. Vygotsky (1999, p. 117) nos diz que

“o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento.” Assim,
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o ritmo de desenvolvimento é diferente daquele empreendido pela aprendizagem,

mas entre os dois processos existem relações mútuas muito complexas.

Ao  entender  os  processos  de  constituição  do  psiquismo  humano  como

resultante da interdependência dos processos de desenvolvimento e aprendizagem.

Vygotsky  formulou  um  novo  conceito:  o  conceito  de  zona  de  desenvolvimento

proximal.

Vygotsky  (1999,  p.  112-113  )  deu  a  seguinte  explicação  para  a  zona  de

desenvolvimento proximal: 

Ela é 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. (...) A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções
que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação,
funções  que  amadurecerão,  mas  que  estão  presentemente  em  estado
embrionário. Essas funções poderiam ser chamados de “brotos” ou “ flores”
do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento.

Assim, a zona de desenvolvimento real se refere à capacidade de realizar

tarefas de maneira independente, ou seja, são conquistas já realizadas, funções de

capacidade  que  a  criança  já  aprendeu  e  domina,  indicando  processos  de

desenvolvimento já consolidados.

O  nível  de  desenvolvimento  potencial  se  refere  à  capacidade  de  realizar

tarefas pela imitação, ou com auxílio, por meio de pistas e instrumentos fornecidos

por  adultos ou por  companheiros mais experientes.  Nesse sentido,  aquilo  que é

zona de desenvolvimento proximal hoje, será nível de desenvolvimento real amanhã.

Nesse aspecto, pode-se afirmar que, para Vygotsky, o aprendizado começa

muito  antes  da  entrada  da  criança  na  escola.  Mas  é  verdade  também  que  o

aprendizado escolar produz algo novo no desenvolvimento infantil. Vygotsky (1999,

p. 117-118) propõe que: 

...Um aspecto essencial  do aprendizado é o fato  de ele  criar  a zona de
desenvolvimento  proximal;  ou  seja,  o  aprendizado  desperta  vários
processos  internos  de  desenvolvimento,  que  são  capazes  de  operar
somente  quando  a  criança  interage  com  pessoas  em  seu  ambiente  e
quando em cooperação com companheiros. Uma vez internalizados, esses
processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento da criança.

Assim, quando organizado adequadamente, visando a intervenção na zona

de desenvolvimento potencial, o ensino escolar não só deriva em desenvolvimento

mental,  como  também  desencadeia  vários  processos,  o  que  não  ocorreria

espontaneamente.
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Pode-se afirmar que Vygotsky sugere que a escola deveria ter uma visão

prospectiva do desenvolvimento do aluno e da sua relação com a aprendizagem. Só

assim poderia desenvolver, no processo mediado pelo ensino, as novas formações

mentais que se encontram em processo de constituição.

Por  sua  vez,  o  verdadeiro  ensino  é  aquele  que  se  constitui  na  zona  de

desenvolvimento  proximal,  que  estimula  uma  série  de  processos  internos,

consolidando as funções psicológicas superiores e utilizando-as para as diferentes

atividades sócio-culturais.

Para Vygotsky, a instrução escolar é uma dimensão altamente necessária no

processo de desenvolvimento intelectual. No processo pedagógico é fundamental o

papel da mediação, seja social ou seja instrumental, para a internalização das trocas

sociais  entre professores e alunos.  Os procedimentos regulares que ocorrem na

escola  (demonstração,  assistência,  fornecimento  de  pistas,  instruções,  uso  de

material  instrucional)  são  fundamentais  na  promoção  do  bom ensino,  visando  o

desenvolvimento do indivíduo.

As interações sociais  no contexto  escolar  passam a ser  entendidas como

condição necessária para a apropriação e produção dos conhecimentos por parte

dos alunos. Quando o professor estimula o diálogo, a cooperação entre pares, a

troca de informações, o confronto de ideias, a divisão de tarefas e a ajuda mútua,

está  atuando  de  forma  a  propiciar  a  construção  de  conhecimentos  numa  ação

partilhada,  pois  segundo  Vygotsky,  as  relações  entre  sujeito  e  objeto  do

conhecimento são estabelecidas através dos outros.

A  relação  do  homem  com  o  mundo  é  uma  relação  fundamentalmente

mediada.  Por  isso,  deve-se considerar  também a importância  da  intervenção do

professor  no  processo  ensino-aprendizagem,  uma  vez  que  na  perspectiva  de

Vygotsky, a educação é um processo cultural-social e, como tal, tem sempre uma

intenção, isto é, a educação é politizada.

As  contribuições  de  Vygotsky  conferem  aos  conhecimentos  sistemáticos,

transmitidos  pela  escola  um  papel  de  fundamental  importância  na  formação

intelectual da criança. Dessa forma, a abordagem teórica de Vygotsky ganha uma

dimensão  política  que  a  torna  bastante  atual,  e  justifica  o  interesse  suscitado

recentemente, por seus trabalhos no âmbito da pesquisa educacional.

1.2 Teorias de aprendizagem quanto ao uso da experimentação
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A Teoria da Atividade, desenvolvida inicialmente por Leontiev, Rubinstein e

Luria, é considerada uma continuidade da escola pedagógica soviética iniciada por

Vygotsky,  o  sócio  construtivismo  (Talízina,  1994).  Para  Leontiev,  Atividade  é  um

procedimento no qual o sujeito, devido as suas necessidades, cria uma relação com

a realidade, seguindo atitude para a mesma. Desta forma possibilitando que possa

formar-se no sujeito a representação subjetiva do objeto e produzir-se a objetivação

da regulação psíquica no resultado da Atividade. No caso desse estudo o objetivo a

ser alcançado através de uma atividade é a resolução de problemas com o auxílio

de experimentação (Libâneo, 2000, apud, Pérez 2000).  Segundo Leontiev:

O conceito de atividade é bastante familiar na tradição da filosofia marxista.
A atividade, cuja expressão maior é o trabalho, é a principal mediação nas
relações  que  os  sujeitos  estabelecem com o  mundo  objetivo.  Conforme
Vygotsky,  o surgimento da consciência está relacionado com a atividade
prática humana, a consciência é um aspecto da atividade laboral. (PÉREZ
et al. 2000)

Na  sequência  desses  estudos,  outros  pesquisadores  se  dedicaram  ao

desenvolvimento  da  Teoria  da  Atividade,  entre  eles,  Galperin,  que  estabelece  a

relação entre a atividade externa e a atividade interna, através de cinco etapas o

aprendiz assimila o novo conhecimento.

Para a compreensão da teoria de ações mentais, é necessário esclarecer que

a  assimilação  de  conceitos  científicos  tem atividades  psíquicas  específicas,  que

envolvem os processos de imaginação, crítica e generalização de nível superior. Tais

processos cognitivos envolvidos nessa dinâmica não estão prontos no sujeito. Para

que possam ser desenvolvidos, é preciso que a atividade de ensino seja organizada

em determinadas etapas, com ações de níveis diferenciados, condição necessária

para a transformação da estrutura da atividade psíquica, de um nível empírico ao

teórico.

A formação do conceito consiste em um ato mental e segue algumas etapas

no  desenvolvimento  dos  processos  psicológicos  superiores,  que  são  atenção

arbitrária, memória lógica, pensamento abstrato, linguagem, sentimentos, etc. Tais

funções  são  formas  psíquicas  complexas,  necessárias  à  apreensão  e  à

representação da realidade em um nível  superior.  O ato mental  pode ocorrer de

distintas formas nos diferentes alunos, mas para a formação de um novo conceito,

que  pressupõe  a  geração  de  uma  nova  ação  mental.  Mas  o  que  significa  a

expressão ação mental? Veja, o que (Rezende, 2006, p. 1214) cita:
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A expressão ação mental sugere a existência de uma correlação entre dois
aspectos usualmente considerados dissociados entre si. Enquanto o termo
ação relaciona-se  com a dimensão prática,  influenciada  pelas  condições
materiais  e  objetivas  (externas),  o  termo  mental  refere-se  a  algo  que
acontece  na  dimensão  psicológica  (interna),  que  envolve  elementos  de
natureza abstrata e imaterial. 

Assim,  cada  forma  concreta  da  ação  possui  distintas  propriedades

características que não estão dissociadas, mas são etapas de um processo único. A

ação material ocorre quando a criança necessita se apoiar, realizando manipulações

em  objetos  externos,  a  partir  da  identificação  das  características  objetivas  dos

estímulos  externos.  A ação  mental  é  realizada  pelo  aluno  como  uma  operação

interna automática, um pensamento sobre a ação como algo puramente psíquico. A

criança  realiza  uma prática  consciente  aplicando  as  operações  mentais  corretas

orientadas pelo conceito para solução de um problema de ensino.

Piotr  Iakovlevich  Galperin  cria  a  Teoria  do  Desenvolvimento  Psíquico,  que

destaca a importância do papel das ações externas no surgimento e formação das

ações  internas,  mentais,  por  meio  do  ensino.  A “teoria  por  etapas  das  ações

mentais”, afirma que a formação da mente deve ser planejada e executada em uma

sequência  de  etapas  de  ações  mentais  chamadas  Bases  Orientadoras  de  Ação

(B.O.A.).  A  formação  de  uma  ação  mental  começa  com  ações  com  objetos,

realizadas  com o  apoio  de  objetos  externos  e  sua  representação  material,  logo

passa por outras etapas até se converter em ação que se realiza no plano cognitivo.

Para Galperin, a aprendizagem é uma forma essencial de desenvolvimento psíquico

e o caminho lógico para analisar capacidades humanas. (Galperin, 1965, 1995)

Caracterizamos a B.O.A. quanto ao seu nível de  generalidade, classificado

em concreto quando se refere a casos particulares e gerais baseado nos invariantes.

O nível de plenitude da orientação especificada em completa e incompleta. O modo

de obtenção pelos alunos de divide em preparada, o aluno recebe todas as ações

prontas e não preparada ou independente, ele deve encontrar as ações por si só.

As características das ações podem ser divididas em características primárias

e secundárias A e B, que segue, nos parágrafos abaixo, a explanação completa das

ações.

A característica  primária  é  a  forma e  a  ação principal,  determina  como o

sujeito se apropria da ação na transformação da atividade externa à interna. A forma

material ou materializada (modelo ou gráficos) é como o sujeito recebe o objeto de

estudo. A forma perceptiva não produz mudança nos objetos, são ações teóricas que
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se manifestam na capacidade de escutar e ver. A forma verbal externa se conhece

como linguagem externa e se manifesta de maneira oral ou escrita. A forma interna é

produto da evolução da atividade prática à mental.

O  caráter  generalizado da  ação  é  caracterizado  pela  separação  das

propriedades essenciais e não essenciais. O caráter explanado é a capacidade dos

alunos de explicar as ações. O caráter assimilado é o tempo que transcorre, desde a

realização do sistema de ações, pelo aluno, com ajuda do professor até chegar ao

cumprimento das ações de modo independente.

A característica secundária A, a solidez da ação está dada pelo cumprimento

eficaz  das  ações  da  etapa  materializada  até  a  etapa  mental  e  grau  de

automatização, como consequência da ação mental e generalizada.

Na característica secundária B, o caráter consciente da ação é caracterizado

pelo cumprimento na forma verbal e explanação das ações. O caráter  abstrato da

ação é o resultado da forma mental com alto grau de generalização, utilizando a

base  orientadora.  Por  último,  o  caráter  razoável da  ação  se  determina  pela

orientação  do  sistema  invariante  de  ações  para  a  resolução  de  problemas

matemáticos, usando a base orientadora de ação.

Talízina (1988) considerou as etapas de Galperin como estágios qualitativos

das  ações,  nas  quais  o  sujeito  decorre  como  atividade  cognitiva,  realizando  e

observando  ações  de  uma  atividade  externa,  com  o  intuito  de  alcançar  uma

atividade interna. No entanto, Talízina (1988) em suas pesquisas, complementou,

apresentando as etapas na seguinte forma:

As etapas das ações mentais de Galperin complementada por Talízina são

E0:  Motivacional,  E1-  Elaboração  da  Base  Orientadora  da  Ação  (BOA);  E2-

Formação da ação em forma material  ou materializada;  E3 -  Formação da ação

verbal externa; E4 - Formação da ação na linguagem externa para si (capacidade de

generalizar); E5 - Formação da ação na linguagem interna (automatização).

O professor  tem o  emprego  de  ser  uma fonte  de  informações  e  dirigir  o

processo  de  assimilação.  Essa  direção  deve  ser  cíclica,  considerando  as

informações sobre o processo e o retorno, transparente, ou seja, são considerados

todos os elementos na transformação até chegar o produto final.

Figura 01: Processo de assimilação cíclica
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Autor: MENDOZA, 2009.

D1: “Objetivo de Ensino”, D2:  “Nível  de  Partida”,  D3:  “Processo  de  Assimilação”,

D4: “Retroalimentação”, D5: “Correção”.

Cada ação,  etapa,  é  dividida  em três  funções e  podem ser  divididas em:

orientadora, que se mostra o método, o objetivo e as peculiaridades do objeto para o

qual se dirige as ações; Executiva, se produz a execução das ações sobre a base do

método orientado e o cumprimento do objetivo dirigido na transformação do objeto

em questão; Controle gera a possibilidade de obter informações sobre cumprimento

do processo para introduzir as correções necessárias.

O processo descrito acima favorece ação da experimentação e da resolução

de  problemas,  pois  as  etapas  descritas  anteriormente  são  exatamente  as

necessárias para que estimulem a aprendizagem, por exemplo, E0 é desempenhada

pela  curiosidade,  a  motivação  de  ver  o  inesperado  trazido  pelo  acontecimento

experimental, E1, o planejamento do experimento requer que todos os detalhes do

procedimento sejam bem feitos, assim, ocasionando maior controle no planejamento

da  ação,  E3,  como  o  experimento  necessita  da  comunicação  do  ocorrido,  da

metodologia, da forma que ocorreu o experimento, E4, já que houve a conclusão de

forma ativa, ou seja o aluno construiu o conhecimento, o mesmo terá a capacidade

de analisar o ocorrido de transcorrer o conhecimento para outro caso e por fim, E5, a

internalização é o processo mais importante de todos, etapa a qual o aluno assimila

o  conhecimento  que mais  uma vez  foi  construindo  e  não recebido apenas pelo

discente.

1.3 Processo de Assimilação 

A dinâmica de ensino proposto por Galperin, 
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Considera  o  aluno  como  um  ser  ativo  no  processo  de  apreensão  do
conhecimento em que a prática é o elemento principal da aprendizagem,
desde  que  esteja  alicerçada  por  uma  Base  Orientadora  da  Ação,  que
direciona uma escolha consciente de uma dentre diversas possibilidades de
ação. O aluno compreende o significado operacional do conceito, buscando
e experimentando a sua utilidade na resolução dos problemas, ao invés de
memorizar fórmulas e resolver  exercícios de maneira mecânica,  ou seja,
sem  compreender  o  que  se  realiza.  Assim,  o  aluno  deve  não  apenas
aprender a fazer, mas também saber explicar como e porque está agindo de
determinada maneira (RODRIGUES; FRANÇA, 2012, p. 07). 

Talízina (1988) considera a teoria de formação por etapas das ações mentais

de Galperin  como a  base psicológica mais adequada para dirigir  o  processo de

estudo. Por um lado, têm-se as possibilidades para dirigir o processo de assimilação

dos  conceitos  científicos  e,  por  outro,  a  formação  dos  métodos  da  atividade

cognitiva.

A teoria da formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin é um estudo

que  compõe  um  sistema  de  determinados  tipos  de  atividades,  cujo  princípio  é

conduzir o aluno a obter novos conhecimentos e hábitos, onde cada atividade de

estudo é por sua vez, um conjunto de ações, unidas por um motivo, que asseguram

a realização do objetivo da atividade da qual fazem parte. 

Segundo  Núñez  (2009)  a  essência  da  teoria  de  Galperin  consiste  em

inicialmente encontrar a forma adequada da ação, em seguida, encontrar a forma

material de representação da ação e, por fim, transformar a ação externa em ação

interna.  Nesta concepção,  as ações antes de ser mentais,  ou seja,  internalizada

pelos estudantes passam por cinco etapas qualitativas, que são:

Etapa  da  Base  Orientadora  da  Ação:   A  primeira  etapa  constitui  a

familiarização com as condições concretas da ação e sua representação em forma

de  um  modelo  do  sistema  de  operações  adequado  à  assimilação  do  conceito.

Corresponde  à  etapa  da  Base  Orientadora  da  Ação  (BOA)  que,  na  opinião  de

Galperin,  é um elemento que determina a qualidade do processo de assimilação

(NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2013, p. 296). 

Etapa formação  da  ação  em forma material  ou  materializada: A segunda

etapa é a de formação da ação no plano material ou materializada, ou seja, com

objetos reais ou suas representações. Ação se realiza de forma detalhada segundo

cada operação e, em cada uma desta, a orientação e o controle se realizam de

acordo com o conteúdo e não só com o resultado.
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Etapa  de  formação  da  ação  verbal  externa:  A terceira  etapa  constitui  a

formação  da  ação  na  linguagem  sem  apoio  em  objetos  materiais  ou  em  suas

representações materializadas. Nesse nível, a ação se realiza usando os recursos

da linguagem externa (oral ou escrita). É uma etapa de raciocínio da atividade, que

se  executa  segundo  o  sistema  de  operações,  de  forma  detalhada,  sendo  cada

operação orientada e controlada pelo, estudantes, de acordo com o conteúdo e não

só com o resultado.

Etapa  da  formação  da  ação  na  linguagem externa  para  si: Nessa  etapa

(linguagem externa para si), a ação se realiza de forma semelhante à etapa anterior,

mas  sem som.  Realizam-se  operações  que  são  controladas  de  acordo  com os

resultados de cada uma delas.

Etapa da ação no plano mental: Na quinta etapa (ação no plano mental), a

ação se reduz -  não é mais detalhada em todo o sistema de operações – e se

automatiza,  transformando-se  em  fala  interna  sui  generis,  que  resulta  desse

processo e, na qual, se formam as imagens (conceitos) e as ações adequadas a ele.

Além das cinco etapas Talízina (1988) introduziu uma etapa que antecede as

demais, chamada de etapa motivacional, pois segundo ela, caso não seja trabalhada

durante  o  processo  de  ensino  programado,  esta  pode  comprometer  as  demais

etapas no planejamento da formação da ação mental e dos conceitos (TALÍZINA,

1988). No entanto “o motivo nasce do encontro entre a necessidade e o objeto, é ele

que impulsiona a atividade, uma vez que objetos e ações por si só não são capazes

de iniciá-la” (LONGAREZI e FRANCO, 2013, p.90).

1.4 Processo de ensino-aprendizagem a partir do ensino problematizador

No ensino tradicional, busca-se a formação de um pensamento sem caráter

científico, empírico onde o aluno, ao aprender é um agente passivo, enquanto o

docente, ao mediar o processo de ensino aprendizagem, desempenhando o papel

de ensinar, é ativo. Desta forma, o conhecimento é assimilado em recorrentes aulas,

onde são ofertadas verdades definitivas, prontas onde geralmente não existe um

suficiente vínculo com o cotidiano do discente. Partindo desse princípio podemos

citar  como  principal  precursor  do  ensino  problematizador,  ensino  com situações

problemas  que  envolvam  o  cotidiano  do  aluno,  conforme,  Majmutov,  onde  no
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parágrafo abaixo será feito a narrativa à abordagem do ensino problematizador e de

seu precursor.

M. I Majmutov desenvolveu um sistema didático pedagógico entre as décadas

de  60  e  70  na  extinta  URSS,  cuja  metodologia  foi  chamada  de  “Ensino

Problematizador”.  Tal  método  didático  é  definido  como  uma  atividade  feita  pelo

professor, direcionada à criação de um elenco de situações problematizadoras, a

explicação,  e  o  direcionamento  da  atividade  dos  discentes  no  processo  de

assimilação de novos conhecimentos, na forma de conclusões já preparadas e no

emprego independente de problemas e sua solução (atividade). (Majmutov, 1983)

Pode-se definir, então, que o coração do Ensino Problematizador consiste em

impetrar nas diferentes formas, que os estudantes, orientados pelo docente, sejam

capazes  de  compreender  os  problemas,  introduzir-se  no  processo  de  sua

investigação  e  solução,  e  como  resultado,  aprender  a  desenvolver  de  forma

independente os conhecimentos e a empregá-los na solução de novos problemas.

Para a obtenção da efetividade no Ensino Problematizador se faz necessário

conhecer, no olhar psicológico, a quem será orientado o trabalho docente; ou seja,

distinguir  as  particularidades  psicológicas  que  caracterizam  a  personalidade  do

sujeito, nesse caso, o aluno.

Os  professores  como  os  instrutores,  devem  conhecer  os  fundamentos

psicológicos  que  permitam  compreender  e  atender  aos  estudantes,  a  partir  do

conhecimento da dialética entre o interno e o externo na aprendizagem, entre o

individual e o social. 

O  professor,  deve  levar  em  consideração  o  fato  de  que  os  estudantes

possuem interesses diferentes aos demais estudantes de outros níveis e centros de

educação; sendo um pesquisador em formação e em desenvolvimento, encontra-se

integrado ao processo profissional como produtor de valores e, por isso incrementa

o nível  de comunicação com seus companheiros de estudo e de trabalho;  além

disso,  a  profissão  escolhida  é  para  ele  sua  bússola,  seu  guia;  portanto,  toda

atividade pedagógica deve guiar-se em torno desse centro de interesse.

Dessa  maneira,  o  conceito  de  “estudo”  se  amplia  porque  a  aquisição  de

conhecimentos  profissionais  ultrapassa  os  limites  da  escola  politécnica  e  dos

programas de estudo, passando a abranger sua preparação mediante o trabalho, o

que  lhes  permite  uma  melhor  realização  da  atividade  intelectual  e  uma  maior

capacidade de compreensão de seu papel social.
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O  Ensino  Problematizador  como  forma  metodológica  na  educação  deve

possui  as seguintes funções para ter  eficácia em sua participação na educação,

sendo elas:  Propiciar  a  assimilação de conhecimentos  a partir  de sua aplicação

geradora,  como  resultado  da  solução  de  uma  contradição  planejada;  Ensinar  a

aprender, pois funda o procedimento para alcançar o conhecimento verdadeiro como

objetivo do processo de ensino aprendizagem; Qualificar o discente para o trabalho

independente, proporcionando ferramentas e habilidades que capacitem a contribuir

com métodos para compreensão da realidade a partir de contradições do cognitivo

do aluno. 

Segundo (Majmutov, 1983), o Ensino Problematizador se fundamenta em dois

princípios fundamentais, sendo eles, a unidade da lógica da ciência com a lógica do

processo docente educativo e a relação do conteúdo da ciência com o método de

ensino. 

Deve-se também deixar claro, os métodos do ensino problematizador, sobre

seus métodos de trabalho, assim, é exposto abaixo sua divisão: 

Exposição  problematizadora  participativa -  O  docente  transmite  o

conhecimento  a  seus  discentes  a  partir  de  um  problema,  onde  a  solução  é

alcançada por meio da interação docente-discente. Assim, o cerne da exposição

problêmica versa, em que, no lugar de uma exposição informativa, sem despertar a

atividade mental independente nos discentes, o docente comunica o material e dá

sua descrição e explicação criando, sistematicamente, situações problematizadoras;

Busca parcial -  A partir  da Busca Parcial,  os alunos começam o problema,

organizando a solução, em que o professor demonstra os elementos contraditórios,

porém não os solucionando. A solução demanda uma busca independente por parte

do aluno. O método citado é posto em prática durante a preparação dos alunos para

apresentações em grupo ou individuais, expondo tarefas que apresentam certo grau

de dificuldade e até mesmo para o estudo independente. A utilização do método de

busca parcial depende do conteúdo do tema e também do nível da preparação e

capacidade de trabalho dos alunos;

Método inquiridor - Os alunos resolvem problemas novos por eles mesmos,

ainda  que  já  resolvidos  para  a  ciência.  Pode  ser  aplicado  na  preparação  de

trabalhos e de práticas interdisciplinares, onde o aluno buscará respostas nas fontes

de informação disponíveis ou mediante seu próprio raciocínio.
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Devido a certa complexidade desse método de ensino, tem-se a necessidade

de entender as formas de trabalhar um problema de maneira geral, sendo assim as

principais categorias do Ensino Problematizador, que constituem os instrumentos do

professor  para  desenvolver  sua  aula  são  apresentadas  das  seguintes  formas

descritas abaixo.

A Situação Problêmica, Momento inicial do pensamento em que se descobre

ou se cria um problema onde o estudante não possui solução e sente que é hábil e

que deve fazê-lo, pode se apresentar de diferentes maneiras: 

Comparação entre dois objetos, fenômenos ou processos que possam gerar

duas ou mais opções;

Situação cujo objeto de estudo é suportado por perspectivas opostas, porém

parcialmente  aceitáveis  ou  verdadeiros  que  dependem  de  seus  opostos,

complementando-se; 

Situações nas quais se dirigem dois critérios opostos sobre um tema, dos

quais o acertado é aparentemente errôneo; 

Situações  apoiadas  em  relações  de  causa-efeito,  em  que  a  causa  pode

transformar-se em efeito e vice-versa. 

Majmutov  considera  a  situação  problêmica  como  um  estado  psíquico  de

dificuldade intelectual, que surge no indivíduo quando soluciona o problema e em

alguns casos enquanto o problema está sendo solucionado, não pode explanar um

fato  com os conhecimentos  que detêm no momento  da tentativa  de solução do

problema, ou realizar um ato conhecido através dos procedimentos que conhece,

até que, procurar um novo procedimento para soluciona-lo. 

O  Problema  docente  é a  imagem  da  contradição  lógico-psicológica  do

processo de assimilação, que é o objetivo de interesse para a averiguação. É nessa

categoria em que se orienta o aluno para o que terá que procurar. Seus elementos

fundamentais  estão  na  esfera  dos  elementos  que  são  conhecidos  e  nos

desconhecidos. Criar as relações entre o conhecido e o desconhecido é o que se

busca, por fim chega a incompatibilidade das informações possuídas provocando

uma dificuldade  entre  os  alunos,  a  qual  gera  a  necessidade  de se  buscar  uma

resolução.

