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RESUMO

ATIVIDADES DIDÁTICAS DE FÍSICA MEDIADAS POR HIPERMÍDIA:
POTENCIALIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE COGNITIVA 

AUTOR: MURYEL PYETRO VIDMAR
ORIENTADORA: INÉS PRIETO SCHMIDT SAUERWEIN

O objetivo principal desta pesquisa consistiu em investigar em que medida a estruturação de atividades
didáticas de Física baseadas nos pressupostos da Teoria da Flexibilidade Cognitiva e mediadas por
hipermídia contribui para potencializar a realização de travessias temáticas por estudantes do ensino
médio. Utilizamos como concepção de pesquisa a investigação-ação, na qual são desenvolvidos ciclos
caracterizados  pelos  momentos  de  planejamento,  ação,  observação  e  reflexão.  Nesse  sentido,  o
momento de planejamento da investigação-ação consistiu na elaboração de atividades didáticas de
Física  estruturadas com base  nos  pressupostos  da  Teoria  da  Flexibilidade  Cognitiva.  As  referidas
atividades foram mediadas tecnologicamente por recursos educacionais hipermídia e abordaram os
conhecimentos físicos associados a temática energia elétrica nas residências. Nos momentos de ação
e observação da investigação-ação, essas atividades didáticas foram implementadas com estudantes
de terceira série do ensino médio de uma escola da rede pública estadual, localizada na cidade de
Santa Maria – RS. Por fim, no momento de reflexão, avaliamos as atividades didáticas implementadas
através  da análise da resolução dos estudantes  às atividades,  com foco em conformidade com o
objetivo principal da pesquisa. Os resultados obtidos nos permitiram concluir que a estruturação das
atividades  didáticas  de  Física,  baseadas  nos  pressupostos  da  Teoria  da  Flexibilidade  Cognitiva  e
mediadas por hipermídia,  contribuiu para potencializar  a realização das travessias temáticas pelos
estudantes, essencial para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Isso porque essa estruturação
possibilitou  a  eles  desenvolverem  adequadamente  os  aspectos  fundamentais  dessas  travessias,
associados a desconstrução e reconstrução de conceitos: análise de mini casos e casos a partir dos
temas  de  análise  conceitual  associados;  e  travessia  em mini  casos  para  compreender  como  um
determinado tema se aplica em casos e mini casos distintos.

Palavras-chave: Atividade didática de Física. Hipermídia. Travessia temática. Flexibilidade cognitiva.
Ensino médio.



ABSTRACT

DIDACTIC ACTIVITIES OF PHYSICS MEDIATED BY HYPERMEDIA:
POTENTIALITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE FLEXIBILITY

AUTHOR: MURYEL PYETRO VIDMAR
ADVISOR: INÉS PRIETO SCHMIDT SAUERWEIN

The main objective of this research is to investigate to what extent the structuring of didactic activities of
Physics based on the assumptions of the Cognitive Flexibility Theory and  mediated by hypermedia
contribute for potentialize the development of thematic criss-crossing by high school students.  We use
as  research  conception  the  action-research,  in  which  are  developed  cycles  characterized  by
momentspotentialize of planning, action, observation and reflection. In this sense, the planning moment
of action-research consisted in the elaboration of didactic activities of Physics structured based on the
assumptions  of  the  Cognitive  Flexibility  Theory.  These  activities  were  mediated  technologically  by
hypermedia  educational  resources  and  treate  of  the  physical  knowledges associated with  thematic
electric  energy  in  the  homes.  In  the moments  of  action and observation of  action-research,  these
didactic activities were implemented with students from third grade of high school  of a state public
school, located in the city Santa Maria – RS. To finish, at the moment of reflection, we evaluated the
didactic activities implemented through the analysis of the student's resolution to the activities, with a
focus on the main objective of  the research. The results  obtained allowed us to conclude that  the
structuring of didactic activities of Physics, based on the assumptions of the Cognitive Flexibility Theory
and mediated by hypermedia, contribute for potentiate the development of thematic criss-crossing by
students, essential for the development of cognitive flexibility. This is because this structuring made
possible them to adequately develop the fundamental aspects of these criss-crossings, associated with
deconstruction  and  reconstruction  of  concepts:  analysis  of  mini  cases and  cases according to  the
associated conceptual analysis themes; and criss-crossing in mini cases to understand how a certain
theme applies in distinct cases and mini cases.

Keywords: Didactic activity of Physics. Hypermedia. Thematic Criss-Crossing. Cognitive flexibility. H igh
school.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Estruturamos o texto em sete capítulos. No capítulo um, justificamos a escolha e a relevância

da  temática  da  pesquisa,  delimitamos  o  problema  de  pesquisa,  explicitamos  os  objetivos  geral  e

específicos, bem como as estratégias de pesquisa para o alcance desses objetivos.

Os  conceitos  guia  no  planejamento  das  atividades  didáticas  de  Física  –  hipermídia  e

flexibilidade cognitiva – são abordados no capítulo dois.

No capítulo três, tratamos de alguns dos documentos oficiais para a Física do ensino médio –

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), Orientações Educacionais Complementares aos

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  2002),  Orientações  curriculares  para  o  ensino  médio

(BRASIL,  2006),  Ensino  Médio  Inovador  (BRASIL,  2011a)  e  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da

Educação Básica (BRASIL, 2013a) –, destacando de que forma a flexibilidade cognitiva aparece na

concepção de ensino-aprendizagem e nas estratégias presentes nos referidos documentos.

Já no capítulo quatro, situamos a flexibilidade cognitiva nas áreas de ensino e pesquisa em

ensino  de  Física  e  Ciências,  através  de  uma  pesquisa  bibliográfica  realizada  em publicações  de

periódicos das referidas áreas.

No capítulo cinco, discutimos a concepção e estruturação da pesquisa, classificando-a quanto

aos  objetivos  e  aos  procedimentos  técnicos.  Ainda,  abordamos  a  organização  dos  momentos  da

pesquisa, contexto e sujeitos da mesma, além dos instrumentos de coleta de dados e das estratégias

para análise desses dados.

No capítulo seis,  descrevemos as etapas para o planejamento das atividades didáticas de

Física,  destacando  a  seleção  da  temática  a  ser  trabalhada,  a  organização  geral  da  temática,  a

definição e sistematização dos casos, mini casos e temas de análise conceitual, além da consulta a

materiais. Apresentamos, por fim, o conjunto de atividades didáticas planejadas, com seus respectivos

materiais do professor e material do aluno.

Concluímos com o capítulo sete, no qual relatamos os aspectos gerais da implementação de

cada uma das atividades didáticas. Ainda, abordamos como ocorreu a análise dos dados obtidos. Por

fim, apresentamos e discutimos os resultados obtidos com essa análise, tendo em vista o problema de

pesquisa e os objetivos geral e específicos.
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1.2 JUSTIFICATIVA

1.2.1 Trajetória acadêmica

Desde o início do curso de graduação em Física – Licenciatura Plena, na Universidade Federal

de Santa Maria (UFSM), em 2007, tive contato com o computador em algumas disciplinas.  No ano

seguinte, as tecnologias educacionais em rede estiveram mais presentes no curso. Nas disciplinas de

Didática I  e Didática II  da Física, foi  abordada a utilização da informática como ferramenta para o

ensino médio. Além disso, utilizei recursos e ferramentas do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem

Moodle1, trabalhando na perspectiva da resolução de problemas de Física mediada por tecnologias.

Em 2009 e 2010, ao longo dos quatro Estágios Supervisionados em Ensino de Física e de

minha atuação como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no

subprojeto  Física,  tive  a  oportunidade de planejar  e  implementar  aulas e  atividades com recursos

educacionais hipermídia.

As referidas experiências ao longo de minha graduação me instigaram a investigar a mediação

das tecnologias  educacionais  em rede no processo  de  ensino-aprendizagem de  Física.  Assim,  no

primeiro  semestre  de  2011,  ingressei  no  curso  de  Mestrado  do  Programa  de  Pós-Graduação em

Educação da UFSM, dentro da linha de pesquisa intitulada “Práticas Escolares e Políticas Públicas”,

tendo como temática de pesquisa a educação mediada por tecnologias livres.

Ao longo do Mestrado, realizei uma pesquisa, no âmbito do curso de Física – Licenciatura

Plena da UFSM, na qual investiguei em que medida as características potencializadas pela hipermídia

educacional  (flexibilidade  cognitiva,  interatividade,  interação  e  visualização)  contribuem

significativamente para o  desenvolvimento de atividades de estudo de Física,  e,  com isso,  para a

compreensão dos conhecimentos físicos abordados no ensino médio (VIDMAR, 2013).

Na referida pesquisa, apontamos como uma das possibilidades de continuidade a inserção de

atividades de estudo de Física mediadas por hipermídia no âmbito do ensino médio, avaliando se as

mesmas contribuem para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva nos estudantes.

Assim, no primeiro semestre de 2013, ingressei no curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (PPGECQVS) da UFSM, dentro da

linha de pesquisa intitulada “Educação Científica: Processos de Ensino e Aprendizagem na Escola, na

Universidade e no Laboratório de Pesquisa”. A temática da pesquisa, no âmbito do doutorado, busca

dar continuidade a referida investigação realizada no mestrado.

1 Acrônimo de Modular Object-Oriented Dinamic Learning Environment.
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1.2.2 Ensino-aprendizagem de Física

Políticas públicas educacionais voltadas ao ensino médio de Física – como os PCN+ (BRASIL,

2002), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) e  as Diretrizes Curriculares

Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013a) – explicitam a ideia de que a formação geral que a

escola precisa proporcionar aos seus estudantes tem como objetivo principal ampliar a compreensão

que eles têm do mundo em que vivem.

Este  objetivo  mais  amplo  requer,  sobretudo,  que  os  estudantes  se  apropriem  de

conhecimentos científicos e desenvolvam competências para lidar com as situações que vivenciam ou

que venham a vivenciar, muitas delas novas e inéditas (BRASIL, 2002, 2013a). Nessa perspectiva, o

processo de ensino-aprendizagem é visto como a reconstrução constante do que já se sabe, e não de

forma redutora como simples aquisição mecânica de conhecimento.

Em situações complexas e/ou inéditas, é preciso que o estudante seja capaz de transferir os

conhecimentos  construídos  (PESSOA  e  NOGUEIRA,  2009)  para  compreendê-las.  A  noção  de

competências pretende que o estudante “mobilize seus conhecimentos em contextos distintos daquele

em que aprendeu, para poder se relacionar com o mundo”. (BRASIL, 2006, p. 48).

Nesta linha, Pozo e Crespo (2009) abordam a velocidade de mudança dos conhecimentos e

das demandas formativas na sociedade atual,  enfatizando a importância de que os sujeitos sejam

aprendizes flexíveis que possam dispor de procedimentos e capacidades de aprendizagem que os

possibilite adaptar-se às referidas demandas. Os autores enfatizam que a meta da educação precisa

ser “[…] tornar mais transferível e generalizável o conhecimento. A aprendizagem escolar deve ser

situada em sua origem, em seu ponto de partida, mas suas metas devem ser mais gerais, devem

facilitar a transferência do conhecimento de um contexto para outro” (POZO e CRESPO, 2009, p. 129,

grifo do autor).

A Teoria  da Flexibilidade  Cognitiva,  proposta  no  final  da década de 80  por  Rand Spiro  e

colaboradores,  vai  ao  encontro  das  referidas  preocupações.  Ela  enfatiza  o  desenvolvimento  da

flexibilidade cognitiva como essencial  na construção, organização e transferência do conhecimento

face a novas situações e contextos de utilização (SPIRO e JEHNG, 1990). Os pressupostos dessa

teoria  foram  desenvolvidos  a  partir  da  constatação  de  que  os  estudantes  tinham  dificuldade  em

transferir conhecimentos para novas situações (SOUSA, 2004; ALEIXO, 2008).

Em relação ao ensino de Ciências, Pozo e Crespo (2009) apontam que é muito comum que

algo  aprendido  pelos  estudantes  se  dilua  ou  se  torne  difuso  quando  se  trata  de  aplicar  esse
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conhecimento a um problema ou situação nova.  Os autores também citam o caso específico  dos

problemas quantitativos, nos quais se observa fraca generalização dos procedimentos construídos para

outros contextos. Isso porque, assim que é alterado o formato ou o conteúdo conceitual do problema,

os estudantes apresentam dificuldades em aplicar o que foi aprendido a essa nova situação (POZO e

CRESPO, 2009).

Em consonância, Echeverría e Pozo (1998) destacam que a transferência dos conhecimentos

construídos para um novo contexto “[…] constitui o problema de aprendizagem mais difícil de superar,

tanto  para  as  teorias  da  aprendizagem  como  para  a  própria  prática  didática  e  educacional”.

(ECHEVERRÍA e POZO, 1998, p. 41). Os autores abordam que essa transferência se torna difícil de

um  assunto  para  outro  e  de  uma  área  para  outra,  mas  especialmente  quando  se  trata  de  um

conhecimento  construído  em  aula  para  um  contexto  mais  cotidiano.  E  essa  dificuldade  ocorre

principalmente devido à diferença entre os contextos nos quais o estudante aprende inicialmente e os

novos contextos para os quais precisa fazer a transferência (ECHEVERRÍA e POZO, 1998).

As políticas públicas educacionais citadas anteriormente explicitam ainda a importância de que

as estratégias  de  ensino-aprendizagem,  no  âmbito  das  Ciências  da  Natureza,  sejam modificadas,

capacitando o estudante a resolver problemas e a procurar as informações necessárias, de modo a

utilizá-las nos contextos em que forem solicitadas (BRASIL, 2006).

Neste contexto,  fundamentados pelos pressupostos  da Teoria  da Flexibilidade Cognitiva,  e

considerando a dificuldade na transferência dos conhecimentos científicos (POZO e CRESPO, 2009;

ECHEVERRÍA e POZO, 1998) e a importância da flexibilidade cognitiva, destacamos a relevância da

temática  desta  pesquisa,  que  busca,  através  da  estruturação  de  atividades  didáticas  de  Física,

contribuir  para potencializar  a realização de travessias temáticas por estudantes do ensino médio,

essencial para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

Em que medida a estruturação de atividades didáticas de Física baseadas nos pressupostos

da Teoria da Flexibilidade Cognitiva e mediadas por hipermídia contribui para potencializar a realização

de travessias temáticas por estudantes do ensino médio?
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1.4 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO

1.4.1 Objetivo geral

Investigar  em  que medida  a  estruturação  de  atividades  didáticas  de  Física  baseadas  nos

pressupostos  da  Teoria  da  Flexibilidade  Cognitiva  e  mediadas  por  hipermídia  contribui  para

potencializar a realização de travessias temáticas por estudantes do ensino médio.

1.4.2 Objetivos específicos

 – Investigar de que forma a flexibilidade cognitiva aparece na concepção de ensino-aprendizagem e

nas estratégias presentes em alguns dos documentos oficiais para a Física do ensino médio;

 – Situar a flexibilidade cognitiva nas áreas de ensino e pesquisa em ensino de Física e Ciências,

buscando subsídios para a elaboração e avaliação das atividades didáticas de Física.

– Identificar na estruturação das atividades didáticas de Física os elementos que contribuem de forma

mais expressiva para potencializar a realização de travessias temáticas.

1.5 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS

 – Analisar alguns dos documentos oficiais para a Física do ensino médio, com foco na concepção de

ensino-aprendizagem e nas estratégias de ensino presentes;

 – Realizar uma pesquisa bibliográfica em publicações de periódicos das áreas de ensino e pesquisa

em ensino de Física e Ciências, com foco na flexibilidade cognitiva;

–  Planejar  atividades  didáticas  de  Física  estruturadas  com  base  nos  pressupostos  da  Teoria  da

Flexibilidade Cognitiva e mediadas por recursos educacionais hipermídia;

 – Implementar as atividades didáticas de Física com estudantes de ensino médio de uma escola da

rede pública estadual;

– Avaliar as atividades didáticas de Física implementadas, com foco nas potencialidades das mesmas

para desenvolver flexibilidade cognitiva.





CAPÍTULO 2 – CONCEITOS GUIA NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS DE FÍSICA

2.1 HIPERMÍDIA

O conceito de hipermídia é complexo e está diretamente associado a outros dois conceitos:

hipertexto e multimídia (REZENDE e COLA, 2004; MACHADO e NARDI, 2006; DA SILVA, 2009, 2012;

REZENDE, SOUSA e BARROS, 2012).

Por  hipertexto  entendemos um sistema computacional  que  representa  nós  de  informações

textuais, organizadas de modo não linear, através de ligações conceituais (REZENDE e COLA, 2004;

MACHADO e NARDI, 2006; GRISOLÍA e GRISOLÍA, 2009; REZENDE, SOUSA e BARROS, 2012).

Nessa  linha,  Da  Silva  (2012)  aborda  o  hipertexto  como um texto  digital  composto  por  blocos  de

conteúdos interligados por links – que geralmente são outros textos –, permitindo que o estudante faça

uma leitura na ordem que desejar e proporcionando conexões entre os conceitos que possam levar à

formação de significados relevantes para ele (MACHADO e NARDI, 2006; GRISOLÍA e GRISOLÍA,

2009).

Já multimídia compreende a conjugação em uma mesma tecnologia de diversas mídias – tais

como textos, áudios, imagens, vídeos, animações e simulações – para representar uma informação

(MACHADO e NARDI, 2006; GRISOLÍA e GRISOLÍA, 2009), mas sem ou com poucas possibilidades

de  alteração  na  ordem  da  apresentação  das  informações;  ou  seja,  com  pouca  interatividade

(REZENDE e COLA, 2004; DA SILVA, 2012; REZENDE, SOUSA e BARROS, 2012). Essa diversidade

de  mídias  “[...]  permite  que  a  informação  seja  apresentada  segundo  múltiplas  representações,

reforçando as ideias contidas nos textos e ampliando as possibilidades para associações pertinentes

dos conceitos na estrutura cognitiva do aluno” (MACHADO e NARDI, 2006, p. 475-476).

Nesse sentido, Rezende e Cola (2004) afirmam que a hipermídia consiste na interseção entre

multimídia e hipertexto (Figura 1).

O conceito de hipermídia pode ser visto como a interseção entre os conceitos de multimídia
e hipertexto, na medida em que se trata de sistemas computacionais que ligam informações
de forma não sequencial, como os sistemas de hipertexto e que utilizam múltiplos meios para
representar a informação, como os materiais multimídia (REZENDE e COLA, 2004, p. 1).

Nessa linha, Coutinho (2005) se refere à hipermídia como uma organização não linear de

acesso à informação, tendo como suporte o computador em rede. E essa informação, de acordo com a

autora,  pode  integrar  diversas  mídias  simultaneamente,  como áudios,  imagens,  gráficos  e  vídeos.

Salgado (2008) aborda o fato de que funcionar em rede traz à hipermídia a vantagem de poder ser

amplamente acessada.
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Figura 1 – Conceito de hipermídia

Fonte: REZENDE e COLA (2004, p. 1, adaptado)

Conforme mencionamos, a hipermídia consiste em uma forma de organizar uma informação

que une os conceitos de hipertexto e multimídia numa só linguagem (MACHADO e NARDI, 2006, 2007;

DUARTE e REZENDE, 2008; DA SILVA, 2009, 2012; GRISOLÍA e GRISOLÍA, 2009).  É importante

esclarecer que hipermídia não é sinônimo de hipertexto e de multimídia; ela se diferencia da multimídia

por apresentar  um grau de interatividade superior  e com mais informações audiovisuais  do que o

hipertexto (DA SILVA, 2012).

Desse modo, a hipermídia apresenta um potencial específico para o ensino de Física, visto que

possibilita/contribui para:

i) simular fenômenos físicos (REZENDE, 2001; DUARTE e REZENDE, 2008);

ii)  considerar o estilo cognitivo de cada estudante (REZENDE, 2001; DUARTE e REZENDE, 2008;

GRISOLÍA e GRISOLÍA, 2009);

iii)  organizar  o  conhecimento  de  acordo  com  as  necessidades  conceituais  de  cada  estudante

(REZENDE, 2001; DUARTE e REZENDE, 2008);

iv) relacionar conceitos físicos com aplicações práticas do cotidiano através de vídeos e simulações

(DUARTE e REZENDE, 2008);

v) visualizar e interpretar os fenômenos (MACHADO e NARDI, 2007);

vi) compreender as informações (DUARTE e REZENDE, 2008; GRISOLÍA e GRISOLÍA, 2009);

vii) ilustrar e enriquecer o conteúdo (DUARTE e REZENDE, 2008; GRISOLÍA e GRISOLÍA, 2009);

viii) tornar mais desafiante a resolução de problemas (DUARTE e REZENDE, 2008).

A hipermídia  permite  o  acesso  à  informação de  forma não  linear.  Assim,  o  estudante,  ao

interatuar  com a hipermídia,  está  a todo momento estabelecendo relações próprias entre diversos

caminhos  (DA SILVA,  2009).  Essa  interatividade  pode ser  definida  previamente  pelo  professor  ou
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explorada  de  acordo  com  a  necessidade  e  interesse  do  estudante  (MACHADO  e  NARDI,  2006;

DUARTE e REZENDE, 2008; REZENDE, SOUSA e BARROS, 2012).

Da Silva (2012) cita que a hipermídia educacional, ou seja, aquela elaborada para finalidades

educacionais, possui características diferentes daquelas planejadas para outros fins. Nesse caso, há

uma intencionalidade explícita de conduzir o estudante a uma navegação por um documento que é

voltado para um determinado domínio de conhecimento, em que o ponto central na hipermídia é o

conteúdo.

Assim, é essencial que o professor, considerando os objetivos de seu planejamento didático,

forneça possíveis caminhos para direcionar o estudante na interatuação com o material,  atentando

para que ele não se perca nem se distancie do conteúdo específico que está sendo abordado (DA

SILVA, 2012).

2.2 FLEXIBILIDADE COGNITIVA

2.2.1 Conceituando flexibilidade cognitiva

Quando diante de situações complexas e/ou novas situações, é necessário que o sujeito seja

capaz de transferir conhecimentos e desenvolver novo repertório comportamental para compreendê-

las. É nesse contexto que surge a importância da flexibilidade cognitiva.

O conceito de flexibilidade cognitiva é estudado por vários autores, que atribuem a ele diversas

interpretações e significados (GUERRA, 2012).

Para Scott (1962), a flexibilidade cognitiva consiste na facilidade com a qual as estruturas de

conhecimento (estrutura  cognitiva)  do sujeito  são alteradas em resposta a determinados estímulos

ambientais. Já segundo Eslinger e Grattan (1993), ela se refere à capacidade de mudar estruturas do

pensamento e da ação para compreender, processar e responder a situações de diferentes maneiras.

Outras interpretações e significados para o conceito são discutidos por Guerra, Rodrigues e

Curião (2010), que afirmam que a flexibilidade cognitiva é “umas vezes entendida como a capacidade

do indivíduo para alterar formas de representação do conhecimento, outras, de forma mais prática,

como a sua capacidade de desenvolver novas respostas.” (GUERRA, RODRIGUES e CURIÃO, 2010,

p. 2).

A flexibilidade cognitiva pode também ser percebida como uma função mental que permite ao

sujeito mudar estratégias e cenários mentais,  principalmente no contexto da solução de problemas
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(GUERRA, RODRIGUES e CURIÃO, 2010). Nesse sentido estão envolvidos os seguintes princípios

fundamentais:  “(i)  a  flexibilidade  cognitiva  é  uma  competência  que  implica  um  processo  de

aprendizagem;  (ii)  envolve  a  adaptação  do  conhecimento  às  transformações ambientais;  (iii)  essa

adaptação será feita  para novas situações que saiam da rotina habitual  do indivíduo.”  (GUERRA,

RODRIGUES e CURIÃO, 2010, p. 2).

Mesmo  discutindo  diversas  interpretações  e  significados,  esses  autores  optam  por  uma

definição  própria  de  flexibilidade  cognitiva,  atribuindo  a  ela  um  sentido  mais  amplo.  Para  eles,

flexibilidade cognitiva consiste em uma “[…] função cognitiva superior que permite ao indivíduo: (i)

reinterpretar situações; (ii) reestruturar o conhecimento e em função disso (i) adaptar ou (ii) desenvolver

respostas funcionais.” (GUERRA, RODRIGUES e CURIÃO, 2010, p. 3).

Coni, Juric e Andrés (2010) relacionam o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva à memória

de  trabalho,  e  entendem  essa  flexibilidade  como  a  capacidade  de  considerar  vários  aspectos  de

estímulos de forma simultânea; de lidar com múltiplas possibilidades em mente.

Já Ison (2014) aborda o conceito de flexibilidade cognitiva a partir do contexto da resolução de

problemas interpessoais. Para a autora, ele diz respeito à “[…] capacidade dos indivíduos de elaborar

uma representação mental das relações entre os elementos que compõem um problema, sendo que

essa  representação  pode  variar  dependendo  das  características  do  contexto.”  (ISON,  2014,  p.  1,

tradução nossa).

Dentre outros autores, para além dos já mencionados, o conceito de flexibilidade cognitiva

também é abordado por Rand Spiro e colaboradores no âmbito da Teoria da Flexibilidade Cognitiva.

Optamos nesse trabalho pela perspectiva contida na referida teoria, uma vez que ela: aborda o

conceito  de  flexibilidade  cognitiva  com  ênfase  nos  processos  de  ensino-aprendizagem;  discute

aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva; e apresenta estratégias para

consubstanciar  esses  aspectos  e,  com  isso,  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade

cognitiva.

É sobre essa teoria que falaremos com mais detalhes na próxima seção.

2.2.2 Teoria da Flexibilidade Cognitiva

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) consiste em uma teoria de ensino-aprendizagem,

representação do conhecimento e transferência do conhecimento (SPIRO e JEHNG, 1990; SPIRO et

al., 1992; PEDRO, 2005; LEITE e LEÃO, 2015), desenvolvida por Rand Spiro e colaboradores no final
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da década de 80 (CARVALHO, 1998).

O foco de aplicação dessa teoria está na construção de conhecimento de nível avançado em

domínios pouco estruturados (SPIRO et al., 1988; SPIRO e JEHNG, 1990; CARVALHO, 1998, 2000;

PINHO, 2006), tendo sido desenvolvida como uma resposta às dificuldades apresentadas no referido

contexto (SPIRO et al., 1992; DIAS, 2000; BOLACHA e AMADOR, 2003; MARQUES, CARVALHO e

GUIMARÃES, 2004; ALEIXO, 2008).

A TFC inspirou-se na obra Investigações Filosóficas, de Wittgenstein, que cria a metáfora da

“travessia da paisagem em várias direções” (CARVALHO, 1998; PEDRO, 2005). Essa teoria emerge do

construtivismo e assume-se como uma particularização da teoria construtivista (ALEIXO, 2008; PINHO,

2006), uma vez que possui um foco de aplicação mais restrito (PEDRO, 2005).

Mesmo se constituindo em uma teoria construtivista, os autores defendem que a abordagem

presente na TFC

[…]  acrescenta  uma  nova  dimensão  de  processamento  cognitivo  às  abordagens
construtivistas comumente aceitas. Essa dimensão está relacionada com o caráter flexível da
aquisição,  representação  e  utilização  das  estruturas  de  conhecimento  mobilizadas  na
compreensão de uma dada situação. (PEDRO, 2005, p. 111).

Nesse sentido, o objetivo é proporcionar ao sujeito a construção de esquemas flexíveis ao

longo do processo de construção do conhecimento, para que ele desenvolva a flexibilidade cognitiva,

essencial para a transferência desse conhecimento em novas situações (CARVALHO, 1998). É a partir

desse objetivo principal que a TFC está estruturada.

Cabe sublinhar que essa abordagem possui uma ênfase educacional que não está apenas na

aprendizagem  de  conceitos,  mas  em  um  objetivo  formativo  mais  amplo  que  consiste  em  uma

compreensão de mundo articulada por parte do sujeito, para que ele possa se relacionar com o mundo

de forma crítica e reflexiva.

Spiro et al. (1988) consideram a construção do conhecimento em três níveis sequenciais: nível

introdutório (ou de iniciação), nível avançado e nível de especialização. Assim, o nível avançado de

construção de conhecimento situa-se numa posição intermediária, consistindo em uma aprendizagem

para além da fase introdutória num dado domínio, mas antes do nível de especialização nesse domínio

(CARVALHO, 1998; PEDRO, 2005).

À  medida  que  passamos  de  uma  introdução  inicial  de  algum  assunto  em  uma  área  do

conhecimento para estágios mais avançados de construção de conhecimento, os conteúdos tendem a

se tornar mais complexos, e a base da sua aplicação menos estruturada (SPIRO e JEHNG, 1990).

Nesse sentido, os principais objetivos de aprendizagem no nível avançado de construção de

conhecimento estão relacionados com: i) domínio da complexidade conceitual, em que o estudante
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precisa alcançar uma compreensão profunda do conteúdo (SPIRO et al., 1988; SPIRO et al., 1992;

CARVALHO, 1998, 2000, 2011; SPIRO, COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b); e ii) transferência do

conhecimento, isto é, o desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento construído em

situações novas que diferem em suas características daquelas da aprendizagem inicial (SPIRO et al.,

1988;  SPIRO  e  JEHNG,  1990;  CARVALHO,  1998,  2011;  SOUSA,  2004;  PEDRO,  2005;  SPIRO,

COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b).

Em relação aos domínios de conhecimento pouco estruturados, essa expressão advém da

tradução da expressão original utilizada pelos autores da TFC, que é “ ill-structured domain” (PEDRO,

2005). Esses domínios caracterizam-se pela:

i) complexidade conceitual (SPIRO e JEHNG, 1990; PEDRO, 2005). Cada exemplo de aplicação do

conhecimento geralmente envolve diversos conceitos interligados, cada um dos quais individualmente

complexo (SPIRO et al., 1988; SPIRO et al., 1992; CARVALHO, 2011; VASCONCELOS e LEÃO, 2012);

ii) irregularidade entre as situações de aplicação do conhecimento (SPIRO e JEHNG, 1990; SPIRO et

al., 1992). Assim, para a análise das novas situações de aplicação de conhecimento, em vez de se

recuperar estruturas rígidas e pré-determinadas do conhecimento (CARVALHO, 1998), é preciso se

apoiar na construção de estruturas flexíveis (PEDRO, 2005). Isso porque, nesse caso, os contextos

são diversificados,  de modo que um mesmo conhecimento pode ser  utilizado de diversas formas,

aplicado  para  uma variedade de  situações (SPIRO et  al.,  1988;  SPIRO e  JEHNG,  1990;  SPIRO,

COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b; VASCONCELOS e LEÃO, 2012). Na Física, por exemplo, pode-

se utilizar o princípio de conservação da energia para explicar como ocorre a produção da energia

elétrica  nas  usinas  hidrelétricas,  ou  mesmo  para  discutir  a  eficiência  de  uma  máquina  térmica

(VIDMAR, DE BASTOS e ABBEG, 2014).

Essas características acabam dificultando os movimentos de: i) ir de situações de aplicação

para conceitos, em que o problema está em identificar os conceitos relevantes; e ii) ir de conceitos para

situações de aplicação, em que o problema está em adaptar a maneira como o conceito é utilizado

para essas situações específicas (SPIRO et al., 1988; SPIRO e JEHNG, 1990).

Spiro  e  Deschryver  (2009)  atentam para  o  fato  de  que  pouca  estruturação  não  deve  ser

confundida com complexidade. A complexidade sozinha não significa pouca estruturação, uma vez que

há domínios bem estruturados que demonstram complexidade. A característica central que faz essa

distinção  é  a  regularidade  (ou  falta  dela)  demonstrada  pelos  conceitos  através  das  situações  de

aplicação do conhecimento.

Mesmo  explicitando  características  relacionadas  aos  domínios  de  conhecimento  pouco
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estruturados, os autores da TFC esclarecem que inclusive aqueles domínios de conhecimento que são,

de modo geral, mais bem estruturados, possuem aspectos de pouca estruturação, especialmente em

níveis mais avançados (SPIRO et al., 1992).

Desse modo, os autores argumentam que em todos (sem restrições) domínios que envolvem a

aplicação do conhecimento, naturalmente ocorrem situações que são pouco estruturadas (CARVALHO,

1998, 2000, 2011; REZENDE e COLA, 2004; ALEIXO, 2008; SPIRO e DESCHRYVER, 2009). Logo,

mesmo que os conceitos sejam bem estruturados no abstrato, a aplicação dos mesmos em situações

concretas  possui  características de pouca estruturação (SPIRO et  al.,  1992),  de tal  forma que os

autores afirmam, taxativamente, que todos os domínios de conhecimento que envolvam a aplicação de

conhecimento a situações concretas são pouco estruturados (MARQUES, CARVALHO e GUIMARÃES,

2004; PEDRO, 2005; CARVALHO, 2011).

O objetivo principal da aprendizagem em domínios pouco estruturados consiste na construção

de estruturas flexíveis do conhecimento para aplicação em situações específicas (DESCHRYVER e

SPIRO, 2009). Esses autores enfatizam a dificuldade da aprendizagem nesse contexto.

Uma  das  mais  importantes  recomendações  da  TFC  para  a  construção  de  conhecimento

avançado em domínios pouco estruturados é a utilização de múltiplas representações do conhecimento

(SPIRO e JEHNG, 1990), que favoreçam a transferência desse para novas situações (REZENDE e

COLA, 2004; REZENDE, GARCIA e COLA, 2006).

As  múltiplas  representações  do  conhecimento  se  referem  a  dois  aspectos  principais:  i)

múltiplas formas de organização do conhecimento, através de casos, mini casos e temas de análise

conceitual interligados (SPIRO et al., 1992; REZENDE, 2001; SOUZA e LEÃO, 2015); e ii) múltiplas

mídias – textos, imagens, gráficos, animações, vídeos – para apresentação do conhecimento (caso,

mini caso e tema) (PEDRO, 2005).

A implementação dos princípios da TFC num contexto  de ensino baseado em computador

precisa considerar os objetivos da aprendizagem e também a natureza do domínio de conhecimento

em questão (PINHO, 2006). Nessa linha, Spiro e Jehng (1990) afirmam que a hipermídia é a mais

adequada para aprendizagem de nível avançado, para objetivos de aprendizagem de transferência que

requerem flexibilidade cognitiva, em domínios pouco estruturados (DESCHRYVER e SPIRO, 2009).

Assim,  a  hipermídia  se constitui  no principal  recurso didático para implementação da TFC

(BOLACHA e  AMADOR,  2003;  LEÃO,  SOUZA e  MOREIRA,  2011),  contribuindo  para  promover

características de flexibilidade cognitiva (SPIRO et al.,  1992). Isso por que ela: i)  possibilita  que a

informação possa ser interligada (LEÃO, SOUZA e MOREIRA, 2011); ii) permite que o mesmo material
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possa ser explorado de forma não linear, de acordo com diferentes percursos, de diferentes modos

(SPIRO et al., 1992; CARVALHO, 1998; DIAS, 2000; SPIRO, COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b); iii)

favorece o desenvolvimento, por parte dos estudantes, de suas próprias representações da informação

ao construírem o conhecimento (REZENDE, GARCIA e COLA, 2006); iv) possibilita apresentar  um

determinado  conhecimento  através  de  diferentes  mídias,  tais  como  textos,  imagens,  gráficos,

animações e vídeos (SPIRO et al.,  1992; PEDRO, 2005). Desse modo, a hipermídia contribui para

concretizar as múltiplas representações do conhecimento.

Além da contribuição significativa da hipermídia para a implementação da TFC, é importante

salientar  a  reciprocidade dessa  contribuição,  na  medida  em que a  TFC também contribui  para  a

implementação  da  hipermídia  no  processo  de  ensino-aprendizagem  (SPIRO,  COLLINS  e

RAMCHANDRAN, 2007b).

Nessa linha, Spiro e Jehng (1990) abordam que uma dificuldade comum com a utilização da

hipermídia  é  que  o  estudante  acaba se  perdendo em um labirinto  de  conexões,  de  modo que  a

abordagem da TFC organizada a partir de casos e mini casos contribui para diminuir essa dificuldade.

Conforme mencionamos, a TFC é voltada à abordagem de conhecimentos de nível avançado

em  domínios  pouco  estruturados.  Cabe  aqui  destacar  que  as  atividades  didáticas  de  Física

desenvolvidas em nossa pesquisa estão em consonância com esse contexto, na medida em que: i) o

objetivo principal das mesmas é que os estudantes do ensino médio compreendam profundamente os

conceitos físicos envolvidos e os apliquem em situações novas, em conformidade com os objetivos de

aprendizagem dos conhecimentos de nível avançado; e ii)  abordam a aplicação dos conhecimento

físicos em situações concretas, trazendo ao domínio de conhecimento aspectos de pouca estruturação.

As  investigações  já  realizadas  permitem  concluir  que  a  TFC  contribui  para  promover  o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva,  essencial  na transferência do conhecimento para novas

situações  (CARVALHO,  2000;  MARQUES,  CARVALHO  e  GUIMARÃES,  2004).  E  é  sobre  o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva que falaremos, mais detalhadamente, a seguir.

2.2.3 Flexibilidade cognitiva no âmbito da TFC

O objetivo principal da TFC é promover o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (DIAS,

2000; PINHO, 2006; CARVALHO, 2011; LEITE e LEÃO, 2015), que consiste na “capacidade que o

sujeito desenvolve de, perante uma situação nova,  reestruturar  o conhecimento para a solucionar”

(CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002, p. 1).
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Não se pretende, deste modo, a mera memorização de um assunto. Pretende-se, isso sim,
que o sujeito, quando deparado com uma situação detentora de novidade, seja capaz de
reestruturar as suas estruturas de conhecimento por forma a solucionar um dado problema,
isto é,  adquira a flexibilidade cognitiva necessária para a transferência de conhecimento.
(PEDRO e MOREIRA, 2000, p. 31).

Nesse contexto, a transferência de conhecimentos está relacionada com a aplicação do que foi

aprendido  a  novas  situações.  E  para  isso,  desenvolver  a  flexibilidade  cognitiva  é  imprescindível

(CARVALHO, 1998; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002).

Uma situação nova de aplicação de conhecimento envolve a combinação de diversos conceitos

(PEDRO, 2005),  podendo estar associada, por exemplo, a um problema a ser resolvido (SPIRO e

JEHNG, 1990; CARVALHO, 2000). O aspecto central na identificação dessa situação nova é que nela

precisa haver características que a diferem da situação de aprendizagem (CARVALHO, 1998).

A  base  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade  cognitiva  consiste  na  capacidade  de

reorganização do conhecimento necessário para resolver uma situação nova (PINHO, 2006). E para se

obter  essa reestruturação,  é preciso que o conhecimento seja  construído de uma forma particular

(CARVALHO, 1998, 2000).

Conforme abordamos anteriormente, um dos aspectos necessários é a existência de múltiplas

representações do conhecimento (Spiro et al., 1988; PEDRO e MOREIRA, 2000; REZENDE e COLA,

2004; PEDRO, 2005). Os autores da teoria argumentam que como o foco está na utilização flexível do

conhecimento, esse precisa ser ensinado de uma forma flexível (CARVALHO, 1998; SOUSA, 2004).

Nessa linha, Carvalho (2000) afirma que “o conhecimento que vai ser utilizado em diferentes situações

precisa de ser ensinado de diferentes modos” (CARVALHO, 2000, p. 173).

A TFC aborda  ainda  outros  aspectos  necessários  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade

cognitiva (SPIRO et al., 1988; CARVALHO, 1998, 2000; REZENDE, 2001, 2002; CARVALHO et al.,

2002; REZENDE e COLA, 2004; PEDRO, 2005; REZENDE, GARCIA e COLA, 2006):

– construção flexível de conhecimento;

– concepção do conhecimento conceitual como conhecimento em utilização, de modo que o significado

de um conceito está vinculado ao seu contexto de aplicação;

– enfoque no caso como unidade de análise dos domínios de conhecimento;

– análise de muitos casos diferentes;

– desconstrução de casos e mini casos através de diferentes temas;

– estabelecimento de ligações entre mini casos de diferentes casos;

– promoção de diversas ligações entre conceitos e casos.

É importante destacar a dificuldade de implementação da TFC, apontada por seus autores,
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tendo  em  vista  a  diversidade  de  aspectos  envolvidos  que  procuramos  mencionar  (MARQUES,

CARVALHO e GUIMARÃES, 2004).

Nas próximas subseções abordaremos com mais detalhes as estratégias sugeridas no âmbito

da TFC para consubstanciar os referidos aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade

cognitiva.

2.2.4 Caso

Buscando dar resposta ao desenvolvimento do domínio da complexidade e da capacidade de

transferir  o conhecimento de maneira flexível  para situações novas, a TFC utiliza uma abordagem

centrada no estudo de casos (CARVALHO, 2000; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002; PEDRO,

2005; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). Nesse sentido, o ponto de partida para analisar um

domínio de conhecimento é um caso (PINHO, 2006).

De acordo com Spiro e Jehng (1990), casos são coisas que realmente acontecem. Podem ser

um caso médico, um evento histórico, uma notícia, um exemplo, uma situação em contexto (PINHO,

2006; CARVALHO, 2011; VASCONCELOS e LEÃO, 2012). Consistem em situações concretas em que

se  aplica  o  conhecimento  conceitual  (CARVALHO,  2000).  A utilização  de  casos  no  ensino  busca

proporcionar uma aprendizagem contextualizada (CARVALHO, 1998; PINHO, 2006). Assim,

O termo conceito é usado como referência ao conhecimento conceitual e abstrato. O termo
caso  designa  exemplos,  situações  ou  acontecimentos  reais.  Os  casos  podem,  em
consequência, ser quaisquer acontecimentos reais detentores de complexidade nos quais
seja aplicável conhecimento conceitual  (MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011, p.  137,
grifo do autor).