A Tarefa problêmica, nasce do problema docente, quando o desconhecido se

transforma no  procurado  e os estudantes querem chegar ao  encontrado, devendo
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reunir  as  seguintes  condições;  Ser  nova e  atrativa  o  suficiente  para  estimular  o

desejo de solução e levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos. 

A tarefa é o fator crucial da busca cognitiva, é no problema docente que se

conhece  a  contradição  entre  o  novo  e  o  conhecido,  onde  o  desconhecido  se

transforma no buscado, mas os dados para encontrar a solução não aparecem no

problema; o mesmo deve ser resolvido mediante a execução de tarefas.

A Pergunta  problêmica,  Concentra-se  no raciocínio  lógico,  no  entanto  sua

solução tem caráter heurístico, dirigindo o aluno ao encontro do novo. A pergunta

problêmica expressa de forma concreta a contradição entre os conhecimentos e as

novidades adquiridas. A pergunta é uma das formas de revelar a essência do objeto

de  forma  direta,  sendo  que  sua  colocação  correta  indica  que  a  atividade  do

pensamento determinou a tendência fundamental do objeto, suas contradições.

Majmutov analisa algumas condições psicopedagógicos que o docente deve

criar  para  a  utilização  dos  métodos  problematizadores  e  enumera  possíveis

movimentos para obtê-las. Mais adiante dos momentos problemáticos que se pode

encontrar no conteúdo da disciplina, ele recomenda que o professor os agrupe de

acordo com os objetivos e o conteúdo do tema, delineie os recursos metodológicos

para provocar a reação necessária nos alunos, de tal maneira que se desenvolvam

as  habilidades  de  trabalho  independente  e  de  vinculação  com  o  processo

profissional. 

No  processo  de  ensino–aprendizagem  das  disciplinas  técnicas  é

imprescindível obter a vinculação da teoria com a prática e a aplicação do que o

aluno  estuda  na  vida  sobre  a  base  da  realização  de  atividades  práticas  que

contribuam na resolução de problemas próximos a sua realidade e de comunidade

em que vive, a partir do próprio conteúdo. 

Desse modo, deve criar um ambiente que estimule o “desacordo”, isto é, a

discussão.  (Vigotsky,  1987)  afirmava  que  da  discussão  nasce  o  pensamento.

Entretanto (Zilberstein, 2006) persiste que a proposta de objetivos afins, desenvolve

os  processos  de  interação  social  nos  grupos  de  pesquisa  favorecendo  assim  a

aprendizagem dos estudantes.

Mesmo que o docente faça com que o ambiente onde se passa o processo de

ensino  aprendizagem,  seja  um  espaço  formal  ou  não  formal  assemelhe-se  às

competições esportivas,  será  capaz  de  incitar  a  atividade  e  a  transformação  da

realidade por parte dos estudantes, convertendo o tradicional e do convencional, por
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fim estimulando a transformação da realidade. Uma das formas de obtenção desse

ambiente pode ser alcançada usando pequenas dicas tais como: Criar um ambiente

de  fraternidade  em  que  os  estudantes  possam  se  expressar  livre  e

espontaneamente  sem  nenhum  tipo  de  formalismo  autoritário;  Propiciar  o

desenvolvimento  de  ideias  e  principalmente  sua  livre  expressão;  Respeitar  as

iniciativas pessoais e evitar a avaliação crítica imediata dos critérios expressos e

postergar para um momento posterior a dita avaliação; Estimular a participação do

aluno em debates propiciando o convívio afetivo e positivo nesse processo; Ensinar

os alunos a aprender com seus erros. 

Desta forma, podemos verificar que a essência do ensino problematizador

reside  nos  seguintes  pontos:  Constitui  uma  atividade  cognitiva  realizada  pelos

alunos;  Permite a assimilação dos conhecimentos e modos de atuar mediante a

percepção das explicações do professor nas condições de uma situação problêmica;

Os alunos sob a direção do professor se introduzem no processo de busca para a

solução de problemas que são novos para eles; Revela ao aluno o caminho para a

obtenção do conhecimento, as contradições que surgem neste processo e as vias

para sua solução. 

Frequentemente,  o  processo  avaliativo  tem  sido  representado  aos  alunos

como  um  processo  árduo,  rígido  e  bastante  desagradável,  fazendo  com  que

diversos alunos se sintam desconfortáveis e, por causa do stress envolvido, pode

dificultar  a  resolução  dos  testes  aplicado  com  fins  avaliativos.  O  Ensino

Problematizador, por sua vez, é capaz de favorecer o contato com a descoberta,

desenvolver  o  espírito  investigativo,  propiciar  o  uso  da  inferência  e  ajudar  na

articulação de conhecimentos e, consequentemente, na construção de conceitos e,

assim, contribuir para um processo avaliativo mais ameno e agradável e até mesmo

mais eficiente. Segundo (Polya, 1995, P. 5):

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma
pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode
ser  modesto,  mas  se  ele  desafiar  a  curiosidade  e  puser  em  jogo  as
faculdades  inventivas,  quem  o  resolver  por  seus  próprios  meios,
experimenta a tensão e goza o triunfo da descoberta.  Experiências tais,
numa idade suscetível, podem gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar,
por toda a vida, a sua marca na mente e no caráter.

O  Ensino  Problematizador  se  caracteriza  então  como  um  conjunto  de

procedimentos capazes de influir positivamente no processo avaliativo do aluno, já
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que  é  capaz  de  proporcionar  uma  assimilação  mais  eficiente  dos  conteúdos

ensinados na sala de aula. 

Para  fins  de  avaliação,  diversos elementos  são importantes:  o  espaço de

ação, comunicação do processo educativo e, principalmente, a metodologia aplicada

para  a  aquisição do conhecimento que será  avaliada,  para que assim se possa

avaliar a própria importância do método para promover a aprendizagem. 

O Ensino Problematizador constitui  um componente do processo educativo

que orienta a seleção dos conteúdos, estratégias, meios educativos e a avaliação da

própria  aprendizagem, facilitando a relação entre professores e alunos.  Segundo

(Siqueira Filho, 1999, P. 15):

A Resolução  de  Problemas,  de  acordo  com  alguns  estudos,  pode  ser
admitida não mais como um simples conteúdo discutido em sala de aula, e
sim como uma metodologia que proporciona ao aluno o desenvolvimento do
raciocínio, a capacidade de refutar e verificar a resposta encontrada, além
de permitir conceber a frustração como uma etapa da aprendizagem.

Apesar do Ensino Problematizador se caracterizar como uma forma de ensino

até então não muito desconhecida, diversos alunos não tem dificuldade em aceitá-la

e  compreender  o  conteúdo  a  partir  da  mesma.  Também  possibilita  ao  aluno  a

garantia de um resultado satisfatório quando avaliada a aprendizagem e a absorção

do conhecimento. 

Nessa  perspectiva,  o  Ensino  Problematizador  enfoca  as  possibilidades  de

explorar  a  criatividade  e  a  independência  do  aluno  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem, pois tal método é capaz de converter o ensino em um processo vivo

para que em que o conteúdo estudado possa adquirir um maior significado.

Desse modo, o Ensino Problematizador é capaz de proporcionar aos alunos,

além da interação de ideias e o debate agradável, a oportunidade de se divertir e

defender suas ideias de forma apaixonada, num tipo de disputa amistosa, fazendo

com que os mesmos encarem o processo avaliativo como um desafio prazeroso e

assim possam alcançar às respostas corretas de forma lúdica, como se tratasse de

um jogo ou de competição esportiva que é praticada sem perder a seriedade.

Pode-se  então  pode  meio  destas  citações  e  argumentos  a  capacidade  e

poder  do ensino problematizador  como fator  de modificação e de construção no

processo de ensino aprendizagem, fazendo assim do aluno um agente ativo nesse

processo.
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1.5 Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino que se converte em

uma Atividade de Estudo 

É comum em aulas de física  as resoluções de problemas,  que aparecem

como atividade principal e necessária para o aprendizado do aluno. Os problemas

são vistos frequentemente nas extensas listas de exercícios dado pelo professor

através de exemplos e nos exercícios propostos em livros didáticos. Apesar de fazer

parte do cotidiano do aluno esta prática, serve como estratégia na maioria dos casos

para compreensão do conteúdo, é uma forma dos alunos se prepararem para as

possíveis provas avaliativas. Ela não tem sido objeto de discussão específica tanto

por parte dos livros quanto por parte dos professores. No entanto, na maioria das

vezes, estas listas são trabalhadas pelo professor em um curto período de tempo,

possuindo questões mal elaboradas e inseridas em um contexto bem diferente do

seu dia a dia (Brasil, 2014) 

Quando o aluno parte para resolver os problemas propostos pelo professor,

não é muito comum ele partir de conceitos científicos existentes no seu livro didático

ou  em  outra  fonte  confiável  e  segura.  Geralmente,  ele  se  baseia  só  com  as

anotações feitas em sala de aula,  onde é utilizado somente as fórmulas que na

maioria  das  situações  não  foram  bem  assimiladas.  Os  conceitos  científicos  na

concepção  de  Vigotsky,  “formam-se  na  escola,  num  processo  orientado  e

organizado, no qual a assimilação do conceito começa com a conscientização das

suas  características  essências,  expressadas  na  introdução  da  definição,

pertencentes a uma rede conceitual” (Nunes,1998, p. 93). 

Com relação à atividade de estudo,  as motivações estão classificadas em

internas e externas. As externas, não tem vínculo com o conhecimento nem com a

atividade  de  estudo.  Enquanto  que  na  motivação  interna,  os  interesses  são

cognitivos, na busca do conhecimento. A ocorrência da maior afetividade segundo a

psicologia acontece “na atividade de estudo que está impulsionada por motivações

internas”. Uma forma de proporcionar a motivação interna nos alunos é através de

situações problemas, em que a formação de conceitos tenha haver com o seu dia-a-

dia, com as experiências, pois estarão mais motivados, ao ver que será útil à sua

aplicação no cotidiano (Nunes,1998, p.99). 

Com o intuito de mudar essa realidade da resolução de problemas, o aluno

deve aprender conceitos, generalizações, conhecimentos e habilidades, partindo das
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assimilações  das  ações  mentais  adequadas,  de  forma  organizada.  Segundo

Galperin, o aluno deve de início, “assumir a forma de ações externa, que se formam

em  colaboração,  e  só  depois  se  transformam  em  ações  mentais  internas”

(Nuñes,1998). 

É  fundamental  que  o  professor  inclua  sempre  em  seus  objetivos,  as

resoluções  de  problemas  como  metodologia  de  ensino,  em  que  o  conteúdo  é

trabalhado  como  objeto  de  estudo,  desenvolvendo  nos  alunos  sua  capacidade

cognitiva. As Atividades de Situações Problema serão convertidas em atividade de

estudo em física em que está composta  por  categorias  (ações)  e  subcategorias

(operações) que são (Mendoza, 2009): 

1ª  ação:  “Compreender  o  problema”,  que  está  formada  pelas  seguintes

operações: ler o problema e extrair todos os elementos desconhecidos; estudar os

dados e suas condições e identificar o(s) objetivo(s) do problema. 

2ª ação: “Construir o modelo físico”, que é necessário determinar as variáveis

e incógnitas;  nominar  as variáveis  e  incógnitas  com suas unidades de medidas;

construir o modelo físico a partir das variáveis, incógnitas e condições, e por último

realizar a análise das unidades de medidas do modelo físico. 

3ª  ação:  “Solucionar  o  modelo  físico”,  que está  formada pelas  operações:

selecionar  o(s)  método(s)  físico(s)  para  solucionar  o  modelo;  selecionar  um

programa  informático  que  contenha  os  recursos  necessários  do(s)  método(s)

matemático(s) para solucionar o modelo e solucionar o modelo físico. 

4ª ação: “Interpretar a solução”, ela está formada pelas operações: interpretar

o  resultado;  extrair  os  resultados  significativos  que  tenham  relação  com  o(s)

objetivo(s) do problema; dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema; realizar uma

reflexão baseada no(s) objetivo(s) do problema; analisar a partir de novos dados e

condições  que  tenham relação  direta  ou  não  com o(s)  objetivo(s)  do  problema,

existindo a possibilidade de reformular o problema e assim construir novamente o

modelo  físico,  solucioná-lo  e  interpretar  sua  solução.  Todas  essas  ações  serão

mediadas pelo professor  e  executadas pelos  alunos.  As ações apresentam uma

ordem  lógica  que  deve  ser  respeitada.  A  execução  de  todas  as  ações  está

subordinada ao problema, e nem todas as ações estarão presentes em todos os

problemas. Desse modo, o sistema de ações possui uma ordem lógica, mas não

necessariamente tem que ser linear (MENDOZA, 2009).
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1.6 Experimentação no Ensino de Física

As atividades experimentais como ferramenta de ensino-aprendizagem são

utilizadas  há  mais  de  um  século  e  defendidas  por  muitos  pesquisadores  e

professores  como  fundamentais  numa  aula  de  ciências.  Para  muitos  a

experimentação  é  a  marca  das  ciências  da  natureza,  cujo  ensino  então,  é

indispensável  sem  o  laboratório  (TRUMPER,  2003).  No  Brasil  atribui-se  muitas

vezes o fracasso do ensino de ciências a escassa utilização de atividades deste tipo

(BORGES, 2002). 

ARAÚJO e ABIB (2003) indicam que a utilização de atividades experimentais

tem sido apontada, por professores e alunos, como responsável pela diminuição das

dificuldades  de  aprendizagem.  Afirmam,  também,  que  esta  utilização  assume

abordagens bastante distintas, que vão desde a verificação de leis e teorias até

situações que privilegiam que os alunos possam refletir  e rever suas explicações

sobre os fenômenos.

A experimentação é tão versátil  que serve como ferramenta de avaliação,

desta forma ela pode estar presente em todo processo de avaliação. A avaliação na

perspectiva da experimentação pode proporcionar alunos capazes de construírem

por si as seguintes habilidades e competências: Emitir hipóteses teóricas antes do

experimento, planejar um experimento dado um objetivo, analisar resultados de um

experimento,  ficar  motivados  e/ou  interessados.  Ainda  sobre  as  habilidades  e

competências citadas acima podemos fazer uma pequena análise sobre elas, onde

será listada no parágrafo seguinte e citada (CLEMENT E TERRAZZAN, 2012).

 Emitir  ideias  teóricas  antes  de  realizar  um experimento,  requer,  saber  os

conceitos e leis que poderão estar envolvidos, fazer previsões fundamentadas do

que deve acontecer durante o experimento, considerar os possíveis cuidados que

devem ser providenciados.

 Planejar  um  experimento  dado  um  objetivo  permite,  selecionar  os

instrumentos  e  materiais  necessários,  seleciona  a  sequência  de  operações

adequadas, selecionar o tratamento da informação que conduzam ao objetivo.

 Analisar  resultados  de  um  experimento  auxilia  a  interpretar  as  medições

realizadas, interpretar corretamente o tratamento da informação executado, saber as

limitações das conclusões desde os pontos de vista dos instrumentos utilizados e da

metodologia executada.
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 Ficar  motivados  e/ou  interessados  gera  atenção  aos  experimentos,

participação dos experimentos e pôr fim a realização de atividades previstas.

A escola fazendo uso da educação como ferramenta, tem como missão, a

responsabilidade  de  formar  cidadãos  conscientes,  críticos  e  ativos  no

desenvolvimento  social.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  valorizam  a

aprendizagem, a capacidade de construção do saber e crítica do educando, fazendo

com que os conteúdos de ensino deixem de ter importância em si mesmos. Nos

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN,  1997,  p.  123),  uma  proposta

governamental no Brasil, e a primeira com abrangência nacional, pode se ler:

Os desafios para experimentar ampliam-se quando se solicita aos alunos
que construam o experimento. As exigências quanto à atuação do professor,
nesse caso, são maiores que nas situações precedentes: discute com os
alunos a definição do problema,  conversa com a classe sobre materiais
necessários e como atuar para testar as suposições levantadas, os modos
de coletar e relacionar os resultados.

A experimentação,  portanto,  ocupa  um  papel  basal  no  ensino  de  Física

porque se compõe em uma tática promissora ao estabelecimento do diálogo crítico

que o discípulo deve desenvolver  com o conhecimento,  que por sua vez é uma

maneira de fazer com que este ganhe significado. Além do mais, com a ideia da

instrumentação o jovem é confrontado com aspectos do conhecimento físico que

dificilmente  podem ser  compreendidos  em sua  complexidade  simplesmente  pela

apresentação  a  exposições  teóricas,  ou  seja,  favorecendo  as  interações  entre

alunos. Sobre isso, os (PCN+, 2002, p.36-37) também propõem que:

Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os
jovens,  é  imprescindível  que  ele  seja  instaurado  através  de  um diálogo
constante,  entre  o  conhecimento,  os  alunos  e  os  professores.  E  isso
somente será possível se estiverem sendo considerados objetos, coisas e
fenômenos  que  façam  parte  do  universo  vivencial  do  aluno(...).  Assim,
devem ser  contempladas  sempre  estratégias  que  contribuam para  esse
diálogo.

Abaixo listar-se-á alguns motivos citados para que a experimentação deva ser

usada no ensino de física, segundo os PCN+, Motivar, estimulando o interesse e o

prazer de investigar; Treinar destrezas laboratoriais; Enfatizar a aprendizagem do

conhecimento científico; Percepcionar o método científico e adquirir perícia na sua

utilização;

Porém podemos encontrar alguns problemas sobre a experimentação,  tais

fatores devem ser levados em consideração. As experiências são do tipo “receita”,

atividades que não requerem por parte do aluno a construção do processo de ensino



39

aprendizagem,  ou  seja,  o  discente  recebe  o  conhecimento  pronto,  seguindo  o

relatório de experiência e apenas o seguindo. Atividades, sem qualquer base teórica,

prezando  apenas  o  método  dedutivo,  tentativa  e  erro.  O  conteúdo  é  fornecido

pronto, limitando a construção pessoal de significados, ou seja, não oferece ao aluno

a possibilidade de generalização. O aluno é um mero consumidor da planificação

feita pelo professor e por fim, os alunos não se apropriam da teoria adequada para

interpretar o que observam. 

Através da experimentação pode-se aprender ciência – adquirir e desenvolver

conhecimento conceptual e teórico, aprender acerca da ciência – desenvolver uma

compreensão  sobre  a  natureza  e  métodos  da  ciência  e  uma  percepção  das

complexas interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, fazer ciência

– empenhar-se e desenvolver competências em investigação científica e resolução

de problemas.

As atividades experimentais como investigação podem apresentar situações

problemáticas abertas,  favorecer  a  reflexão dos estudantes sobre a relevância e

interesse  das  situações,  potenciar  análises  qualitativos,  significativos,  para

compreender as situações, emitir hipóteses como atividade central da investigação

científica, desenhar e planejar as atividades experimentais pelos alunos, utilizando

tecnologia, analisar amplamente os resultados enfatizando as contradições com as

hipóteses,  elaboração  de  memorias  científicas,  organizar  equipes  de  trabalho  e

potenciar a interação entre eles.

As recomendações de atividades práticas também se fazem presentes nos

documentos  de  ensino  oficiais  no  exterior  e  no  Brasil.  O  PNLEM  –  Programa

Nacional  do Livro para o Ensino Médio do Ministério de Educação (MEC) – tem

como  objetivo  fornecer  aos  alunos  das  escolas  públicas  livros  didáticos  de

qualidade, dentre eles, livros de Física. 

Para que um livro possa entrar no catálogo de materiais didáticos a serem

distribuídos para as escolas de ensino público, as editoras inscrevem seus livros no

programa. Para analisar se as obras apresentadas se enquadram nas exigências

técnicas do edital, é realizada uma análise, por especialistas da área contratados

como consultores. 

Os livros selecionados são encaminhados à Secretaria de Educação Básica

(SEB/MEC), responsável pela avaliação pedagógica. Os especialistas elaboram as

resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o guia de livros didáticos,
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enviados  às  escolas  para  que  os  professores  escolham  as  coleções  que  lhes

pareçam mais adequadas. 

Encontramos  na  ficha  de  avaliação  dos  livros  submetidos  ao  programa

sinalizações sobre como se pretende que as atividades experimentais possam ser

contempladas  nesses  materiais.  Mantida  a  numeração  encontrada  na  Ficha  de

Avaliação (MEC, 2002, p. 84), os itens são:

a) São propostos experimentos e demonstrações cuja realização dificilmente

é  possível,  que  apresentam  resultados  implausíveis  e/ou  veiculam  ideias

equivocadas sobre fenômenos, processos e modelos explicativos. 

b) Os experimentos e as demonstrações têm função meramente ilustrativa,

sem conexão com as teorias e os modelos explicativos. 

Proposição de atividades que favoreçam formação da postura investigativa,

como atividades em que os alunos produzam hipóteses sobre fenômenos naturais e

desenvolvam materiais e métodos de testá-las, ou em que utilizem evidências para

julgar a admissível de modelos e explicações.

Na citação abaixo, é revelado que a experimentação pode ser culpada pelo

aumento  da  curiosidade  e  de  uma mudança  ideológica:  a  de  sempre  investigar

qualquer que seja a verdade que é apresentada – isto implica quebra de paradigma

bastante grande com o ensino simplista  de reprodução que nossas escolas tem

apresentado, o de uma ciência estática, cuja existência é vista longe do cotidiano do

discente,  de  uma ciência  que  não  pode  ser  vivenciada,  a  experimentação  deve

sempre ter o caráter exploratório seja em um ambiente formal ou não formal, seja

por meio de um laboratório ou por materiais de baixo custo. 

A citação abaixo é uma pequena parte do documento oficial  do MEC que

relata,  ainda,  um pensamento  educacional  simples  porém  que  não  é  posto  em

prática: a de que o aprendiz pode por meio da experimentação construir seu próprio

conhecimento, ser o principal responsável pelo saber, para que então possa fazer

uso desse conhecimento a seu favor, mas para que isto aconteça é necessário:

“Retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência
para além das situações convencionais de experimentação em laboratório.
As  abordagens  mais  tradicionais  precisariam,  portanto,  ser  revistas,
evitando-se  ‘experiências’  que  se  reduzem à  execução  de  uma  lista  de
procedimentos  previamente  fixados,  cujo  sentido  nem sempre  fica  claro
para o aluno”.

E por fim, aponta que a experimentação não precisa acontecer somente no

espaço formal de um laboratório, com equipamentos complexos em seu manuseio,
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caros e calibrados. O cerne deve estar voltado para as competências e habilidades

do que nos materiais, uma vez que:

“Experimentar  pode  significar  observar  situações  e  fenômenos  a  seu
alcance, em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais
como  chuveiros,  liquidificadores,  construir  aparelhos  e  outros  objetos
simples, como projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também
envolver  desafios,  estimando,  quantificando  ou  buscando  soluções  para
problemas reais.” (ibidem, p. 84).

Com o intuito de analisar em detalhes as atividades práticas, (MILLAR et al,

1999)  recomendam  um  pequeno  esquema  gráfico,  parecendo  um  sistema

classificatório, permitindo descrever uma parte específica da atividade experimental.

Porém não faz sentido perguntar se as atividades experimentais são eficazes como

instrumentos  de  ensino-aprendizagem,  uma  vez  que  podem  assumir  papeis

diferentes,  mas  se  partes  específicas  desta  ação  geram melhorias  no  processo

ensino-aprendizagem.

1.7 Simulação computacional no ensino de Circuitos Elétricos

No presente trabalho é proposta a verificação das simulações computacionais

por meio de ensino problematizador de majmutov, como ferramenta facilitadora no

ensino  de  física.  As  simulações  utilizadas  foram  desenvolvidas  pelo  projeto  de

Tecnologia no Ensino de Física (PhET) da Universidade do Colorado e disponíveis

gratuitamente online.

A modelização/simulação é hoje o ambiente mais popular de aprendizagem

da Física usando o computador. O termo modelização é utilizado quando a ênfase é

dada  à  programação  do  modelo,  diferente  da  simulação  que  faz  referência  a

situação em que o modelo é uma “câmara escura”. Uma vez que as leis da Física

são  demonstradas  por  equações,  existe  a  possibilidade  de  criar  um  modelo

comportamental do fenômeno e por fim simular um dado problema físico, como por

exemplo, um modelo para verificar a intensidade da corrente elétrica. Contudo, as

simulações podem também ser realizadas sem as famosas equações diferenciais,

mas  sim  com  um  arranjo  algorítmico.  Ao  realizar  “experimentos  conceituais”  a

simulação chega próximo de uma forma de aprendizagem designada por meio da

“descoberta”.

Os ambientes de modelação permitem a construção de modelos do mundo

físico  que  serão  mais  ou  menos  aproximados  da  realidade  dependendo  da

necessidade da precisão do fenômeno estudado, D. RILEY (1990). Estes ambientes
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são  conhecidos  certas  vezes  no  meio  da  simulação  computacional  como

“micromundos” K. METZ et al, (1993), que são exemplos ambientes baseados na

linguagem.  Logo  A. BRANDES (1991) cria o  Alternate Reality Kit  (ARK), servindo

assim para criar simulações interativas. Já as simulações muitas vezes podem ser

descarregadas da Internet ou utilizadas on-line se estiverem escritas na linguagem

Java ou similar (applets).

Ainda que as simulações não venham a substituir por completo a realidade

que representam, são úteis na abordagem experimental, difíceis ou impossíveis de

realizar na prática por serem caras, perigosas, lentas, rápidas, enfim, características

que  impossibilitem  a  experimentação.  Quando  se  revestem  de  um  carácter

competitivo, as simulações fornecem uma recompensa pela realização de um certo

objetivo.
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CAPÍTULO II

2. DIDÁTICA DO ENSINO DE CIRCUITO ELÉTRICO

2.1 Formação de Conceito e Procedimentos 

Vigotsky, em seus estudos da psicologia abordou sobre o conceito científico e

não científico, em que não levou em conta o conteúdo do conceito e sim seu caráter

específico. 