No âmbito da teoria, os casos são imprescindíveis e não possuem a função de apenas ilustrar

um conceito abstrato (SPIRO e JEHNG, 1990);  eles são essenciais para uma posterior  análise de

novos casos (PEDRO, 2005).  Essa importância é explicitada por Pinho (2006) quando cita que “a

análise do domínio de conhecimento a partir de casos constitui um dos pilares fundamentais da TFC”

(PINHO, 2006, p. 63).

É importante  esclarecer  também que,  nessa  abordagem,  a  ideia  não  é  deixar  de  ensinar

conceitos.  Tanto  esses  quanto  os  casos são  essenciais.  O que  se  altera  é  a  forma com que os

conhecimentos teóricos são trabalhados: no contexto de casos reais de sua aplicação, não no abstrato

(SPIRO  et  al.,  1988;  CARVALHO,  1998).  Em  vez  de  construir  conhecimento  de  exemplos,  “o

conhecimento é nos exemplos” (SPIRO, COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b, p. 96, tradução nossa,

grifo do autor).
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Nessa linha, Spiro e Jehng (1990) citam que a TFC

[...] não negligencia casos para ensinar conceitos, e nem conceitos para ensinar casos –
ambos são ensinados no contexto do outro. A aprendizagem é situada, mas o conhecimento
abstrato não é ignorado. Nossa abordagem ensina conceitos e casos simultaneamente, não
separadamente: conceitos na prática. (SPIRO e JEHNG, 1990, p. 199, tradução nossa, grifo
do autor).

Essa integração entre a aprendizagem de conceitos e casos, em que uma está devidamente

pensada em termos da outra (SPIRO e JEHNG, 1990), possibilita ao estudante conhecer um conceito

aplicado a casos reais, “podendo explorar por níveis de aprofundamento e relacioná-los, construindo

conhecimento de forma flexível” (SILVA, LEÃO e SOUZA, 2015, p. 37). Nesse sentido, SPIRO et al.

(1992) afirma que

A estrutura conceitual genérica é particularizada não apenas para o contexto de um caso
específico, mas também para os outros conceitos simultaneamente aplicáveis para a análise
daquele caso. Isso é, cada caso ou exemplo mostra-se uma entidade complexa que requer
para sua compreensão múltiplas representações conceituais.  (SPIRO et al.,  1992, p.  70,
tradução nossa).

Nesse contexto de construção de conhecimento flexível, Carvalho et al. (2002) destaca que

“quantos  mais  casos  se  analisarem,  mais  ideias  se  tem sobre  como estudar  e  analisar  um caso

aumentando a capacidade de transferir  o conhecimento para novas situações.” (CARVALHO et al.,

2002, p. 1).

Em relação à escolha dos casos, é importante que eles abranjam diferentes perspectivas do

conceito,  de modo a auxiliar  na sua compreensão e aplicação em diferentes situações concretas,

efetivando a flexibilidade cognitiva (SOUZA e LEÃO, 2015). Além disso, Pedro (2005) aponta que

[...]  os  professores  não  devem  escolher  casos  que  apresentem  muitas  semelhanças  –
prevenindo, desta forma, a formação de generalizações ilegítimas; e não devem igualmente
associar  casos  ao  material  construído  que  apresentem  tantas  diferenças  entre  si  que
tornariam difícil a percepção da existência de semelhanças (PEDRO, 2005, p. 124-125).

Nessa linha, a análise dos casos precisa possibilitar ao estudante atentar às diferenças entre

casos  aparentemente  semelhantes  e  às  semelhanças  entre  casos  aparentemente  diferentes

(CARVALHO, 2000). E isso resulta em uma flexibilidade crescente na análise de novos casos, que se

dá a partir da experiência obtida na análise de casos anteriores (SPIRO et al., 1988; PEDRO, 2005),

contribuindo assim para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

Cabe ressaltar  também a sobrecarga  cognitiva  que a utilização  dos  casos pode impor  na

construção de conhecimentos complexos em domínios de conhecimento pouco estruturados, pelo fato

de  se  constituírem  em  unidades  complexas  (MOREIRA,  PEDRO  e  NOGUEIRA,  2011).  Foi

considerando  esse  aspecto  que  Spiro  e  Jehng  (1990)  sugerem  a  decomposição  dos  casos  em

unidades menores, as quais discutiremos na próxima seção.
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2.2.5 Mini caso

Tendo  em  vista  a  possibilidade  de  a  complexidade  dos  casos  acarretar  uma  sobrecarga

cognitiva nos estudantes (MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011), os autores da teoria enfatizam a

necessidade de decompô-los em unidades menores, denominadas mini casos, de modo a explicitar os

aspectos relevantes dos casos (SPIRO e JEHNG, 1990; PEDRO, 2005).

Assim,  o  mini  caso  consiste  na  unidade  fundamental  de  ensino  (SPIRO,  COLLINS  e

RAMCHANDRAN, 2007a), uma vez que a complexidade de um caso inviabiliza que ele desempenhe

esse papel (PEDRO, 2005).

Os mini casos possibilitam abordar a complexidade a partir de pequenas unidades, de modo

que aspectos que se dissipariam no todo passem a ter a sua importância (CARVALHO, 1998, 2000,

2011; REZENDE e COLA, 2004; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011),  permitindo, assim, uma

análise mais detalhada e uma melhor compreensão da situação (SOUSA, 2004).

Essa é abordagem prevista na TFC: iniciar o estudo por conhecer o todo, o assunto na íntegra,

para a partir daí analisar as partes que o constituem (CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002). Spiro e

Jehng (1990) relacionam isso ao efeito de quebrar coisas em unidades muito pequenas para abordar

um contínuo, como ocorre no cálculo integral.

Os autores da teoria destacam algumas vantagens de utilizar os mini casos, dentre as quais

destacamos:

1) consolidar o processo de aquisição de experiência. Ao quebrar casos em vários mini casos, e então

conduzir uma análise de cada um desses, busca-se proporcionar ao estudante uma experiência maior

na análise dos casos, auxiliando-o na transferência dos conhecimentos em situações novas (SPIRO e

JEHNG, 1990);

2)  tornar  a  complexidade  cognitivamente  gerenciável  para  o  estudante.  Em  vez  de  partir  de  um

tratamento  simples  para  o  complexo,  o  processo  de  ensino-aprendizagem inicia  com tratamentos

complexos,  porém  situados  em  mini  casos  cognitivamente  gerenciáveis,  auxiliando  também  na

subsequente  reestruturação  do  conhecimento  (SPIRO  e  JEHNG,  1990;  PEDRO,  2005;  SPIRO,

COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007a).

3) maior facilidade na conexão entre uma pequena parte de um caso e uma pequena parte de outro

caso relacionado ao primeiro (SPIRO e JEHNG, 1990).

Cabe destacar também que a utilização de mini casos assegura a flexibilidade necessária na

análise dos casos pelo fato de possibilitar a consideração dos aspectos relevantes de cada caso e a
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identificação,  em cada um desses  aspectos,  dos  conceitos  envolvidos  (PEDRO,  2005),  auxiliando

ainda na ligação entre conceitos e casos (MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Ao fornecer possíveis formas de análise de um caso (MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011),

os mini casos permitem que aspectos relevantes de casos analisados anteriormente possam auxiliar no

estudo de novas situações de aplicação de conhecimento (PEDRO, 2005).  Nesse sentido, os mini

casos constituem-se em uma das dimensões de flexibilidade presentes na TFC (PEDRO, 2005).

Sobre a escolha dos mini casos, cabe esclarecer que esses não são partes abstratas de um

caso;  a  característica  de  concretude  dos  casos está  presente  também nos  mini  casos (SPIRO e

JEHNG, 1990). Assim, através desses, os conceitos não são abordados de forma abstrata, mas sim de

forma contextualizada (PEDRO, 2005).

Além  disso,  Carvalho  (2000)  salienta  que  os  mini  casos  precisam  ser  suficientemente

pequenos para permitirem uma análise rápida num tempo letivo, mas suficientemente complexos para

serem analisados com diversos conceitos. Já Pedro (2005) destaca que “a existência de um número

elevado de mini casos permitirá uma maior flexibilidade de construção de estruturas de conhecimento

adaptáveis às necessidades das novas situações” (PEDRO, 2005, p. 128).

Realizada  a  decomposição  dos  casos  complexos  em  mini  casos  com  menor  grau  de

complexidade,  a  próxima  etapa  consiste  na  análise  desses  mini  casos (SPIRO e  JEHNG,  1990),

processo que abordaremos a seguir.

2.2.6 Tema de análise conceitual

Assim como os casos são analisados considerando seus aspectos relevantes – explicitados

pelos  mini  casos  –,  cada  mini  caso  também é  analisado  através  dos  diversos  temas  de  análise

conceitual que são relevantes para ele (SPIRO e JEHNG, 1990; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO,

2002; REZENDE e COLA, 2004).

De  acordo  com os  autores  da  TFC,  temas  de  análise  conceitual  se  referem a  conceitos,

princípios, leis e teorias, que variam de acordo com a área do saber (CARVALHO et al., 2002). Se

constituem nos conhecimentos  teóricos necessários  para a  compreensão dos  mini  casos e  casos

(CARVALHO, 1998, 2000; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). Nesse sentido, os temas precisam

ser ensinados em contexto e não de forma abstrata, de modo que a construção do significado desses

seja influenciada pelas características do contexto de sua utilização (PEDRO, 2005).

Pinho (2006) cita que “a TFC propõe que a desconstrução dos vários casos, para além dos
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mini casos, se efetive por intermédio de temas, ou seja, análises conceituais que adquirem relevância,

conforme o  contexto  de  aplicação  de  cada  caso  ou  mini  caso”  (PINHO,  2006,  p.  64).  A figura  2

representa esse processo de desconstrução.

 Os temas desempenham, dessa forma, um papel fundamental, operando nos mini casos uma

desconstrução essencial para a concretização de duas recomendações muito importantes da TFC: a

utilização  de  múltiplas  representações  de  conhecimento  e  de  múltiplos  esquemas  interpretativos

(PEDRO, 2005; SOUZA e LEÃO, 2015), que se constituem em dimensões de flexibilidade dessa teoria

(MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Figura 2 – Representação do processo de desconstrução no âmbito da TFC

O referido processo de desconstrução do mini caso se dá ao analisar esse mini caso através

dos  diversos  temas  pertinentes,  o  que  permite  ao  estudante  a  construção  de  um  conhecimento

profundo (PEDRO e MOREIRA, 2000), tendo em vista potencializar a combinação entre conceitos e

casos na análise de um caso novo (PEDRO, 2005).

Em relação à escolha dos temas, Pedro (2005) afirma que, muitas vezes, é difícil determinar, a

partir de um caso ou mini caso, os conceitos relevantes nessa situação e, inversamente, é difícil ajustar

um conceito às características particulares das suas situações de aplicação.

É importante salientar que cada tema terá maior aplicabilidade em algumas situações (mini

casos) do que em outras (CARVALHO et al., 2002). Entretanto, todos contribuem de alguma forma para

que o estudante perceba que a utilização de um único tema pode restringir a compreensão do mini

caso (CARVALHO, 2000). Nessa linha, Carvalho (1998) cita que 
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Se  os  casos  são  estudados  através  de  um  número  muito  limitado  de  perspectivas,  a
capacidade  de  processar  a  análise  em  casos  futuros  será  limitada  porque  os  casos
aparentam ser mais simples do que realmente são e os aprendentes sentir-se-ão pouco
preparados para aplicarem as perspectivas conceituais e teóricas aos casos. (CARVALHO,
1998, p. 177).

Nesse sentido, a utilização de diversos temas para compreender os mini casos favorece a

transferência de conhecimento para novas situações, uma vez que: i) o estudante aprende a interpretar

os casos, adquirindo experiência para analisar novos casos; ii) a ligação entre os temas é estudada no

contexto  de  um mini  caso;  iii)  o  mini  caso  –  e  com isso  a  complexidade dos  casos  –  é  melhor

compreendido;  iv)  menor  será  o  risco  de  se  limitar  a  compreensão de  um conceito  a  uma única

perspectiva de análise;  v)  torna mais simples o processo  de construção de estruturas conceituais

flexíveis (CARVALHO, 2000; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Sobre a organização dos temas selecionados, Carvalho (2000) destaca a elaboração de uma

Matriz Temática – sugerida pelos autores da TFC – composta pelos casos, mini casos e temas, que

permite  visualizar  os  casos  e  mini  casos  que  possuem  afinidades  temáticas,  ou  seja,  que  são

analisados pelos mesmos temas.

Realizada a seleção dos casos, mini casos e temas de análise conceitual,  é preciso então

efetuar a análise dos casos e mini casos através dos referidos temas, processo esse que discutiremos

na próxima seção.

2.2.7 Comentário temático

Conforme abordamos na seção anterior,  os casos e mini casos são analisados através de

temas  selecionados  em  conformidade  com  a  relevância  que  possuem  para  o  estudo  daqueles.

Entretanto,  essa associação entre casos e mini  casos e temas precisa ser explicitada;  ou seja,  é

preciso esclarecer de que forma eles estão relacionados (MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

É  nesse  contexto  que  são  produzidos  o  que  os  autores  da  TFC denominam comentários

temáticos,  que  consistem em comentários  que  explicitam as  diversas formas de aplicação de um

determinado tema a uma dada situação (mini caso) (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004;

SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Identificados os temas pertinentes para a desconstrução, é necessário redigir um comentário
temático para cada tema. Isto é, explica-se como determinado tema geral se aplica ao mini
caso concreto. Deste modo, o aluno ao analisar mini casos de diferentes casos vai vendo
como um mesmo tema se pode aplicar a diferentes situações (mini casos). (CARVALHO,
PINTO e MONTEIRO, 2002, p. 2).
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Realizada  a  desconstrução,  estamos  agora  diante  de  um  processo  de  reconstrução  de

conceitos, conforme ilustra a figura 3.

Figura 3 – Representação do processo de reconstrução no âmbito da TFC

Pedro (2005) aponta como contribuição dos comentários temáticos o fato de eles permitirem

relacionar vários temas na mesma situação, ressaltando a importância da consideração de múltiplas

perspectivas de análise. Nesse sentido, eles favorecem o entendimento do mini caso. Isso porque

O conjunto  dos  comentários temáticos,  redigidos para cada mini  caso, integra diferentes
perspectivas que vão contribuir para que o aprendente possa compreender o mini caso em
profundidade  e  depois  o  reconstrua,  adquirindo,  deste  modo,  uma  compreensão  mais
completa. (CARVALHO, 2000, p. 175, grifo do autor).

Já Pinho (2006) cita que os comentários temáticos “[...] auxiliam o aluno a entender a relação

de um dado tema com outros temas no mesmo mini caso, contextualizando-o” (PINHO, 2006, p. 65).

Assim, eles contribuem também para a construção de estruturas conceituais flexíveis,  visando sua

transferência na análise de casos novos (PEDRO, 2005).

Dentro de um conjunto de casos, mini casos e temas de análise conceitual, é possível (e muito

provável) que um mesmo tema não se aplique apenas a uma situação, mas sim esteja relacionado a

diversos mini casos e casos. Sobre isso falaremos a seguir.

2.2.8 Travessia temática

A consideração de um único contexto de aplicação de um determinado conteúdo pode limitar a

construção flexível de conhecimentos. Com o objetivo de minimizar essa limitação, os autores propõem
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um equilíbrio entre apresentações centradas no caso, em que os temas realizam conjuntamente uma

análise profunda do  caso;  e  apresentações centradas em conceitos,  em que os  casos ilustram e

consubstanciam o tema (PEDRO, 2005).

Assim,  para  a  operacionalização  da  TFC,  há  dois  processos  que  os  autores  consideram

essenciais  e  complementares,  associados à  desconstrução  e  reconstrução  de  conceitos  (SOUSA,

2004; ALEIXO, 2008). Um deles possibilita a desconstrução do caso em mini casos analisados a partir

dos  temas  associados,  através  dos  comentários  temáticos.  O  outro  percurso  permite  atravessar

diversos mini casos e comentários temáticos para compreender como um determinado tema se aplica

em casos e mini casos distintos. Esse último processo é denominado travessia temática (CARVALHO,

1998, 2000, 2011; MARQUES, CARVALHO e GUIMARÃES, 2004; REZENDE e COLA, 2004; PINHO,

2006).  Nesse  sentido,  a  construção  flexível  de  conhecimentos  ocorre  por  meio  da  constante

desconstrução e reconstrução de conceitos, representada na figura 4 pela seta de ponta dupla.

Figura 4 – Representação dos processos de desconstrução e reconstrução no âmbito da TFC

Nesse  contexto,  as  travessias  temáticas  permitem  explicitar  –  através  dos  comentários

temáticos – como um mesmo tema se aplica a um conjunto heterogêneo de mini casos de diferentes

casos (CARVALHO et al., 2002; PEDRO, 2005; PINHO, 2006). A estruturação e a realização adequada

de travessias temáticas consiste em um dos desafios da TFC.

Pode-se dizer, então, que a flexibilidade exigida em situações de aplicação de conhecimento é

bidimensional: por um lado, os casos precisam ser decompostos em diversos mini casos; por outro

lado, é preciso estabelecer diversas ligações entre os mini casos de diferentes casos, através dos

comentários  e  travessias  temáticas,  aproximando  mini  casos  distintos.  Será  essa  travessia  pelos
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diferentes  mini  casos  que  estabelecerá  caminhos  para  a  reconstrução  do  conhecimento  a  ser

transferido para solucionar uma nova situação (CARVALHO, 1998, 2000; PEDRO, 2005; PINHO, 2006;

ALEIXO, 2008).

Os autores  da  TFC utilizam a expressão “travessia  da  paisagem em várias  direções”  que

resulta da tradução de “criss-crossed landscape” (CARVALHO, 2000; 2011), sendo que a paisagem é

uma metáfora do conhecimento (CARVALHO, 1998). Nesse contexto, afirmam que a compreensão de

um domínio do conhecimento é alcançada atravessando a paisagem em várias direções: “a  profunda

compreensão de uma paisagem complexa não pode ser alcançada através de uma única travessia. A

paisagem deve ser atravessada em muitas direções para se poder dominar a complexidade e evitar

que se atenuem as características do domínio” (CARVALHO, 1998, p. 199).

As travessias temáticas concretizam a referida metáfora da travessia da paisagem (MOREIRA,

PEDRO e NOGUEIRA, 2011), a partir de um percurso não linear entre os casos, mini casos e temas,

“retornando  ao  mesmo  lugar  na  paisagem  conceitual  em  diferentes  ocasiões,  vindo  de  direções

diferentes” (SPIRO et al., 1992, p. 67, tradução nossa). Desse modo, um local da paisagem (um caso,

mini caso ou conceito) é revisitado a partir de direções distintas, mediante determinadas análises, com

diferentes objetivos (SPIRO et al.,  1988; CARVALHO, 2000; SPIRO, COLLINS e RAMCHANDRAN,

2007b; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Por exemplo, pode-se visitar um conjunto de mini casos associados a um tema (SPIRO et al.,

1992), de modo que os mesmos reaparecem em diferentes contextos, analisados segundo diferentes

temas  (SPIRO  e  JEHNG,  1990).  Ao  atravessar  uma  paisagem conceitual  em  muitas  direções,  o

conhecimento  que será utilizado  de diversas maneiras é  também ensinado em diversas maneiras

(SPIRO e JEHNG, 1990).

Em  relação  às  contribuições  possibilitadas  pelas  travessias  temáticas  no  âmbito  da  TFC,

destacamos as seguintes:

1) analisar o mesmo tema, porém aplicado em contextos diferentes, potencializando a compreensão

desse tema e destacando a dependência do contexto que o seu significado possui (CARVALHO, 1998,

2000; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005);

2) identificar conexões entre os temas ao longo dos mini casos (PEDRO, 2005; PINHO, 2006), em que

“cada conceito  é composto por  uma ‘teia’ de conhecimento que pode se fechar em si  mesma ou

conectar-se  a  outras  janelas,  ou  outras  teias,  formando  uma  ‘rede’  complexa  de  conhecimentos”

(LEITE, 2011, p. 110);

3) estabelecer ligações entre mini casos de diversos casos que, sendo aparentemente diferentes, são
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abordados pelos mesmos temas (CARVALHO, 2000, 2011; SOUSA, 2004);

4)  estabelecer  diversas ligações entre  casos e mini  casos e  conceitos (consubstanciando um dos

princípios fundamentais da TFC, a saber, o das múltiplas representações do conhecimento), de modo a

construir estruturas de conhecimento flexíveis que favoreçam a reestruturação das mesmas em novos

contextos (PEDRO, 2005; SPIRO, COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007a; VASCONCELOS e LEÃO,

2012; SOUZA e LEÃO, 2015).

A figura 5 ilustra uma das contribuições da travessia temática. As setas coloridas de mesma cor

representam um mesmo tema de análise conceitual aplicado a mini casos distintos. Já as setas de

ponta dupla representam a conexão entre dois temas, uma vez que se aplicam ao mesmo mini caso.

Figura 5 – Conexão entre os temas de análise conceitual ao longo dos mini casos na TFC

Já a figura 6 ilustra outra contribuição da travessia temática. As setas coloridas de mesma cor

representam um mesmo mini caso analisado através de diferentes temas. Já as setas de ponta dupla

representam a ligação entre dois mini casos, uma vez que são analisados pelo mesmo tema.

Cabe enfatizar, contudo, que essas travessias temáticas, por si só, não garantem a construção

de conhecimento e a construção conceitual flexível; é preciso atentar à maneira como elas ocorrem. É

preciso que haja alternância no estudo de um caso e mini caso (desconstrução) e o estudo de um

determinado tema (travessia temática), de tal forma que essa complementaridade estará contribuindo

para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Uma forma de implementar essa alternância consiste

em  estabelecer  uma  travessia  temática  orientada  através  de  sequências  pré-determinadas

(CARVALHO, 2000, 2011; LEÃO, SOUZA e MOREIRA, 2011; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).
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Figura 6 – Ligação entre diferentes mini casos através dos temas no âmbito da TFC

Essa travessia temática orientada consiste na escolha de um ou mais temas (utilizados no

processo  de  desconstrução)  que  conduzirão  o  estudante  pelos  mini  casos  de  diferentes  casos  e

respectivos comentários temáticos que ajudem na compreensão desses temas (CARVALHO, 2000;

PEDRO e MOREIRA, 2000; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002; REZENDE e COLA, 2004).

Outra possibilidade consiste em os estudantes construírem os próprios comentários temáticos

e conceberem as travessias temáticas, conforme estudo apresentado por Carvalho (2000). Na ocasião,

propôs-se  esse  desafio  aos  estudantes,  após  eles  terem percorrido  o  primeiro  caso  e  a  primeira

travessia temática orientada. Cabe também destacar a importância que os autores da TFC atribuem ao

fato de os estudantes inicialmente conhecerem os casos e os temas, para então dar sequência às

etapas  de  desconstrução  e  travessia  temática,  nesse  processo  que  procuramos  descrever

(CARVALHO, 1998, 2000, 2011).



CAPÍTULO 3 – FLEXIBILIDADE COGNITIVA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO
MÉDIO DE FÍSICA

Descrevemos  neste  capítulo  os  resultados  de  uma  análise  realizada  em  alguns  dos

documentos  oficiais  para  a  Física  do  ensino  médio,  a  saber:  Parâmetros  Curriculares  Nacionais

(BRASIL, 1999), Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais

(BRASIL, 2002), Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006), Ensino Médio Inovador

(BRASIL, 2011a) e Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013a).

O objetivo dessa análise consistiu em investigar de que forma a flexibilidade cognitiva aparece

na  concepção  de  ensino-aprendizagem  e  nas  estratégias  de  ensino  presentes  nos  referidos

documentos, de modo a fortalecer a justificativa para a escolha da temática de nossa pesquisa.

3.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS

Publicado  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC)  no  final  da  década  de  90,  os  Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN) se constituem em um documento que apresenta um perfil ao currículo do

ensino médio apoiado no desenvolvimento de habilidades e competências.

Em relação à disciplina de Física, abrangida na área das Ciências da Natureza, Matemática e

suas  Tecnologias,  o  documento  defende  um  processo  de  ensino-aprendizagem  pautado  na

compreensão  profunda  dos  conhecimentos  físicos.  Nesse  sentido,  os  PCN  apresentam  uma

abordagem coerente à da TFC, uma vez que essa, ao tratar da aprendizagem no nível avançado de

construção de conhecimento, tem na compreensão profunda do conteúdo um dos principais objetivos a

serem alcançados (SPIRO et al., 1988; SPIRO et al., 1992; CARVALHO, 1998, 2000, 2011; SPIRO,

COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b).

Os PCN também abordam que o processo de ensino-aprendizagem de Física tem privilegiado

“[...] a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um desenvolvimento gradual

da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos.” (BRASIL, 1999, p. 22).

Nesse contexto, com o objetivo de atribuir um significado ao estudo da Física no ensino médio,

o documento defende uma mudança de ênfase, na qual a utilização de situações-problema ganha

destaque. Assim, os PCN explicitam, em relação ao processo de ensino-aprendizagem de Física, que

É  imprescindível  considerar  o  mundo  vivencial  dos  alunos,  sua  realidade  próxima  ou
distante,  os  objetos  e  fenômenos  com  que  efetivamente  lidam,  ou  os  problemas  e
indagações que movem sua curiosidade. Esse deve ser o ponto de partida e, de certa forma,
também o ponto de chegada. (BRASIL, 1999, p. 23).
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Nesse aspecto também encontramos ligação do documento com a TFC, que defende uma

abordagem  centrada  no  estudo  de  casos  (situações  concretas)  (CARVALHO,  2000;  CARVALHO,

PINTO e MONTEIRO, 2002; PEDRO, 2005; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011), em que esses

se constituem no ponto de partida para analisar um domínio de conhecimento (PINHO, 2006).

3.2 ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES AOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS

De forma complementar aos PCN, o MEC publicou, no ano de 2002, um documento intitulado

Orientações  Educacionais  Complementares  aos  PCN,  conhecido  como  PCN+.  O  documento  foi

desenvolvido tendo como um dos principais objetivos contribuir para a definição de conteúdos e para a

adoção de opções metodológicas dos professores.

Assim  como  os  PCN,  os  PCN+  também  explicitam  habilidades  e  competências  a  serem

desenvolvidas, dentre as quais destacamos:

 –  “Frente a uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos fenômenos envolvidos,

situando-os dentro do conjunto de fenômenos da Física e identificar as grandezas relevantes, em cada

caso.” (BRASIL, 2002, p. 65).

 –  “Conhecer  modelos  físicos  microscópicos  para  adquirir  uma  compreensão  mais  profunda  dos

fenômenos e utilizá-los na análise de situações-problema.” (BRASIL, 2002, p. 66).

Esses  exemplos  estão  vinculados  aos  processos  de  desconstrução  e  reconstrução  de

conceitos que os autores da TFC consideram essenciais e complementares para a operacionalização

da mesma (SOUSA, 2004; ALEIXO, 2008).

O documento apresenta uma proposta inovadora pautada em temas estruturadores para o

trabalho de cada disciplina, com o objetivo de explicitar elementos do mundo vivencial do estudante.

Nesse sentido, os conhecimentos físicos são abordados a partir dos temas estruturadores de modo a

possibilitar  a  contextualização  desses conhecimentos  que,  no  âmbito  dos  PCN+,  é  central  e  está

relacionada à problematização da realidade vivida (BRASIL, 2002).

Nesse  contexto,  os  PCN+ da  Física  apresentam estratégias  de  ensino-aprendizagem,  das

quais enfatizamos: i) o mundo vivencial: considerar objetos, coisas e fenômenos que façam parte do

universo vivencial do estudante; e ii)  resolução de problemas: substituir  os problemas nos quais o

objetivo consiste apenas em identificar qual a equação a ser utilizada por situações-problema, de forma

a lidar com algo real ou próximo do estudante.
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As referidas abordagem e estratégias de ensino-aprendizagem estão em consonância com a

estrutura da TFC, na medida em que essa defende uma abordagem centrada no estudo de casos, que

consistem em situações concretas em que se aplica o conhecimento conceitual (CARVALHO, 2000) e

buscam proporcionar uma aprendizagem contextualizada (CARVALHO, 1998; PINHO, 2006).

3.3 ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO

Publicado no ano de 2006 pelo MEC, as Orientações curriculares para o ensino médio foram

elaboradas  para  retomar  a  discussão  sobre  os  PCN  e  PCN+,  com  o  objetivo  de  aprofundar  a

compreensão sobre alguns aspectos desses documentos que necessitavam esclarecimentos.

Um dos aspectos presentes nos documentos anteriores e que é reforçado nesse documento é

a  perspectiva  da  contextualização.  Uma  das  dimensões  da  contextualização  abordada  é  a  que

relaciona o conhecimento científico e o cotidiano, visando problematizar as situações vivenciadas pelo

estudante (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, o documento propõe um ensino-aprendizagem de Física pensado a partir do

processo situação – problema – modelo (BRASIL, 2006). Em detrimento de uma abordagem que parta

do ensino dos conhecimentos científicos para ir aos problemas, está se propondo a chamada simetria

invertida, que compreende partir de situações-problema para ir aos conceitos, princípios, leis e teorias

físicas.

Tendo em vista o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, essa abordagem é essencial e

está em consonância com aquela prevista na TFC, em que a ideia é iniciar o estudo a partir de um

caso, e posteriormente fazer uma cisão desse em mini casos, analisados através de temas de análise

conceitual (SPIRO e JEHNG, 1990). As situações-problema estão associadas aos casos e mini casos;

enquanto os conceitos, princípios, lei e teorias físicas, aos temas de análise conceitual.

Cabe sublinhar o esclarecimento presente nas orientações curriculares e também enfatizado

no âmbito da TFC de que a ideia não é deixar de ensinar os conceitos, abordando apenas situações-

problema.  Tanto  um  quanto  o  outro  são  fundamentais.  O  que  se  altera  é  a  forma  com  que  os

conhecimentos teóricos são trabalhados:  no contexto de situações reais de sua aplicação, não no

abstrato (SPIRO et al., 1988; CARVALHO, 1998).
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3.4 ENSINO MÉDIO INOVADOR

Proposto pelo MEC, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) foi criado tendo como um

dos  objetivos  principais  fomentar  propostas  curriculares  inovadoras  nas  escolas  do  ensino  médio

(BRASIL,  2011a),  apoiando  a  realização  de  ações  de  melhoria  da  qualidade  do  ensino,  como  a

utilização  de  tecnologias  educacionais  e  o  desenvolvimento  de  metodologias  criativas  (BRASIL,

2009a).

Para atender as necessidades e expectativas dos estudantes do referido contexto e garantir

uma  formação  integral  a  eles  (BRASIL,  2011a),  é  proposto  a  articulação  das  disciplinas  com  as

dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.

Sublinhamos aqui a dimensão do trabalho, que “torna-se princípio quando organiza a base

unitária do ensino médio, por ser condição para superar um ensino enciclopédico que não permite aos

estudantes estabelecer relações concretas entre a ciência que aprende e a realidade em que vive.”

(BRASIL, 2009a, p. 17).

Essa perspectiva de vinculação entre o conhecimento científico e as situações concretas é

associada no documento do ProEMI à contextualização (BRASIL, 2009a) e está em consonância com

a abordagem prevista na TFC, na medida em que essa última concebe o conhecimento conceitual

como conhecimento em utilização, de modo que o significado de um conceito está vinculado ao seu

contexto de aplicação. Além disso, a TFC enfatiza que esse consiste em um dos aspectos necessários

para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (SPIRO et al., 1988; PEDRO, 2005).

3.5 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Publicado no ano de 2013 pelo MEC, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica

(DCN) foram criadas para orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação das

propostas  pedagógicas  das  redes  de  ensino  no  Brasil  (BRASIL,  2013a).  O  documento  apresenta

diretrizes  gerais  para  a  educação  básica,  bem  como  diretrizes  específicas  para  as  diversas

modalidades  da  mesma,  a  partir  das  quais  os  sistemas  federal,  estaduais,  distrital  e  municipais

formulam as suas próprias orientações.

Em relação ao Ensino Médio, a elaboração de novas diretrizes curriculares fez-se necessária

tendo em vista “[…] as novas exigências educacionais  decorrentes da aceleração da produção de

conhecimentos, da ampliação do acesso às informações, da criação de novos meios de comunicação,



45

das alterações do mundo do trabalho, e das mudanças de interesse dos adolescentes e jovens […].”

(BRASIL, 2013a, p. 146).

Em  termos  operacionais,  os  componentes  curriculares  (disciplinas)  obrigatórios  do  Ensino

Médio estão organizados a partir de quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências

da Natureza e Ciências Humanas.

Nas  DCN  –  assim  como  no  ProEMI  (BRASIL,  2011a)  –  a  integração  das  dimensões  do

trabalho,  da  ciência,  da  tecnologia  e  da  cultura  se  constitui  como  base  para  a  organização  e

desenvolvimento curricular no Ensino Médio em seus objetivos, conteúdos e metodologias (BRASIL,

2013a). É com essas dimensões da formação humana que as disciplinas se articulam.

A  concepção  do  trabalho  como  princípio  educativo2 tem  como  um  de  seus  vieses  a

necessidade da apropriação de conceitos científicos para uma intervenção consciente na realidade.

Nesse sentido

[…]  compreende-se  o  conhecimento  como  uma  produção  do  pensamento  pela  qual  se
apreende e se representam as relações que constituem e estruturam a realidade. Apreender
e determinar essas relações exige um método, que parte do concreto empírico – forma como
a realidade se manifesta – e, mediante uma determinação mais precisa através da análise,
chega a relações gerais que são determinantes do fenômeno estudado. A compreensão do
real como totalidade exige que se conheçam as partes e as relações entre elas, o que nos
leva a constituir seções tematizadas da realidade. (BRASIL, 2013a, p. 161).

Essa concepção está  em conformidade com o processo de desconstrução e reconstrução

abordado  na  TFC,  essencial  e  complementar  para  a  operacionalização  da  teoria  e  para  o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (SOUSA, 2004; ALEIXO, 2008).

Em  relação  às  estratégias  de  ensino,  essas  aparecem  menos  detalhadas  nas  DCN,  em

comparação com os PCN (BRASIL, 1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações Curriculares (BRASIL,

2006). Atribuímos isso ao fato de que no documento não são discutidas as especificidades de cada

disciplina que constitui as referidas áreas do conhecimento.

Mesmo assim, é perceptível a ênfase dada a estratégias de ensino inovadoras que incluam

não  apenas  conhecimentos,  mas  também  sua  contextualização,  experimentação  e  vivências,

apontando esse como um dos desafios do Ensino Médio. Nesse contexto, o documento cita como uma

das possibilidades o planejamento de atividades a partir das relações entre situações reais existentes

nas práticas sociais concretas e os conteúdos das disciplinas.

Cabe aqui sublinhar a sintonia dessa estratégia com a TFC, que defende uma abordagem

centrada no estudo de casos,  ou seja,  de situações concretas em que se aplica  o conhecimento

conceitual, buscando proporcionar uma aprendizagem contextualizada (CARVALHO, 1998).

2 Associada, no documento, à articulação entre teoria e prática.





CAPÍTULO 4 – FLEXIBILIDADE COGNITIVA NAS PUBLICAÇÕES DAS ÁREAS DE ENSINO E
PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA/CIÊNCIAS

Neste  capítulo,  apresentamos  os  resultados  de  uma  pesquisa  bibliográfica  realizada  em

publicações  de  periódicos  das  áreas  de  ensino  e  pesquisa  em  ensino  de  Física  e  Ciências.  Os

objetivos principais dessa pesquisa bibliográfica foram: (i) situar a flexibilidade cognitiva nas referidas

áreas; e (ii) buscar subsídios para a elaboração e avaliação das atividades didáticas de Física.

4.1 BUSCA PELOS PERIÓDICOS

A busca pelos periódicos foi realizada na Plataforma Sucupira, base de referência do Sistema

Nacional de Pós-Graduação. Nesta plataforma está disponível a consulta aos Periódicos Qualis3.

O método de busca dos periódicos teve como filtros: 1) evento de classificação: qualis 2014; 2)

área de avaliação: ensino; 3) qualis A1, A2, B1 e B2; 4)  áreas de ensino e pesquisa em ensino de

Física  e  Ciências.  A justificativa  para  a  escolha  desses  filtros  foi  a  de  selecionar  periódicos  bem

avaliados nas áreas de ensino e pesquisa em ensino de Física e Ciências. Essa busca resultou no total

de trinta e três periódicos, listados no quadro 1.

Quadro 1 – Listagem dos periódicos encontrados4

Qualis Periódico ISSN

1 A1 Research in Science Education* 0157-244X

2 A1 American Journal of Physics* 0002-9505

3 A1 Ciência & Educação 1980-850X

4 A1 Enseñanza de las Ciencias* 0212-4521

5 A1 International Journal of Science Education 0950-0693

6 A1 Revista Brasileira de Ensino de Física 1806-9126

7 A1 Revista de Educacion de las Ciencias 0124-5481

8 A1 Science & Education (Dordrecht) 0926-7220

3 https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf  
4 * Constam em Qualis anteriores, mas não no Qualis 2014. ** Não constam no Qualis.

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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Qualis Periódico ISSN

9 A2 Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências 1983-2117

10 A2 Investigações em Ensino de Ciências 1518-8795

11 A2 Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) 1579-1513

12 A2 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 1806-5104

13 A2 Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias 1850-6666

14 B1 Alambique (Barcelona) 1133-9837

15 B1 Alexandria (UFSC) 1982-5153

16 B1 Caderno Brasileiro de Ensino de Física 2175-7941

17 B1 Ciência & Ensino (Online) 1980-8631

18 B1 Experiências em Ensino de Ciências (UFRGS) 1982-2413

19 B1 Gondola: ensenanza y aprendizaje de las ciencias 2145-4981

20 B1 Latin – American Journal of Physics Education 1870-9095

21 B1 Revista Acta Scientiae 2178-7727

22 B1 Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia 1982-873X

23 B1 Revista Ciências & Idéias 2176-1477

24 B1 Revista de Enseñanza de la Física 0326-7091

25 B1 Science Education International (Online) 2077-2327

26 B2 A Física na Escola* 1983-6430

27 B2 Ciência e Natura 2179-460X

28 B2 Dynamis (FURB. Online)* 1982-4866

29 B2 European Journal of Physics (Print) 0143-0807

30 B2 Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica 2236-2150

31 ----- European Journal of Physics Education** 1309-7202

32 ----- Science Education** 1098-237X

33 ----- Journal of Research in Science Teaching** 1098-2736
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4.2 SELEÇÃO DOS ARTIGOS

Em cada um dos referidos periódicos, o termo utilizado para busca de artigos foi “flexibilidade

cognitiva”, além de suas respectivas traduções para outras línguas, em consonância com o periódico

analisado. Os filtros foram título, resumo ou palavras-chave, de modo a selecionar artigos cuja ênfase

estivesse na flexibilidade cognitiva.

Para pesquisar os artigos com os referidos termo e filtros, utilizamos o motor de busca contido

em  cada  periódico.  De  modo  a  confirmar  os  resultados  obtidos,  utilizamos  também,  para  cada

periódico, uma ferramenta de pesquisa avançada do Google5,  que consiste em inserir no motor de

busca  o  seguinte:  "termo  a  ser  pesquisado"  site:endereço  eletrônico  principal  do  periódico.  Por

exemplo, para pesquisar o termo flexibilidade cognitiva nos periódicos do Caderno Brasileiro de Ensino

de Física (cujo endereço eletrônico é https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica), inserimos no motor de

busca do Google o seguinte: "flexibilidade cognitiva" site:https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica.

A pesquisa bibliográfica abrangeu as publicações realizadas a partir do ano de 1990 até o final

de 2016. A justificativa para a escolha do referido ano de início da busca foi a consonância com a

proposição da  Teoria  da Flexibilidade Cognitiva, que ocorreu no final  da década de 80 (SPIRO e

JEHNG, 1990).

Essa busca resultou num total de vinte e quatro artigos. A tabela 1 ilustra a quantidade de

artigos encontrada de acordo com o periódico analisado e o ano de publicação.

5 Disponível em https://www.google.com.br/.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica
https://www.google.com.br/
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Tabela 1 – Quantidade de artigos de acordo com o periódico analisado e o ano de publicação.

Periódicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total

A
no

1990 0 0 --- 0 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1991 0 0 --- 0 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1992 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1993 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1994 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- --- --- --- --- 0 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1995 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- --- --- --- --- 0 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1996 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- 0 --- --- --- 0 --- 0 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1997 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- 0 --- --- --- 0 --- 0 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

1998 0 0 0 0 1 0 --- 0 --- 0 --- --- --- 0 --- 0 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 1

1999 0 0 --- 0 0 0 --- 0 0 0 --- --- --- 0 --- 0 0 --- --- --- 0 --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- --- 0 --- 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- 0 --- --- 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 --- 0 --- 1 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 --- --- 0 --- --- 0 0 1

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 --- 0 --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- 0 --- --- 0 1 2

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- 0 --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 0 --- --- 0 --- --- 0 0 1
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Periódicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total

A
no

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 --- 0 --- 0 0 --- --- --- 0 --- --- 0 0 0 0 --- 0 --- --- 0 0 1

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- 0 0 0 0 --- 0 --- --- 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 --- --- 0 1 0 0 --- 0 --- --- 1 0 3

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 0 0 0 --- --- 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 --- --- 0 0 0

2009 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 0 1 4

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 --- 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 1 0 3

2015 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 3

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0

Total 0 0 1 2 1 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 24
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Analisando os dados contidos nessa tabela,  enfatizamos a pequena quantidade de artigos

encontrada,  considerando que foram analisadas as publicações de trinta  e  três periódicos em um

intervalo de tempo de vinte e seis anos. Isso mostra que a flexibilidade cognitiva ainda é muito pouco

trabalhada no âmbito  do ensino de Física e de Ciências,  o  que também explicita a relevância  da

temática de nossa pesquisa, no âmbito do doutorado.