Que  chamou  os  conceitos  espontâneos  de  não  científicos,  formados  no

cotidiano, onde na maioria das vezes não são ricos em elementos essenciais e que

entre  eles  não  há relação,  sendo  tratadas de  forma isolada.  Aos  conceitos  não

espontâneos Vigotsky, deu o nome de conceito científico, que são aqueles formados

na escola, em que possui um processo organizado e orientado (NUNES, I. B. 1998,

p.93). 

A  assimilação  do  conceito  não  espontâneo  é  realizada,  a  partir  da

conscientização  dos  elementos  essenciais,  que  são  expressas  na  introdução  da

definição, dependendo assim de como ela é conduzida e de que maneira ela está

envolvendo os princípios, leis e teorias (NUNES, I. B. 1998, p.93). 

Para  aprender  conceitos,  generalizações,  conhecimentos  e  habilidades,  o

aluno deve passar por ações mentais adequadas. Estas ações mentais na formação

do conceito, que de início assumem a forma de ações externas, para só depois se

transformar em ações internas. 

Essas  transformações  das  ações  externas  em  interna  passam  por  três

momentos  (etapas):  primeiro,  encontrar  a  forma  da  ação;  segundo,  encontrar  a

forma materializada de representação da ação e  terceiro,  transformar  esta  ação

externa em interna (NUNES, I. B. 1998, p.94). 

Ficou por conta do Galperin, o processo de assimilação do conhecimento que

passa por estas etapas fundamentais do plano de experiência individual. Quando

damos um formato a uma ação nova, a forma desta ação é primeiro material em

seguida verbal e por último mental. A atividade prática externa pode contribuir, de

forma  essencial  para  a  interiorização  do  conhecimento,  adquirindo  a  forma  da

atividade mental (NUNES, I. B. 1998, p.97).

2.2 Estudo de Circuitos Elétricos
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Um  circuito  elétrico  é  constituído  por  dispositivos  nos  quais  é  possível

estabelecer uma corrente elétrica. Em um circuito elétrico em funcionamento, como

existe corrente elétrica, e existem diferenças de potencial elétrico (tensões), haverá

conversão de energia elétrica em outras formas de energia.

Para que ocorra um circuito  elétrico simples, deve haver,  pelo menos, um

gerador,  condutores e um receptor  ou uma resistência.  O gerador  é o elemento

essencial de um circuito elétrico, pois ele é a fonte da energia elétrica que se será

convertida nas outras formas de energia.

Aqui  foram  citados,  além  dos  condutores,  apenas  três  elementos  de  um

circuito  elétrico,  mas  muitos  outros  elementos  podem  constituir  um  circuito,

dependendo de sua finalidade e complexidade.

Através do software Phet conheceremos melhor estes e outros elementos que

podem fazer parte de um circuito elétrico, como interruptores, geradores (baterias e

fontes de alimentação), resistores (resistência de cores, reostatos, lâmpada elétrica),

motor elétrico, condensadores, medidores (amperímetro, voltímetro e ohmímetro),

etc.

Usando esse software poderemos, também, montar circuitos e experimentá-

los,  realizar  medidas,  fazer  comparações  com  experimentos  demonstrativos  e

estudá-los.

2.3 Estudo dos resistores

A causa  e  a  fonte  de  voltagem  em  um  circuito  elétrico  é  o  gerador.  A

intensidade da corrente elétrica não depende apenas da voltagem, mas também da

resistência elétrica que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica.

Quando  uma corrente  elétrica  passa  por  um condutor  sólido,  um número

muito  grande  de  elétrons  livres  se  desloca  nesse  condutor.  Os  elétrons  livres

colidem entre si e colidem também contra os átomos que formam o condutor. Devido

a  essas  colisões,  os  elétrons  livres  encontram  uma  certa  dificuldade  para  se

deslocar, existe uma resistência à passagem de corrente elétrica.

A grandeza física que mede essa dificuldade ou resistência à passagem de

corrente  elétrica  é  chamada  resistência  elétrica.  A  resistência  elétrica  de  um

condutor  depende  da  sua  espessura,  do  seu  comprimento  e  da  condutividade

elétrica  do  material  de  que  é  constituído  o  condutor  (a  condutividade  está

relacionada  ao  número  de  portadores  de  carga).  A resistência  elétrica  também
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depende  da  temperatura.  Quanto  maior  a  temperatura,  maior  a  agitação  das

partículas  do  condutor  e,  portanto,  maior  a  resistência.  Para  a  maioria  dos

condutores,  o  aumento da temperatura provoca aumento  da resistência,  mas há

exceções. O carbono é uma exceção. Quando a temperatura aumenta mais átomos

de  carbono  perdem  elétrons,  aumentando  a  corrente,  ou  seja,  diminuindo  a

resistência.

Nos  supercondutores  a  resistência  pode  ir  a  zero  em temperaturas  muito

baixas. Define-se a resistência elétrica (R) de um condutor pela razão: 

R = U/i , onde U é a diferença de potencial nas extremidades do condutor e i é a

intensidade da corrente elétrica que o atravessa.

A  unidade  de  resistência  elétrica  no  SI  recebe  o  nome  de  ohm,  em

homenagem a Georg Simon Ohm.

A unidade ohm é representada pela letra grega ômega, Ω: 1Ω = 1V/1A.

O inverso da resistência elétrica é chamado condutância. Sua unidade no SI é

obtida da razão ampère/ volt e recebe o nome de Siemens (S), em homenagem ao

físico alemão Ernst Werner von Siemens.

2.4 Lei de Ohm

O valor da resistência (R) de qualquer condutor varia com a corrente que o

atravessa.  No  entanto,  para  determinados  intervalos  de  variação  da  corrente

elétrica,  a  variação  do  valor  de  R  é  muito  pequena  e  a  resistência  pode  ser

considerada  constante.  Neste  caso,  a  diferença  de  potencial  elétrico  V  nas

extremidades  do  condutor  é  diretamente  proporcional  à  intensidade  de  corrente

elétrica i que o atravessa. Assim, podemos escrever: V = R . i .

A resistência elétrica é a constante de proporcionalidade. A expressão acima

é conhecida como Lei de Ohm. Quando um condutor obedece à Lei de Ohm, ou

seja, quando sua resistência elétrica é constante, ele é chamado de resistor ôhmico.

Na prática, um resistor só pode ser ôhmico dentro de determinados intervalos

de intensidade da corrente elétrica que o atravessa, mas a expressão U = R . i é

válida tanto para condutores ôhmicos, como para os não-ôhmicos.

2.5 Qual é a função dos resistores?

Em um circuito elétrico, a finalidade dos resistores é limitar a intensidade da

corrente elétrica. Essa limitação se dá devido à dissipação de energia elétrica em
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forma de  calor.  Mas  os  resistores,  em geral,  não  são  dispositivos  destinados  à

geração de calor. Pelo contrário, o calor neles gerado é um complicador, pois altera

o seu valor nominal, podendo prejudicar outros componentes próximos, além disso,

representa energia não aproveitada.

Para evitar a danificação de componentes, a região onde estão localizados os

resistores costuma ter dispositivos dissipadores de calor.

Ao  assistir  a  um  programa  de  televisão,  por  exemplo,  observamos  um

pequeno e inevitável aquecimento na parte de trás do aparelho de TV. Essa energia

dissipada sob forma de calor não é necessária e está sendo perdida. O mesmo

acontece com vários outros equipamentos elétricos. A tecnologia atual ainda não

conseguiu resolver totalmente esse tipo de problema.

Graças  à  propriedade  de  transformar  energia  elétrica  em  calor,  existem

resistores  destinados  exclusivamente  ao  aquecimento.  Esses  resistores  são

denominados  resistências  ou  resistências  elétricas.  São  usados  em  chuveiros

elétricos, ferros elétricos, torneiras elétricas, aquecedores de ambientes, máquinas

de lavar louças, máquinas de lavar roupas, etc.

As resistências são constituídas, em geral, de fios metálicos enrolados em

espiral. Experimentalmente verifica-se que:

1) Quanto maior o comprimento de um condutor, maior é a sua resistência, ou

seja, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor.

2) Quanto mais fino é um condutor, maior é a sua resistência. A resistência é

inversamente proporcional à área da secção transversal do condutor.

3) A resistência de um condutor depende do material de que ele é feito. 

Alguns materiais conduzem melhor a corrente elétrica do que outros. Essa

propriedade é chamada de condutividade elétrica. O contrário de condutividade é a

resistividade elétrica.  Quanto maior a resistividade do material, maior a resistência

do condutor. A resistividade é representada pela letra grega ρ (rô).

As relações acima podem ser expressas matematicamente como: 

R = ρ L/A, onde: R é a resistência elétrica; L é o comprimento do condutor; A é

a área da secção reta do fio; ρ é a resistividade elétrica do material do qual é feito o

fio.

2.6 Reostatos
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A dependência  da  resistência  de  um  fio  em  relação  a  seu  comprimento

encontra uma importante aplicação prática. Às vezes, em um circuito é necessário

alterar  o  valor  da  resistência  elétrica.  O  dispositivo  denominado  reostato  se

caracteriza por ter uma resistência variável. Com o aumento, ou a diminuição, do

comprimento  da  resistência  do  reostato,  podemos  diminuir,  ou  aumentar,  a

intensidade da corrente neste circuito, conforme a necessidade. Uma aplicação do

reostato é o chuveiro elétrico. Ao passar a chave do chuveiro da posição “inverno”

para a posição “verão” a resistência elétrica deve aumentar. O símbolo do reostato é

o símbolo de um resistor, cortado por uma seta.

Figura 2: Representação gráfica usual de um resistor e de um reostato

Fonte: Autor.

2.7 Potência elétrica nos resistores

Consideremos um trecho AB de um circuito elétrico, no qual encontra-se um

resistor elétrico R, ligado a um gerador que fornece uma diferença de potencial U. O

circuito é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i.

Figura .3: Circuito elétrico com um gerador e um resistor.

Fonte: Próprio autor.

Ao nos reportarmos à definição de intensidade média da corrente elétrica: i =

ΔQ/Δt, e à expressão do trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma

carga, que vai do ponto A até o ponto B, onde T = ΔQ . (VA –VB) ou  T = ΔQ . UAB ,

podemos chegar a uma expressão para a potência e a energia elétrica consumida

em um resistor.

Analisando a situação podemos dizer que o trabalho corresponde à energia

que o gerador fornece às cargas quando estas o atravessam. Quanto ao resistor, o

trabalho da força elétrica T = ΔQ . UAB corresponde à energia elétrica consumida

pelo aparelho.
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No resistor, esta energia elétrica se transforma em energia térmica. A potência

elétrica do resistor vem a ser a energia consumida por unidade de tempo. 

Matematicamente, podemos fazer a seguinte dedução:

Partindo de T = ΔQ . UAB, e dividindo-se ambos os termos pelo intervalo de tempo Δt

decorrido enquanto a carga ΔQ é transferida de A para B, tem-se:

T/ ΔT = ΔQ/ ΔT. UAB, sendo T/ ΔT=P e ΔQ/ ΔT= i, então P= u . i .

Para os condutores, pode-se substituir a tensão U pelo seu valor (R . i) , dado

pela Lei de Ohm, obtendo-se:

 P = R.I² ou P = U²/R.

A energia elétrica consumida no resistor durante um certo intervalo de tempo Δt é

dada por:

E = P . Δ t .

Com a equação acima podemos calcular a energia elétrica consumida por um

resistor ou outro aparelho qualquer,  sendo conhecida sua potência,  em um dado

intervalo de tempo.

Ao comprar um aparelho elétrico pode-se verificar a potência que o mesmo

consome. Costuma estar gravado no aparelho ou em sua embalagem o valor da

potência consumida e a ddp (diferença de potencial elétrico) sob a qual este deve

ser ligado para consumir a potência indicada. Tais valores costumam ser chamados

de valores nominais.

No SI, a unidade de potência é o Watt (W) e a energia é dada em Joule (J).

Uma  unidade  de  energia  muito  utilizada  é  o  quilowatt-hora  (kW  h).  Um

quilowatt-hora  é  a  quantidade  de  energia  para  uma  potência  de  1  kW  que  é

transformada no intervalo de 1 hora: 1kW = 1000 W, então: 1kWh = (1000 W). (3600

s) = 3,6.106 J.

2.8 Associação de resistores

No mundo atual  fazemos uso diariamente de uma variedade de aparelhos

elétricos.  Nestes  aparelhos  ou  nas  instalações  dos  mesmos  encontram-se
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associações  dos  mais  variados  tipos  de  dispositivos  elétricos,  como  geradores,

capacitores, diodos, transistores, chips, dínamos, resistores, etc.

Vamos analisar agora associações de resistores.

As associações podem ser  feitas  em  série  ou em  paralelo.  Pode ocorrer,

também,  uma  parte  em série  e  outra  parte  em  paralelo,  o  que  é  chamado  de

associação mista. 

Em qualquer dos casos a associação de resistores pode ser substituída por

um único resistor que,  ao ser submetido à mesma d.d.p. total  da associação de

resistores, é percorrido pela mesma corrente total i  da mesma. Esse resistor que

pode substituir a associação de resistores é denominado de resistor equivalente e

sua resistência, R é a resistência total da associação.

2.8.1 Associação de resistores em série

Na associação  em série  todos  os  resistores  são  percorridos  pela  mesma

corrente  elétrica.  Essa  associação  oferece  apenas  um caminho  para  a  corrente

elétrica.

Na figura abaixo,  temos um exemplo de associação em série  e o resistor

equivalente.

Figura 4: Circuito elétrico mostrando uma associação de resistores em série, (a), e o

resistor equivalente, (b).

a)      b)

Fonte: Próprio autor.

Todos  os  resistores  são  percorridos  por  uma  corrente  elétrica  de  mesma

intensidade, mas cada resistor está submetido a uma d.d.p. correspondente (U1, U2 e

U3). Utilizando-se a equação de definição da resistência elétrica pode-se expressar

as ddp(s) em cada resistor e no resistor equivalente como segue:

U1 = R1 . i , U2 = R2 . i , U3 = R3 . i e U = R . i 

Como a diferença de potencial é uma grandeza escalar que informa qual é o

trabalho do campo elétrico que uma carga unitária sofreria se passasse de um ponto

para  o  outro,  e  como  o  trabalho  elétrico  total  entre  dois  pontos  é  a  soma dos

trabalhos parciais, pode-se afirmar que a diferença de potencial total da associação

é  igual  à  soma  algébrica  das  diferenças  de  potencial  em  cada  resistor.  Logo,

podemos escrever:
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U = U1 + U2 + U3, ou R . i = R1 . i + R2 . i + R3 . i .

Dividindo-se  a  última  expressão  por  i,  obtém-se  a  expressão  do  resistor

equivalente numa associação em série:

R = R1 + R2 + R3.

 A resistência do resistor equivalente, em uma associação em série, é igual à

soma das resistências dos resistores associados.

A associação  de  resistores  em  série  não  é  conveniente  para  aparelhos

elétricos em uma residência, por exemplo. Se um aparelho estivesse desligado ou

deixasse de funcionar,  interromperia todo o circuito.  Na figura abaixo temos uma

associação em série de lâmpadas. Se qualquer uma delas fosse retirada ou tivesse

sua resistência queimada, as demais deixariam de acender.

Figura .5: Circuito mostrando uma associação em série de quatro lâmpadas

Fonte: Próprio autor.

2.8.2 Associação de resistores em paralelo

Quando os resistores estão ligados de modo que são oferecidos dois ou mais

caminhos para a corrente elétrica, se diz que a associação é em paralelo. O número

de caminhos para a corrente elétrica é igual ao número de resistores e os terminais

de todos os resistores devem estar ligados à mesma fonte de energia.

Figura .6: Circuito elétrico mostrando uma associação de resistores em paralelo

Fonte: Próprio autor.

Na figura acima está representado um circuito formado por três resistências

associadas em paralelo e ligadas a um gerador (pilha, bateria ou a uma tomada da

rede elétrica).

Características da associação em paralelo:
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A corrente total se divide, passando uma parte por cada resistência, de modo

que pela resistência maior passa a intensidade menor e vice-versa.

O  inverso  da  resistência  do  resistor  equivalente,  em uma associação  em

paralelo, é igual à soma dos inversos das resistências dos resistores associados.

A figura abaixo mostra o exemplo de duas lâmpadas associadas em paralelo

e ligadas a uma fonte de d.d.p. constante.

Figura .7: Circuito mostrando uma associação em paralelo de duas lâmpadas.

Fonte: Próprio autor.

Em nossas residências, escolas e estabelecimentos em geral, os aparelhos

elétricos são ligados em paralelo.

Veja algumas consequências de uma associação de resistores em paralelo:

 Se  um  dos  aparelhos  é  desligado  ou  danificado  os  outros  não  sofrem

nenhuma alteração no seu funcionamento.

 A d.d.p. é a mesma para todos os resistores associados.

 Se as resistências são iguais, a corrente elétrica total é dividida em partes

iguais.

 Quando as resistências são diferentes, o resistor de menor resistência é o

que é percorrido por maior intensidade de corrente, portanto é o que dissipa maior

potência.

 Quanto maior for o número de resistores associados, menor será a resistência

e,  consequentemente,  maior  será  a  intensidade  de  corrente  elétrica  total  da

associação. Na instalação elétrica de uma residência, por exemplo, são colocadas

chaves automáticas ou disjuntores, que se desligam quando a corrente ultrapassa

um certo valor, para evitar acidentes devido ao superaquecimento dos fios.

2.8.3 Associação mista de resistores

É  possível  ocorrer  em  um  circuito  elétrico  uma  associação  onde  alguns

resistores estão em série e outros, em paralelo. Neste caso, temos uma associação
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mista. A resolução de uma associação mista é feita de acordo com as características

que constam na tabela acima, ou seja, resolve-se por partes, verificando o que está

em série e o que está em paralelo e aplicando as equações correspondentes.

Veja o exemplo de uma associação mista:

Figura .8: Circuito elétrico mostrando uma associação de resistores mista.

Fonte: Próprio autor.

2.9 Estudo dos geradores

2.9.1 Fontes de voltagem

As cargas fluem somente quando são “empurradas” ou “impelidas”.  Uma
corrente  sustentada  requer  um dispositivo  de  “bombeamento”  adequado
para  fornecer  uma  diferença  de  potencial  elétrico  –  uma  voltagem.  Se
carregarmos  duas  esferas  condutoras,  uma  positivamente  e  outra
negativamente, podemos obter uma grande voltagem entre as esferas. Esta,
entretanto,  não  pode  ser  uma  boa  fonte  de  voltagem,  pois  quando  as
esferas  são  conectadas  por  meio  condutor,  os  potenciais  acabam  se
igualando  após  um breve  fluxo  de  carga.  Ela  não  é  prática.  Geradores
elétricos  e  baterias  químicas,  por  outro  lado,  são  fontes  de  energia  em
circuitos elétricos e são capazes de sustentar um fluxo constante de carga.
(Hewitt, 2002, p. 393)

O gerador é o elemento essencial de um circuito elétrico, é um dispositivo que

mantém a ddp (diferença de potencial elétrico), ou tensão elétrica, necessária para

movimentar as cargas que constituem a corrente.

As cargas elétricas que constituem a corrente  possuem energia  elétrica,
que,  no  circuito  externo  converte-se  em  outra  forma  de  energia  (por
exemplo, térmica nos resistores). A função do gerador é repor essa energia,
quando  a  corrente  o  atravessa,  isto  é,  quando  as  cargas  percorrem  o
circuito  interno,  para  que  estas  possam  depois,  circular  novamente  no
circuito  externo.  Essa  energia,  que  se  converte  em energia  elétrica  das
cargas, pode ser de vários tipos, conforme a natureza do gerador. A bateria
de automóvel e as pilhas secas fornecem energia elétrica a partir da energia
química (gerador químico); as usinas hidrelétricas e os dínamos, a partir da
energia  mecânica  (gerador  mecânico);  as  usinas  nucleares,  a  partir  da
energia nuclear (gerador nuclear), as usinas termelétricas e as termo pilhas,
a partir da energia térmica (gerador térmico), etc. 

Para  que  uma  carga  elétrica  q  (supostamente  positiva,  como  sabemos)
receba essa energia elétrica ao atravessar o gerador, este deve realizar um
trabalho  sobre  a  carga.  A relação  entre  o  trabalho  realizado  e  a  carga
elétrica  define  uma  grandeza  característica  do  gerador  chamada  força
eletromotriz (fem) usualmente representada por ε (Penteado et al., 2001, p.
461)

Para o conceito de força eletromotriz ficar mais claro, suponhamos um circuito

elétrico formado por um gerador (bateria ou pilha) e um receptor de energia elétrica,
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por  exemplo,  o  motor  de  um  liquidificador.  Suponhamos  que  este  liquidificador

recebe energia elétrica da pilha. (Em nossas casas o liquidificador é ligado à rede

elétrica. O exemplo apresentado aqui visa facilitar a compreensão do fenômeno em

estudo).

Figura 9: Uma lâmpada recebe energia elétrica de uma pilha

Fonte: Próprio autor (uso do PHET)

Conforme o modelo de corrente elétrica convencional, as cargas positivas se

deslocam do pólo positivo da bateria,  passam pelo aparelho receptor de energia

elétrica (no caso, a lâmpada ou liquidificador) e chegam ao pólo negativo da bateria

(corrente contínua).

Para que a corrente não seja interrompida, as cargas devem atravessar a

bateria e continuar o seu percurso. Ao chegarem ao pólo negativo, a bateria realiza

um trabalho sobre as cargas, fazendo com que estas cheguem ao pólo positivo para

completarem um novo ciclo.

O trabalho realizado pela bateria sobre as cargas eleva a energia potencial

elétrica das mesmas, então, o trabalho representa a energia que é transferida às

cargas pela bateria. 

A relação entre estas grandezas físicas é denominada força eletromotriz da

bateria, representada matematicamente por:

E = T/q

Trabalho é energia,  então, sua unidade no SI é o Joule (J).  A unidade de

carga é o Coulomb (C). A unidade de força eletromotriz é J/C ou Volt (V).

1 J/C = 1 V.

2.9.2 Potência fornecida por um gerador

A potência de  um aparelho é obtida  dividindo-se a  energia  consumida ou

fornecida por esse aparelho pelo intervalo de tempo correspondente.

P = E . i
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 A potência fornecida por um gerador é igual ao produto da força eletromotriz

do gerador pela intensidade da corrente que ele fornece.

 A energia fornecida pelo gerador, num certo intervalo de tempo, é o produto

da sua força eletromotriz pela intensidade da corrente e pelo intervalo de tempo. (P

= Em/Δ t e P = E . i ,então En = E . i . Δt )

2.9.3 Equação característica de um gerador

Nos reportemos ao exemplo do circuito representado por um liquidificador e

uma pilha (Figura 8).

Observe que, no circuito externo, as cargas se movimentam do pólo positivo

(maior potencial) para o pólo negativo (menor potencial). Nesse caminho há uma

diminuição do potencial elétrico e a energia elétrica é consumida.

No circuito interno, isto é, dentro do gerador, as cargas se movimentam do

pólo negativo para o positivo e recebem energia. 

Ao  ser  atravessado  pelas  cargas,  o  próprio  gerador  sofre  um  pequeno

aquecimento, por efeito Joule. Dizemos que o gerador apresenta uma resistência

interna, que será representada por r .

Uma parte da energia total ou da potência total fornecida pelo gerador é consumida

internamente devido a sua resistência interna. Tal potência é dada por:

P = r . i 2 . (Potência dissipada internamente pelo gerador)

A  parte  restante  da  energia  ou  da  potência  fornecida  pelo  gerador  é

consumida pelo circuito externo (pelos resistores ou receptores alimentados pelo

gerador).

A potência total  fornecida pelo gerador (Pt = E . i  )  é a soma da potência

consumida pelo  circuito  externo (potência  útil  -  Pu )  com a potência  consumida

internamente (potência dissipada –Pd ):

Pt = Pu = Pd

O rendimento de um gerador é calculado pela relação entre a potência útil

(Pu) e a potência total (Pt).

 = η Pu/ Pt  que U/E

Figura 10: Símbolo usado para representar um gerador em um circuito elétrico
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Fonte: Próprio autor.

2.9.4 Corrente de curto-circuito

Ocorre  um curto-circuito  quando  os  terminais  de  um gerador  são  ligados

diretamente um ao outro através de um fio ideal. A corrente atinge a intensidade

mais elevada possível para aquele gerador.

Analisando a equação do gerador (U = E - r . i ) obtemos: 

icc= E/r.

Curtos-circuitos são fenômenos que ocorrem em situações acidentais,  pois

não há interesse prático nesse procedimento,  uma vez que o mesmo danifica o

gerador.

2.10 Estudo dos receptores

Os receptores  são  elementos  do  circuito  elétrico,  que  recebem a  energia

elétrica, que vem do gerador, e a transformam em outra modalidade de energia, não

exclusivamente térmica.

O motor elétrico é um bom exemplo de receptor. Ao passar através de um

motor, as cargas perdem energia elétrica, que se transforma em energia mecânica. A

batedeira,  o liquidificador,  a furadeira, a máquina de cortar grama, o ventilador e

outros aparelhos, usados no nosso dia-a dia, podem ser citados como exemplos de

receptores.

Um outro exemplo de receptor é uma bateria, quando está sendo carregada.

Neste caso, as cargas são forçadas a passar na bateria de seu pólo positivo para o

pólo negativo, em sentido contrário ao que se observa quando esta está fornecendo

energia elétrica.

O gerador realiza trabalho sobre as cargas, fornece energia potencial elétrica

às cargas. Daí vem a definição de força eletromotriz:

E = T/Δq

Figura 11: Símbolo do receptor: na representação de um circuito elétrico, o símbolo

do receptor é semelhante ao do gerador, diferindo apenas no sentido da corrente

elétrica.
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Fonte: Próprio autor.

2.11 Capacitor 

Capacitor é um dispositivo muito usado em circuitos elétricos. Esse dispositivo

tem a função de armazenar cargas e, portanto, energia elétrica.