Para  visualizarmos  melhor  como  a  quantidade  de  artigos  publicados  com  ênfase  em

flexibilidade  cognitiva  se  alterou  no  referido  período,  construímos  o  gráfico  do  ano  de  publicação

versus quantidade de artigos encontrados, ilustrado na figura 7.

Figura 7 – Quantidade de artigos encontrados em cada ano
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Analisando esse gráfico, é possível notar que o primeiro artigo encontrado foi publicado no ano

de 1998, cerca de dez anos após a proposição da Teoria da Flexibilidade Cognitiva, que ocorreu no

final da década de 80. De certa forma, este resultado já era esperado, tendo em vista o intervalo de

tempo necessário para o desenvolvimento e publicação dos primeiros trabalhos sobre a temática na

área de ensino e pesquisa em ensino de Física e Ciências.

Além disso, destacamos que a maior quantidade de artigos publicados ocorreu nos últimos dez

anos (de 2006 à 2015). Isso mostra que a flexibilidade cognitiva vem, aos poucos, crescendo como

temática de pesquisa na referida área.

O quadro 2 ilustra o título, o periódico de publicação e o(s) autor(es) dos artigos encontrados.

Quadro 2 – Listagem dos artigos encontrados

No Título Periódico Autores

1
O processo de construção da FlexQuest por
professores de ciências: análise de alguns

saberes necessários
Ciência e Educação SOUZA e LEÃO

(2015)

2 FlexQuest: una webquest con aportes de la
Teoria de la Flexibilidad Cognitiva (TFC) Enseñanza de las Ciencias LEÃO e NERI (2009)

3

Propuesta de Arquitectura para un Software
Educativo en el Dominio de la Eseñanza de la

Física que Concilie el Modelo del Negocio
con las Mejores Prácticas de las Ciencias de

La Computación

Enseñanza de las Ciencias ESTEVES e
GUIILLÉN (2009)

4 From conceptual development to science
education: a psychological point of view

International Journal of
Science Education

VOSNIADOU e
LOANNIDES (1998)

5 As novas tecnologias na prática pedagógica
sob a perspectiva construtivista

Ensaio: Pesquisa em
Educação em Ciências REZENDE (2002)

6
Hipermídia na educação: flexibilidade

cognitiva, interdisciplinaridade e
complexidade

Ensaio: Pesquisa em
Educação em Ciências

REZENDE e COLA
(2004)

7

Informática na educação matemática e
científica dos anos iniciais de escolaridade:

um estudo sobre as pesquisas da área
Ensino de Ciências e Matemática

Ensaio: Pesquisa em
Educação em Ciências

FRAIHA-MARTINS e
GONÇALVES (2012)

8
Uma revisão bibliográfica sobre a

interdisciplinaridade no Ensino das Ciências
da Natureza

Ensaio: Pesquisa em
Educação em Ciências

MOZENA e
OSTERMANN (2014)



54

No Título Periódico Autores

9
Organização do conhecimento, construção de

hiperdocumentos e ensino das ciências da
terra

Investigações em Ensino de
Ciências

BOLACHA e
AMADOR (2003)

10
Desenvolvimento e avaliação de um sistema
hipermídia que integra conceitos básicos de
mecânica, biomecânica e anatomia humana

Investigações em Ensino de
Ciências

REZENDE, GARCIA
e COLA (2006)

11 Utilização de recursos audiovisuais em uma
estratégia Flexquest sobre radioatividade

Investigações em Ensino de
Ciências

VASCONCELOS e
LEÃO (2012)

12

Experimental activities based on ill-structured
problems improve Brazilian school students’

understanding of the nature of scientific
knowledge

Revista Electrónica de
Enseñanza de las Ciencias

(REEC)
FOLMER et al. (2009)

13
Pesquisas em periódicos nacionais e

internacionais sobre o ensino e
aprendizagem de ligação química

Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação em

Ciências

FERNANDES e
CAMPOS (2012)

14
Flexibilidade cognitiva e hipermídia

educacional na formação inicial de físicos-
educadores

Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação em

Ciências

VIDMAR, DE
BASTOS e ABEGG

(2014)

15
Desenvolvimento e avaliação de um sistema

hipermídia para facilitar a reestruturação
conceitual em mecânica básica

Caderno Brasileiro de
Ensino de Física REZENDE (2001)

16 Padrões de navegação em um sistema
hipermídia de mecânica básica

Caderno Brasileiro de
Ensino de Física

REZENDE, SOUSA e
BARROS (2012)

17 Contribuição da Web 2.0 como ferramenta de
aprendizagem: um estudo de caso

Revista Brasileira de Ensino
de Ciência e Tecnologia LEITE e LEÃO (2015)

18
Contribuições da hipermídia educacional
para o desenvolvimento de Atividades de

Estudo de Física

Revista de Enseñanza de la
Física VIDMAR et al. (2015)

19
Media-assisted Learning in Science

Education: An Interdisciplinary Approach to
Hibernation and Energy Transfer

Science Education
International

GIRWIDZ et al.
(2006)

20 Ensino de Física: Investigando os Benefícios
da Mediação Tecnológica Educacional Dynamis ABEGG et al. (2012)

21
Problem-Based Learning: Using

Ill-Structured Problems in Biology
Project Work

Science Education CHIN e CHIA (2006)

22
Long-Term Self-Regulation of Biology
Learning Using Standard Junior High

School Science Curriculum
Science Education EILAM e REITER

(2014)
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No Título Periódico Autores

23 Situational Knowledge in Physics: The Case
of Electrodynamics

Journal of Research in
Science Teaching

SAVELSBERGH, DE
JONG e

FERGUSON-
HESSLER (2002)

24
Promoting Complex Systems Learning

through the Use of Conceptual
Representations in Hypermedia

Journal of Research in
Science Teaching

LIU e HMELO-
SILVER (2009)

4.3 LEITURA E ANÁLISE DOS ARTIGOS SELECIONADOS

A próxima etapa de nossa pesquisa bibliográfica consistiu na leitura completa e análise dos

vinte e quatro artigos encontrados. Ao longo do processo de busca dos artigos nos periódicos, surgiram

dúvidas em alguns dos referidos artigos em relação à ênfase ou não na flexibilidade cognitiva. Através

dessa leitura, foi possível constatar que oito6 dos vinte e quatro artigos inicialmente selecionados não

possuíam ênfase na flexibilidade cognitiva, de modo que esses não fizeram parte das próximas etapas

da pesquisa bibliográfica.

Assim, foram analisados um total de dezesseis artigos. Conforme mencionamos no início deste

capítulo, o foco desta análise consistiu em:  i) situar a flexibilidade cognitiva nas áreas de ensino e

pesquisa em ensino de Física e Ciências; e ii) buscar subsídios para a elaboração e avaliação das

atividades didáticas de Física. Neste sentido, organizamos a análise dos artigos em duas etapas: etapa

1, associada ao foco i), e etapa 2, associada ao foco ii).

4.3.1 Etapa 1

Na etapa 1, associada ao foco i), buscamos verificar a natureza7 dos trabalhos encontrados.

Para isso, elaboramos o seguinte questionamento, que norteou a leitura dos artigos: 1) Qual a natureza

dos trabalhos com ênfase na  flexibilidade cognitiva nas áreas de ensino e pesquisa em ensino de

Física e Ciências?

Dessa análise emergiram as seguintes categorias, relacionadas ao referido questionamento:

6 SAVELSBERGH, DE JONG e FERGUSON-HESSLER (2002), CHIN e CHIA (2006), ESTEVES e GUIILLÉN (2009),
FOLMER et al. (2009), FERNANDES e CAMPOS (2012), FRAIHA-MARTINS e GONÇALVES (2012), EILAM e REITER
(2014), MOZENA e OSTERMANN (2014).

7 Entendemos natureza como associada ao foco dos trabalhos analisados. 
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1)  desenvolvimento,  implementação  e/ou  avaliação  de  sistema  hipermídia:  artigos  cujo  foco

principal consistiu em desenvolver sistemas hipermídia e, em alguns casos, implementar e avaliar os

referidos sistemas. O artigo a seguir exemplifica o foco desta categoria.

Este  trabalho  descreve  a  modelagem  de  um  sistema  hipermídia  de  aprendizagem  que
integra  conceitos  físicos,  biomecânicos  e  anatômicos  envolvidos  no  movimento  humano
(denominado de “Biomec”) e um estudo realizado a partir de sua utilização por estudantes
universitários.  O  desenho  instrucional  do  sistema  hipermídia  “Biomec”  foi  elaborado  de
maneira  a  aproximar suas características a um referencial  teórico que articula  Teoria  da
Flexibilidade Cognitiva (TFC) à abordagem interdisciplinar do conhecimento. O sistema foi
avaliado  a  partir  de  sua  utilização  por  estudantes  das  disciplinas  de  Biomecânica  I  e
Cinesiologia de um curso de licenciatura em Educação Física.  [...]  O conjunto de dados
obtidos permitiu  concluir  que o sistema desenvolvido é um material  educativo relevante,
capaz de influenciar positivamente a atitude dos alunos em relação à Física e favorecer a
abordagem  interdisciplinar  do  movimento  humano  e  que  parece  atender  melhor  aos
estudantes de Biomecânica I do que os de Cinesiologia. REZENDE, GARCIA e COLA (2006,
p.1).

2) elaboração, implementação e/ou avaliação de atividade: artigos cujo foco principal consistiu em

propor atividades e, em alguns casos, implementá-las e avaliá-las. Diferem-se da categoria anterior

pelo fato de não desenvolverem o recurso didático utilizado. O artigo a seguir exemplifica o foco desta

categoria.

O processo produtivo-colaborativo, mediado pelo Wiki do Moodle, gerou atividades de estudo
mediadas  por  hipermídia  educacionais  em  Física  compostas  por  hipertextos,  imagens,
animações e simulações. Nossos resultados indicam que atividades de estudo em Física,
mediadas  por  hipermídia  educacional,  têm  potencial  inovador  para  a  produção  escolar
colaborativa  e  iniciação  à  docência,  contribuindo  para  um  ensino-aprendizagem  mais
dinâmico, menos expositivo e, portanto, mais interessante na visão dos estudantes. (ABEGG
et al., 2012, p. 2).

Visando  gerar  processos  realmente  inovadores  de  ensino  de  Física,  que  integrem
professores  e  estudantes,  desenvolvemos  colaborativamente  planejamentos  escolares
(compreendidos  como  atividades  de  estudo  extracurriculares)  mediados  por  hipermídias
educacionais disponíveis em portais para professores na Internet. (ABEGG et al., 2012, p. 3).

3) abordagem de aspectos teóricos: artigos cujo foco principal consistiu em apresentar discussões e

contribuições teóricas sobre uma temática específica, sejam elas exclusivamente teóricas ou oriundas

de dados empíricos.  Difere-se das categorias anteriores pelo fato de não apresentar  propostas de

recurso didático e atividade. O artigo a seguir exemplifica o foco desta categoria.

Este  artigo  apresenta  os  resultados  de  uma  investigação  que  objetivou  analisar  alguns
saberes  necessários  ao  processo  de  construção  da  estratégia  FlexQuest  (FQ)  por
professores de ciências. [...] Eles relataram algumas dificuldades encontradas, e indicaram
alguns  saberes  demandados  no  processo.  A partir  dos  relatos  e  da  categorização  de
Shulman sobre saberes docentes, são indicadas algumas necessidades formativas para o
trabalho com a FQ. (SOUZA e LEÃO, 2015, p.1).

A tabela  2  ilustra  a  quantidade de artigos  encontrada para  cada categoria,  bem como os
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autores destes artigos. Já a figura 8 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada

categoria.

Tabela 2 – Categorização dos artigos encontrados quanto à natureza8

Categoria
Qtde de
artigos

Autores

1. Desenvolvimento, implementação e/ou 
avaliação de sistema hipermídia 9

REZENDE (2001); BOLACHA e AMADOR 
(2003); REZENDE e COLA (2004); GIRWIDZ 
et al. (2006); REZENDE, GARCIA e COLA 
(2006); LEÃO e NERI (2009); LIU e HMELO-
SILVER (2009); REZENDE, SOUSA e 
BARROS (2012); VASCONCELOS e LEÃO 
(2012).

2. Elaboração, implementação e/ou 
avaliação de atividade 2 ABEGG et al. (2012); VIDMAR, DE BASTOS e

ABEGG (2014).

3. Abordagem de aspectos teóricos 7

VOSNIADOU e LOANNIDES (1998); 
REZENDE (2002); REZENDE e COLA (2004); 
LEITE e LEÃO (2015); SOUZA e LEÃO 
(2015); VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG 
(2014); VIDMAR et al. (2015). 

Figura 8 – Porcentagem de artigos encontrados para cada categoria

50%

11%

39%
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3

8 É possível notar que a soma dos artigos excede o total de dezesseis. Isto ocorre pelo fato de que identificamos mais de
um foco principal no artigo de Rezende e Cola (2004) e de Vidmar, De Bastos e Abegg (2014).
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Analisando a tabela 2 e a figura 8, destacamos que a maior parte dos artigos tem como foco o

desenvolvimento, implementação e/ou avaliação de sistema hipermídia. É importante salientar ainda

que  a  menor  parte  dos  artigos  está  relacionada  à  elaboração,  implementação  e/ou  avaliação  de

atividade, que consiste no escopo de nossa pesquisa no âmbito do doutorado. Consideramos que isto

reforça a relevância da mesma.

Por  fim,  enfatizamos também que não  encontramos artigos  de  revisão  de  literatura  sobre

flexibilidade cognitiva no ensino de Física e Ciências, de modo que nossa pesquisa bibliográfica se

mostra muito pertinente neste contexto.

4.3.2 Etapa 2

Na etapa 2, associada ao foco ii), analisamos especificamente os onze artigos que continham

propostas de recurso didático ou atividade (categorias 1 e 2 da etapa 1). O objetivo principal foi buscar

subsídios para a elaboração e avaliação das atividades didáticas de Física.

Para analisarmos os referidos artigos, elaboramos os seguintes questionamentos: 1) Em que

nível(is) de ensino a flexibilidade cognitiva é trabalhada no âmbito do ensino de Física/Ciências?; 2)

Qual(is) a(s) temática(s) de Física/Ciências das propostas que abordam a flexibilidade cognitiva no

âmbito do ensino de Física/Ciências?; 3) Qual(is) o(s) recurso(s) didático(s) utilizado(s) nas propostas

que  abordam  a  flexibilidade  cognitiva  no  âmbito  do  ensino  de  Física/Ciências?;  4)  Qual(is)

metodologia(s) de ensino utilizada(s) nas propostas que abordam a flexibilidade cognitiva no âmbito do

ensino de Física/Ciências?; 5) Qual(is) o(s) instrumento(s) utilizado(s) para avaliar a aprendizagem nas

propostas que abordam a flexibilidade cognitiva no âmbito do ensino de Física/Ciências?; 6) Como a

aprendizagem é avaliada nas propostas que abordam a flexibilidade cognitiva no âmbito do ensino de

Física/Ciências?.

Apresentamos  a  seguir  a  análise  dos  artigos,  organizada  separadamente  para  cada

questionamento.

4.3.2.1 Nível de ensino

Da análise dos artigos, em relação ao questionamento 1, emergiram os seguintes grupos:

1) Ensino Médio

2) Ensino Superior
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3) Não explicita

A tabela 3 ilustra a quantidade de artigos encontrada para cada grupo, bem como os autores

destes artigos. Já a figura 9 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada grupo.

Tabela 3 – Agrupamento dos artigos quanto ao nível de ensino9

Grupo
Qtde de
artigos

Autores

1. Ensino Médio 6

BOLACHA e AMADOR (2003), GIRWIDZ et al.
(2006), LEÃO e NERI (2009), LIU e HMELO-
SILVER (2009), ABEGG et al. (2012), 
VASCONCELOS e LEÃO (2012)

2. Ensino Superior 5

REZENDE (2001), REZENDE, GARCIA e 
COLA (2006), LIU e HMELO-SILVER (2009), 
REZENDE, SOUSA e BARROS (2012), 
VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG (2014)

3. Não explicita 1 REZENDE e COLA (2004)

Figura 9 – Porcentagem de artigos encontrados para cada grupo

50%

42%

8%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

9 É possível notar que a soma dos artigos excede o total de onze. Isto ocorre pelo fato de que identificamos mais de um
nível de ensino no artigo de Liu e Hmelo-Silver (2009).
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Analisando a tabela 3 e a figura 9, identificamos que a maior parte das propostas está voltada

ao  Ensino  Médio,  mesmo  que  em  quantidade  próxima  àquelas  voltadas  ao  Ensino  Superior.

Consideramos importante salientar a inexistência de trabalhos voltados ao Ensino Fundamental, o que

atribuímos  ao  fato  de  o  foco  de  aplicação  da  TFC  estar  especificamente  na  construção  de

conhecimentos de nível avançado (SPIRO et al., 1988; SPIRO e JEHNG, 1990; CARVALHO, 1998,

2000; PINHO, 2006).

4.3.2.2 Temática de Física/Ciências

Da análise dos artigos, em relação ao questionamento 2, emergiram os seguintes grupos:

1) Mecânica

2) Termodinâmica

3) Eletrostática

4) Radioatividade

5) Biomecânica

6) Fisiologia humana

7) Anatomia humana

8) Não explicita

A tabela 4 ilustra a quantidade de artigos encontrada para cada grupo, bem como os autores

destes artigos. Já a figura 10 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada grupo.

Tabela 4 – Agrupamento dos artigos quanto à temática de Física/Ciências10

Grupo
Qtde de
artigos

Autores

1. Mecânica 3
REZENDE (2001), REZENDE, GARCIA e 
COLA (2006), REZENDE, SOUSA e BARROS 
(2012)

2. Termodinâmica 1 GIRWIDZ et al. (2006)

3. Eletrostática 1 ABEGG et al. (2012)

10 É possível notar que a soma dos artigos excede o total de onze. Isto ocorre pelo fato de que identificamos mais de uma
temática de Física/Ciências no artigo de Rezende, Garcia e Cola (2006).
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Grupo
Qtde de
artigos

Autores

4. Radioatividade 1 VASCONCELOS e LEÃO (2012)

5. Biomecânica 2 REZENDE e COLA (2004), REZENDE, 
GARCIA e COLA (2006)

6. Fisiologia humana 2 LEÃO e NERI (2009), LIU e HMELO-SILVER 
(2009)

7. Anatomia humana 1 REZENDE, GARCIA e COLA (2006)

8. Não explicita 2 BOLACHA e AMADOR (2003), VIDMAR, DE 
BASTOS e ABEGG (2014)

Figura 10 – Porcentagem de artigos encontrados para cada grupo

23%

8%

8%

8%
15%

15%

8%

15%

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8

Analisando a tabela 4 e a figura 10, identificamos que a maior parte das propostas aborda

temáticas relacionadas ao ensino de Física, sendo a Mecânica a temática mais frequente. É importante

salientar também a inexistência de propostas que abordem os conteúdos da Eletrodinâmica, que são

trabalhados nas atividades didáticas de Física desenvolvidas em nossa pesquisa. Consideramos que

isto reforça a necessidade da mesma.
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4.3.2.3 Recurso didático

Da análise dos artigos, em relação ao questionamento 3, emergiram os seguintes grupos:

1) Hipermídia

2) Simulação computacional

A tabela 5 ilustra a quantidade de artigos encontrada para cada grupo, bem como os autores

destes artigos. Já a figura 11 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada grupo.

Tabela 5 – Agrupamento dos artigos quanto ao recurso didático

Grupo
Qtde de
artigos

Autores

1. Hipermídia 10

REZENDE (2001), BOLACHA e AMADOR 
(2003), REZENDE e COLA (2004), GIRWIDZ 
et al. (2006), REZENDE, GARCIA e COLA 
(2006), LEÃO e NERI (2009), LIU e HMELO-
SILVER (2009), REZENDE, SOUSA e 
BARROS (2012), VASCONCELOS e LEÃO 
(2012), VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG 
(2014)

2. Simulação computacional 1 ABEGG et al. (2012)

Figura 11 – Porcentagem de artigos encontrados para cada grupo

91%

9%

Grupo 1
Grupo 2
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Analisando a tabela 5 e a figura 11, identificamos que a maior parte – quase que na totalidade

– das propostas utilizou como recurso didático a hipermídia.

De  acordo  com Spiro  e  Jehng  (1990),  os  conhecimentos  precisam ser  representados  de

diferentes maneiras e organizados de modo a permitir diversas ligações entre eles, favorecendo assim

o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. Nesse sentido, atribuímos a predominância da hipermídia

como recurso didático à potencialidade da mesma para proporcionar essas múltiplas representações

do  conhecimento  (SPIRO  e  JEHNG,  1990),  o  que  a  torna  o  principal  recurso  didático  para

implementação da TFC (BOLACHA e AMADOR, 2003; LEÃO, SOUZA e MOREIRA, 2011).