O capacitor é constituído por dois condutores separados por um isolante. Os

condutores são chamados armaduras ou placas do capacitor e são carregados, um

positivamente  e  o  outro,  negativamente.  O  isolante  é  chamado  de  dielétrico  do

capacitor. O dielétrico pode ser o próprio ar, o vidro, a parafina, a mica, a porcelana,

o papel ou um outro isolante.

O nome do capacitor é dado de acordo com a forma de suas armaduras.

Existe o capacitor plano, o capacitor cilíndrico, o capacitor esférico, etc.

Independentemente do tipo, o capacitor é sempre representado pelo símbolo

abaixo:

Figura 12: Símbolo que representa um capacitor.

Fonte: Próprio autor.

Para carregar um capacitor, este deve ser ligado aos terminais de um gerador,

de forma que a placa positiva seja ligada ao pólo positivo do gerador e, a negativa,

ao pólo negativo do gerador. Diz-se, então, que o capacitor fica carregado com uma

carga Q.

A quantidade de carga adquirida pelo capacitor depende da ddp do gerador. A

relação  entre  a  carga  Q  armazenada  e  a  ddp  V  do  gerador  é  uma  constante

característica do capacitor,  chamada  capacitância  ou  capacidade elétrica  C do

capacitor:

A unidade de capacidade no S.I é o  coulomb por volt  (C/V), que recebe o

nome de Faraday (F), em homenagem a Michael Faraday.

A  capacidade  de  um  capacitor  depende  da  forma  e  do  tamanho  das

armaduras, da distância entre elas e do dielétrico.

C = ε A/d
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2.11.1 O capacitor no circuito elétrico

Em  um  circuito  elétrico,  o  capacitor  tem  a  função  de  armazenar  energia

durante um certo tempo, para, num dado momento, de acordo com a necessidade,

fornecer essa energia às cargas para manter a corrente elétrica. No trecho em que o

capacitor  está  inserido  não  há  passagem  de  corrente  contínua,  caso  contrário,

haveria descarga entre as armaduras, danificando o dispositivo.

Assim como os resistores, os capacitores também podem ser associados em

série, em paralelo ou em uma associação mista.

2.12 Leis de Kirchhoff

Um  circuito  elétrico  pode  conter  geradores,  receptores  e  resistores

interligados  oferecendo  mais  de  um  caminho  para  a  corrente  elétrica.  Para

determinar a intensidade e o sentido da corrente elétrica ou as grandezas físicas que

caracterizam os elementos do circuito, são usadas as leis de Kirchhoff: lei dos nós e

lei das malhas.

Estas leis são baseadas em princípios de conservação de energia e de carga.

Para sua aplicação são necessárias as seguintes definições: nó, ramo e malha.

Considere  o  circuito  elétrico  da  figura  e  sua  representação  através  dos

símbolos:

Figura 13: Representação do circuito elétrico

Fonte: próprio autor no uso do Phet

2.12.1 Lei dos nós

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1877) enunciou a lei dos nós, considerando o

princípio de conservação da carga elétrica.
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A soma das intensidades das correntes elétricas que chegam a um nó é

igual à soma das intensidades das correntes elétricas que saem do nó.

Aplicando-se a lei dos nós ao circuito acima teremos:

Figura 14: mostrando as Correntes elétricas que entram e saem de cada nó.

Fonte: Próprio autor.

2.12.2 - Lei das malhas

Percorrendo-se uma malha,  em um mesmo sentido,  a soma algébrica

das tensões encontradas em cada elemento do circuito é igual a zero.

Ao se percorrer uma malha, ou seja, um circuito fechado, o somatório das

diferenças de potencial deve ser nulo, pois o ponto inicial é o mesmo que o ponto

final.

Aplicando-se as leis de Kirchhoff a um circuito elétrico podemos determinar a

intensidade  da  corrente  nos  diferentes  ramos,  a  resistência  equivalente  dos

resistores,  bem  como  a  resistência  interna  e  ou  a  força  eletromotriz  e  contra-

eletromotriz de geradores ou receptores.

Para aplicar as leis de Kirchhoff na resolução de um circuito elétrico devemos

seguir as etapas descritas a seguir:

1ª) Identificar os nós e malhas do circuito.

2ª) Arbitrar um sentido para a corrente em cada ramo.

3ª) Escolher um sentido para percorrer cada malha.

4ª) Aplicar a lei dos nós aos (n -1) nós, sendo n o número total de nós do circuito.

5ª) Aplicar a lei das malhas. O número de equações obtidas a partir da aplicação das

leis dos nós e malhas deve ser suficiente para calcular as incógnitas desejadas, por

exemplo, i1, i2, i3, R1, R2, etc.

6ª)  Montar  um  sistema  de  equações  e  resolvê-lo,  determinando  os  valores

desconhecidos para as intensidades de corrente, resistências, voltagem, etc.
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7ª)  Analisar  os  resultados  obtidos  para  as  intensidades  de  corrente  elétrica  e

determinar o sentido da corrente. Se a intensidade obtida é positiva, ou seja, i > 0,

significa que o sentido arbitrado na segunda etapa está correto. Se i < 0, o sentido

convencional da corrente elétrica é contrário ao sentido arbitrado.

Com este procedimento, podemos identificar os geradores e receptores em

um circuito, mesmo quando representados pelos símbolos.
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CAPÍTULO III

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

No procedimento metodológico, está explanado o tipo de pesquisa, o método,

os  instrumentos  de  coleta  de  dados,  a  população  estudada  e  em  seguida  os

resultados obtidos da pesquisa.

As escolhas e os caminhos que fundamentam o olhar epistemológico nesta

pesquisa, na relação sujeito-atividade-objeto, em busca de possibilitar a produção do

conhecimento, requer uma orientação metodológica e adequada para que ela possa

acontecer, no qual a pesquisa e o enfoque constituem os meios mais importantes

pela via da formação e da validade da pesquisa científica em questão. 

A organização desta  pesquisa  tem como aporte  a  Atividade de Situações

Problema enquanto estratégia metodológica facilitadora para o ensino de Circuito

Elétrico.

A abordagem qualitativa melhor subsidia a proposta desta pesquisa, por focar

numa visão mais detalhada sobre o outro, que segundo Krause (2012) incorporando

o  discurso  do  sujeito,  seus  comportamentos,  gestos,  atitude,  ou  seja,  todas  as

relações manifestadas na sala de aula, buscando compreender o universo de cada

aluno e suas formas de interação com o mundo e o mundo com ele.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A pesquisa  tem  enfoque  qualitativo,  conjunto  de  processos  sistemáticos,

empíricos  e  críticos  que implicam a coleção e  análise  de dados,  assim como a

integração  e  discussão  conjunta,  para  realizar  inferências  de  toda  a  informação

coletada e alcançar um maior entendimento do fenômeno estudado. 

Na  abordagem  qualitativa  o  pesquisador  mantém  contado  direto  com  o

ambiente e o objeto de estudo. Os dados coletados nesse tipo de pesquisa são

descritivos e interpretados pelo pesquisador, retratando o maior número possível de

elementos existentes na realidade estudada (PRODANOV e FREITAS, 2013,p.70)

A obtenção  de  dados  será  baseada  na  teoria  de  dados  primários,  dados

colhidos pelo próprio autor da pesquisa, e por meio de questionários.

Serão  utilizados  nessa  pesquisa  os  seguintes  instrumentos  de registro  de

dados; Anotações de campo, questionário para os alunos, seminários, e prova de

lápis e papel sobre contextualizações do conteúdo de Circuito Elétrico.
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A pesquisa passou pelo crivo do Conselho de Ética da Universidade Estadual

de Roraima, e foi desenvolvida com seis alunos da turma do 3º ano do Ensino Médio

da (E.E.M.D.A), Escola Estadual Mario David Andreazza, ambos maiores de 18 anos

de idade. 

A aplicação da pesquisa foi realizada nos dias 03 de Julho há 10 de Agosto

totalizando 12 horas/aula. Os resultados, discursões e culminância nos dias 10 de

Julho á 20 de Setembro de 2017.

Não teve financiamento externo, todas despesas geradas foi custeadas pelo

próprio pesquisador.

Os critérios de inclusão dos participantes ser maior de idade e está cursando

o terceiro ano do Ensino Médio na E.E.M.D.A.

O critério de encerramento da pesquisa, quando terminar o tema de Circuito

Elétrico R (circuito Resistivo).

Foi garantido aos participantes da pesquisa de não ter o nome, imagens ou

áudios  divulgado,  nos  resultados  dos  estudos,  tanto  na  defesa  da  dissertação,

quanto na participação em eventos científicos e Artigos científicos.

Aos participantes da pesquisa, foram relatados os riscos de constrangimento

por não estar preparado para desenvolver resolução de problema ou mesmo, no uso

das ferramentas matemáticas e habilidade quanto uso do computador. Porquanto

antes de ter contato com o computador e as ferramentas matemática, foi aplicado

um  teste  diagnostico,  onde,  através  do  teste  de  diagnostico  foram  feito  uma

sondagem e logo após uma pequena orientação nas ferramentas matemática e no

uso do computador.

Quanto ao benefícios da pesquisa, desenvolver habilidade em resoluções de

problemas com uso de lápis e papel e em ambiente virtuais.

3.2 Sequência da Pesquisa 

Será  feito  um  teste  diagnóstico,  através  de  questionário  e  resolução  de

problemas, inicialmente visando identificar, domínio dos fenômenos estabelecidos,

habilidade  e  competência  em resolução  de  problemas  experimentais  e  teóricos,

contato com a disciplina, conhecimentos gerais sobre simulações computacionais e

por fim ciência de experimentação laboratorial.

Após  o  teste  diagnóstico   foi  dividido  em  quatro  momento,  no  primeiro

momento,  a apresentação do software PHET como a ferramenta de auxílio para
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visualizar  o  fenômeno  e  fazer  comparações  em  ambiente  virtuais,  no  segundo

momento relaciona com as etapas de intervenção da BOA com aulas teóricas e

práticas  com simulações referentes ao conteúdo de Circuitos elétricos,  R todas

abordando  em  caráter  exploratório,  experimental,  visando  a  perspectiva  da

resolução de problemas, que fará uso da teoria de aprendizagem de Majmutov. No

terceiro momento relaciona com a etapa verbal externa com aulas teóricas, práticas

e discursivas e etapas verbal externa para si e interna, a última fase aulas práticas e

teste final, ambos usando o ambiente virtual.

Os resultados e análises do processo avaliativo, nas fases do planejamento,

orientação,  execução,  aplicação  e  controle  dos  instrumentos,  sustentam-se  as

explicações das observações feitas durante a coleta, organização e descrição dos

dados, a partir das interpretações do processo, dos gráficos e tabelas, identificando

aprendizagens possíveis, aprendizagem segura e as situações de acertos e erros

das  representações  dos  problemas  em  Circuito  Elétrico,  que  os  estudantes  se

depararam em resolvê-los, utilizando para isso, o pensamento lógico, a intuição e a

criatividade, na seleção dos modelos e verificando sua adequação na pesquisa em

questão. 

3.3 Instrumentos 

Naturalmente  que  os  instrumentos  da  pesquisa  devem  ter  características

indispensáveis, tais como: a fidedignidade e a sua validade. “No entanto, de nada

adianta ser cuidadoso na escolha do delineamento da pesquisa se os instrumentos

de coleta de dados forem inadequados” (MOREIRA, 2009, pp. 54 -55). 

Tabela 1 - Processo de coleta de dados 
Nível  de
Partida 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa Etapa mental

Diagnóstica Formativa 1 Formativa 2 Avaliação Final

Prova  lápis  e
Papel

Ambiente Virtual Ambiente Virtual Ambiente Virtual

Objetivo:
Verificar  a
habilidade  dos
alunos  nos
conteúdos que
envolva
circuito elétrico
e
experimentaçã
o  e  ambiente

Objetivo:  Mensurar  o
conhecimento  dos
alunos  em  circuito
elétrico  através  de
experimentação  em
ambiente virtual.

Objetivo:  Construir  o
conhecimento  na
utilização  da
ASPCCR  na
experimentação  em
ambiente virtuais.

Verificar  o
conhecimento
dos  alunos  em
Resolução  de
Problemas  em
ambiente
virtuais
envolvendo
Circuito elétrico.
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virtual.
Fonte: Autor da pesquisa

3.4 Avalição diagnóstica e Formativas

Na pesquisa foram avaliadas uma diagnóstica, duas formativas e uma final.

Em todas houve um processo de informações através das categorias da Atividade

de Situações Problema em Física e processo de assimilação de formação das ações

mentais no conteúdo de Circuito Elétrico.

Tabela 2 - Organização das avaliações por etapas mentais 
Avaliações por etapas mentais em ambiente Virtuais

Nível  de
partida 

Elaboração
da BOA 

Etapa
Materializada 

Etapa Verbal Etapa  v.  para
si 

Diagnóstico Avaliação formativa I Avaliação formativa II Avaliação
Final 

Os  parâmetros  utilizados  nas  avaliações  Diagnóstica  (conhecimentos

prévios);  Formativas  (Elaboração  da  BOA,  Etapa  Materializada,  Verbal  e  Verbal

externa para si)  e Avaliação Final  (Etapa Mental)  estão subscritos na Tabela 03.

Pois,  entende-se  que,  a  avaliação  é  parte  do  processo  de  ensino  e  da

aprendizagem.  Ela  incide  sobre  uma grande variedade  de  aspectos  relativos  ao

desempenho dos alunos como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e

desenvolvimento de atitudes.

Utilizou-se como critério de avaliação qualitativa, os indicadores de conceitos.

Chamamos de “categoria essencial”, a condição mínima de conhecimentos que o

estudante deve possuir que está classificado, em: (I) Insuficiente quando o conjunto

de respostas avaliadas de bom é inferior ao 50%; (R) Regular quando alcançado

resposta de bom acima do 50% e abaixo de 70%;  (B) Bom  quando as respostas

sobre passam o 70%. Esses indicadores serão completados no 4º momento em que

mediram as habilidades dos estudante nas resoluções de problemas em Circuitos

Elétricos, especificado na tabela abaixo:

Tabela3: Indicadores de conceitos

BOM
B Se o  indicador  essencial  está  correto

em  cada  questão,  ou  seja,  se  o
estudante cumpriu todas as operações
solicitadas, adequadamente.

REGULAR
R Se o indicador essencial  está correto,

mas  existem  outros  indicadores
incorreto.

INSUFUCIENTE I
Se o indicador essencial está incorreto
independentemente que outros estejam
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correto.
Fonte: Autor da pesquisa

Cada tipo de atividade aplicada no ambiente virtual  ou lápis e papel, será

realizada pelo estudante, através de um sistema de ações composta pelas suas

respectivas operações, citadas na tabela abaixo.

Tabela 04 – Componentes das Ações e Operações da ASPCCR
Ação Operação

Compreender o Problema 

 O  aluno  deve  fazer  uma
atualização  dos  conhecimentos
anteriores; 

 O  estudante  extrai  as
informações  do  problema,
identificando  o  conhecido  e  o
desconhecido; 

 O aluno identifica o surgimento da
situação problema; 

 O  estudante  compreende  o  (s)
objetivo (s) do problema 

Construir o Modelo Físico

 Planejamento  das  suposições  e
fundamentação  das  hipóteses,
onde o aluno:

 Realiza  as  análises  dos
fenômenos envolvidos

 Reconhece  leis  e  as  relações
entre os conceitos

 Constrói o modelo Físico

 Analisa as unidades de medida do
modelo Físico

Solucionar o Modelo Físico

 Demonstração da hipótese; 

 Análise do conceito; 

 Identificação do conceito novo; 

 Seleciona  os  instrumentos
adequados  para  solução  do
modelo; 

 Executa os procedimentos para
a solução do modelo. 

 Verificação da solução; 

 Interpretar o resultado encontrado;

 Comparação  do  conhecimento
obtido  com os  exemplos  práticos
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Interpretar a Solução

do professor; 

 Analisa  o  resultado  em  função
do objetivo do problema; 

 Analisa a partir de novos dados e
condições  do  problema,  a
possibilidade  de  reformular  o
problema,  construir  novamente  o
modelo  e  solucionar  e  interpretar
sua solução. 

Fonte: adaptado  de  Mendoza;  Delgado,  2009  e  Costa,  2015(acrescentando  Majmutov
-1975)



66

CAPÍTULO IV 

4. RESUTADOS E ANALISE DO PROCESSO AVALIATIVO

4.1 Teste diagnóstico e resultados

O Pré-teste  (diagnóstico)  esta  composto  de (05)  cinco questões  que teve

como objetivo essencial, constatar o conhecimento prévio dos estudantes (Objetivo

do Ensino e Nível de Partida para a formação e orientação da BOA) do 3º ano, em

relação as ações e as operações realizadas no processo avaliativo, que antecede o

processo de ensino orientado pela Atividade de Situações Problemas no Conteúdo

de Circuito Resistivo – ASPCCR. 

Quadro - 01 diagnóstico

Avaliação Diagnóstica (Pré-teste)

Caro estudante: Este questionário tem por objetivo identificar a concepção dos
estudantes da turma do 3º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Mario David
Andreazza, referente ao uso da experimentação em Ambiente Virtual na resolução
de problemas e conceitos de Circuito Elétrico.

Nome: ________________________________ Idade: _______ Sexo: F ( ) M ( ) 
Tempo inicial da atividade: __________Tempo final atividade: _____________

1.Marque um “x”, em cada alternativa abaixo: 

a) Você já teve aulas experimentais? Sim (   ) Não (   )

b) Você considera hoje capaz de planejar um experimento a
partir do objetivo? Sim (   ) Não (   )

c) Durante as aulas de física, você trabalhou com a resolução
de problemas? Sim (   ) Não (   )

d)  Você  já  trabalhou  em  ambiente  virtuais,  para  melhor
visualizar o ocorrido? Sim (   ) Não (   )

e) Você possui afinidade com o conteúdo Circuito Elétrico? Sim (   ) Não (   )

2.  Explique  a  função  e  faça  a  representação  esquemática  dos  seguintes
dispositivos de um circuito elétrico:
a) bateria:
b) resistor:
c) chave ou interruptor:
d) amperímetro e voltímetro:
3. com os elementos da questão anterior faça a esquematização de um circuito
elétrico simples, indicando o sentido da corrente.

4. considere o circuito representado na figura.
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a) quantos nó, quantos ramos e quantas malhas esse circuito possui?
b) Calcule a intensidade da corrente elétrica i?

5. Considerando a figura anterior, descreve como fazer para termos: resistores em
série e resistores em paralelo?

O desempenho dos seis alunos deu-se em conformidade com o exemplo da

tabela 05, aluno por aluno, assim sucessivamente. Naturalmente que na prova de

lápis e papel, envolveu-se as características de questões/problemas heurísticos e

conteúdo que já estudaram como corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica,

resistência  elétrica,  que  se  reduzem  as  Leis  de  Ohms,  Lei  de  Kirchhof.  Este

processo permite conhecer o nível que os estudantes apresentam em relação aos

conteúdos prévios exigidos para a pesquisa.

Tabela 05 - Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-01).

P 1ª A 2º A 3ªA 4ªA Contexto do problema
Nº 1 - - - I O estudante extrai as informações do

problema, identificando o conhecido e
o desconhecido

Nº 2 - - - - Reconhece leis e as relações entre os
conceitos

Nº 3 I I I I Não  Seleciona  os  instrumentos

adequados para solução do modelo 
Nº 4 I I I I  Não executa os procedimentos para a

solução do modelo
Nº 5 I I I I Não analisa o resultado em função do

objetivo do problema 
Fonte: Autor da pesquisa. 
Nota: P (problema) – A (ação). Traço – (não se aplica).

Os resultados da aplicação da fase diagnóstica (pré-teste), aos seis alunos,

podem ser observados em conformidade com a tabela 06, pois a mesma, apresenta

o desempenho dos alunos no teste diagnóstico, conforme a tabela 4 (Indicadores de

Conceitos). Tal avaliação, trata-se do princípio da aprendizagem para o domínio do

conteúdo de Circuito Elétrico. De modo particular, esta avaliação busca identificar

algumas habilidade e  a  criatividades,  pois,  em grande  parte  o  acerto  ou  o  erro
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depende  de entender  claramente  uma questão.  Isso  se  aprende  sobretudo  pela

prática que deve ser objeto de ensino explícito na memorização ou reconhecimento

de fatos, no processo de ensino e aprendizagem para lidar com as operações e, a

noção  de  que  fazer  contas  é  apenas  uma  parte  do  processo  de  resolução  de

problema, na abstração daquilo que se aplica ou não, a diferentes situações.

Tabela 06. Resultado da avalição diagnóstica

1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação

Sujeito

Compreender

o problema

Construir  o

modelo

Físico

Solucionar  o

modelo

Físico

Interpretar  a

solução.

A – 01 I I I I
A – 02 I I I I
A – 03 R R R I
A – 04 I I I I
A – 05 B B B R
A – 06 I I I I
Fonte: Autor da pesquisa.

Diante do resultado exposto, na tabela 06 pode-se inferir uma certa fragilidade

no desenvolvimento de conceitos, atitudes e habilidades que permitem os alunos

resolver  situações  mais  complexas  que  exige  o  conhecimento  fundamental  na

Eletrodinâmica como conceitos de Corrente elétrica,  sentido da corrente elétrica,

intensidade da corrente elétrica, resistência elétrica, lei dos nó e malha e, os utilize

com confiança e autonomia em Circuito Elétrico. Observa-se que, dos seis alunos,

apenas A-05 apresentou pré-requisitos necessários para resolver problemas com

segurança e rapidez. Infere-se que este aluno está preparado a receber o conteúdo

novo. Os demais alunos (A-01, A-02, A-03, A-04, A-06) apresentaram desempenho

insatisfatórios,  por  não  saber  os  conceitos  existentes,  não  interpretar  as

informações, observar os conceitos e leis ou não construir e resolver o modelo físico.

No geral, o grupo teve baixo rendimento devido à ausência de competência

de visualizar o fenômeno ocorrido, para realizar operações básicas, nos conteúdos

avaliados.  Dessas  acepções  esperava  que  os  alunos  dominassem  o  conteúdo

devido já ter visto durante o bimestre, e a breve conversação de 20 minutos sobre a

Eletrodinâmica.  Este  é  o  principal  referencial  desta  fase,  que  apresenta  seus

resultados no gráfico1.
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Gráfico 1 - Prova diagnóstica (Pré-teste). 

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Insuficiente < 50%, Regular>50%<70%, Bom>70%,  

Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4

Fonte: Autor da pesquisa.

A ação macro, na dificuldade dos alunos sobre as questões apresentadas, é a

de compreender o problema ou seja os conceitos relacionado ao problema, pois a

mesma pode ser considerada como a mola propulsora na resolução dos problemas

de física, porém o conhecimento das propriedades 

A proposta de um ensino baseado em resolução de problemas,  possibilita

desenvolver  no  aluno,  a  capacidade  de  gerenciar  informações  vivenciadas  no

cotidiano e encontradas em vários contextos. Naturalmente que o teste diagnostico

confirmou  uma  deficiência  dos  alunos  em  relação  aos  conteúdos  cobrados  na

avaliação  e  no  enfrentamento  de  questões  que  envolvem  problemas  e  poder

descrever  o  fenômenos ali  visualizado.  Devido a este  resultado,  desenha-se um

planejamento  como  estratégia  de  pesquisa  com  método  didático  baseado  na

Atividade de Situações Problemas no conteúdo de Circuito Elétrico em ambiente

virtuais no uso do software PHET, tendo como objetivo sanar as dificuldades dos

alunos  apontadas  nos  instrumentos  aplicados  e  coletados,  nas  abordagens

específicas  à  análise  e  interpretações  dos  mesmos,  na  aplicação  da  teoria  de

formação por etapas das ações mentais e a teoria geral de direção do processo de

estudo (MENDOZA, 2009).

O  resultado  do  pré-teste  norteou  o  nível  de  partida  com  relação  aos

organizadores  prévios  dos  alunos,  os  quais  implicaram  no  processo  de

retroalimentação e correção dos conteúdos que envolveram esta avaliação.

4.2. Tratamento Didático e resultados
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O tratamento didático foi dividido em quatro momento, no primeiro momento

após o pré-teste, a apresentação do software PHET como a ferramenta de auxílio

para visualizar o fenômeno e fazer comparações em ambiente virtuais, no segundo

momento relacionou-se com as etapas de intervenção da BOA com aulas teóricas e

práticas  com simulações referentes ao conteúdo de Circuitos elétricos,  R todas

abordando  em  caráter  exploratório,  experimental,  visando  a  perspectiva  da

resolução de problemas, que fará uso da teoria de aprendizagem de Majmutov. No

terceiro  momento  relacionou-se com a etapa  verbal  externa  com aulas  teóricas,

práticas e discursivas e etapas verbal externa para si e interna, a última fase aulas

práticas e teste final, ambos usando o ambiente virtual.

O primeiro momento,  A apresentação do projeto e do software educativo

(phet)  para  o  estudo  de  conceitos  fundamentais  de  Circuitos  elétricos  utilizando

simuladores, por meio de observação e registro das simulações.

O  PHET  é  um  programa  da  Universidade  do  Colorado  que  pesquisa  e

desenvolve simulações na área de ensino de ciências (http:// phet.colorado.edu) e

as  disponibiliza  em  seu  portal  para  serem  usadas  on-line  ou  serem  baixadas

gratuitamente  pelos  usuários  que  podem  ser  alunos,  professores  ou  mesmo

curiosos.

Nas simulações, o grupo procura conectar fenômenos diários com a ciência

que está por trás deles, oferecendo aos alunos modelos fisicamente corretos de

maneira acessível. As simulações são apresentadas em várias seções: Simulações

em destaque;

Novas  simulações;  Pesquisa  de  ponta;  Simulações  traduzidas  em  vários

idiomas. Além dessas seções, as simulações também são agrupadas em seções

específicas  de  cada  área  como física,  química,  ciências  da  terra  e  matemática.

Todas as simulações são classificadas de acordo com o nível de ensino. 

Em  física,  as  simulações  são  agrupadas  em  sete  categorias:  Movimento;

Trabalho, Energia e Potência; Som e Ondas; Calor e Termodinâmica; Eletricidade,

Magnetismo e Circuitos; Luz e Radiação; e Fenômenos Quânticos.

Um  aspecto  que  merece  destaque  trata  da  facilidade  de  acesso  e  a

possibilidade de rodar a simulação em qualquer equipamento sem a necessidade de

recursos altamente específicos. Todas as simulações podem ser usadas diretamente

na  página  principal,  mas  também é  permitido  o  download.  Elas  são  geralmente
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desenvolvidas  em  Flash  e,  se  o  computador  não  tiver  o  plug-in,  o  usuário  é

direcionado a baixar e instalar o recurso na sua máquina de forma simples

No  segundo  momento, será  demostrando  o  primeiro  experimento  R

“circuitos  resistivos,”  representado  pela  figura  13  executando  a  BOA de  forma

monologada  e  as  etapas  materializada,  utilizando  um  simulador  de  circuitos

resistivos  e  o  método  lógico  sugerido  por  Majmutov.  Mostrando  como  se  dá  o

resolução de problema em um circuito e os componentes necessários para formar

um  circuito,  as  possibilidade  na  mudança  dos  componentes,  assim  gerando

inúmeras possibilidades de resultados. Cada mudança de componentes no circuito

elétrico  chamaremos  de  teste  neste  segundo  momento.  As  falas  dos  alunos  foi

escrito em negrito e itálico, para diferenciar a fala do orientador no processo.

Figura15: Representação circuito resistivo (R).

Fonte: Autor da Pesquisa, com o uso do software Phet

O primeiro passo é desenhar o circuito dado, onde é o mesmo circuito elétrico

da  questão  04  do  pré-teste,  usando  as  ferramentas  necessária  fornecida  pelo

software  PHET,  seguindo  as  informações  fornecida  será  gerado  o  esquema  da

figura. Uma vez que se trata de uma análise Circuito R usamos os componentes:

gerador,  fios  e resistores para formação do circuito.  O amperímetro  e voltímetro

usaremos inicialmente para mostrar a relação entre a voltagem e a intensidade da

corrente elétrica e resistência. 

- Primeiro teste: será colocado valores para o gerador e os resistores que no

qual enumeramos cada um e verificar a relação entre eles com a intensidade da

corrente elétrica. Com a chave aberta na malha 2, colocamos R1= 10Ω e R2 = 0 Ω e o
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gerador  com  10V,  nota  se  com  uso  de  um  amperímetro  que  a  intensidade  da

corrente é 1A. assim suscitou as perguntas do pré-teste. Qual o sentido da corrente

elétrica?  A-02-  respondeu:  ficou fácil  professor,  estamos vendo os elétrons

livres  se  movendo,  indo  do  polo  negativo  para  o  polo  positivo,  logo  a

intensidade da corrente é ao contrário. “Esta eu acertei, quero ponto. “Risos”.

A corrente elétrica passa por todas as ramas do circuito elétrico? “A-04 não. Mas

não sei explicar porque, mas deve ser por causa da chave aberta”.

- Segundo teste: no mesmo circuito R será mantida a resistências elétricas

R1=  10Ω e  R2 = 0  Ω e dobrando a tensão para 20V e temos uma intensidade da

corrente igual a 2A. verificando a relação entre a tensão e a resistência elétrica.

Aumentando a tensão elétrica aumenta a intensidade da corrente. A-05 – “Verdade!

Mas o amperímetro faz o nosso papel de calcular, é legal. Aqui dá pra ver que

se aumentar a tensão, aumenta a intensidade da corrente elétrica, porque a

resistência é a mesma.”

- Terceiro teste: colocamos a tensão em 10v e a resistência elétrica R1= 20Ω e

mantendo  R2 =  0  Ω,  nota-se  com  clareza  que  quando  aumenta  a  resistência

mantendo a tensão na fonte, diminui a intensidade da corrente, logo i = 0,5A. A-05,

“agora que eu percebi o que é relação, que o senhor falava toda hora! É que

uma  é  ligada  a  outra,  ou  seja,  quando  modifico  uma,  mexe  com  a  outra.

Entendi!”.

-  Quarto  teste:  demonstrando  resistores  em série  -  foi  adicionado  uma

resistência no resistor  R2, onde ainda não havia resistência nenhuma nos testes

anteriores. Foram mantida a tensão na fonte com 10V e nos resistores R1 = 05Ω e R2

= 05Ω, e verificou-se que obteve o mesmo resultado do teste 1 a intensidade da

corrente 1A.  Repetindo com outros valores de resistência é possível demonstrar

que colocando resistores em  série a resistência equivalente se torna igual a soma

das resistências correspondentes de cada resistor, de acordo com este exemplo:

Ex.: Req = R1 + R2 + … + Rn

Levando  ao  conceito  de  associação  resistores  em  série,  onde  todos  os

resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Essa associação oferece

apenas um caminho para a corrente elétrica. E que  a resistência equivalente, em

uma  associação  em  série,  é  igual  à  soma  das  resistências  dos  resistores

associados.
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- Quinto teste: foram mudados todos os valores tanto da tensão elétrica quanto dos

resistores elétricos,  para provar  se é verdade se quando há resistor  em série  a

resistência equivalente se torna igual a soma das resistências correspondentes de

cada resistor e que se a relação quando mantem a tensão elétrica e aumenta a

resistência diminui a intensidade da corrente ou vice e verse. Então foram colocados

a tensão da corrente em 20V e os resistores R1 = 10 Ω e R2 = 30 Ω, por sua vez em

análise foi  observado que o referido teste obteve o mesmo resultado do teste 3.

Provando que é verdade, quando assim aplicado a Lei de ohms a expressão I= U/R

com auxílio do uso do software Phet. A tabela 07 mostra valores trabalhados durante

a  BOA,  preenchida  por  cada  estudante.  E  logo  fazer  uma pequena  dissertação

usando  a  área  de  anotações  do  computador  sobre  o  ocorrido  no  simulador  e

comparassem as respostas.

Tabela 07: Resolução durante a BOA monologada/dialogada.

Fonte: autor da Pesquisa

- Sexto teste:  demonstração de Resistores em Paralelo -  neste momento

será fechada a chave da segunda malha e tirado toda a resistência do  R1,  onde

obterá resistores em paralelos. Assim se apresenta um sistema de resistores em

paralelo.  Como mostra a figura 14. Tomando como valores a tensão da fonte 15V e

R1 = 0 Ω e R2 = 15Ω; R3 = 15Ω será verificado que a corrente elétrica é 2A. 

Figura16: Representação Resistores em Paralelo

U (V) i (A) R1 (Ω) R2 (Ω) Conexão 1 malha
10 1 10 0 Série
20 2 10 0 Série
10 0,5 20 0 Série
10 1 05 05 Req=R1+R2 Série
20 0,5 10 30 Req=R1+R2 Série
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Fonte: Autor da Pesquisa

Pode-se notar com o amperímetro, que a corrente total se divide, passando

uma parte por cada resistência, sendo ambas iguais dado que as resistências de

ambos são iguais.

A  tensão  é  a  mesma  para  todos  os  resistores  associados  em  paralelo

independentemente de seus valores, de modo que pela resistência maior passa a

intensidade menor e vice-versa.

É possível  provar  que a resistência equivalente de um sistema paralelo  é

sempre  igual  ou  menor  que  a  menor  resistência  do  sistema.  Neste  momento  a

reformulação da 3ª questão do pré-teste. Quantos nós e malha neste circuito? A-05

“tem duas malha, mas não sei quantos nós, talvez 06 (seis) professor. A lei dos

nós é dita por Gustav Robert Kirchhoff, considerando o princípio de conservação da

carga  elétrica.  Que  diz:  A soma  das  intensidades  das  correntes  elétricas  que

chegam a um nó é igual à soma das intensidades das correntes elétricas que saem

do nó. A-01 “onde a corrente ramifica, né. No meu simulador tenho dois nós”.

A corrente elétrica ao se percorrer uma malha, ou seja, um circuito fechado, o

somatório das diferenças de potencial deve ser nulo, pois o ponto inicial é o mesmo

que o ponto final.  A-03 “malha então é um circuito fechado, então temos duas

malha no nosso experimento virtual”.

Com a tabela 08 em mãos pedi  que os alunos fizessem as mudanças no

simulador de circuito elétrico como estava pedindo a tabela e preenchesse usando o

amperímetro  para  achar  a  intensidade  da  corrente.  E  logo  fazer  uma  pequena

dissertação  usando  a  área  de  anotações  do  computador  sobre  o  ocorrido  no

simulador e comparassem as respostas.

Tabela 08: Resolução durante a BOA , circuitos elétricos 2 malhas em paralelo 
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U (V) i (A) R1 (Ω) R2 (Ω) R3 (Ω) Conexão  2
malha

15 2 0 15 15 Paralelo
15 4 0 15 5 Paralelo
20 4 0 10 10 Paralelo

Fonte: Autor da Pesquisa

Com o uso do software phet pode ser analisado os conhecimentos existentes

nos  estudantes,  referente  ao  conteúdo  de  circuitos  elétricos,  visando  as  suas

habilidades, no manuseio de materiais alternativos e a capacidade de planejar um

experimento partindo de um objetivo proposto. Em todos os testes foram analisados

se os estudantes possuíam afinidade, com os experimentos, situações problemas e

conceitos  científicos,  referentes  ao  conteúdo  de  circuitos  elétricos,  em  que  foi

analisado a presença dos elementos essenciais. Em fazer os circuitos elétricos e

usarem para mostrar a relação entre a voltagem e a intensidade da corrente elétrica

e  resistência  elétrica  e  mostrar  que  “A  corrente  que  flui  por  um  resistor  é

proporcional  à  tensão  aplicada  e  inversamente  proporcional  ao  valor  de  sua

resistência”.  I=  U/  R. como rege  o  conceito.  Se fixarmos uma tensão  elétrica  e

aumentar a resistência nos resistores diminui a intensidade da corrente no circuito

elétrico  e  permanecer  a  tensão  e  diminuir  a  resistência  no  resistor  aumenta  a

intensidade da corrente elétrica e representação das lei dos nó ramo e malha.

Durante  o  desenvolvimento  da  BOA de  forma  dialogada  houve  avaliação

formativa  –  que  levou  em  consideração  as  informações  previstas  no  processo

mental  das ações consciente,  compartilhadas,  detalhada e não generalizada.  No

processo  avaliativo  as  questões  envolveram  a  identificação  dos  termos  de  um

circuito elétrico; sentido da corrente elétrica; Lei dos nós, malha, rama, manuseio do

software e suas ferramentas, a motivação pela busca de respostas.

No momento da avaliação das atividades apresentadas juntamente com os

alunos fica claro que a etapa da forma materializada de Galperin foi  vital  para o

sucesso da solução do problema pesquisado, pois todos explicaram ao professor o

que era pedido, ou seja, a interpretação da situação problema foi bem sucedida, que

a  construção  do  conhecimento  passo  a  passo  tornou  a  solução  das  situações

problemas mais fácil, que o software produz a sensação de facilitar a construção de

hipóteses de temas microscópicos pelo acesso a visualização do fenômeno o que

em laboratório seria impossível.
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É importante citar que a etapa materializada e a verbal externa teve-se muita

dificuldade em separa-la, já que a ação materializada e a verbal externa ocorreram

de maneira simultânea, pois ao mesmo tempo em que eles faziam uso do material

de  estudo  eles  criavam  suas  suposições,  ideias  na  tentativa  de  solucionar  o

problema.

Nesta perspectiva, os resultados da avaliação formativa implica na existência

de diversas maneira de manuseio do simulador para obter respostas e análise de

resultados diferentes que os seis alunos tiveram que enfrentar, buscando induzi-los

a desenvolver habilidades e criatividade de compreender, criar, resolver e interpretar

as informações dos problemas que envolveram modelo de circuitos elétricos. 

Nesse  sentido,  as  questões  03,04  e  05  envolveram  as  quatro  ações  da

ASPCCR.  À  medida  que  os  alunos  se  deparavam  com  situações  problema,

envolvendo o conteúdo de circuito, e eles eram conduzidos a ampliar seu conceito

com  relação  as  Leis  envolvidas  nos  problemas  visando  sua  concentração  na

compreensão  dos  significados  e,  nas  relações  existentes  no  estudo  conceitual

reflexivo, escrito e mental.

Nestas questões, esperava-se que os alunos, após orientação, resolvesse as

questões  distinguindo  as  situações  que  requerem  resultados  no  manuseio  das

simulador, para perceberem os conceitos já conhecidos em resolver determinados

problemas 

Na questão 03 – Ao compreender o problema, o aluno deveria saber quais os

componentes necessário para formar um circuito, observar o polo positivo e negativo

do gerador e arbitrar o sentido da corrente.

Portanto, entender qual é a ideia, ajuda a saber qual é a operação a fazer em

cada problema,  diferenciando,  quem entendeu o problema daqueles que apenas

parcialmente resolveram devido não entender o anunciado.

Na questão 04 – Além dos conceitos do que é composto um de Circuito elétrico

simples, envolveram tanto a ação na parte de compreensão, construção, quanto a

de interpretação onde a corrente elétrica passa para determinar quantas malha e

nós, além de saber manusear o simulador  para achar a resposta. 

Na questão 05 – Prevaleceu o conceito de circuito R, envolvendo tanto a ação na

parte de compreensão, construção, quanto a de interpretação e investigação para

deixar os resistores do mesmo circuito em serie e depois em paralelo.
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Portanto, os resultado desta prova formativa, com base nestes conceitos, apresenta-

se na tabela 09.

Tabela 09 - Resultado da Avaliação Formativa I (materializada). 
1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação

Sujeito

Compreender

o problema

Construir  o

modelo

Físico

Solucionar  o

modelo

Físico

Interpretar  a

solução.

A – 01 I R R I
A – 02 R I R R
A – 03 R I B R
A – 04 R R R B
A – 05 B R B B
A – 06 I I R I
Fonte: Autor da pesquisa.

Inicialmente, os resultados nesta fase, apresentam uma oscilação que nos

possibilita inferir que, na ação “solucionar o modelo físico” os seis alunos (A-01, A-

02,  A-03,  A-04,  A-05,  A-06)  demonstraram motivados  em resolver  pois  usaria  o

amperímetro  e  voltímetros  como  instrumento  de  colheita  dos  seus  dados  e

visualizando o fenômeno, no entanto confundiram algumas informações. Enquanto

que  o  estudante  A-05  responde  bem as  ações,  devido  estar  vendo  o  conteúdo

paralelo em cursinho, os dois A-01 e A-06 não acompanharam a turma, por não

desenvolver habilidades de compreensão do problema visualizado virtualmente e

manuseio do computador. 

A partir disso, o gráfico 02 apresenta um panorama do resultado em questão.

Gráfico 2 - Avaliação formativa I ( Etapa Materializada). 
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A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Insuficiente < 50%, Regular>50%<70%, Bom>70%,  

Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4

Fonte: Autor da pesquisa.

O gráfico mostra que a introdução de um material didático como o simulador

de  circuito  elétrico  o  PHET,  ajudou  na  aprendizagem  da  atividade  em questão.

Sendo possível inferir que, em relação a prova pré-teste aparece um avanço singelo

destes alunos na prova formativa I quanto a aprendizagem e formação de conceitos

físicos observados durante simulação computacional.

Vale  ressaltar  que,  nesta  etapa (materializada)  o  processo de assimilação

representações no simulador computacional PHET, o objeto circuito elétrico, em sua

forma  buscando  revelar  as  propriedades  essenciais  do  conceito  em  relação  a

representação  conceitual  do  objeto  de  estudo.  Dessas  acepções,  os  alunos

observavam e analisavam o processo de interiorização do conceito trabalhado.

Tais observações vai de encontro ao que Talízina (1988) descreveu, ou seja, a

utilização  da  BOA busca  a  iniciação  do  aluno  no  processo  de  assimilação  do

conhecimento em que a ação modifique-se da materializada para o mental. Desta

forma o professor organiza a sequência didática e orienta o discente no processo de

assimilação, nas ações que deve seguir. 

É necessário,  nesta fase da avaliação, objetivando despertar a percepção,

interesse e a motivação dos alunos, identificar o caminho mais adequado a seguir

para o conhecimento mínimo que deve saber ao deparar com um problema físico.

Pois a atividade orientada segundo Galperin (1982) “[...]é mais ampla que a simples
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inspeção  e  não  se  limita  às  funções  intelectuais,  mas  abarca  toda  uma escala,

desde a percepção até o pensamento” (p. 55). 

A partir deste resultado apresentado, de forma cíclica, faz-se as orientações

necessárias, visando as tomadas de decisões e atitudes aceitável e eficazes, de

modo que haja progresso na pesquisa, pois nesta etapa da teoria as ações externas

materializadas, faz com que, o estudante seja guiado quanto à representação do

objeto em estudo de modo que, as distorções conceituais sejam corrigidas e bem

trabalhadas para o sucesso da atividade seguinte. 

Portanto,  para  os  seis  alunos,  as  suas  ações  ainda  dependem  (caráter

assimilado) do professor e suas respectivas operações onde foram desenvolvidas na

forma  materializada,  na  busca  pela  sua  automatização  com  solidez,  porém,  na

última  ação  “interpretar  a  solução”  observa-se  que  ainda  é  materializada,  não

generalizada, detalhada e não consciente.

No terceiro momento, relacionou-se com as etapas verbal externa e verbal interna

para si, com aulas teóricas, práticas, discursivas e aplicação da Avaliação formativa

II.

Neste  processo  sistematizado  de  ações  em  resolução  de  problemas  em

ambiente virtuais, como metodologia de ensino do conteúdo de Circuito elétrico, pois

o ensino reflete o fenômeno da realidade, objetivo que se desenvolve de maneira

dialética (MAJMUTOV, 1983) a direção deste processo de ensino, requer o controle

sistêmico (TALÍZINA, 2000) quanto ao conhecimento relacionado entre as ações no

processo de assimilação, retroalimentação e correção de forma cíclica para cumprir

os objetivos de ensino nesta fase.

Não tem sentido para  um ensino  desenvolvimentista,  tratar  de continuar
para a próxima etapa sem que a maioria dos estudantes estejam sabendo
que se exigirá deles. Assim devemos definir que a avaliação em todas as
etapas (controle  do  processo)  é  para  servir  como retroalimentação  para
corrigir.  Se  a  aprendizagem  da  turma  não  se  correspondem  com  as
exigências  dos  objetivos  de  ensino,  será  necessário  utilizar  todos  os
recursos  possíveis  incluindo  o  reforço  e  o  uso  de  recursos  didáticos
especiais. O papel do professor é determinante nesta etapa (MENDOZA;
TINTORER, 2013, p. 294).

Assim,  a  avaliação  na  fase  formativa  II  preocupou-se  em  coletar  dados

significativos para orientar e reorientar o processo de ensino, caso seja necessário.

Pois, esta avaliação está envolvida diretamente na assimilação dos conceitos com a

teoria apresentada e sua aplicação na resolução de problemas, ou seja, observam-
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se os  objetivos  propostos,  no  intuito  de  intervir  no  modelo  ensinado.  Introduz a

problemática do erro em uma perspectiva dialógica e construtiva, refletindo sobre o

paradigma positivista  de  avaliação,  encaminhando o indivíduo à superação e ao

enriquecimento do conhecimento. Orienta e oferece caminhos alternativos para o

aluno  prosseguir,  seguindo  um  caminho  de  buscas  e  investigações  (TEIXEIRA,

2008) na linguagem oral ou escrita. 

Vale ressaltar que na etapa verbal externa a prova foi realizada na forma de

perguntas  (avaliação  oral  e  individual)  entre  professor  e  aluno,  mediante

disponibilidade de tempo aproximado para mais ou para menos de (dez minutos),

por aluno, todas em caráter de simulador no uso do PHET. Em função disso, as

perguntas envolveram conceito de parte-todo RC, conhecer os elementos, leis do

nó,  conhecer  malha e  ramos e  consecutivos  manuseios  no simulador  usando  o

amperímetro e voltímetro para comparar respostas.

Quadro 2 - Prova Oral ( etapa verbal)
Prova Oral (Etapa Verbal)

Simulação S-02

1) De que modo estão ligadas a lâmpadas A e B? e a Lâmpada C?
2) Antes de fechar o circuito você consegue prever como serão os brilhos das
lâmpadas A, B e C?
3) Abra a chave que dá acesso a lâmpada C. De que modo isto afeta o brilho
das lâmpadas.
4) qual a lâmpada de maior luminosidade? Porque?
Autor: Autor da Pesquisa 

Os seis alunos passaram por este processo avaliativo, no entanto, apenas um

(A-05) que representa 17%, apresentou características da forma perceptiva, verbal e

mental, mas pouco consciente na interpretação dos procedimentos. Mas 50% (A-03,

A-04,  A-02)  verbalizou,  porém apresentou  dificuldades  diante  do  simulador  para



81

averiguar a lei do nó e resistores em serie e paralelo. Em contrapartida, 33% (A-01,

A-06)  tentaram enfrentar  os problemas,  no entanto apresentaram dificuldades no

conhecimento dos fenômenos que envolvia no circuito elétrico.

A realização  da  prova  oral,  foi  mediante  o  computador  do  pesquisador,

chamando um por um em sua mesa, sem que os outros entrevistados ouvissem as

respostas do mesmo.

O  aluno  A-01,  A-02,  A-03,  A-04  e  A-06,  ao  deparar  com  a  prova  oral  e

habilidade  e  manuseio  do  software  pois  deveria  abrir  e  fechar  as  chave  do

experimento, ouve uma grande timidez, pois ainda queria estar com o caderno em

mãos para maior segurança. Onde A-01 argumentou assim:  “posso ficar com o

caderno para ver as anotações das aulas?” 

Na questão 01, ambos A-01 e A-06 não tiveram dificuldade em responder que:

a lâmpada A e B estaria em série e B e C paralelo.  Mas não observaram que C e

A também estaria em série. Precisando que o orientador perguntasse sobre A e C.

Já  os  alunos  A-02,  A-03,  A-04  e  A-05  não  tiveram  nenhuma  dificuldade  em

responder as formas que estaria ligadas as lâmpadas.

Na questão 02, o aluno A-01 disse: “eu acho que será o mesmo brilho na

lâmpada B e C devido estar em paralelo e maior brilho na A porque liga as

duas lâmpadas.  Já o Aluno A-06. Respondeu:   a lâmpada A dará maior brilho

porque passa toda a corrente elétrica e na B e C a corrente se divide dando

menor  brilho e ambas iguais os brilhos.   Os alunos A-02,  A-03,  A-04 e A-05

tiveram respostas verbais parecidas com as respostas do aluno A-06, porém citaram

a palavra rama e paralelo justificando os brilhos.

Na questão 03, o aluno A-05 disse que: após desconectar abrindo a chave

da rama da lâmpada C o circuito passa a ter apenas um caminho e a corrente

passa ser a mesma em cada resistor, porem terá o mesmo brilho as lâmpadas.

E o circuito não terá rama e só uma malha, e passa a ser um circuito em série. 

O aluno A-01 respondeu dizendo que: “dependendo do sentido da corrente

A ou B dá o  brilho maior,  pois  já  tinha  feito  isso em casa numa festa  de

aniversário, com um fio “extensão”, ligando diversas lâmpadas e a última não

deu muito brilho professor. Tô errada?”.

O A-04  disse:  “a luminosidade é  a  mesma só tem uma passagem da

corrente elétrica e a resistência e intensidade da corrente e a mesma em cada

lâmpada,  já  a  C  fica  sem  brilho.  E  vira  um  circuito  em  série”.  Os  outros
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participante A-02, A-03, A-06, tiveram respostas parecidas com A-04, verbalizou mas

pouco falou das leis de circuito em série e paralelo.

Na questão 04, A-05 verbalizou explicando todas as condições apresentada

dizendo: “a lâmpada A tem maior luminosidade pois fica sujeito a maior tensão

elétrica  e  consequentemente  é  percorrida  por  uma  corrente  mais  intensa

devido a  lei  do nó.  Já  B e  C brilhos iguais  pois aplica-se lei  das ramas e

malhas.

A-01 “Professor a luminosidade maior é da lâmpada A devido a corrente

se dividir entre B e C.

A-02 “eu acho que A tem maior luminosidade porque B e C se soma no

nó quando chega na rama de A.”  

A-04 “A tem maior luminosidade devido estar sozinho no fio e B e C em

paralelo, assim, a corrente se divide dando brilho menor a elas. 

Os demais A-03 e A-06 tiveram respostas parecidas e não idênticas que A-02.

Tabela 10 - Resultados da prova na linguagem externa (oral). 
Etapa Verbal Externa Total de alunos % 
1  –  Verbalizou  explicando  as  condições  sem
apresentar dificuldades.

1 17% 

2  –  Verbalizou,  mas  apresentou  dificuldades  no
modelo físico.

3 50% 

3  –  Verbalizou,  mas  apresentou  dificuldades  no
conhecimento dos fenômenos. 

2 33% 

Fonte:  Autor da Pesquisa

Em termos teóricos, nesta etapa, deduz-se que, as quatro ações da ASPCCR

deveria ser respondida pelo aluno, na forma oral, de forma independente, ou seja,

sem a ajuda do professor ou do colega enquanto resolvia um situação problema.

Disso discorre  que,  os  alunos que representam os 50%,  não compreenderam o

objetivo geral do problema, apresentando dificuldade na identificação dos conceitos

relacionados  a  eles,  pois  durante  o  tempo  de  avaliação  persistiam  em  pedir  o

caderno para  lembrar  das definições trabalhadas pois  olhando para  o  simulador

sabiam a resposta, mais não sabiam expressar o anunciado do conceito, pois queria

falar a mesma apalavra do anunciado durante a BOA.

Vale ainda dizer que o nível de ansiedade provocado no aluno pelo processo

avaliativo,  despertou  retração  e  inibição  diante  do  contexto  trabalhado.  Discorre

desta observação que a avaliação “oral” pode causar mudanças no comportamento

deles, seja os motivando ou, os estimulando na capacidade de realizar suas tarefas. 
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Após a conclusão da verbalizada iniciou-se a etapa da linguagem externa

para  si  (generalização)  que  visou  verificar  tanto  a  capacidade  de  transferência

quanto de aplicação dos conceitos em novo contexto, no modo de obtenção não

preparada.