4.3.2.4 Metodologia de ensino

Da análise dos artigos, em relação ao questionamento 4, identificamos diversas metodologias

de ensino associadas aos referidos recursos didáticos. São elas:

1) Situação-problema

2) Situação física11

3) Caso e mini-caso

4) Múltiplas representações do conhecimento

5) Ligação entre conceitos

6) Comentário temático

7) Travessia temática

8) Aplicação do conhecimento

A tabela 6 ilustra a quantidade de artigos encontrada para cada grupo, bem como os autores

destes artigos. Já a figura 12 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada grupo.

Tabela 6 – Agrupamento dos artigos quanto à metodologia de ensino12

Grupo
Qtde de
artigos

Autores

1. Situação-problema 7 BOLACHA e AMADOR (2003), REZENDE, 
GARCIA e COLA (2006), LEÃO e NERI 

11 Por  exemplo:  queda  livre,  lançamento  vertical,  lançamento  horizontal  e  lançamento  oblíquo  (REZENDE,  2001;
REZENDE, SOUSA e BARROS, 2012).

12 É possível notar que a soma dos artigos excede o total de onze. Isto ocorre pelo fato de que identificamos mais de uma
metodologia de ensino no artigo de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola (2006), Leão e Neri
(2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012), Rezende, Sousa e Barros (2012), Vasconcelos e Leão (2012),
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014).
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(2009), LIU e HMELO-SILVER (2009), ABEGG
et al. (2012). VASCONCELOS e LEÃO (2012),
VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG (2014)

2. Situação física 2 REZENDE (2001), REZENDE, SOUSA e 
BARROS (2012)

3. Caso e mini-caso 4
REZENDE e COLA (2004), LEÃO e NERI 
(2009), VASCONCELOS e LEÃO (2012), 
VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG (2014)

4. Múltiplas representações do 
conhecimento 2 REZENDE, GARCIA e COLA (2006), LIU e 

HMELO-SILVER (2009)

5. Ligação entre conceitos 3 REZENDE (2001), GIRWIDZ et al. (2006), 
REZENDE, SOUSA e BARROS (2012)

6. Comentário temático 6

REZENDE (2001), GIRWIDZ et al. (2006), 
REZENDE, GARCIA e COLA (2006), LIU e 
HMELO-SILVER (2009), ABEGG et al. 
(2012),REZENDE, SOUSA e BARROS (2012)

7. Travessia temática 2 LEÃO e NERI (2009), VASCONCELOS e 
LEÃO (2012)

8. Aplicação do conhecimento 3 GIRWIDZ et al. (2006), LEÃO e NERI (2009), 
LIU e HMELO-SILVER (2009)

Figura 12 – Porcentagem de artigos encontrados para cada grupo
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Analisando a tabela 6 e a figura 12, identificamos que a maior parte das propostas abordou os

conhecimentos científicos a partir de situações-problema, apresentando problemas a serem resolvidos

que estão relacionados à situações concretas aos estudantes.

Outra  metodologia  de  ensino  muito  presente  foi  o  que  Spiro  e  Jehng  (1990)  denominam

comentário temático, que consiste em explicitar as diversas formas de aplicação de um determinado

conceito  (tema)  a  uma dada situação concreta  (mini  caso)  (SPIRO e JEHNG, 1990;  REZENDE e

COLA, 2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Em  relação  às  metodologias  de  ensino  menos  presentes  nas  propostas,  enfatizamos  a

travessia temática que, no âmbito da TFC, consiste em explicitar como um mesmo conceito (tema) se

aplica  a  um  conjunto  heterogêneo  de  situações  concretas  (mini  casos  de  diferentes  casos)

(CARVALHO et al., 2002; PEDRO, 2005; PINHO, 2006).

Consideramos  importante  destacar  também que  os  elementos  que  constituem a  estrutura

principal da TFC13 estiveram, de alguma forma, presente nas propostas analisadas. A metodologia de

ensino das atividades didáticas de Física desenvolvidas no âmbito dessa pesquisa está vinculada à

referida estrutura da TFC.

4.3.2.5 Instrumento de avaliação

Da análise dos artigos, em relação ao questionamento 5, emergiram os seguintes grupos:

1) Pré-teste e pós-teste

2) Resolução de problemas

3) Construção de mapas conceituais

4) Navegação em sistema hipermídia

5) Elaboração e defesa de um projeto

6) Diário de observação

7) Questionário sobre conceitos

8) Questionário de opinião

9) Entrevista

10) Não implementada e avaliada

A tabela 7 ilustra a quantidade de artigos encontrada para cada grupo, bem como os autores

destes artigos. Já a figura 13 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada grupo.

13 São eles: caso, mini caso, tema de análise conceitual, comentário temático e travessia temática (SPIRO e JEHNG,
1990; PEDRO, 2005).
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Tabela 7 – Agrupamento dos artigos quanto ao instrumento de avaliação14

Grupo
Qtde de
artigos

Autores

1. Pré-teste e pós-teste 5

REZENDE (2001), GIRWIDZ et al. (2006), 
REZENDE, GARCIA e COLA (2006), LIU e 
HMELO-SILVER (2009), REZENDE, SOUSA e
BARROS (2012)

2. Resolução de problemas 2 REZENDE, GARCIA e COLA (2006), LIU e 
HMELO-SILVER (2009)

3. Construção de mapas conceituais 2 BOLACHA e AMADOR (2003), REZENDE, 
GARCIA e COLA (2006)

4. Navegação em sistema hipermídia 3
REZENDE (2001), REZENDE, GARCIA e 
COLA (2006), REZENDE, SOUSA e BARROS 
(2012)

5. Elaboração e defesa de um projeto 1 VASCONCELOS e LEÃO (2012)

6. Diário de observação 1 BOLACHA e AMADOR (2003)

7. Questionário sobre conceitos 3 BOLACHA e AMADOR (2003), ABEGG et al. 
(2012), VASCONCELOS e LEÃO (2012)

8. Questionário de opinião 3
REZENDE, GARCIA e COLA (2006), ABEGG 
et al. (2012), REZENDE, SOUSA e BARROS 
(2012)

9. Entrevista 2 REZENDE (2001), REZENDE, SOUSA e 
BARROS (2012)

10. Não implementada e avaliada 3
REZENDE e COLA (2004), LEÃO e NERI 
(2009), VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG 
(2014)

Analisando a tabela 7 e a figura 13, identificamos que a maior parte das propostas utilizou pré-

teste e pós-teste como instrumento de avaliação. Já a menor parte delas teve como instrumento o

diário de observação ou a elaboração e defesa de um projeto.

É importante  enfatizar  a  variedade de  instrumentos  de  avaliação,  que  geram uma grande

quantidade e diversidade de dados do ponto de vista da análise dos aspectos necessários para o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

14 É possível notar que a soma dos artigos excede o total de onze. Isto ocorre pelo fato de que identificamos mais de um
instrumento de avaliação no artigo de Rezende (2001), Bolacha e Amador (2003), Rezende, Garcia e Cola (2006), Liu e
Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012), Rezende, Sousa e Barros (2012), Vasconcelos e Leão (2012).
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Figura 13 – Porcentagem de artigos encontrados para cada grupo
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Através da construção de mapas conceituais, por exemplo, é possível perceber as ligações que

os estudantes estabelecem entre os conceitos abordados. Analisando a navegação em um sistema

hipermídia, se pode acompanhar o caminho utilizado pelos estudantes; ou seja, como eles transitaram

pelos casos, mini casos e temas de análise conceitual (SPIRO e JEHNG, 1990). Ainda, por meio da

resolução  de  problemas,  os  estudantes  podem aplicar  os  conhecimentos  científicos  em situações

distintas daquelas originalmente trabalhadas.

4.3.2.6 Foco de avaliação

Da análise  dos  artigos,  em relação  ao  questionamento  6,  identificamos diversos  focos  de

avaliação para a análise dos dados obtidos a partir dos referidos instrumentos. São eles:

1) Compreensão dos conceitos

2) Ligação entre conceitos

3) Ligação entre conceitos e situações concretas

4) Aplicação do conhecimento

5) Conhecimento prévio

6) Reestruturação e desenvolvimento conceitual

7) Visualização dos fenômenos

8) Padrão de navegação em sistema hipermídia
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9) Atitude em relação ao componente curricular15

10) Não implementada e avaliada

A tabela 8 ilustra a quantidade de artigos encontrada para cada grupo, bem como os autores

destes artigos. Já a figura 14 apresenta um gráfico com a porcentagem de artigos em cada grupo.

Tabela 8 – Agrupamento dos artigos quanto ao foco de avaliação16

Grupo
Qtde de
artigos

Autores

1. Compreensão dos conceitos 5
BOLACHA e AMADOR (2003), GIRWIDZ et al.
(2006), LIU e HMELO-SILVER (2009), ABEGG
et al. (2012), VASCONCELOS e LEÃO (2012)

2. Ligação entre conceitos 3
BOLACHA e AMADOR (2003), REZENDE, 
GARCIA e COLA (2006), LIU e HMELO-
SILVER (2009)

3. Ligação entre conceitos e situações 
concretas 2 REZENDE, GARCIA e COLA (2006), 

VASCONCELOS e LEÃO (2012)

4. Aplicação do conhecimento 1 GIRWIDZ et al. (2006)

5. Conhecimento prévio 3
REZENDE (2001), REZENDE, SOUSA e 
BARROS (2012), VASCONCELOS e LEÃO 
(2012)

6. Reestruturação e desenvolvimento 
conceitual 1 REZENDE (2001)

7. Visualização dos fenômenos 1 ABEGG et al. (2012)

8. Padrão de navegação em sistema 
hipermídia 1 REZENDE, SOUSA e BARROS (2012)

9. Atitude em relação ao componente 
curricular 1 REZENDE, GARCIA e COLA (2006)

10. Não implementada e avaliada 3
REZENDE e COLA (2004), LEÃO e NERI 
(2009), VIDMAR, DE BASTOS e ABEGG 
(2014)

15 Avaliação  da atitude  dos  estudantes  a  partir  de  uma escala  de atitudes  em relação  a um componente  curricular
específico, composta pelas subescalas conteúdo, professor, aplicabilidade e sensações (REZENDE, GARCIA e COLA,
2006).

16 É possível notar que a soma dos artigos excede o total de onze. Isto ocorre pelo fato de que identificamos mais de um
foco de avaliação no artigo de Rezende (2001), Bolacha e Amador (2003), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola
(2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012), Rezende, Sousa e Barros (2012), Vasconcelos e Leão (2012).
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Figura 14 – Porcentagem de artigos encontrados para cada grupo
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Analisando a tabela 8 e a figura 14, identificamos que a maior parte das propostas teve como

foco de avaliação a compreensão dos conceitos;  que, em se tratando de conhecimentos de nível

avançado, é essencial  para que seja possível  aplicá-los de maneira flexível  em um novo contexto

(SPIRO  et  al.,  1988;  SPIRO  et  al.,  1992;  CARVALHO,  1998,  2000,  2011;  SPIRO,  COLLINS  e

RAMCHANDRAN, 2007b).

Em relação aos focos de avaliação menos presentes nas propostas, enfatizamos a aplicação

do conhecimento, entendida como a transferência dos conhecimentos científicos em situações novas

(SPIRO e JEHNG, 1990).

Assim como ocorreu com os instrumentos de avaliação, é importante enfatizar a diversidade de

focos  de  avaliação,  que  possibilita  uma  análise  mais  abrangente  dos  aspectos  envolvidos  no

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

Realizando  uma  avaliação  com  foco  nas  ligações  estabelecidas  pelos  estudantes  entre

conceitos  e  situações  concretas,  por  exemplo,  é  possível  perceber  em  que  medida  foram

operacionalizados  os  comentários  temáticos  e  travessias  temáticas  (SPIRO  e  JEHNG,  1990;

CARVALHO et  al.,  2002;  REZENDE e COLA, 2004;  SOUSA, 2004;  PEDRO, 2005;  PINHO, 2006;

MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). Já uma análise da aplicação do conhecimento por parte dos

estudantes pode fornecer indícios a respeito do desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (SPIRO e

JEHNG, 1990).

Para  finalizar,  explicitamos que  as  atividades didáticas  de  Física  desenvolvidas  no  âmbito
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dessa pesquisa serão avaliadas de acordo com alguns dos focos de avaliação presentes nas propostas

analisadas, de modo a contemplar a diversidade de focos necessária para uma análise abrangente dos

aspectos envolvidos no desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

4.4 SÍNTESE E DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS

Como  um  dos  principais  resultados  dessa  pesquisa  bibliográfica,  constatamos  que  a

flexibilidade cognitiva ainda é muito pouco trabalhada no âmbito do ensino de Física e de Ciências,

tendo em vista a pequena quantidade de artigos encontrada (dezesseis) em um grande número de

periódicos e intervalo de tempo (trinta e três periódicos em vinte e seis anos). Isso explicita a relevância

da temática de nossa pesquisa nesse contexto.

Em relação  ao  primeiro  objetivo  principal  da  pesquisa  bibliográfica  –  situar  a  flexibilidade

cognitiva  nas  áreas  de  ensino  e  pesquisa  em ensino  de  Física  e  Ciências  –,  sistematizamos  os

trabalhos  com  ênfase  na  flexibilidade  cognitiva  em  três  categorias,  relacionadas  à  natureza  dos

mesmos:  desenvolvimento,  implementação  e/ou  avaliação  de  sistema  hipermídia;  elaboração,

implementação e/ou avaliação de atividade; e abordagem de aspectos teóricos.

Nesse contexto, constatamos que a menor parte dos trabalhos está relacionada à elaboração,

implementação e/ou avaliação de atividade, que consiste no escopo de nossa pesquisa no âmbito do

doutorado. Consideramos que isto reforça a relevância da mesma.

Outro resultado importante consistiu na inexistência de artigos de revisão de literatura sobre

flexibilidade cognitiva no ensino de Física e Ciências, de modo que nossa pesquisa bibliográfica se

mostra muito pertinente nesse âmbito.

Já em relação ao segundo objetivo principal – buscar subsídios para a elaboração e avaliação

das atividades didáticas de Física –, sistematizamos os trabalhos com ênfase na flexibilidade cognitiva,

que continham propostas de recurso didático ou atividade, quanto ao: nível de ensino, temática de

Física/Ciências, recurso didático, metodologia de ensino, instrumento de avaliação e foco de avaliação.

Desta  etapa,  salientamos  a  inexistência  de  propostas  que  abordem  os  conteúdos  da

Eletrodinâmica,  que  são  trabalhados  nas  atividades  didáticas  de  Física  desenvolvidas  em  nossa

pesquisa. Consideramos que isto reforça a necessidade da mesma.

Em  relação  aos  subsídios  proporcionados  pela  pesquisa  bibliográfica,  destacamos  a

diversidade de metodologias de ensino, instrumentos de avaliação e focos de avaliação encontrada

nas propostas analisadas. Isso contribuiu de forma significativa para a elaboração e definição dos



71

critérios de avaliação das atividades didáticas de Física de nossa pesquisa.

Para finalizar,  enfatizamos que  a TFC está  voltada  especificamente  para  a  construção  de

conhecimentos de nível avançado (SPIRO et al., 1988; SPIRO e JEHNG, 1990; CARVALHO, 1998,

2000; PINHO, 2006), em que é necessário uma compreensão profunda dos conhecimentos complexos

(SPIRO  et  al.,  1988;  SPIRO  et  al.,  1992;  CARVALHO,  1998,  2000,  2011;  SPIRO,  COLLINS  e

RAMCHANDRAN, 2007b).

Além disso, a referida teoria visa a aplicação desses conhecimentos de maneira flexível em um

novo  contexto.  Nessa  linha,  Heidrich  (2009)  destaca  que  a  característica  de  complexidade  está

presente nas situações que envolvem aplicação prática de conhecimentos.

Nesse  âmbito  de  complexidade  de  aprendizagem,  consideramos  que  uma  diversidade  de

metodologias de ensino, instrumentos de avaliação e focos de avaliação pode nos proporcionar um

processo de ensino-aprendizagem de Física mais flexível, além de uma análise mais abrangente dos

aspectos envolvidos no desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.





CAPÍTULO 5 – METODOLOGIA E ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

5.1.1 Quanto aos objetivos

De acordo com Gil (2002), a pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa explicativa,

que tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a

ocorrência de um determinado fenômeno.

No contexto  de nossa pesquisa,  o objetivo geral  consiste  em investigar  em que medida a

estruturação de atividades didáticas de Física baseadas nos pressupostos da Teoria da Flexibilidade

Cognitiva e mediadas por hipermídia contribui para potencializar a realização de travessias temáticas

por estudantes do ensino médio. Nesse âmbito, o fenômeno é a realização das travessias temáticas e

o fator que determina ou contribui para a ocorrência desse é a forma como as atividades didáticas

estão estruturadas.

Assim, buscamos aprofundar o conhecimento da realidade, explicando a razão e o porquê das

coisas (GIL 2002),  a partir  da análise dos resultados obtidos com a implementação das atividades

didáticas em sala de aula.

5.1.2 Quanto aos procedimentos técnicos

Segundo Gil (2002), a pesquisa pode ser classificada como:

– Pesquisa bibliográfica: desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente

de livros e artigos científicos. No âmbito de nossa pesquisa, ela está contemplada no capítulo 4;

– Investigação-ação: na qual o pesquisador encontra-se inserido no contexto da pesquisa, com o foco

na melhoria desse contexto.

5.2 ESTRUTURAÇÃO DOS MOMENTOS DA PESQUISA

5.2.1 Investigação-ação

A concepção de pesquisa utilizada é a Investigação-Ação Educacional (IAE), que consiste em

uma “investigação sistemática realizada por profissionais para melhorar o ensino e a aprendizagem”

(FELDMAN e CAPOBIANCO, 2000, p. 3, tradução nossa).
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A IAE possibilita evidenciar os problemas práticos existentes no âmbito escolar, de modo a

buscar possíveis soluções para os mesmos (ELIOTT, 1978), consubstanciando a referida melhoria no

processo de ensino-aprendizagem. Essa é a principal justificativa para a escolha dessa concepção de

pesquisa.

A problemática específica em que pretendemos atuar através de nossa pesquisa diz respeito à

dificuldade, por parte dos estudantes de ensino médio, na transferência dos conhecimentos da Física a

situações distintas daquelas em que os mesmos foram inicialmente abordados.

Feldman e Capobianco (2000) explicitam três focos principais em que a IAE é utilizada no

contexto  do  ensino-aprendizagem  de  Ciências:  (i)  formação  e  desenvolvimento  profissional  de

professores;  (ii)  investigação  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem  de  Ciências;  e  (iii)

desenvolvimento e implementação curricular.  No âmbito dessa pesquisa, nosso foco é o (ii).  Cabe

destacar que, em todos eles, o professor encontra-se no papel de investigador.

Conforme abordamos anteriormente, na IAE o pesquisador encontra-se inserido no contexto da

pesquisa, com o foco na melhoria daquele contexto. Nessa linha, Carr e Kemmis (1986) afirmam que a

IAE “visa a melhoria em três áreas: em primeiro lugar, a melhoria da prática, em segundo lugar, a

melhoria da compreensão da prática por seus participantes, e em terceiro lugar, a melhoria da situação

em que a prática ocorre” (CARR e KEMMIS, 1986, p. 165, tradução nossa).

Segundo Carr  e  Kemmis  (1986),  a  IAE se  configura  a  partir  da  integração  dos  seguintes

momentos:

– planejamento: antecede a ação, organizando-a com o objetivo de auxiliar na atuação do professor em

uma futura situação educativa;

– ação: implementação do planejamento;

– observação: acompanhamento e registro dos efeitos da ação;

– reflexão: movimento retrospectivo no qual aspectos (bons e ruins) da ação são recordados, com o

auxílio dos registros feitos durante a observação. Consiste ainda em um ponto de partida para um

replanejamento da ação, iniciando novamente o processo (COUTINHO, 2008).

Cada um desses momentos implica um olhar retrospectivo e uma intenção prospectiva (CARR

e KEMMIS, 1986), formando uma espiral cíclica (ilustrada na figura 15) que produz um movimento

contínuo de ação-reflexão-ação.
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Figura 15 – A espiral da IAE

Fonte: KEMMIS e MCTAGGART (2005, p. 564, adaptado)

Nessa  perspectiva,  Kemmis  e  McTaggart  (2005)  associam  a  IAE  aos  seguintes  passos:

“planejar uma mudança; agir e observar o processo e as consequências da mudança; refletir sobre

esses processos e consequências; replanejar; agir e observar novamente; refletir novamente; e assim

por diante” (KEMMIS e MCTAGGART, 2005, p. 563, tradução nossa). Assim, se está investigando a

realidade, a fim de mudá-la, e mudando a realidade, a fim de investigá-la.

5.2.2 Explicitação dos momentos da pesquisa

No contexto específico de nossa pesquisa, os ciclos da IAE estão estruturados da seguinte

forma:
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– planejamento: esse momento consistiu no planejamento de um conjunto de atividades didáticas de

Física  estruturadas  com  base  nos  pressupostos  da  TFC  e  mediadas  por  recursos  educacionais

hipermídia. Essas atividades têm como tema central a energia elétrica nas residências, o que envolve

os conteúdos de Física referentes à Eletrodinâmica.

As atividades didáticas estão disponíveis no endereço  http  ://  www  .  ufsm  .  br  /  mpeac  /  muryel  , que

consiste  em um site  do  grupo  de  pesquisa  Métodos  e  Processos  de  Ensino  e  Aprendizagem de

Ciências,  do  qual  o  pesquisador  doutorando  faz  parte.  Cabe  destacar  que,  no  âmbito  de  nossa

pesquisa, o desenvolvimento dos momentos da IAE foi mediado tecnologicamente por esse site.

O planejamento das atividades didáticas é abordado detalhadamente no capítulo 6.

– ação e observação: nesses momentos ocorreu a implementação das atividades didáticas.

A implementação foi realizada em uma escola de educação básica da rede pública estadual,

localizada na cidade de Santa Maria – RS, mais especificamente em uma turma de terceira série do

ensino médio composta por dezessete estudantes, que são os sujeitos da pesquisa.

As atividades didáticas foram implementadas na disciplina de Física que, nesse contexto, se

constitui em um componente curricular obrigatório do ensino médio.

Cabe  ressaltar  que  essa  implementação  foi  realizada  ao  longo  das  aulas  regulares  da

disciplina,  com o  professor  regente  da  referida  turma.  Assim,  estiveram envolvidos  ativamente:  o

professor responsável pela disciplina, o pesquisador doutorando e os dezessete estudantes.

As atividades didáticas mediadas por hipermídia foram realizadas pelos estudantes através do

referido site, no laboratório de informática da escola.

Nesse  contexto  de  implementação  das  atividades  didáticas  no  laboratório  de  informática,

consideramos importante explicitar os dados do Censo Escolar17 relativos às categorias “estudantes de

ensino médio com acesso ao laboratório de informática nas escolas da rede pública” e “estudantes de

ensino médio com acesso à internet nas escolas da rede pública”.

Conforme ilustra o gráfico da figura 16, de 2009 para 2013, a porcentagem de estudantes de

ensino médio com acesso a computadores nas escolas da rede pública, através do laboratório de

informática, subiu de 92,5% para 95,3%. Ainda, a porcentagem de estudantes de ensino médio que

têm acesso à internet nas escolas da rede pública subiu de 92,4% para 96,4%.

17 Realizado  anualmente  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP).  Os
resultados do Censo Escolar estão disponíveis no endereço http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos.

http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
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Figura 16 – Dados do Censo Escolar 2009 a 2013
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Assim, notamos que a grande maioria dos estudantes de ensino médio de escolas da rede

pública tem acesso ao computador e à internet nas escolas, o que reforça a importância da utilização

desses recursos, que ocorreu através das atividades didáticas de nossa pesquisa.

Consideramos importante  sublinhar  também que a  utilização do referido site  possibilitou  o

acompanhamento  e  registro  do  desenvolvimento  das  atividades  didáticas  pelos  estudantes,

fundamental nesse momento da IAE.

O processo de implementação das atividades didáticas é abordado com mais detalhes no

capítulo 7.

– reflexão: esse momento consistiu na avaliação das atividades didáticas implementadas, tendo como

foco investigar as potencialidades das mesmas para desenvolver flexibilidade cognitiva.

A reflexão ocorreu concomitantemente à implementação das atividades didáticas e permitiu

ainda avaliar os avanços e obstáculos dos estudantes na resolução das atividades, proporcionando

subsídios para o replanejamento das atividades seguintes, em consonância com a estruturação da IAE.

A avaliação das atividades didáticas é abordada detalhadamente no capítulo 7.
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A figura  17  sintetiza  a  estruturação  dos  momentos  da  IAE  no  âmbito  dessa  pesquisa,

associados ao desenvolvimento das atividades didáticas.

Figura 17 – Síntese da estruturação dos momentos da IAE no âmbito dessa pesquisa

5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Durante o desenvolvimento dos momentos da IAE, utilizamos os seguintes instrumentos para a

coleta dos dados:

– atividades didáticas implementadas: resolução dos estudantes às atividades didáticas implementadas

em sala de aula. A análise dessas resoluções – que estão registradas no banco de dados do referido

site – auxiliou no momento de reflexão da IAE;

–  questionário  de  opinião18:  conjunto  de  perguntas  sobre  determinado  assunto  ou  problema  em

investigação (COUTINHO, 2008). Através dele, o objetivo é obter informações que nos possibilitam

uma avaliação mais abrangente dos efeitos da ação, favorecendo o momento de reflexão no âmbito da

IAE.

5.4 ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados obtidos  através dos referidos  instrumentos de coleta  teve como foco

investigar as potencialidades das atividades didáticas de Física implementadas para o desenvolvimento

da flexibilidade cognitiva.

Para realizar essa análise buscamos definir critérios claros, tendo como base:
18 O questionário de opinião consistiu em instrumento de coleta de dados nos trabalhos de Rezende, Garcia e Cola (2006),

Abegg et al. (2012) e Rezende, Sousa e Barros (2012).
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i) os objetivos (geral e específicos) e o problema de pesquisa (explicitados no capítulo 1);

ii) os aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (discutidos no capítulo 2),

consubstanciados através da estrutura principal da TFC (caso, mini caso, tema de análise conceitual,

comentário temático e travessia temática);

iii) os focos de avaliação dos artigos analisados na pesquisa bibliográfica (abordada no capítulo 4) que

continham propostas de recurso didático ou atividade e tinham ênfase na flexibilidade cognitiva no

âmbito do ensino de Física/Ciências.

Nesse contexto, elaboramos os seguintes critérios, vinculados ao ensino de Física/Ciências,

para nortear o processo de análise dos dados:

–19 compreensão dos conceitos20 físicos;

–19 ligação adequada entre os conceitos físicos;

–21 aplicação adequada de um determinado conceito físico em uma dada situação concreta22;

–23 aplicação adequada de um determinado conceito físico em diferentes situações concretas;

–23 análise adequada de uma determinada situação concreta utilizando diversos conceitos físicos;

–23 ligação adequada entre mini casos de diferentes casos;

–24 aplicação adequada dos conceitos físicos em situações novas, diferentes daquelas em que eles

foram inicialmente abordados.

Ao definir esses critérios de análise dos dados, buscamos contemplar a diversidade de critérios

que, no nosso entendimento, possibilita  uma análise mais abrangente dos aspectos envolvidos no

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

É importante enfatizar que esses critérios foram definidos à priori, ou seja, antes do processo

de planejamento, implementação e avaliação das atividades didáticas de Física.

19 Associado, na TFC, ao domínio da complexidade conceitual (SPIRO et al., 1988; SPIRO et al., 1992; CARVALHO, 1998,
2000,  2011;  SPIRO,  COLLINS  e  RAMCHANDRAN,  2007b).  A compreensão  dos  conceitos  consistiu  em  foco  de
avaliação nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Girwidz et al. (2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al.
(2012) e Vasconcelos e Leão (2012). Já a ligação entre conceitos consistiu em foco de avaliação nos trabalhos de
Bolacha e Amador (2003), Rezende, Garcia e Cola (2006) e Liu e Hmelo-Silver (2009).

20 Denominados, no âmbito da TFC, de temas de análise conceitual (CARVALHO, 1998, 2000; CARVALHO et al., 2002;
MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

21 Denominado, no contexto da TFC, de comentário temático (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004; SOUSA,
2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). A ligação entre conceitos e situações
concretas consistiu em foco de avaliação nos trabalhos de Rezende, Garcia e Cola (2006), Vasconcelos e Leão (2012).

22 Associada aos casos e mini casos, na perspectiva da TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; PINHO, 2006; CARVALHO, 2011;
VASCONCELOS e LEÃO, 2012).

23 Associado  à  travessia  temática,  no  âmbito  da  TFC  (CARVALHO,  1998,  2000,  2011;  CARVALHO  et  al.,  2002;
MARQUES, CARVALHO e GUIMARÃES, 2004; REZENDE e COLA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006).

24 Associado,  no  contexto  da  TFC,  à  transferência  do  conhecimento  (SPIRO et  al.,  1988;  SPIRO e  JEHNG,  1990;
CARVALHO, 1998, 2011; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; SPIRO, COLLINS e RAMCHANDRAN, 2007b). A aplicação do
conhecimento consistiu em foco de avaliação no trabalho de GIRWIDZ et al. (2006).





CAPÍTULO 6 – PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS DE FÍSICA: ENERGIA ELÉTRICA
NAS RESIDÊNCIAS

6.1 ETAPAS DO PLANEJAMENTO

6.1.1 Seleção da temática a ser abordada

O conjunto de atividades didáticas aborda a energia elétrica nas residências, o que envolve os

conteúdos de Física referentes à Eletrodinâmica. Essa temática consiste em parte de um todo maior,

que busca estudar o caminho que a energia elétrica percorre desde sua geração até a tomada de

nossas casas; ou seja, o processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

A referida temática foi escolhida pois se constitui em uma temática complexa, que consiste no

foco de aplicação da TFC (SPIRO et al.,  1988; SPIRO e JEHNG, 1990; CARVALHO, 1998, 2000;

PINHO, 2006).  Isso porque diversos aspectos são necessários para a sua compreensão,  além de

envolver a aplicação prática de conhecimentos (HEIDRICH, 2009).

Ainda,  essa  temática  está  associada  à  situações  concretas,  de  modo  que  possibilita  sua

abordagem a partir de casos e mini casos (SPIRO e JEHNG, 1990; CARVALHO, 2000).

6.1.2 Organização geral da temática

Conforme mencionamos,  a temática selecionada consiste  em parte de um todo maior  que

abrange os processos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, cada um dos quais

com seus aspectos particulares, organizados através do esquema contido na figura 18.
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Figura 18 – Organização geral dos processos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com destaque para a energia elétrica nas residências
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6.1.3 Definição e sistematização dos casos, mini casos e temas de análise conceitual

Realizada a organização geral  da temática a  ser  abordada,  o  próximo passo consistiu  na

definição e sistematização dos casos, mini casos e temas de análise conceitual, em consonância com

a estrutura principal da TFC. O quadro 3 apresenta os casos, mini casos e temas definidos.

Quadro 3 – Casos, mini casos e temas de análise conceitual das atividades didáticas

Casos Mini casos Temas de análise conceitual

Caso 1: ligação
do circuito
elétrico nas
residências

Mini caso 1.1: mono, bi e trifásico
Mini caso 1.2: 127 V e 220 V
Mini caso 1.3: ligação dos aparelhos elétricos

corrente elétrica
frequência
lei de conservação de energia
lei de Ohm
potência elétrica
resistência elétrica
tensão elétrica

Caso 2:
consumo de

energia elétrica

Mini caso 2.1: características dos aparelhos elétricos
Mini caso 2.2: lâmpadas
Mini caso 2.3: conta de luz

corrente elétrica
efeito Joule
energia elétrica
frequência
lei de conservação de energia
lei de Ohm
potência elétrica
resistência elétrica
tensão elétrica

Caso 3: curto-
circuito

Mini caso 3.1: causas e consequências
Mini caso 3.2: adequação dos fios
Mini caso 3.3: importância do fusível e disjuntor

corrente elétrica
efeito Joule
lei de Ohm
potência elétrica
resistência elétrica
tensão elétrica

Caso 4: choque
elétrico

Mini caso 4.1: causas e consequências
Mini caso 4.2: adequação das tomadas
Mini caso 4.3: importância do aterramento

corrente elétrica
lei de Ohm
potência elétrica
resistência elétrica
tensão elétrica

De acordo com a TFC, os casos são situações concretas em que se aplica o conhecimento

conceitual  (CARVALHO,  2000).  Essas situações precisam ser  detentoras  de  complexidade,  o  que

significa dizer elas requerem diversos conceitos para sua compreensão (SPIRO et al., 1992).

Os  quatro  casos  foram  escolhidos  por  se  constituírem  em  aspectos  relevantes  a  serem

abordados  quando  se  trata  da  energia  elétrica  nas  residências.  Desse  modo,  esses  casos  estão
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articulados entre si pela temática das atividades didáticas.

Cabe aqui explicitar a principal dificuldade que encontramos na escolha dos casos, que foi a de

definir o grau de complexidade adequado dos mesmos. Em um primeiro momento, escolhemos três

casos que possuíam um grau de complexidade muito elevado, de modo que ao longo do processo de

construção  das  atividades  didáticas  constatamos a  necessidade  de  reestruturá-los,  aumentando a

quantidade e diminuindo a complexidade dos mesmos.

Consideramos ainda a sugestão de Pedro (2005) de que os casos não apresentem muitas

semelhanças – prevenindo a formação de generalizações ilegítimas –, mas também não apresentem

tantas diferenças, o que tornaria difícil a percepção da existência de semelhanças. Nesse sentido, os

casos escolhidos apresentam semelhanças, na medida em que são analisados com alguns aspectos

semelhantes (mini casos que abordam as causas e consequências, bem como as formas de evitar,

tanto  do  curto-circuito  quanto  do  choque  elétrico);  mas  também  diferenças,  uma  vez  que  sua

compreensão também envolve aspectos distintos.

É  importante  mencionar  também  que  os  quatro  casos  permitem  abranger  diferentes

perspectivas  do  conceito,  o  que auxilia  na sua compreensão e aplicação  em diferentes situações

concretas, conforme destacaram Souza e Leão (2015).

Em relação aos  mini  casos,  os autores da  TFC afirmam que eles  explicitam os aspectos

relevantes dos casos (SPIRO e JEHNG, 1990; PEDRO, 2005), permitindo, assim, uma análise mais

detalhada e uma melhor compreensão da situação (SOUSA, 2004).

Nesse sentido, considerando a abrangência dos quatro casos, definimos doze mini casos (três

para cada caso) que nos possibilitassem abordar os aspectos que consideramos relevantes dentro de

cada caso, além de identificar, em cada um desses aspectos, os conceitos envolvidos. Desse modo, os

mini casos estão articulados entre si pelos casos e conceitos.

Cabe aqui explicitar que a principal dificuldade que encontramos na escolha dos mini casos foi

a de definir a quantidade adequada, de modo a considerarmos apenas aqueles que nos permitissem

abordar aspectos que fossem de fato relevantes para cada caso. Ao longo do processo de construção

das atividades didáticas, os mini casos foram reestruturados diversas vezes, uma vez que constatamos

a necessidade de reduzir a quantidade inicialmente escolhida.

Para auxiliar na escolha dos mini casos, consideramos o esclarecimento de Spiro e Jehng

(1990) de que esses não são partes abstratas de um caso. Ou seja, que a característica de concretude

dos casos está presente também nos mini casos; de modo que, através deles, os conceitos não são

abordados de forma abstrata, mas sim de forma contextualizada (PEDRO, 2005).
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Além disso, levamos em conta que os mini casos precisam ser suficientemente pequenos para

permitirem  uma  análise  rápida  num  tempo  letivo,  mas  suficientemente  complexos  para  serem

analisados com diversos conceitos, conforme salientou Carvalho (2000).

Assim como os casos são analisados considerando seus aspectos relevantes – explicitados

pelos  mini  casos  –,  cada  mini  caso  também é  analisado  através  dos  diversos  temas  de  análise

conceitual que são relevantes para ele (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004). De acordo

com os autores da TFC, temas de análise conceitual se referem a conceitos, princípios, leis e teorias;

ou  seja,  aos  conhecimentos  teóricos  necessários  para  a  compreensão  dos  mini  casos  e  casos

(CARVALHO, 1998, 2000; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

Nesse  sentido,  definimos  nove  temas  de  análise  conceitual  que  nos  possibilitassem

compreender  os  doze  mini  casos  e  os  quatro  casos  escolhidos.  Desse  modo,  os  temas  estão

articulados entre si pelos casos e mini casos.

Em  relação  à  escolha  desses  temas,  Pedro  (2005)  afirma  que,  muitas  vezes,  é  difícil

determinar, a partir de um caso ou mini caso, os conceitos relevantes nessa situação e, inversamente,

é  difícil  ajustar  um conceito  às  características  particulares  das  suas situações de aplicação.  Essa

dificuldade esteve presente na definição dos nove temas.

Assim  como  ocorreu  com  os  mini  casos,  a  principal  dificuldade  foi  definir  a  quantidade

adequada temas, optando apenas por aqueles que de fato fossem relevantes para a compreensão dos

casos  e  mini  casos.  Ao  longo  do  processo  de  construção  das  atividades  didáticas,  reduzimos  a

aproximadamente metade da quantidade inicial o número de temas.

Para a sistematização dos casos, mini casos e temas de análise conceitual, construímos uma

Matriz Temática – sugerida pelos autores da TFC e apresentada por Carvalho (2000) – composta pelos

casos, mini casos e temas. Ela permite visualizar os casos e mini casos que têm afinidades temáticas,

ou seja, que são analisados pelos mesmos temas. O quadro 4 apresenta a referida matriz.

Os casos (1 a 4) e os mini casos (1.1 a 4.3) contidos no quadro 4 são aqueles explicitados no

quadro 3. Já os temas de análise conceitual (A a I) contidos no quadro 4 são resultantes da junção

daqueles explicitados no quadro 3, denominados da seguinte forma:

A. corrente elétrica

B. efeito Joule

C. energia elétrica
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D. frequência

E. lei de conservação de energia

F. lei de Ohm

G. potência elétrica

H. resistência elétrica

I. tensão elétrica
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Quadro 4 – Matriz Temática para as atividades didáticas de Física

Temas de análise conceitual

Casos A B C D E F G H I

Caso 1

Mini caso 1.1 X X X X

Mini caso 1.2 X X X X

Mini caso 1.3 X X X X X

Caso 2

Mini caso 2.1 X X X X X X X

Mini caso 2.2 X X X X X X X

Mini caso 2.3 X X X

Caso 3

Mini caso 3.1 X X X X

Mini caso 3.2 X X X X X X

Mini caso 3.3 X X X X X

Caso 4

Mini caso 4.1 X X X X

Mini caso 4.2 X X

Mini caso 4.3 X X X
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Analisando a matriz, observamos que cada tema possui maior aplicabilidade em alguns mini

casos do que em outros, conforme salientado por Carvalho et al. (2002), resultando no fato de que

alguns temas se aplicam a um número maior de mini casos do que outros.

Em  relação  aos  mini  casos,  notamos  que  alguns  deles  são  analisados  através  de  uma

quantidade maior de temas do que outros. Entretanto, nenhum deles está associado a apenas um

tema, o que poderia restringir a compreensão dos mesmos, conforme destacou Carvalho (2000).

Como exemplo de leitura vertical da matriz, visualizamos que o tema resistência elétrica (tema

H)  contribui  para  compreender:  como  se  dá  a  ligação  dos  aparelhos  elétricos  ao  circuito  nas

residências (mini caso 1.3); as características dos aparelhos elétricos (mini caso 2.1); as lâmpadas

(mini caso 2.2); as causas e consequências do curto-circuito (mini caso 3.1); a adequação dos fios

como um fator importante para evitar o curto-circuito (mini caso 3.2); as causas e consequências do

choque elétrico (mini caso 4.1); e a importância do aterramento para evitar o choque elétrico (mini caso

4.3).

Já  como  exemplo  de  leitura  horizontal  da  matriz,  visualizamos  que  a  compreensão  da

importância do fusível e do disjuntor para evitar o curto-circuito (mini caso 3.3) envolve os seguintes

temas de análise conceitual:  corrente elétrica (tema A); efeito Joule (tema  B);  lei de Ohm (tema F);

potência elétrica (tema G) e tensão elétrica (tema I).

Assim,  através  dessa  sistematização,  podemos  visualizar  possibilidades  de  comentários

temáticos  e  de  travessias  temáticas  a  serem  explorados  nas  atividades  didáticas  de  Física,  em

consonância com a estrutura da TFC.

A  matriz  contribui  também  para  concretizar  um  dos  aspectos  envolvidos  nas  múltiplas

representações do conhecimento: o das múltiplas formas de organização do conhecimento, através de

casos, mini casos e temas de análise conceitual interligados (SPIRO et al., 1992; REZENDE, 2001;

SOUZA e LEÃO, 2015), essencial para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

Além disso, a matriz também auxilia na consubstanciação de outros aspectos necessários para

o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, a saber: desconstrução de casos e mini casos através de

diferentes temas; estabelecimento de ligações entre mini casos de diferentes casos; e promoção de

diversas ligações entre conceitos e casos (SPIRO et al.,  1988; CARVALHO, 1998, 2000; PEDRO,

2005; REZENDE, GARCIA e COLA, 2006).