O quadro 02 demostra a avaliação formativa na etapa da linguagem externa e

interna para si.

Quadro 03 – Prova Formativa II

Simulação 03.

1) Com as chaves do circuito fechadas compare o brilho das quatro lâmpadas
sendo de 10Ω todas elas. Qual delas brilha mais? Qual brilha menos? Justifique.
2) O que acontecerá se a chave da lâmpada A for desligada? Justifique.
3) E se ligar a chave de A e desligar a chave de C? justifique.
4) Porque a Lâmpada D continua desligada? Faça modificações nas resistências
das  lâmpadas  e  verifique  se  a  possibilidade  de  D  acender.  Se  não  houver
justifique.
5) Quantos Nós e malhas tem esse circuito? 
6)  com uso do amperímetro  verifica  em cada rama a  intensidade da corrente
elétrica e Justifica.
Fonte: Autor da Pesquisa

Nesta avaliação envolve a habilidades e criatividades por parte dos alunos

para observar os fenômenos na simulação pois havia algo novo e desconhecido no

problema.

Mas o que é pensar criativamente? O que é a criatividade? Quais as suas

características  fundamentais?  Que  qualidades  caracterizam  uma  personalidade

criadora? São questões colocadas por Majmutov no desenvolvimento de seu estudo.

É a disposição e a capacidade para uma atividade intelectual independente,

defende ele; um processo cuja essência pressupõe uma motivação consciente das

ações e das fundamentações; a não propensão a influências e conselhos alheios;
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não arbitrária, mas verdadeira manifestação da vontade, consciente, já que o próprio

indivíduo analisa as fundamentações objetivas e as motivações para atuar de uma

ou outra maneira.

Nesse sentido, aliado ao conceito de criatividade, discute o de independência

cognoscitiva,  entendida  como  a  existência  de  uma  capacidade  intelectual  no

estudante  e  o  desenvolvimento  de  habilidades  que  lhe  permitem  dividir  as

características  essenciais  e  secundárias  dos objetos,  fenômenos  e  processos e,

mediante a abstração e generalização, revelar a essência dos novos conceitos.

A revelação dessa essência, na visão de Majmutov, se dá por meio de uma

situação problema. A qual, intencionalmente formulada para dar conta dos objetivos

de ensino das disciplinas escolares,  se converte  no que ele  resolveu denominar

“problema docente”.

Para esse autor, a principal característica de um problema docente está na

possibilidade  de  envolver  conceitos  conhecidos  e  desconhecidos,  formando  a

contradição, o que leva a busca pela solução.

De forma sucinta, podemos identificar o processo de resolução de problemas

na perspectiva de Majmutov na seguinte formulação:

 Esclarecimento das contradições inerentes ao indivíduo, consideradas como a

força motriz do desenvolvimento cognitivo;

 Promoção da assimilação a partir de contradições que surgem entre o que se

conhece e o que se quer conhecer;

 Desenvolvimento  da  reflexão  e  da  inquietação,  tirando  o  indivíduo  de  um

estado de acomodação para um estado de busca.

Durante a avaliação formativa na etapa da linguagem externa e interna para

si, envolveram situações problemas com conceitos conhecidos e desconhecidos

No problema 01, nesta situação para uma resposta precisa, de comparação

de brilho das lâmpadas, envolvem todos os conceitos de circuito resistivo em serie e

paralela na solução do problema. Pois as Lâmpadas A e B possui o mesmo brilho

devido estar em série, mas porém, menor brilho que C que se encontra em paralelo.

Situação problema 02, nesta situação requer uma observação e aplicação do

conceito de circuito em série pois a lâmpada A e B se apagará e C continuará com o

mesmo brilho.
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Situação  problema  03,  aplicará  do  conceito  de  circuito  em  série  pois  a

lâmpada A e B acenderá com o mesmo brilho e C apagará.

Situação problema 04, nesta situação perceberá algo novo ainda não visto

antes, é preciso competência e habilidade para fazer um diagnóstico nos conceitos

já  visto  e  achar  maneiras  de  solucionar  o  problema.  Através  de  teste  usando

amperímetro, voltímetros e fios, para que a lâmpada D saia do curto circuito.

Situação problema 05,  através de observação dos elétrons e  comparação

usando o amperímetro e voltímetro e conceitos de malhas e nó.

Situação problema 06 neste momento requer um amplo conhecimento de nós,

ramos e malhas em circuito em série e paralelo e conceitos de resistência elétrica e

corrente elétrica em circuito resistivo.

Os resultados desta avaliação formativa II,  são demonstrados na tabela11
abaixo. 

Tabela 11 - Avaliação Formativa II (Linguagem externa).
1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação

Sujeito

Compreender

o problema

Construir  o

modelo

Físico

Solucionar  o

modelo

Físico

Interpretar  a

solução.

A – 01 I R R R
A – 02 R R R I
A – 03 R I R I
A – 04 I R B R
A – 05 R R B B
A – 06 I R R I
Fonte: Autor da pesquisa.

Os resultados apresentados nesta avaliação comporta-se de forma discreta,

no entanto importa-se que nesta etapa o nível de compreensão conceitual é superior

ao da etapa anterior. 

Nesta leitura analítica e interpretativa da 1ª ação, 03 alunos (A-02, A-03, A-05)

tentaram  resolver  as  tarefas,  mas,  por  não  “compreender  o  problema”  foram

classificados no conceito regular. Os outros 03, insuficiente. 

Na 2ª ação “construir o modelo Físico” 05 alunos através da tentativa e erros,

enfrentaram os problemas sobre  os  conceitos  envolvidos,  entretanto  de maneira

frágil confundiram as informações. No geral, 01 alunos (A-03) apresentou resultados

insuficientes. 
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Na  3ª  ação  02  alunos  (A-04  e  A-05),  Bom,  através  da  tentativa  e  erro,

tentando descobrir o melhor caminho a seguir responderam as questões certas em

partes;  04  alunos  apresentaram  dificuldades  com  as  informações  questionadas,

nesta avaliação não foram classificados alunos como não compreende as questões

problemas, ou seja, resultado insuficiente. 

A 4ª ação, 50% dos alunos  ( A-02 , A-03, A-06) foram classificados como

insuficientes,  pois  estes  alunos  não foram habilitados  no ensino  tradicional  para

enfrentar tal avaliação de forma verbal; 33% deles (A-04 e A-01), razoável, devido ao

nervosismo, insegurança ou ausência deste modelo de ensino no seu dia-a-dia, por

meio de um estudo sistemático, questionando os dados obtidos, usando métodos e

técnicas  específicas,  regras  formais,  linguagem  escrita  e  oral,  não  alcançou  o

resultado esperado, pois dava respostas confusas as perguntas realizadas. Apenas

17% um aluno (A-05) apresentou características da forma de perceptiva e motivado,

mas ainda um pouco indeciso na interpretação dos procedimentos.

Portanto, o resultado demonstra que as ações do professor permanece com

um certo  nível  de  dependência  que condiciona os  seus alunos,  mesmo visando

motivá-los no enfrentamento das situações problemas em ambiente virtual. 

Ressalta-se que o objetivo nesta fase perpassa pelo aprender a aplicar, pois

agora ele precisava explicar suas ações de forma independente (sem a ajuda do

livro,  do  caderno,  do  professor  ou  do  colega),  com  referências  conceituais

aprendidas e não simplesmente definir os conceitos em si mesmo.

A partir disso então, o gráfico 03 apresenta um panorama do resultado em

questão.

Gráfico 03 - Avaliação formativa II (Linguagem externa para si). 

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Insuficiente < 50%, Regular>50%<70%, Bom>70%,  

Ação 1 Ação 2 Ação 3 Ação 4
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Fonte: Autor da pesquisa.

O  gráfico  retrata  o  resultado  desta  fase  e  as  suas  implicações  para  a

pesquisa, pois o processo de alfabetização em física em uso do ambiente virtual

perpassa  pela  leitura  de  imagens,  compreensão,  interpretação  e  exposição  de

pensamentos sobre esta organização mental.

Foi  a  situação  problema  mais  simples,  tendo  apenas  que  comprovar  a

observação da simulação, porém foi a que mais relatou problemas, obtendo assim

um grau  de  sucesso  razoável,  onde  nenhum  dos  alunos  pesquisados  alcançou

100%  de  aproveitamento  demonstrando  dificuldades  com  a  demonstração  de

conceitos formados em circuito resistivo em serie e paralelo.

Nesta fase, os estudantes tiveram um avanço importante em todas as ações

da  ASPCCR,  especialmente  na  segunda  e  na  terceira  ação,  pois,  no  geral

conseguem Demonstrar hipótese; Analisar o conceito; Identificar o conceito novo;

Seleciona  os  instrumentos  adequados  para  solução  do  modelo;  Executa  os

procedimentos para a solução do modelo físico, porém apenas o aluno A-06 dos

seis, não compreende o método de ensino, que requer nesta etapa, uma “ação” no

plano teórico em transição para generalização, todavia é detalhada e compartilhada.

No  Quarto  momento -  Avaliação  Final,  Nesta  fase  da  pesquisa,  as  ações

(processos orientado, executado e controlado) estão avaliadas como ações mentais,

pois nelas buscam os resultados de forma classificatória e satisfatória da atividade

por meio das etapas e da direção do ensino. 

Nesta etapa, o professor (orientador) buscou estruturar as condições da BOA

no  sentido  de  estimular  a  aprendizagem  de  determinado  conceito  no  método

(ASPCCR) referenciado. O produto que se busca neste processo é o conhecimento

organizado,  assimilado  e  sistematizado  conscientemente  de  forma  mental  pelo

aluno, por cada etapa percorrida e com base nos dados relevantes da sua realidade,

passando a ser uma reflexão em busca de acertos e definições de erros de cada

um,  visando  a  identificação  de  padrões  necessários  na  assimilação  do  novo

conhecimento. 

A análise  dos  resultados  nesta  fase,  leva-se  em consideração  as  demais

fases  sobre  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  que  tratam  das  estruturas

cognitivas na aprendizagem de forma efetiva.

Quadro: 04 Avaliação final

AVALIAÇÃO ETAPA EXTERNA PARA SI
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Situação Problema 03

Em uma sala de aula devido à falta energia constante, o professor de
física com seus alunos elaboraram um projeto e instalados 03 lâmpadas de
12V, idênticas de 10Ω e chamaram de lâmpadas A, B e C, com uso de uma
bateria  automotiva  de tensão 12V.  Mas pela  ironia  do  destino  a primeira
lâmpada chamada de A queimou, e o restante parou de funcionar.
1) Porque queimando a primeira lâmpada chamada de A as outras parou de
funcionar? Justifique?
2) Como seria a forma ideal para fazer a instalação das lâmpadas na sala de
aula  sem  que  haja  prejuízo  nas  outras  lâmpadas  e  na  iluminação  caso
queime uma? Justifique?
3)  Descreva  uma  pequena  dissertação  comparando  a  luminosidade  das
lâmpadas, usando o Phet como observação nas ligações em série e paralelo
do  circuito.  E  com  lápis  e  papel  demonstre  aplicando  as  expressões
matemática. V= R.I nas duas situações.

Fonte: Autor da pesquisa.

Após a leitura do problema em sala foi entregue a cada um o problema citado

e pedido que representassem o esquema do problema no simulador PHET, e logo

respondesse  as  três  questões  problemas  solicitadas  justificando  com  uso  dos

conceitos aprendidos.  Uma vez que se trata de uma análise Circuito R usamos os

componentes:  gerador,  fios e resistores (lâmpadas) para formação do circuito.  O

amperímetro  e  voltímetro  usaremos  inicialmente  para  mostrar  a  relação  entre  a

voltagem, intensidade da corrente elétrica e resistência.

Ambas  as  questões  01,  02,  e  03,  os  conceitos  de  circuito  elétrico  R  foi

ressaltado para definir as habilidades, os procedimentos lógicos e psicológicos do

processo de assimilação dos conteúdos trabalhados com os alunos,  mediante a

explicação dos  objetivos  de  ensino  ou direção  do processo de estudo  que  visa

melhorar a aprendizagem na resolução de problemas. As respostas implicam nas

quatro ações da ASPCCR. 

As  questões  envolvem  característica  heurísticas,  no  intuito  de  motivar  no

enfrentamento  dos  problemas,  pois  o  professor  controla  as  operações,

retroalimentação  e  correção  necessárias  durante  o  processo  de  ensino,

assegurando  um  caminho  mais  sólido  na  assimilação  dos  conceitos  de  circuito

elétrico.

É importante  registrar  que todos  os  alunos  realizaram suas atividades  de

pesquisa  usando  laboratório  virtual  com  o  simulador  PHET e  lápis  e  papel  no

laboratório de informática, de forma individual, monologada e dialogada. A prova final
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os  alunos  em  silêncio,  frente  ao  professor  da  disciplina  de  física,  usando  o

computador como ferramenta de análise do fenômeno no uso do software PHET e

lápis e papel para descrever e resolver problema. 

Este processo finaliza, às 12horas de pesquisa em sala de aula, na disciplina de

física, conteúdo de circuito elétrico Resistivo em série e paralelo. Que apresenta-se

na tabela 12.

Tabela 12 – Avaliação Final (generalizada). 
1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação

Sujeito

Compreender

o problema

Construir  o

modelo

Físico

Solucionar  o

modelo

Físico

Interpretar  a

solução.

A – 01 R R I I
A – 02 R R B I
A – 03 R I R R
A – 04 R R R B
A – 05 B B B R
A – 06 R I R I
Fonte: Autor da pesquisa.

Esta tabela conceitual, retrata a evolução dos seis alunos em relação a prova

final  de  lápis  e  papel  e  uso  do  laboratório  virtual,  desenvolvidas  no  período  da

pesquisa  em questão.  Naturalmente que,  nesta fase,  o  professor  conheceu com

profundidade as dificuldades de seus alunos que mediante a observação e direção

do processo (TALÍZINA, 1988) pode corrigir as distorções na aplicação do sistemas

ASPCCR na resolução dos problemas que envolve  conteúdo de circuito  elétrico

resistivo de forma independente cognitivamente. 

Segundo Majmutov (1983, p. 24) Por independência cognitiva se entende a

existência  de  uma  capacidade  intelectual  no  aluno  e  o  desenvolvimento  de

habilidades para dividir os traços especiais dos secundários dos objetos, fenômenos

e  processos  da  realidade,  e  mediante  a  abstração  e  a  generalização  revelar  a

essência  dos  conceitos  novos.  Os  indicadores  de  que  existe  a  independência

cognitiva são:

 A  habilidade  do  aluno  de  alcançar,  de  forma  independente,  novos

conhecimentos e diferentes fontes e a de adquirir novas habilidades e hábitos, tanto

mediante  à  memorização,  como  através  da  investigação  independente  e  das

“descobertas”; 
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 A habilidade de empregar os conhecimentos, habilidades e hábitos adquiridos

para a auto superação posterior; 

 A habilidade de empregá-los em sua atividade prática para resolver qualquer

tipo de problema apresentado pela vida. 

Para ele, essas qualidades do aluno estão condicionadas pela existência de

um elevado nível de necessidade cognitiva e de interesse pelos conhecimentos, pela

presença  de  motivos  para  a  aprendizagem.  A  principal  via  para  formar  estas

capacidades é a atividade docente cognitiva independente e sistemática dos alunos,

ou seja ensiná-lo a pensar. 

Observa-se  quanto  a  primeira,  segunda  e  terceira  ações  da  ASPCCR na

avaliação final, os alunos se mantiveram a descobrir as regras do método ensinado,

não desenvolvendo habilidades fundamentais,  para a sua apropriação mental  na

proposta aplicada.  Pois,  as  três  primeiras ações representa  de forma análoga o

ensino atual. Enquanto que, a quarta ação requer um atividade mental expressada

externamente pelo educando. No gráfico 04 subscrito, fica nítido a representação

dos alunos em relação ao processo de avaliação final.

Gráfico 04 - Avaliação Final (generalizada)

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Insuficiente < 50%, Regular>50%<70%, Bom>70%,  

Ação 1
Ação 2
Ação 3
Ação 4

Fonte: Autor da Pesquisa

A visualização da etapa generalizada neste gráfico, compreende o rendimento

dos seis alunos e os seus respectivos conceitos. 

Observa-se que, 01 alunos apresentaram rendimento bom em relação aos

demais. 03 deles encontra-se com rendimento regular e 02 alunos com rendimento

insuficientes,  devido  às  dificuldades  em  interpretar  os  resultados  das  questões



91

problemas, apresentadas em novas situações que as diferenciam das atividades de

sala de aula. 

Esta representação gráfica permite inferir  que na primeira ação, 01 alunos

que representa 17%, responderam certo em partes, enquanto 83% (5 alunos) ainda

confundia  as  informações  nas  atividades  realizadas.  Não  houve  insuficiente  na

primeira ação.

Na  segunda  ação  da  ASPCCR (construir  o  modelo  Físico)  33% dos  seis

alunos  apresentaram  dificuldades  em  Reconhece  leis  e  as  relações  entre  os

conceitos de situações problemas 50% enfrentaram o problema, mas Reconhece

leis, as informações estavam confusas. Apenas 17% construíram certo em partes o

modelo físico. 

Na  Terceira  ação  solucionar  o  modelo  Físico,  (Seleciona  os  instrumentos

adequados para solução do modelo; e Executa os procedimentos para a solução do

modelo) 33% dos alunos alcançaram um certo grau de acerto, isto se justifica pela

utilização de tentativas baseadas em erros e acertos, que requerem raciocínio lógico

desvinculados de sua contextualização.  50% seleciona os instrumentos mas não

executaram,  pois  confundia  as  informações e  17% apresentaram dificuldade  em

solucionar o modelo físico.

A quarta ação envolvia o pensamento organizado e externalizado pelo aluno,

após o processo mental a forma da ação sistematiza e acomoda-se no seu cognitivo

para  ele  enfrentar  novas  situações  problemas  que  envolvam  os  conceitos

apresentados. Portanto, 17% dos seis alunos, interpretam em partes os problemas

enfrentados, enquanto que 33% confundem as informações dos mesmos. Mas 50%

dos  seis  alunos  apresentaram  rendimentos  insuficientes,  pois  não  tentaram

responder à questão.

Verificando as avaliações (diagnóstica, formativa I e formativa II e avaliação

final)  organiza-se de forma que todas as ações da ASPCCR transitam de forma

cíclica entre as etapas mentais da teoria de Galperin. Na tabela 13 abaixo.

Tabela: 13 avaliações diagnóstica, formativa I e formativa II e avaliação final

Avaliações por etapas mentais em ambiente Virtuais
Sujeito Nível  de

Partida 
Elaboração
da BOA 

Etapa
Materializad
a 

Etapa
Verbal 

Etapa  v.
para si 

Diagnóstico Avaliação Formativa I Avaliação
Formativa II

Avaliação
Final 
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A – 01 I R R R
A – 02 I R R R
A – 03 R R R R
A – 04 I R R B
A – 05 B B B B
A – 06 I R R R
Fonte: Autor da pesquisa.

A análise destes dados apresentados, nas etapas pesquisadas, nos permite

inferir de forma subjetiva o desenvolvimento individual de cada aluno.

Nesta perspectiva, Mendoza e Tintorer (2013, p. 309) nos ensina que, para

refletir sobre o processo de aprendizagem pode-se utilizar as provas de lápis e papel

ou ambiente virtual a partir de categorias da Atividade de Situações Problema e do

processo  de  assimilação  na  perspectiva  de  Galperin.  Elas  permitem  verificar

informações relativas  a  aprendizagem complementando as  avaliações  contínuas,

principalmente dadas pela observação e registros diários do professor. 

Ao  comparar  as  avaliações  dos  alunos  pesquisados,  nas  quatro  etapas

observa-se  claramente  os  avanços  realizados  na  resolução  de  problemas  e  as

dificuldades nas ações das ASPCCR e suas respectivas operações em cada uma

das etapas mentais. 

Na  primeira  etapa  (conhecimentos  prévios)  a  prova  diagnóstica,  as

informações coletadas sinalizaram um processo negativo sobre o resultado,  pois

67% dos alunos apresentaram dificuldades nas questões que envolviam as ações da

ASPCCR. 
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Gráfico-05  Resultados  gerais  nas  avaliações  diagnóstica,  formativa  I,

Formativa II e Avaliação Final.

Fonte: Autor da Pesquisa

No gráfico,  observa-se  que a  ação  com melhor  resultado foi  solucionar  o

modelo físico seguida de compreender o problema, construir o modelo físico e por

último interpretar a solução.

No âmbito geral  de desempenho por etapas, a pesquisa demonstra que o

conteúdo ensinado de uma forma diferente (nova) complica a vida do estudante,

criando um espécie de laço (dependência) entre o sujeito e o objeto (conteúdo) de

estudo,  no  entanto,  ao  decorrer  do  ensino  programado  deduz-se  que,  os  seis

estudantes operaram nas situações problemas, apenas no plano materializado, onde

se mostra o método, o objetivo e as peculiaridades do objeto na qual se dirige as

ações, ficando falhas na execução das ações sobre a base do método orientado e o

cumprimento do objetivo dirigido na transformação do objeto em questão.

Observa-se  que,  os  a  aluno  (A-01,  A-02,  A-03,  A-04,  e  A-06)  iniciaram o

processo  apresentando  dificuldades  quanto  ao  método  de  ensino  proposto,  no

entanto  de  forma  bastante  tímida,  avançaram entre  as  etapas  verbal  externa  e

linguagem  interna,  mas  com  aproveitamento  razoavelmente  baixo,  por  não

compreender  os  procedimentos  das  ações.  O  aluno  (A-05)  manteve  um

aproveitamento  diferenciado  em  relação  aos  demais  alunos,  pois  conhecia  os
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A-04

A-05

A-06
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Diagnóstica
Formativa I
Formativa II
Avaliação Final



94

conceitos básicos de circuito elétrico em cursinho preparatório, tendo isso ao seu

favor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se deixar claro que o estudo feito realizou as etapas das ações mentais

de  Galperin  com  uso  do  ensino  problematizador  auxiliado  por  simulações

computacionais. Após todo o processo é possível não concluir, mas responder que

esta pesquisa teve como objetivo geral  “Analisar  a contribuição da resolução de

problemas experimentais em ambientes virtuais no conteúdo de Circuitos Elétricos a

partir da teoria Histórico Cultural.”. Nesse sentido, ele não só foi alcançado, como

também deixa registros importantes de um processo operado metodologicamente

com fundamentação nesta teoria cognitiva.

Os  objetivos  específicos,  foram alcançados da seguinte  forma:  O primeiro

“Diagnosticar a Atividade Situações Problema no conteúdo de circuito elétrico” deu-

se  através  da  realização  da  avaliação  diagnostica,  no  qual  diagnosticou-se  as

necessidades básicas dos alunos em relação ao que deveria saber para aprender o

novo conceito, ou seja, o conteúdo de circuito elétrico no ambiente virtual; A partir

desse objetivo, criou-se uma sequência didática, planejada na formação do conceito

do conteúdo de circuito  elétrico,  enquanto dinâmica de ações e operações para

direcionar a atividade de ensino, a partir  da construção da Base Orientadora da

Ação, no intuito de operacionalizar o sistema de Atividade de Situações Problema.

Em função disso,  desenvolveu-se um sistema de quatro avaliações (diagnóstica,

formativa I, formativa II e avaliação final) fundamental às intervenções necessárias.

Disso decorre o processo avaliativo e individual, ou seja, aluno por aluno, para saber

em que etapa do processo de assimilação, este aluno encontrava-se.

Já Atividade de Situações Problema enquanto um sistema de quatro ações,

precisa está estruturada nas condições mediante a Base Orientadora da Ação em

situações que proporciona ao aluno,  o desenvolvimento da ação em níveis mais

complexo e a partir dessa ideia buscar seu desenvolvimento cognitivo, pois com tais

habilidades  entende-se  que  este  aluno  possa  enfrentar  diferentes  tipos  de

problemas, envolvendo o mesmo conceito. 

Neste direcionamento, sabe-se que os componentes (índices ou indicadores)

do conceito no plano mental,  ainda não constituem o próprio conceito,  porque o

conceito é a imagem do objeto em seus traços essenciais, o objeto mesmo não se

esgota pela soma ou pelo sistema de seus próprios componentes, embora sejam os
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essenciais. A imagem se forma somente sobre a base da ação com o objeto, com

seu reflexo de fórmula (GALPERIN, 2013c).

Nessa  perspectiva,  os  problemas trago  na  pesquisa  através  do  simulador

computacional  são  episódios,  acontecimentos,  situações  que  envolvem

procedimentos e influências sobre o ensino (professor,  escola, currículo, didática,

avaliação, contexto, entre outros) e a aprendizagem (estudante-atividade-objeto) de

modo a conduzir a explicações ou descrições que procuram responder as questões-

foco sobre o fenômeno de interesse.

Assim, entendemos que a pergunta inicial “0 uso da resolução de problemas

experimentais em ambientes virtuais no conteúdo de Circuitos Elétricos na utilização

da Atividade de Situações Problema Experimentais (A.S.P.E), como metodologia de

ensino, fundamentado na teoria da Histórico Cultural, contribuirá para aprendizagem

significativa para os alunos da Escola Mario David Andreazza?  Após análise dos

instrumentos  infere-se  que  o  quadro  geral  da  pesquisa  demonstrou  que  em

diferentes estudantes a formação dos conceitos se detinha em níveis diferentes,

mesmo que os problemas foram 100% em ambiente virtual com uso de simulador

computacional,  pois  alguns  só  queriam resolve  as  questões  com  o  caderno  de

anotações na mão (Etapa materializada), outros através do raciocínio em voz alta

(Etapa da ação verbal externa) e uma minoria executava mentalmente alguma ação

com o conceito de circuito elétrico (Etapa da ação verbal interna) com certa solidez.

A  base  psicológica  da  pesquisa  em  questão,  cujo  resultado  expõe-se,

inclusive  na  compreensão  dos seus  componentes,  parte  do  princípio  de  que as

capacidades humanas têm uma determinação social e não hereditária. Isto significa

que o ser humano não nasce com capacidades acabadas senão que, as adquire

durante o processo de escolarização para a vida.

Portanto,  quando  analisamos  o  processo  de  desenvolvimento  intelectual,

importa-se referenciar que este deu-se através do desenvolvimento funcional, uma

vez que este se relaciona com a acumulação de novos tipos de ações intelectuais e

com a assimilação de diferentes tipos de atividade cognoscitiva, entre uma etapa a

outra, ressaltando que este desenvolvimento por etapa não se dá de forma isolada

uma  da  outra,  mas  de  forma  que  cada  uma  tem  influência  sobre  a  outra

estabelecendo uma relação direta durante o seu desenvolvimento e, de maneira

efetiva. 
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No final da pesquisa, apresenta-se um produto a sequência didática para fins

de aplicação na Educação Básica, no intuito de inserir um novo olhar no processo de

escolarização,  pois  este  produto  apresenta  base  sólida  do  conhecimento

fundamentado na Teoria em questão.
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ANEXO A

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Ilmo. Sr. Prof. Diretor Antônio de Sousa Magalhães

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada A contribuição da

Resolução de  Problemas  Experimentais  em Ambientes  Virtuais  a  partir da  Teoria  Histórico

Cultural no conteúdo de Circuito Elétrico no Ensino Médio, a ser realizada na Escola Estadual

Mario  David  Andreazza, pelos  alunos  matriculados  no  3º  Ano  do  Ensino  Médio, sob orientação

Noelson Freitas  Nascimento, com o seguinte objetivo:  Analisar  a  contribuição da  resolução de

problemas  experimentais  em ambientes  virtuais  no  conteúdo de  Circuitos  Elétricos  a  partir  da

teoria Histórico Cultural.

Necessitando portanto, ter acesso aos dados a serem colhidos no setor de Laboratório de

Informática da instituição e o uso do mesmo.

Ao mesmo tempo, pedimos autorização para que o nome desta instituição possa constar no

relatório final bem como em futuras publicações na forma de artigo científico.

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de acordo com a

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que trata da Pesquisa envolvendo Seres

Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados somente para realização deste estudo.

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem

necessários.

Boa Vista, _______ de _____________ de ________.

_____________________________________

Noelson Freitas Nascimento 

Pesquisador Responsável do Projeto

( ) Concordamos com a solicitação ( ) Não concordamos com a solicitação

_____________________________________

Profº. Antônio de Sousa Magalhães 

Diretoria da Instituição onde será realizada a pesquisa (CARIMBO)
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ANEXO B

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres Humanos

Instituição: Universidade Estadual de Roraima / Curso:  

Título:  A  Contribuição  da  Resolução  de  Problemas  Experimentais  em  Ambientes

Virtuais  a  partir  da  Teoria  Histórico  Cultural  no  conteúdo  de  Circuito  Elétrico  no

Ensino Médio.

Pesquisador: Noelson Freitas Nascimento

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de convidá-lo a

participar do projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta pesquisa científica é

Analisar a contribuição da resolução de problemas experimentais em ambientes virtuais no

conteúdo de Circuitos Elétricos a partir da teoria Histórico Cultural. A justificativa desta

pesquisa  é  a  utilização  de  um  software  de  simulação  de  experimentos,  pode  facilitar  a

compreensão de conceitos, a motivação da busca do desconhecido e objetiva minimizar um

dos  fatores  apontados  como dificultador  do  ensino  de  Física,  a  carência  de  recursos  dos

laboratórios  de  Física.  Enfim,  o  uso  deste  software  possa interagir  diretamente  com  o

conteúdo em estudo, através de experiências virtuais. Para realizar, em um laboratório real de

Física, a variedade de práticas permitidas pelo aplicativo, seria necessário um investimento

tanto na compra do material, como na sua eventual reposição. Uma outra vantagem prevista é

a racionalização do tempo, tanto na preparação das aulas, como no seu desenvolvimento.

Para tanto, faz-se necessária(o) para ser participante da pesquisa, ser maior de idade e

está cursando o terceiro ano do Ensino Médio na E.E.M.D.A. O critério de encerramento da

pesquisa será quando terminar  os temas de Circuito Elétrico Resistivo e  Circuito Elétrico

capacitivo. 

Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o relatório

final,  contendo  citações  anônimas,  estará  disponível  quando  estiver  concluído  o  estudo,

inclusive para apresentação em encontros científicos e publicação em revistas Não haverá

benefícios diretos ou imediatos para o participante deste estudo. 
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Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da

Universidade Estadual de Roraima, sob parecer n° (_______) e pelo Gestor da Escola Prof.

Antônio de Sousa Magalhães, tem conhecimento e incentiva a realização da pesquisa.

Este TERMO,  em duas vias o termo de Consentimento Livre e Esclarecimento será

impresso, para certificar que eu, _____________________________________________, na

qualidade de participante voluntário, aceito participar do projeto científico acima mencionado.

Estou ciente de que a participação na pesquisa trará riscos de constrangimento por não

estar preparado para desenvolver resolução de problema ou mesmo, no uso das ferramentas

matemáticas e habilidade quanto uso do computador. Porquanto antes de ter contato com o

computador e as ferramentas matemática, será aplicado um teste diagnostico, onde, através do

teste  de  diagnostico  será  feito  uma  sondagem e  logo  após  uma  pequena  orientação  nas

ferramentas matemática e no uso do computador.

Portanto  estou  ciente  que  o  método  utilizado  na  pesquisa  terá  como  benefício,

desenvolver habilidade em resoluções de problemas com lápis e papel e em ambiente virtuais.

Estou ciente de que após a encerramento da pesquisa não haverá acompanhamento

posterior.

Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, encerrando a

minha participação a qualquer tempo, sem penalidades.

Estou ciente de que não haverá formas de ressarcimento ou de indenização pela minha

participação no desenvolvimento da pesquisa e que as despesas tidas durante a pesquisa de

materiais didáticos e consumo será custeada pelo próprio pesquisador.

Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu

desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento. 

Assinatura do Participante: _______________________________________________ 

RG: _______________

Data:_____/_______/__________ 

Eu Noelson Freitas Nascimento (pesquisador responsável) declaro que serão cumpridas as

exigências contidas nos itens IV. 3 da Res. CNS nº 466/12.

Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para: (095) 988035718

Nome do Pesquisador responsável: Noelson Freitas Nascimento

Endereço completo: Rua: Pegasus Nº 130 Bairro: Cidade Satélite      CEP: 69.317-446.
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INTRODUÇÃO 

O produto foi criado com base na teoria Histórico cultural, norteada nas ações

mentais de Galperin, que faz uso da Base Orientado de Ação, uma série de medidas

e etapas a serem cumpridas onde o aluno é participante direto da construção do

conhecimento e o professor um mediador entre o conhecido e que quer conhecer.

Neste  contexto  a  sequência  didática  oferece  a  possibilidade  do  uso  de

simuladores e situações problemas, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo.

A humanidade passa por uma efervescência tecnológica nunca vista até o

presente momento.  A informação e  a comunicação neste contexto alcançam um

plano fundamental na vida dos indivíduos. No mundo contemporâneo, cada vez mais

as decisões políticas de peso tendem a girar em torno de problemas e questões

relacionadas direta ou indiretamente com o conhecimento científico e tecnológico.

Desse modo, o domínio desse conhecimento constitui componente importante, não

apenas para a construção de uma visão de mundo apropriada, mas também para o

exercício da própria cidadania. Assim, “é inegável que a escola precisa acompanhar

a evolução tecnológica e tirar o máximo de proveito dos benefícios que esta é capaz

de proporcionar.” (BRASIL, 2002, p.88). 

A utilização da informática educativa vem a cada dia se intensificando,  de

modo  a  criar  condições  para  que  o  professor  possa  utilizar  esta  ferramenta

tecnológica no contexto da sala de aula. Assim como em outras disciplinas, na Física

não é diferente. 

Ao mesmo tempo em que é preciso considerar que simulações não podem

substituir  atividades  concretas,  a  modelagem  computacional  possui  um  papel

importante, contribuindo para sanar parte da deficiência que os alunos possuem em

Matemática e Física, melhorando assim a sua aprendizagem, pois:

A modelagem computacional aplicada a problemas de Física transfere para
os  computadores  a  tarefa  de  realizar  os  cálculos  -  numéricos  e/ou
algébricos - deixando o físico ou o estudante de Física com maior tempo
para pensar nas hipóteses assumidas, na interpretação das soluções, no
contexto  de  validade  dos  modelos  e  nas  possíveis
generalizações/expansões do  modelo  que  possam ser  realizadas. (VEIT;
ARAUJO, 2005, p.5)

As  simulações  podem  ser  bastante  úteis,  principalmente  quando  a

experiência original for impossível de ser reproduzida pelos estudantes.
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A utilização da tecnologia, principalmente, a de laboratórios de informática

com software voltado para o planejamento, é essencial no cotidiano dos alunos para

a realização de novas tarefas e afazeres sabendo que a evolução tecnológica cresce

a cada dia, e a ausência desse conhecimento, distancia gradativamente do mundo

real.

A introdução dos recursos tecnológicos no ensino de física  em ambientes

virtuais  deve  ser  de  forma  planejada,  conduzidas  com  base  numa  política  que

privilegie as suas potencialidades, com estratégias adequadas de organização, de

disponibilização  de  conteúdo  e  de  interação  entre  estudantes,  professores  e

comunidade,  de forma a  atender  as necessidades do estudante,  proporcionando

condições adequadas de ensino-aprendizagem.

1.  A  TEORIA  DA  FORMAÇÃO  POR  ETAPAS  DAS  AÇÕES  MENTAIS  DE

GALPERIN COMPLETADA POR TALÍZINA.

A teoria da formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin é um estudo

que  compõe  um  sistema  de  determinados  tipos  de  atividades,  cujo  princípio  é

conduzir o aluno a obter novos conhecimentos e hábitos, onde cada atividade de

estudo é por sua vez, um conjunto de ações, unidas por um motivo, que asseguram

a realização do objetivo da atividade da qual fazem parte. 

Segundo  Núñez  (2009)  a  essência  da  teoria  de  Galperin  consiste  em

inicialmente encontrar a forma adequada da ação, em seguida, encontrar a forma

material de representação da ação e, por fim, transformar a ação externa em ação

interna.  Nesta concepção,  as ações antes de ser mentais,  ou seja,  internalizada

pelos estudantes passam por cinco etapas qualitativas, que são:

Etapa  da  Base  Orientadora  da  Ação:   A  primeira  etapa  constitui  a

familiarização com as condições concretas da ação e sua representação em forma

de  um  modelo  do  sistema  de  operações  adequado  à  assimilação  do  conceito.

Corresponde  à  etapa  da  Base  Orientadora  da  Ação  (BOA)  que,  na  opinião  de

Galperin,  é um elemento que determina a qualidade do processo de assimilação

(NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2013, p. 296). 

Etapa formação  da  ação  em forma material  ou  materializada: A segunda

etapa é a de formação da ação no plano material ou materializada, ou seja, com

objetos reais ou suas representações. Ação se realiza de forma detalhada segundo
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cada operação e, em cada uma desta, a orientação e o controle se realizam de

acordo com o conteúdo e não só com o resultado.

Etapa  de  formação  da  ação  verbal  externa:  A terceira  etapa  constitui  a

formação  da  ação  na  linguagem  sem  apoio  em  objetos  materiais  ou  em  suas

representações materializadas. Nesse nível, a ação se realiza usando os recursos

da linguagem externa (oral ou escrita). É uma etapa de raciocínio da atividade, que

se  executa  segundo  o  sistema  de  operações,  de  forma  detalhada,  sendo  cada

operação orientada e controlada pelo estudantes de acordo com o conteúdo e não

só com o resultado.

Etapa  da  formação  da  ação  na  linguagem externa  para  si: Nessa  etapa

(linguagem  externa  para  si),  a  ação  se  realiza  de  forma  semelhantes  à  etapa

anterior,  mas  generalizado,  independente.  Realizam-se  operações  que  são

controladas de acordo com os resultados de cada uma delas.

Etapa da ação no plano mental: Na quinta etapa (ação no plano mental), a

ação se reduz -  não é mais detalhada em todo o sistema de operações – e se

automatiza, transformando-se em fala interna, que resulta desse processo e na qual

se formam as imagens (conceitos) e as ações adequadas a ele.

Além das cinco etapas Talízina (1988) introduziu uma etapa que antecede as

demais, chamada de etapa motivacional, pois segundo ela, caso não seja trabalhada

durante  o  processo  de  ensino  programado,  esta  pode  comprometer  as  demais

etapas no planejamento da formação da ação mental e dos conceitos (TALÍZINA,

1988). No entanto “o motivo nasce do encontro entre a necessidade e o objeto, é ele

que impulsiona a atividade, uma vez que objetos e ações por si só não são capazes

de iniciá-la” (LONGAREZI e FRANCO, 2013, p.90).

2.  ATIVIDADE  DE  SITUAÇÕES  PROBLEMA  –  ASP,  NO  CONTEÚDO  DE

CIRCUITO ELÉTRCO 

A ASP está desenhada por um sistema de quatros ações invariante (numa

transformação  de  um  sistema,  se  mantém  constante)  que  são:  1ª  ação,

compreender o problema; 2ª ação, construir o sistema; 3ª ação, solucionar o sistema

e, a 4ª ação, interpretar a solução. Em cada uma das ações apresentadas existem

simultaneamente  operações  que  tem  por  objetivo  a  realização  de  cada  ação

(MENDOZA, 2009a; MENDOZA et al., 2010, 2011, 2012, 2013).
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As  respectivas  operações  da  ASP permitem  solucionar  várias  classes  de

problemas físico.

Ação Operação

1ª Ação

Compreender o Problema 

 O aluno deve fazer uma atualização
dos conhecimentos anteriores; 

 O  estudante  extrai  as
informações  do  problema,
identificando  o  conhecido  e  o
desconhecido; 

 O aluno identifica o surgimento da
situação problema; 

 O  estudante  compreende  o  (s)
objetivo (s) do problema 

2ª Ação

Construir o Modelo Físico

 Planejamento  das  suposições  e
fundamentação das hipóteses, onde
o aluno:

 Realiza  as  análises  dos
fenômenos envolvidos

 Reconhece  leis  e  as  relações
entre os conceitos

 Constrói o modelo Físico

 Analisa as unidades de medida do
modelo Físico

3ª Ação

Solucionar o Modelo Físico

 Demonstração da hipótese; 

 Análise do conceito; 

 Identificação do conceito novo; 

 Seleciona  os  instrumentos
adequados  para  solução  do
modelo; 

 Executa os procedimentos para a
solução do modelo. 

4ª Ação

Interpretar a Solução

 Verificação da solução; 

 Interpretar o resultado encontrado; 

 Comparação  do  conhecimento
obtido com os exemplos práticos do
professor; 

 Analisa o resultado em função do
objetivo do problema; 

 Analisa a partir  de novos dados e
condições  do  problema,  a
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possibilidade  de  reformular  o
problema,  construir  novamente  o
modelo  e  solucionar  e  interpretar
sua solução. 

Tabela 01 – Componentes das Ações e Operações da ASPCCR
Fonte: adaptado  de  Mendoza;  Delgado,  2009  e  Costa,  2015(acrescentando
Majmutov -1975)

Portanto, este produto está alicerçada sobre as bases da teoria psicológica de

formação  por  etapas  dos  conceitos  e  das  ações  mentais  de  Galperin,  sobre  a

direção do processo de estudo de Talízina, nos princípios de resolução de problemas

experimentais na Atividade de Situações Problemas de Mendoza (2009) e e ensino

problematizador de majmutov, como estratégia de ensino para resolver problemas

físico em especial, conteúdo de circuito elétrico. 

A ASP está centrada no estudo dos problemas físico o objetivo de prover os

estudantes de estratégias eficazes para melhorar o desempenho na resolução de

problemas.
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3. SEQUENCIA DIDÁTICA: O ENSINO DO CONTEÚDO DE CIRCUITO ELÉTRICO

A PARTIR DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EXPERIMENTAIS EM AMBIENTES

VIRTUAIS FUNDAMENTADA NA TEORIA HISTORICO CULTURAL 

Espera-se que ao chega no conteúdo de circuito elétrico o aluno já tenha

aprendido alguns conceitos do conteúdo de eletricidade.

O tratamento  didático,  aqui,  será  dividido  em cinco momento,  no  primeiro

momento  teste  diagnóstico,  segundo  momento  a  apresentação  do  software

educativo PHET como a ferramenta de auxílio para visualizar o fenômeno e fazer

comparações  em  ambiente  virtuais,  no  terceiro  momento  relacionou-se  com  as

etapas  de  intervenção  da  BOA com aulas  teóricas  e  práticas   com simulações

referentes  ao  conteúdo  de  Circuitos  elétricos,  R  todas  abordando  em  caráter

exploratório, experimental, visando a perspectiva da resolução de problemas, que

fará uso da teoria de aprendizagem de Majmutov. No quarto momento relacionou-se

com a  etapa  verbal  externa  com aulas  teóricas,  práticas  e  discursivas  e  quinto

momento  etapas  verbal  externa  para  si  e  interna,  teste  final,  ambos  usando  o

ambiente virtual.

Primeiro momento

Para constatar o conhecimento prévio dos estudantes (Objetivo do Ensino e

Nível  de  Partida  para  a  formação  e  orientação  da  BOA)  aplica  uma  avaliação

diagnóstica, em relação as ações e as operações realizadas no processo avaliativo,

que  antecede  o  processo  de  ensino  orientado  pela  Atividade  de  Situações

Problemas no Conteúdo de Circuito Resistivo – ASPCCR. 

Duração: 1horas/aula

Avaliação Diagnóstica

Nome: ________________________________ Idade: _______ Sexo: F ( ) M ( ) 
Tempo inicial da atividade: __________Tempo final atividade: _____________

1.Marque um “x”, em cada alternativa abaixo: 

a) Você já teve aulas experimentais? Sim
(  ) 

Não (  )

b) Você considera hoje capaz de planejar um experimento a
partir do objetivo? 

Sim
(  ) 

Não (  )

c)  Durante  as  aulas  de  física,  você  trabalhou  com  a
resolução de problemas? 

Sim
(  ) 

Não (  )
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d)  Você  já  trabalhou  em  ambiente  virtuais,  para  melhor
visualizar o ocorrido? 

Sim
(  ) 

Não (  )

e) Você possui afinidade com o conteúdo Circuito Elétrico? Sim
(  ) 

Não (  )

2. Explique a função e faça a representação esquemática dos seguintes dispositivos

de um circuito elétrico:

a) bateria:

b) resistor:

c) chave ou interruptor:

d) amperímetro e voltímetro:

3.  com os elementos da questão anterior  faça a esquematização de um circuito

elétrico simples, indicando o sentido da corrente.

4) considere o circuito representado na figura.

a) quantos nó, quantos ramos e quantas malhas esse circuito possui?

b) Calcule a intensidade da corrente elétrica i?

5) Considerando a figura anterior, descreve como fazer para termos: resistores em

série e resistores em paralelo?

Quadro - 01 avaliação diagnóstica

O teste diagnostico serve para detectar deficiência para um nível de partida

em relação aos conteúdos circuito  elétrico  e no enfrentamento  de questões que

envolvam problemas que  podem descrever  o  fenômenos  ali  visualizado.  Com o

resultado, desenha-se um planejamento como estratégia de pesquisa com método

didático  baseado  na  Atividade  de  Situações  Problemas no  conteúdo  de  Circuito

Elétrico em ambiente virtuais no uso do software PHET, tendo como objetivo sanar

as dificuldades dos alunos apontadas nos instrumentos aplicados e coletados, nas

abordagens específicas à análise e interpretações dos mesmos, na aplicação da

teoria de formação por etapas das ações mentais e a teoria geral de direção do

processo de estudo (MENDOZA, 2009).
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O  resultado  do  diagnóstico  norteia  o  nível  de  partida  com  relação  aos

organizadores  prévios  dos  alunos,  os  quais  implicam  no  processo  de

retroalimentação e correção dos conteúdos que envolvam esta avaliação.

Segundo momento

A apresentação do projeto e do software educativo (phet) para o estudo de

conceitos fundamentais de Circuitos elétricos utilizando simuladores, por meio de

observação e registro das simulações, em conjunto com a BOA (Base Orientadora

da Ação) – Sustenta-se na orientação do estudante ao aprender fazer, no contexto

das ações e operações da ASPCCR (Atividade Situação Problema do Conteúdo

Circuito  Elétrico  Resistivo),  transversalizada  pela  motivação  trabalhada  com  os

problemas que envolva o dia-a-dia do aluno.

Objetivo: O segundo momento tem como objetivo chamar atenção dos alunos para

as inúmeras situações cotidiana quanto ao uso das ideias de Circuitos Elétricos com

resistores  em  série  e  paralelos  como  princípio  de  desenvolvimento  do  uso  do

conceito das Leis de Ohm e Kirchhof em ambiente virtual.

Duração: 4horas/aula

O  PHET  é  um  programa  da  Universidade  do  Colorado  que  pesquisa  e

desenvolve simulações na área de ensino de ciências (http:// phet.colorado.edu) e

as  disponibiliza  em  seu  portal  para  serem  usadas  on-line  ou  serem  baixadas

gratuitamente  pelos  usuários  que  podem  ser  alunos,  professores  ou  mesmo

curiosos.

Nas simulações, o grupo procura conectar fenômenos diários com a ciência

que está por trás deles, oferecendo aos alunos modelos fisicamente corretos de

maneira acessível. As simulações são apresentadas em várias seções: Simulações

em destaque;

Novas  simulações;  Pesquisa  de  ponta;  Simulações  traduzidas  em  vários

idiomas. Além dessas seções, as simulações também são agrupadas em seções

específicas  de  cada  área  como física,  química,  ciências  da  terra  e  matemática.

Todas as simulações são classificadas de acordo com o nível de ensino. 

Em  física,  as  simulações  são  agrupadas  em  sete  categorias:  Movimento;

Trabalho, Energia e Potência; Som e Ondas; Calor e Termodinâmica; Eletricidade,

Magnetismo e Circuitos; Luz e Radiação; e Fenômenos Quânticos.
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Um  aspecto  que  merece  destaque  trata  da  facilidade  de  acesso  e  a

possibilidade de rodar a simulação em qualquer equipamento sem a necessidade de

recursos altamente específicos. Todas as simulações podem ser usadas diretamente

na  página  principal,  mas  também é  permitido  o  download.  Elas  são  geralmente

desenvolvidas  em  Flash  e,  se  o  computador  não  tiver  o  plug-in,  o  usuário  é

direcionado a baixar e instalar o recurso na sua máquina de forma simples.

Apresentar  aos  alunos  a  seguinte  situação-problema  (simulação  S01):

questões exploratória (objetivo de ensino e nível de partida).

Figura: (simulação S01)

Fonte: Autor

Começar mostrando o componentes e suas funções e as leis e conceitos que

o estabelece. 

A causa  e  a  fonte  de  voltagem  em  um  circuito  elétrico  é  o  gerador.  A

intensidade da corrente elétrica não depende apenas da voltagem, mas também da

resistência elétrica que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica.

Quando  uma corrente  elétrica  passa  por  um condutor  sólido,  um número

muito  grande  de  elétrons  livres  se  desloca  nesse  condutor.  Os  elétrons  livres

colidem entre si e colidem também contra os átomos que formam o condutor. Devido

a  essas  colisões,  os  elétrons  livres  encontram  uma  certa  dificuldade  para  se

deslocar, existe uma resistência à passagem de corrente elétrica.

A resistência elétrica  de um condutor  depende da sua espessura,  do  seu

comprimento e da condutividade elétrica do material de que é constituído o condutor

(a condutividade está relacionada ao número de portadores de carga). A resistência
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elétrica  também depende  da  temperatura.  Quanto  maior  a  temperatura,  maior  a

agitação das partículas do condutor e, portanto, maior a resistência.

A  unidade  de  resistência  elétrica  no  SI  recebe  o  nome  de  ohm,  em

homenagem a Georg Simon Ohm.

A unidade ohm é representada pela letra grega ômega, Ω: 1Ω = 1V/1A.

Lei de Ohm 

O valor da resistência (R) de qualquer condutor varia com a corrente que o

atravessa.  No  entanto,  para  determinados  intervalos  de  variação  da  corrente

elétrica,  a  variação  do  valor  de  R  é  muito  pequena  e  a  resistência  pode  ser

considerada  constante.  Neste  caso,  a  diferença  de  potencial  elétrico  V  nas

extremidades  do  condutor  é  diretamente  proporcional  à  intensidade  de  corrente

elétrica i que o atravessa.

Assim, podemos escrever: V = R . i .

A resistência elétrica é a constante de proporcionalidade. A expressão acima

é conhecida como Lei de Ohm. Quando um condutor obedece à Lei de Ohm, ou

seja, quando sua resistência elétrica é constante, ele é chamado de resistor ôhmico.

Na prática, um resistor só pode ser ôhmico dentro de determinados intervalos

de intensidade da corrente elétrica que o atravessa, mas a expressão U = R . i é

válida tanto para condutores ôhmicos, como para os não-ôhmicos.

Em um circuito elétrico, a finalidade dos resistores é limitar a intensidade da

corrente elétrica. Essa limitação se dá devido à dissipação de energia elétrica em

forma de  calor.  Mas  os  resistores,  em geral,  não  são  dispositivos  destinados  à

geração de calor. Pelo contrário, o calor neles gerado é um complicador, pois altera

o seu valor nominal, podendo prejudicar outros componentes próximos, além disso,

representa energia não aproveitada.

As associações dos resistores podem ser feitas em  série  ou em  paralelo.

Pode ocorrer,  também,  uma parte  em série  e  outra  parte  em paralelo,  o  que  é

chamado de associação mista. 

Associação em série

Todos  os  resistores  são  percorridos  pela  mesma  corrente  elétrica.  Essa

associação  oferece  apenas  um  caminho  para  a  corrente  elétrica.  O  caso  da

simulação S01 com a chave aberta da malha 2 temos um circuito em série.
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A resistência do resistor equivalente, em uma associação em série, é igual à

soma das resistências dos resistores associados.

A associação  de  resistores  em  série  não  é  conveniente  para  aparelhos

elétricos em uma residência, por exemplo. Se um aparelho estivesse desligado ou

deixasse de funcionar, interromperia todo o circuito.

Associação de resistores em paralelo

Neste  momento  será fechada a chave da segunda malha e tirado toda a

resistência do R1  do simulador S01 e assim Formando Simulador S02,  onde obterá

resistores em paralelos. Assim se apresenta um sistema de resistores em paralelo

Figura S02

Quando os resistores estão ligados de modo que são oferecidos dois ou mais

caminhos para a corrente elétrica, se diz que a associação é em paralelo. O número

de caminhos para a corrente elétrica é igual ao número de resistores e os terminais

de todos os resistores devem estar ligados à mesma fonte de energia.

Características da associação em paralelo é que a corrente total se divide,

passando uma parte por cada resistência, de modo que pela resistência maior passa

a intensidade menor e vice-versa.  O inverso da resistência do resistor equivalente,

em uma associação em paralelo, é igual à soma dos inversos das resistências dos

resistores associados.

Veja algumas consequências de uma associação de resistores em paralelo

usando o amperímetro e voltímetro

 Se  um  dos  aparelhos  é  desligado  ou  danificado  os  outros  não  sofrem

nenhuma alteração no seu funcionamento.

 A d.d.p. é a mesma para todos os resistores associados.
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 Se as resistências são iguais, a corrente elétrica total é dividida em partes

iguais.

 Quando as resistências são diferentes, o resistor de menor resistência é o

que é percorrido por maior intensidade de corrente, portanto é o que dissipa maior

potência.

 Quanto maior for o número de resistores associados, menor será a resistência

e,  consequentemente,  maior  será  a  intensidade  de  corrente  elétrica  total  da

associação. Na instalação elétrica de uma residência, por exemplo, são colocadas

chaves automáticas ou disjuntores, que se desligam quando a corrente ultrapassa

um certo valor, para evitar acidentes devido ao superaquecimento dos fios.

Associação mista de resistores

Quando  ocorrer  em  um  circuito  elétrico  uma  associação  onde  alguns

resistores estão em série e outros, em paralelo. Colocamos uma resistência no R1,

Neste caso, temos uma associação mista. A resolução de uma associação mista,

resolve-se por partes, verificando o que está em série e o que está em paralelo e

aplicando as equações correspondentes.

Leis de Kirchhoff:

Estas leis são baseadas em princípios de conservação de energia e de carga.

Para sua aplicação são necessárias as seguintes definições: nó, ramo e malha. 

Considere o simulador S02, circuito elétrico da figura e sua representação através

dos símbolos

Lei dos nós

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1877) enunciou a lei dos nós, considerando o

princípio de conservação da carga elétrica.

A soma das intensidades das correntes elétricas que chegam a um nó é

igual à soma das intensidades das correntes elétricas que saem do nó.

Lei das malhas

Percorrendo-se uma malha,  em um mesmo sentido,  a soma algébrica

das tensões encontradas em cada elemento do circuito é igual a zero.
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Ao se percorrer uma malha, ou seja, um circuito fechado, o somatório das

diferenças de potencial deve ser nulo, pois o ponto inicial é o mesmo que o ponto

final.

Aplicando-se as leis de Kirchhoff a um circuito elétrico podemos determinar a

intensidade  da  corrente  nos  diferentes  ramos,  a  resistência  equivalente  dos

resistores,  bem  como  a  resistência  interna  e  ou  a  força  eletromotriz  e  contra-

eletromotriz de geradores.

Para aplicar as leis de Kirchhoff na resolução de um circuito elétrico devemos

seguir as etapas descritas a seguir:

1ª) Identificar os nós e malhas do circuito.

2ª) Arbitrar um sentido para a corrente em cada ramo.

3ª) Escolher um sentido para percorrer cada malha.

4ª) Aplicar a lei dos nós aos (n -1) nós, sendo n o número total de nós do circuito.

5ª) Aplicar a lei das malhas. O número de equações obtidas a partir da aplicação das

leis dos nós e malhas deve ser suficiente para calcular as incógnitas desejadas, por

exemplo, i1, i2, i3, R1, R2, etc.

6ª)  Montar  um  sistema  de  equações  e  resolvê-lo,  determinando  os  valores

desconhecidos para as intensidades de corrente, resistências, voltagem, etc.

7ª)  Analisar  os  resultados  obtidos  para  as  intensidades  de  corrente  elétrica  e

determinar o sentido da corrente. Se a intensidade obtida é positiva, ou seja, i > 0,

significa que o sentido arbitrado na segunda etapa está correto. Se i < 0, o sentido

convencional da corrente elétrica é contrário ao sentido arbitrado.

Avaliação

 Usar o modelo para análise de desempenho individual;

 Os alunos identifica os conceitos envolvidos;

 Analisar a necessidade de corrigir o processo.

Ao finalizar a aula, fazer uma análise para constatar se realmente os alunos

assimilaram o conteúdo e apresentar nova situação-problema para que eles tentar

resolver em casa e levar no dia seguinte.
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Terceiro Momento: - Introdução da Ação em forma Materializada – Sustenta-se na

orientação do estudante, no saber fazer, sob ações e operações da ASP de maneira

Correta.

Objetivo:  a segunda etapa tem por objetivo desenvolver os conceitos que Envolva

Circuito Elétrico que será construído a partir de situações-problemas que envolva

seu dia-a-dia como princípio motivador no desenvolvimento.

Duração: 2horas/aula

Método de Ensino:

 Iniciar  a  aula  procurando saber  quem resolveu  os  problemas levado para

casa;

 Ministrar a aula de forma dialogada apresentando situação problema no uso

do Software PHET;

Desenvolvimento

 Propor que os alunos executem as atividades orientadas usando ambiente

virtual PHET;

 Procurar identificar se eles entenderam as orientações;

 Procurar  identificar  se  eles  tentaram  enfrentar  os  problemas  de  forma

independente, através de tentavas e erros.

Apresentar aos alunos a simulação (S02)

Usaremos Lâmpadas incandescentes no lugar do resistor para visualizar a

luminosidade (as lâmpadas no Phet vem com Resistencia não potência como as

industrializadas que compramos nos supermercados).

S02. Um circuito é formado por três lâmpadas idênticas, em série e paralela ligadas

a uma bateria de 12 V, conforme a figura. Analise as situações:

Figura 02: Simulação S02
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O  primeiro  passo  é  desenhar  o  circuito  dado,  usando  as  ferramentas

necessária fornecida pelo software PHET, seguindo as informações fornecida será

gerado  o  esquema da  figura.  Uma vez  que  se  trata  de  uma análise  Circuito  R

usamos os componentes: gerador,  fios e resistores para formação do circuito.  O

amperímetro  e  voltímetro  usaremos  inicialmente  para  mostrar  a  relação  entre  a

voltagem e a intensidade da corrente elétrica e resistência. Aplicando as Leis de

Ohm e Kirchhof.

As mudanças no circuito para analise chamaremos de testes.

- Primeiro teste: será colocado valores para o gerador e os resistores das

lâmpadas que no qual enumeramos cada um e verificar a relação entre eles com a

intensidade da corrente elétrica. Com a chave aberta na malha 2, colocamos R1= 10Ω

e  R2 =  0  Ω e o gerador  com 10V, nota se com uso de um amperímetro que a

intensidade da corrente é 1A. Qual o sentido da corrente elétrica? A corrente elétrica

passa por todas as ramas do circuito elétrico? Justifique.

- Segundo teste: no mesmo circuito R será mantida a resistências elétricas

R1=  10Ω e  R2 =  0  Ω e dobrando a tensão para 20V,  temos uma intensidade da

corrente igual a 2A. verificando a relação entre a tensão e a resistência elétrica das

lâmpadas.  Aumentando  a  tensão  elétrica  aumenta  a  intensidade  da  corrente?

Porquê?

- Terceiro teste: colocamos a tensão em 10v e a resistência elétrica R1= 20Ω e

mantendo  R2 = 0  Ω, O que acontece com a intensidade da corrente? Faça uma

comparação com segundo teste. Isto podemos dizer que é a aplicação da Lei de

Ohms? 
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- Quarto teste: adicionando uma resistência no resistores das lâmpadas  R2,

onde ainda não havia resistência nenhuma nos testes anteriores, mantida a tensão

na fonte com 10V e nos resistores das Lâmpadas R1 = 05Ω e Lâmpadas R2 = 05Ω, e

verifica-se  com  o  amperímetro  que  obteve  o  mesmo  resultado  do  teste  1  a

intensidade da corrente 1A. Porque? Justifica. É possível demonstrar que colocando

resistores em série a resistência equivalente se torna igual a soma das resistências

correspondentes de cada resistor, modificando os valores no circuito elétrico dado?

Faça demonstrando.

- Quinto teste:  neste momento será fechada a chave da segunda malha e

tirado  toda  a  resistência  do  R1,  onde  obterá  resistores  em  paralelos.  Assim  se

apresenta  um  sistema  de  resistores  em  paralelo.   Como  mostra  a  figura  S03.

Tomando como valores a tensão da fonte 15V e R1 = 0 Ω e R2 = 15Ω; R3 = 15Ω será

verificado que a corrente elétrica é 2A. 

Simulador S03

A corrente elétrica será 2A em todas as ramas? Justifique sua resposta. O brilho da

Lâmpada L02 e idêntica a L03? Porque?

- Sexto teste: Com uso do Amperímetro e o voltímetro faça uma análise em

todo  o  circuito  elétrico,  observando  cada  rama  nó  e  malha  e  descreva  o  que

acontece com a tensão e a amperagem em cada momento.

- Sétimo teste: Quantas malha neste circuito? Sabendo que a corrente elétrica

ao se percorrer uma malha, ou seja, um circuito fechado, o somatório das diferenças

de potencial deve ser nulo, pois o ponto inicial é o mesmo que o ponto final.
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-oitavo teste: A lei dos nós é dita por Gustav Robert Kirchhoff, considerando o

princípio de conservação da carga elétrica. Que diz:  A soma das intensidades das

correntes  elétricas  que  chegam a  um nó  é  igual  à  soma  das  intensidades  das

correntes elétricas que saem do nó.  Quantas vezes você observa este fenômeno

neste experimento?

Avaliação

 Usar o modelo para análise de desempenho individual;

 Os alunos responde individualmente o problema?

 Os alunos identifica os conceitos envolvidos no problema?

 Utiliza o modelo da ASP para resolver os problemas?

 Avaliação continua no uso do Ambiente Virtual PHET (Formativa I );

 Analisar a necessidade de corrigir o processo.

Nesta  perspectiva,  os  resultados  da  avaliação  formativa  I  implica  na

existência de diversas maneira de manuseio do simulador para obter respostas e

análise de resultados diferentes que tiveram que enfrentar, buscando induzi-los a

desenvolver  habilidades  e  criatividade  de  compreender,  criar,  resolver  e

interpretar as informações dos problemas que envolveram modelo de circuitos

elétricos resistivo. 

Nesta  etapa,  espera-se,  que  o  estudante  deva  ter  claro  os  conceitos

trabalhados e saiba resolver os problemas se apropriando das ações da ASPCCR

como critério de mudança entre as etapas.

Quarto Momento: -  Introdução da Ação Verbal  Externa – Sustenta-se  na

orientação  e  controle  do  estudante,  no  saber  explicar,  alicerçados  nas  ações  e

operações da ASP de maneira Correta, seja na forma escrita ou verbal.

Neste  processo  sistematizado  de  ações  em  resolução  de  problemas  em

ambiente virtuais, como metodologia de ensino do conteúdo de Circuito elétrico, pois

o ensino reflete o fenômeno da realidade, objetivo que se desenvolve de maneira

dialética (MAJMUTOV, 1983) a direção deste processo de ensino, requer o controle

sistêmico (TALÍZINA, 2000) quanto ao conhecimento relacionado entre as ações no
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processo de assimilação, retroalimentação e correção de forma cíclica para cumprir

os objetivos de ensino nesta fase.

Objetivo:  analisar a capacidade do estudante na argumentação e explicação de

circuito elétrico resistivo em serie e paralelo nas Leis de Ohms, Kirchhof utilizando a

resolução dos problemas experimentais no uso do simulador PHET.

Duração: 2horas/aula

Método de Ensino:

 Iniciar  a  aula  procurando saber  quem resolveu  os  problemas levado para

casa;

 Ministrar  a  aula  de  forma  expositiva  e  dialogada  apresentando  situação

problema de circuito resistivo em serie e paralelo no uso do Software PHET;

 Finalizar a aula com nova situação-problema.

Desenvolvimento

 Propor aos alunos que executem as atividades orientadas usando ambiente

virtual PHET;

 Procurar identificar se eles entenderam as orientações;

 Procurar  identificar  se  eles  tentaram  enfrentar  os  problemas  de  forma

independente, através de tentavas e erros.

Apresentar aos alunos a simulação (S03), (resolver individualmente e responder

em alta voz as perguntas solicitadas).

Quadro 1 - Prova Oral
Prova Oral (Etapa Verbal)
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Simulador S 04
1 - De que modo estão ligadas a lâmpadas L01 e L02? e a Lâmpada L03?
2 - Antes de fechar o circuito você consegue prever como serão os brilhos das
lâmpadas L01, L02 e L03?
3 - Abra a chave que dá acesso a lâmpada 03. De que modo isto afeta o brilho
das lâmpadas L01 e L02?
4 - Qual a lâmpada de maior luminosidade? Porque?
5 - Com a chave aberta que dá acesso a L03 A corrente elétrica na lâmpada
L01 é de 0,6 A, qual será a corrente elétrica na lâmpadas L02? Justifique sua
resposta.
6 - Fechando a chave que dá acesso a L03, qual será a voltagem nos terminais
de cada uma das lâmpadas? Porquê?
7 - Se a lâmpada L02 queimar, o que acontecerá com o brilho da L01 e L03?
Por quê?
Autor: próprio autor no uso do Phet 

A realização da prova oral, é mediante o computador do pesquisador, ou do

estudante, sem que os outros alunos ouvem as respostas do mesmo.

Em termos teóricos, nesta etapa, deduz-se que, as quatro ações da ASPCCR

deve ser respondida pelo aluno, na forma oral, de forma independente, ou seja, sem

a ajuda do professor ou do colega enquanto resolve a situação problema.

Critérios de Avaliação

 Usar o modelo para análise de desempenho individual;

 Os alunos responde individualmente o problema?

 Os alunos identifica os conceitos envolvidos no problema?
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 Existem informações adicionais?

 Utiliza o modelo da ASP para resolver os problemas?

 Avaliação no uso do Ambiente Virtual PHET (Formativa II);

 Analisar a necessidade de corrigir o processo.

Nesta etapa, os estudante deve responder aos questionamento do professor,

sobre as quatro ações da ASP utilizada durante o processo sistemático de resolução

de  problemas  com  o  conteúdo  de  circuito  elétrico  manuseando  o  software  e

respondendo  oralmente  as  questões  aplicando  as  Leis  e  conceitos  de  circuito

Resistivo.

Quinto Momento: - Introdução: Formação da Ação Linguagem Externa para Si –

Sustenta-se  na  orientação  do  aluno,  no  saber  explicar,  em  diferentes  situações

trabalhadas na sala, alicerçadas nas ações e operações da ASP de maneira clara,

ou seja, na capacidade de transferência para novas situações problemas.

Objetivo:  Analisar a capacidade do estudante em conhecer as Leis de Ohms, nó,

rama e malha em um circuito elétrico resistivo em diferentes contexto, no uso do

ambiente virtual PHET.

Duração: 2 horas/aula

Método de Ensino:

 Iniciar  a  aula  procurando saber  quem resolveu  os  problemas levado para

casa;

 Ministrar  a  aula  de  forma  expositiva  e  dialogada  apresentando  situação

problema em circuito elétrico resistivo no uso do Software PHET;

 Finalizar a aula com nova situação-problema.

Desenvolvimento

 Analisar se os estudantes resolveu o problema de forma independente;

 Foi capaz de generalizar o conceitos;

 Conseguiu aplicar a outras situações e /ou contextos diferentes
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Simulação S05
1)  Com  as  chaves  do  circuito  fechadas  compare  o  brilho  das  quatro
lâmpadas sendo de 10Ω todas elas.  Qual  delas  brilha  mais?  Qual  brilha
menos? Justifique.
2) O que acontecerá se a chave da lâmpada A for desligada? Justifique.
3) E se ligar a chave de A e desligar a chave de C? justifique.
4)  Porque  a  Lâmpada  D  continua  desligada?  Faça  modificações  nas
resistências das lâmpadas e verifique se a possibilidade de D acender. Se
não houver justifique.
5) Quantos Nós e malhas tem esse circuito? 
6) com uso do amperímetro verifica em cada rama a intensidade da corrente
elétrica e comente se é a mesma ou não justificando a resposta.
7) Com base nos conceitos de circuito elétrico Resistivo, qual é a maneira
ideal para fazer instalação elétrica em uma residência? Justifique.

Quadro 1 – Verbal externa para si
Autor: próprio autor no uso do Phet 

As  questões  envolvem  característica  heurísticas,  no  intuito  de  motivar  no

enfrentamento  dos  problemas,  pois  o  professor  controla  as  operações,

retroalimentação  e  correção  necessárias  durante  o  processo  de  ensino,

assegurando  um  caminho  mais  sólido  na  assimilação  dos  conceitos  de  circuito

elétrico resistivo.

É  importante  que  todos  os  alunos  realizam  suas  atividades  de  pesquisa

usando laboratório virtual com o simulador PHET e lápis e papel no laboratório de

informática, de forma individual, monologada e dialogada. A prova final os alunos em

silêncio,  frente  ao  professor  da  disciplina  de  física,  usando  o  computador  como

ferramenta de análise do fenômeno no uso do software PHET e lápis e papel para

descrever e resolver problema quando solicitado.

Este processo finaliza, às 12horas de pesquisa em sala de aula, na disciplina

de física, conteúdo de circuito elétrico Resistivo em série e paralelo. 
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Critérios de Avaliação

 Usar o modelo para análise de desempenho individual;

 Os alunos responde individualmente o problema?

 Os alunos identifica os conceitos envolvidos no problema?

 Existem informações adicionais?

 Utiliza o modelo da ASP para resolver os problemas?

 Avaliar  a  capacidade  de  transferência  no  uso  do  Ambiente  Virtual  PHET

(prova final);

 Analisar a necessidade de corrigir o processo.

Nesta  fase  da  pesquisa,  as  ações  (processos  orientado,  executado  e

controlado) estão avaliadas como ações mentais. Espera-se que, o estudante saiba

dissociar conceitos particulares e resolver problemas em contextos diferentes, como

pré-requisito  da  generalização,  de  forma  independente  sem  ajuda  do  professor,

colegas ou material de apoio, ou seja, automatização das ações trabalhadas.

Avaliação Final (generalizada)

Duração: 1horas/aula

(S06), (generalizada).  Apresentar  aos  alunos  a  Atividade  prática  com  o  uso  de

simulações exploradas pelos alunos usando o software PHET e lápis e papel.

1º) Três pilhas em série ligadas a uma lâmpada. Observe o circuito.

2º) Acrescente mais uma lâmpada em série. Depois mais uma. Observe e anote os

resultados. (Use lâmpadas idênticas);

3º) Três pilhas em série ligadas a três lâmpada. Observe. Acrescente uma lâmpada

em paralelo com a primeira. Observe. Acrescente mais uma lâmpada em paralelo.

Observe e anote os resultados. Compare com o resultado da 2ª expriência. (Use

lâmpadas idênticas);

4º) Use o amperímetro e o voltímetro para realizar medidas nos circuitos.

5º) Faça um relatório explicando cada experiência e os seus resultados. De acordo

com a teoria estudada, explique o que aconteceu com o brilho das lâmpadas, com a
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intensidade da corrente e com a voltagem obtida em suas medidas em cada caso e

explique porque aconteceu assim.

6º) Suas observações estão de acordo com a teoria? Explique.

7º) Com uso do simulador de Circuito elétrico Resistivo, faça um esquema de ligação

residencial  para  que  todas  as  lâmpadas  tenha  o  mesmo  brilho.  E  Justifique

aplicando as Leis Kirchhof. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de uma sequência didática no uso da ASP (atividade de Situações

Problema), buscando uma transformação da atividade externa para uma atividade

interna por meios de etapas qualitativas de ensino programado. Onde o professor

tem o papel de conduzir o processo de ensino no ritmo, motivação, investigação,

habilidade e competência através do ensino problematizador.

Naturalmente que neste processo requer três pilares: primeiro, construir uma

BOA que  satisfaça  o  modelo  proposto;  segundo,  dirigir  o  processo  cognitivo  e

terceiro, manter os estudantes motivados.
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	Ela é 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. (...) A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamados de “brotos” ou “ flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento.
	...Um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento da criança.
	O conceito de atividade é bastante familiar na tradição da filosofia marxista. A atividade, cuja expressão maior é o trabalho, é a principal mediação nas relações que os sujeitos estabelecem com o mundo objetivo. Conforme Vygotsky, o surgimento da consciência está relacionado com a atividade prática humana, a consciência é um aspecto da atividade laboral. (PÉREZ et al. 2000)
	A expressão ação mental sugere a existência de uma correlação entre dois aspectos usualmente considerados dissociados entre si. Enquanto o termo ação relaciona-se com a dimensão prática, influenciada pelas condições materiais e objetivas (externas), o termo mental refere-se a algo que acontece na dimensão psicológica (interna), que envolve elementos de natureza abstrata e imaterial.
	Considera o aluno como um ser ativo no processo de apreensão do conhecimento em que a prática é o elemento principal da aprendizagem, desde que esteja alicerçada por uma Base Orientadora da Ação, que direciona uma escolha consciente de uma dentre diversas possibilidades de ação. O aluno compreende o significado operacional do conceito, buscando e experimentando a sua utilidade na resolução dos problemas, ao invés de memorizar fórmulas e resolver exercícios de maneira mecânica, ou seja, sem compreender o que se realiza. Assim, o aluno deve não apenas aprender a fazer, mas também saber explicar como e porque está agindo de determinada maneira (RODRIGUES; FRANÇA, 2012, p. 07).
	Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios meios, experimenta a tensão e goza o triunfo da descoberta. Experiências tais, numa idade suscetível, podem gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar, por toda a vida, a sua marca na mente e no caráter.
	A Resolução de Problemas, de acordo com alguns estudos, pode ser admitida não mais como um simples conteúdo discutido em sala de aula, e sim como uma metodologia que proporciona ao aluno o desenvolvimento do raciocínio, a capacidade de refutar e verificar a resposta encontrada, além de permitir conceber a frustração como uma etapa da aprendizagem.
	Os desafios para experimentar ampliam-se quando se solicita aos alunos que construam o experimento. As exigências quanto à atuação do professor, nesse caso, são maiores que nas situações precedentes: discute com os alunos a definição do problema, conversa com a classe sobre materiais necessários e como atuar para testar as suposições levantadas, os modos de coletar e relacionar os resultados.
	Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens, é imprescindível que ele seja instaurado através de um diálogo constante, entre o conhecimento, os alunos e os professores. E isso somente será possível se estiverem sendo considerados objetos, coisas e fenômenos que façam parte do universo vivencial do aluno(...). Assim, devem ser contempladas sempre estratégias que contribuam para esse diálogo.
	“Retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência para além das situações convencionais de experimentação em laboratório. As abordagens mais tradicionais precisariam, portanto, ser revistas, evitando-se ‘experiências’ que se reduzem à execução de uma lista de procedimentos previamente fixados, cujo sentido nem sempre fica claro para o aluno”.
	“Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu alcance, em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, como projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver desafios, estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas reais.” (ibidem, p. 84).
	As cargas fluem somente quando são “empurradas” ou “impelidas”. Uma corrente sustentada requer um dispositivo de “bombeamento” adequado para fornecer uma diferença de potencial elétrico – uma voltagem. Se carregarmos duas esferas condutoras, uma positivamente e outra negativamente, podemos obter uma grande voltagem entre as esferas. Esta, entretanto, não pode ser uma boa fonte de voltagem, pois quando as esferas são conectadas por meio condutor, os potenciais acabam se igualando após um breve fluxo de carga. Ela não é prática. Geradores elétricos e baterias químicas, por outro lado, são fontes de energia em circuitos elétricos e são capazes de sustentar um fluxo constante de carga. (Hewitt, 2002, p. 393)
	As cargas elétricas que constituem a corrente possuem energia elétrica, que, no circuito externo converte-se em outra forma de energia (por exemplo, térmica nos resistores). A função do gerador é repor essa energia, quando a corrente o atravessa, isto é, quando as cargas percorrem o circuito interno, para que estas possam depois, circular novamente no circuito externo. Essa energia, que se converte em energia elétrica das cargas, pode ser de vários tipos, conforme a natureza do gerador. A bateria de automóvel e as pilhas secas fornecem energia elétrica a partir da energia química (gerador químico); as usinas hidrelétricas e os dínamos, a partir da energia mecânica (gerador mecânico); as usinas nucleares, a partir da energia nuclear (gerador nuclear), as usinas termelétricas e as termo pilhas, a partir da energia térmica (gerador térmico), etc.
	Para que uma carga elétrica q (supostamente positiva, como sabemos) receba essa energia elétrica ao atravessar o gerador, este deve realizar um trabalho sobre a carga. A relação entre o trabalho realizado e a carga elétrica define uma grandeza característica do gerador chamada força eletromotriz (fem) usualmente representada por ε (Penteado et al., 2001, p. 461)
	Não tem sentido para um ensino desenvolvimentista, tratar de continuar para a próxima etapa sem que a maioria dos estudantes estejam sabendo que se exigirá deles. Assim devemos definir que a avaliação em todas as etapas (controle do processo) é para servir como retroalimentação para corrigir. Se a aprendizagem da turma não se correspondem com as exigências dos objetivos de ensino, será necessário utilizar todos os recursos possíveis incluindo o reforço e o uso de recursos didáticos especiais. O papel do professor é determinante nesta etapa (MENDOZA; TINTORER, 2013, p. 294).
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