6.1.4 Consulta a materiais

De modo auxiliar no processo de planejamento das atividades didáticas, consultamos diversos
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materiais advindos das seguintes fontes:

–  Notícias  sobre  energia  elétrica:  Folha  de  São  Paulo  (http://www.folha.uol.com.br/),  Estadão

(http://www.estadao.com.br/),  Portal  G1  (http://g1.globo.com/),  BBC  Brasil

(http://www.bbc.com/portuguese),  Uol  notícias  (http://noticias.uol.com.br/),  Terra  notícias

(https://noticias.terra.com.br/), MSN Brasil notícias (http://www.msn.com/pt-br/noticias), Yahoo notícias

(https://br.noticias.yahoo.com/),  Portal  clicRBS  (http://www.clicrbs.com.br/rs/),  Zero  Hora

(http://zh.clicrbs.com.br/rs/),  Diário  de  Santa  Maria  (http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/),  A

Razão (http://www.arazao.com.br/).

–  Portal  da  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  (ANEEL):  disponível  no  endereço

http://www.aneel.gov.br/, o portal possui, entre outros, informações técnicas a respeito do processo de

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de conteúdos educativos sobre energia

elétrica.

–  Portal  de  Geradoras,  Transmissoras  e/ou  Distribuidoras  de  energia  elétrica:  Itaipu

(https://www.itaipu.gov.br/);  Eletrobras  (http://www.eletrobras.com);  AES  Sul

(https://www.aessul.com.br); Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) (http://www.ceee.com.br)

e Rio Grande Energia (RGE) (http://www.rge-rs.com.br).

– Livros didáticos: no âmbito do ensino médio de Física:  GREF (1993), GASPAR (2010), ARTUSO e

WRUBLEWSKI  (2013),  BARRETO  e  XAVIER  (2013),  FILHO  e  TOSCANO  (2013),  GUIMARÃES,

PIQUEIRA e CARRON (2013), MÁXIMO e ALVARENGA (2013), MENEZES et al. (2013), PIETROCOLA

et al. (2013), SANT´ANNA et al. (2013), TORRES et al. (2013) e YAMAMOTO e FUKE (2013). Já no

âmbito do ensino superior de Física: KNIGHT (2009), TIPLER e MOSCA (2011), HEWITT (2015) e

HALLIDAY, RESNICK e WALKER (2016).

–  Portal  do  Centro  de  Referência  para  o  Ensino  de  Física  (CREF):  disponível  em

https://www.if.ufrgs.br/cref/, o portal fornece diversos materiais didáticos – tais como textos de apoio,

recursos digitais, hipermídias e vídeos –, além de um índice de perguntas e respostas, relacionados

aos conteúdos de Física.

–  Portal do Professor: constitui-se em uma política pública educacional desenvolvida pelo MEC em

parceria  com  o  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia  (MCT).  Disponível  em

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html, é um portal de acesso livre que oferece, entre outros,

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
https://www.if.ufrgs.br/cref/
http://www.rge-rs.com.br/Paginas/default.aspx
http://www.ceee.com.br/
https://www.aessul.com.br/site/home/
http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS293E16C4PTBRIE.htm
https://www.itaipu.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/
http://www.arazao.com.br/
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/
http://www.clicrbs.com.br/rs/
https://br.noticias.yahoo.com/
http://www.msn.com/pt-br/noticias
https://noticias.terra.com.br/
http://noticias.uol.com.br/
http://www.bbc.com/portuguese
http://g1.globo.com/
http://www.estadao.com.br/
http://www.folha.uol.com.br/
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sugestões  de  aula,  materiais  de  estudo,  além de  milhares  de  recursos  educacionais  em diversas

mídias  (como  imagem,  experimento  prático,  áudio,  vídeo,  hipertexto,  animação  e  simulação),

organizados entre os diferentes níveis de ensino e modalidades da educação básica, segundo seus

respectivos componentes curriculares.

– Banco Internacional de Objetos Educacionais: criado pelo MEC em parceria com o MCT, constitui-se

em  um  repositório  de  recursos  educacionais  digitais  de  livre  acesso.  Disponível  em

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br,  o Banco Internacional  de Objetos Educacionais  disponibiliza

milhares  de  recursos  educacionais  em  diferentes  mídias  (como  áudio,  vídeo,  imagem,  mapa,

experimento  prático,  hipertexto,  animação  e  simulação),  organizados  entre  os  diferentes  níveis  e

modalidades de ensino, segundo seus respectivos componentes curriculares.

–  Portal Physics Education Tecnology   (PhET)  :  disponível em http://phet.colorado.edu/pt_BR/, o portal

contém diversas simulações computacionais de Física, além de sugestões de atividades planejadas a

partir das mesmas.

– Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching   (MERLOT)  : constitui-se em uma

comunidade livre e aberta  on-line, elaborada para o compartilhamento de recursos educacionais. Em

seu  portal,  que  se  encontra  no  endereço  http://www.merlot.org/merlot/index.htm,  estão  disponíveis

centenas de recursos educacionais das diversas áreas da Física.

–  ComPADRE:  consiste  em uma biblioteca digital  que disponibiliza  diversos  materiais  voltados ao

ensino de Física, tais como simulações, animações e imagens; e roteiros e atividades estruturadas

relacionadas a laboratório. Está disponível em: http://www.compadre.org/.

–  Portal  Física  Vivencial:  disponível  em  http://www.fisicavivencial.pro.br/,  esse  portal  contém  uma

grande  variedade  de  recursos  educacionais,  tais  como  simulações  computacionais,  experimentos

educacionais, áudios e vídeos.

– Portal     Tópicos     de     Ciência     e     Tecnologia     Contemporâneas  : destinado principalmente a professores de

Física e Ciências da educação básica e superior, em formação inicial ou continuada, o portal está

disponível em http://www.ced.ufsc.br/men5185/ e contém diversos materiais didáticos que privilegiam

temas contemporâneos.

http://www.ced.ufsc.br/men5185/
http://www.fisicavivencial.pro.br/
http://www.compadre.org/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://phet.colorado.edu/pt_BR/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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–  Portal    Applets   Java  de  Física  :  disponível  em  http://www.walter-fendt.de/html5/phen/,  esse  portal

oferece acesso a aplicativos computacionais de diversos conteúdos de Física.

– Portal Dia a Dia Educação: disponível em http://www.diaadia.pr.gov.br, o portal provê conteúdos livres

e de cunho educacional, gerando um produto destinado à comunidade escolar composto por recursos

educacionais.

–  Laboratório  Didático  Virtual  (LabVirt):  o  portal,  disponível  no  endereço

http://www.labvirt.fe.usp.br/institucional.asp?time=15:26:59, fornece diversas animações e simulações

para a abordagem de conceitos físicos.

–  Viagem na Eletricidade: coleção francesa de vídeos didáticos que aborda o processo de geração,

transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica.  Disponível  em  https://www.youtube.com/watch?

v=Kst1OKvXAIY&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=1.

–  Mundo de Beakman: programa de televisão educativo no qual são abordados diversos conceitos

científicos.  Os  vídeos  estão  disponíveis  no  endereço  https://www.youtube.com/watch?

v=rz9_b4zXD8w&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o.

–  Exame Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM):  provas  da  área  das  Ciências  da  Natureza  e  suas

Tecnologias  dos  anos  de  2009  à  2015.  As  provas  estão  disponíveis  em

http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos.

6.2 ATIVIDADES DIDÁTICAS PLANEJADAS

As atividades didáticas de Física foram estruturadas com base nos pressupostos da TFC e

mediadas por recursos educacionais hipermídia25. Para o planejamento das mesmas, consideramos:

i) os objetivos (geral e específicos) e o problema de pesquisa (explicitados no capítulo 1);

ii) os aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (explicitados no capítulo

2);

iii) a estrutura principal da TFC: caso, mini caso, tema de análise conceitual, comentário temático e

travessia temática (explicitados no capítulo 2);

25 A escolha da hipermídia se deu pelo fato de a mesma se constituir no principal recurso didático para implementação da
TFC – conforme destacou Bolacha e Amador (2003) e Leão, Souza e Moreira (2011) –, contribuindo para promover
características de flexibilidade cognitiva (SPIRO et al., 1992).

http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos
https://www.youtube.com/watch?v=rz9_b4zXD8w&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o
https://www.youtube.com/watch?v=rz9_b4zXD8w&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o
https://www.youtube.com/watch?v=Kst1OKvXAIY&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Kst1OKvXAIY&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=1
http://www.labvirt.fe.usp.br/institucional.asp?time=15:26:59
http://www.diaadia.pr.gov.br/
http://www.walter-fendt.de/html5/phen/
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iv) as estratégias de ensino associadas ao desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, presentes nos

documentos oficiais para a Física do ensino médio (explicitadas no capítulo 3);

v) os recursos didáticos, metodologias de ensino, instrumentos de avaliação e focos de avaliação dos

artigos analisados na pesquisa bibliográfica que continham propostas de recurso didático ou atividade,

com ênfase na flexibilidade cognitiva no âmbito do ensino de Física/Ciências (explicitados no capítulo

4);

vi) os critérios para análise dos dados obtidos (explicitados no capítulo 5).

O conjunto é composto por seis atividades didáticas que abordam os referidos casos e mini

casos, de acordo com a organização apresentada no quadro 5.

Quadro 5 – Organização geral das atividades didáticas

Atividade Caso Mini caso

1
1

1.1 e 1.2

2 1.3

3
2

2.1 e 2.2

4 2.3

5 3 3.1, 3.2 e 3.3

6 4 4.1, 4.2 e 4.3

Conforme mencionamos no capítulo anterior, as atividades didáticas estão disponíveis no site

http://www.ufsm.br/mpeac/muryel,  que  torna possível  a integração das tecnologias da informação e

comunicação – no nosso caso, mais especificamente, da hipermídia – nas atividades didáticas.  A figura

19 apresenta a interface gráfica da página inicial do site; já a figura 20 ilustra a interface gráfica da

página inicial das atividades didáticas de Física.

http://www.ufsm.br/mpeac/muryel
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Figura 19 – Interface gráfica da página inicial do site

Figura 20 – Interface gráfica da página inicial das atividades didáticas de Física

É importante sublinhar que o conjunto de atividades didáticas de Física possui um objetivo

formativo mais amplo, para além do conhecimento conceitual, que diz respeito a uma compreensão de

mundo articulada por parte do sujeito, ampliando a compreensão que ele possui do mundo em que

vive.  E  é  esse  objetivo  mais  amplo  que  gera  a  necessidade  do  desenvolvimento  da  flexibilidade

cognitiva.
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Nesse sentido, as seis atividades didáticas possuem três objetivos gerais comuns – que estão

em consonância com os objetivos da TFC – a partir dos quais elas estão estruturadas. São eles:

– construir flexivelmente os conceitos físicos26;

– compreender e relacionar adequadamente os conceitos físicos26;

– aplicar adequadamente os conceitos físicos na resolução de problemas e/ou situações-problema27.

Além dos objetivos gerais, cada atividade didática possui objetivos específicos, articulados aos

objetivos gerais, que consideram as especificidades em termos de caso(s), mini caso(s) e temas de

análise conceitual abordados em cada atividade.

As  atividades  didáticas  também  possuem  uma  estrutura  geral  comum,  que  está  em

consonância com elementos que a TFC apresenta para consubstanciar os aspectos necessários para o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva: caso, mini caso, tema de análise conceitual, comentário

temático e travessia temática.

Entretanto,  mesmo  estando  presente  na  estrutura  geral  das  atividades,  optamos  por  não

utilizar a nomenclatura desses elementos tal qual ela consta na TFC, pelo fato de os estudantes do

ensino médio não terem conhecimento da referida teoria, o que no nosso entendimento poderia causar

certa confusão.

Nesse sentido, o conjunto de atividades didáticas possui a seguinte estrutura geral:

→  Situação-problema  inicial. Situação-problema  consiste  em  um  problema  relacionado  a  uma

situação concreta cuja compreensão envolve conhecimentos teóricos.

Nesse sentido, elaboramos uma situação-problema para iniciar cada uma das atividades. Essa

situação-problema está articulada ao(s) mini caso(s) e ao caso a serem abordados e, em alguns casos,

foi elaborada a partir de uma notícia publicada que possuía vínculo com o(s) mini caso(s) e o caso.

Essa estratégia de ensino está em consonância com a TFC na medida em que esta possui

uma abordagem centrada no estudo de casos (CARVALHO, 2000; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA,

2011), que constituem o ponto de partida (PINHO, 2006). Estreitamente associados aos casos, estão

os mini casos, que explicitam seus aspectos relevantes (SPIRO e JEHNG, 1990).

Com isso, buscamos enfatizar os seguintes aspectos necessários para o desenvolvimento da

flexibilidade cognitiva: concepção do conhecimento conceitual como conhecimento em utilização, de

modo que o significado de um conceito está vinculado ao seu contexto de aplicação; e enfoque no caso

como unidade de análise dos domínios de conhecimento.

26 Esses objetivos consistem em aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.
27 Esse objetivo diz respeito à transferência de conhecimento para novas situações.
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Cabe explicitar a dificuldade que encontramos em algumas atividades didáticas de elaborar

uma situação-problema que abrangesse o(s) mini caso(s) e o caso a serem abordados. Consideramos

esse como o ponto chave para uma definição adequada da mesma.

→ Conteúdos de Física. Abordagem dos conceitos, princípios, leis e teorias de Física necessários

para a compreensão e resolução da situação-problema inicial.

Para isso,  optamos pela  utilização de diversas mídias,  tais  como textos,  imagens,  vídeos,

animações  e/ou  simulações.  A  partir  desse  material,  consideramos  essencial  a  abordagem  dos

conteúdos sendo realizada pelo professor utilizando também o quadro, no qual são discutidos com os

estudantes definições, equações e unidades de medida das grandezas físicas envolvidas. Além disso,

as  atividades  didáticas  possuem  links para  os  conceitos  tensão,  corrente,  resistência  e  potência

elétrica, que direcionam a textos que trabalham esses conceitos. Cabe sublinhar que essa interseção

entre a multimídia e o hipertexto caracteriza a hipermídia.

Essa estratégia de ensino está em consonância com a TFC na medida em que, uma vez

realizado  o  processo  de  desconstrução  dos  casos  em  mini  casos,  há  um  novo  processo  de

desconstrução,  agora  dos  mini  casos  em  temas  de  análise  conceitual  que  dizem  respeito  aos

conhecimentos teóricos necessários para a compreensão dos mini casos e casos (SPIRO e JEHNG,

1990; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002).

Com essa etapa da atividade didática, buscamos enfatizar os seguintes aspectos necessários

para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade  cognitiva:  existência  de  múltiplas  representações  do

conhecimento; e desconstrução de casos e mini casos através de diferentes temas.

→ Resolução de problemas. Proposição de problemas a serem resolvidos pelo estudante, utilizando

os conteúdos de Física abordados.

Os problemas estão articulados entre si pela situação-problema inicial e pelo(s) mini caso(s) e

caso, e buscam abordar aspectos relevantes dos mesmos.

Optamos por utilizar problemas fechados, abertos, qualitativos e quantitativos, abrangendo a

diversidade que consideramos necessária para uma melhor compreensão da situação-problema inicial

e, com isso, do(s) mini caso(s) e caso associados.

Juntamente com os problemas, são disponibilizados materiais em diversas mídias – tais como

textos, imagens, vídeos e simulações computacionais – e acessados por meio de diversos links, para

auxiliar no processo de compreensão e resolução dos mesmos. Assim como na etapa anterior, temos

aqui materiais organizados nos moldes da hipermídia.
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No âmbito da TFC, uma vez realizado o processo de desconstrução, se dá o processo de

reconstrução através do comentário temático, no qual é explicitado de que forma cada tema de análise

conceitual  se aplica  para a  compreensão de um determinado mini  caso (SPIRO e JEHNG, 1990;

REZENDE e COLA, 2004; SOUSA, 2004; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011).

É nessa etapa da atividade didática que o estudante terá que utilizar os conteúdos de Física

para resolver os problemas. Isso significa, no âmbito da TFC, explicitar como cada tema de análise

conceitual se aplica na compreensão do mini caso, caracterizando o comentário temático.

Com essa etapa da atividade didática, buscamos enfatizar os seguintes aspectos necessários

para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva: construção flexível de conhecimento; existência de

múltiplas  representações  do  conhecimento;  concepção  do  conhecimento  conceitual  como

conhecimento em utilização, de modo que o significado de um conceito está vinculado ao seu contexto

de aplicação; e promoção de diversas ligações entre conceitos e casos.

Os problemas estão articulados entre si pela situação-problema inicial e pelo(s) mini caso(s) e

caso, e buscam abordar aspectos relevantes dos mesmos.

Consideramos como ponto chave nesta etapa a elaboração de problemas em quantidade e

abrangência adequados, que contribuam para a compreensão da situação-problema inicial, bem como

do(s) mini caso(s) e caso associados.

→  Análise  da  situação-problema. Retomada  pelo  estudante  da  situação-problema  proposta

inicialmente.

Nesta etapa da atividade didática, a situação-problema inicial é novamente apresentada, para

que  o  estudante  analise-a  e  responda-a  considerando  os  conteúdos  de  Física  estudados  e  os

problemas por ele resolvidos.

Assim como na etapa anterior, aqui ocorre o processo de reconstrução através do comentário

temático. Em relação aos aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, além

daqueles  abordados  na  etapa  anterior,  destacamos  a  contribuição  dessa  etapa  no  sentido  de

possibilitar  ao estudante relacionar,  através dos comentários temáticos, um dado tema com outros

temas no mesmo mini caso, favorecendo a construção flexível do conhecimento e a compreensão do

mini caso.

→ Síntese. Realização de uma síntese do que foi abordado na atividade didática.

Esta etapa consiste na realização, pelo professor, de uma síntese dos conteúdos de Física
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abordados,  da  situação-problema  e  da  vinculação  entre  ambos.  Optamos  em algumas  atividades

didáticas por utilizar imagens e/ou vídeos que no nosso entendimento auxiliam nessa síntese.

O objetivo aqui é retomar os principais aspectos trabalhados ao longo da atividade, em termos

de conteúdos de Física, da situação-problema e de como esses se articulam. No âmbito da TFC, a

ideia  é  retomar  os  principais  temas  de  análise  conceitual,  explicitando  como  eles  se  aplicam  na

compreensão do(s) mini caso(s) e do caso.

Em  relação  aos aspectos  necessários  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade  cognitiva,

destacamos, para essa etapa da atividade didática: as múltiplas representações do conhecimento; e a

promoção de diversas ligações entre conceitos e casos.

→ Material extra. Sugestão de leituras complementares para casa.

Denominado  “Saiba  mais”,  esse  material  é  composto  por  textos,  perguntas  e  respostas,

reportagens,  imagens  e  vídeos.  O  objetivo  é  proporcionar  ao  estudante  o  aprofundamento  dos

principais aspectos abordados na atividade didática, de acordo com o interesse de cada um.

→ Aplicação do conhecimento. Proposição de novos problemas e/ou situações-problema a serem

resolvidos pelo estudante.

Para finalizar a atividade didática, são propostos novos problemas e/ou situações-problema

relacionados  ao  que  foi  abordado  até  então  (situação-problema  inicial,  conteúdos  de  Física  e

problemas). Em algumas atividades são utilizados textos, imagens e links para outros sites, de modo a

auxiliar na ilustração, compreensão e análise.

O objetivo nessa etapa é que o estudante aplique o que foi abordado para compreender novas

situações e contextos, denominado pelos autores da TFC por transferência do conhecimento.

No âmbito da TFC, flexibilidade cognitiva consiste na “capacidade que o sujeito desenvolve de,

perante uma situação nova, reestruturar o conhecimento para a solucionar” (CARVALHO, PINTO e

MONTEIRO, 2002, p. 1). Nesse sentido, a transferência de conhecimentos está relacionada com a

aplicação do que foi aprendido a novas situações. E para isso, desenvolver a flexibilidade cognitiva é

imprescindível (CARVALHO, 1998; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002).

Consideramos  importante  explicitar  que  a  nossa  principal  dificuldade  no  processo  de

elaboração  das  atividades  didáticas  foi  elaborar  situações  novas  que,  de  fato,  envolvessem  a

transferência de conhecimentos.

De  acordo  com  a  TFC,  uma  situação  nova  de  aplicação  de  conhecimento  envolve  a
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combinação de  diversos  conceitos  (PEDRO, 2005),  podendo estar  associada,  por  exemplo,  a  um

problema  a  ser  resolvido  (SPIRO  e  JEHNG,  1990;  CARVALHO,  2000).  O  aspecto  central  na

identificação dessa situação nova é que nela precisa haver características que a diferem da situação

de aprendizagem (CARVALHO, 1998).

Mesmo com esses esclarecimentos, nossa dificuldade foi definir com clareza quão diferente

das situações anteriores precisa ser essa nova situação; qual a “distância” adequada entre elas.

Nesse  contexto,  optamos  pelo  equilíbrio;  ou  seja,  por  elaborar  situações  que  não

apresentassem muitas semelhanças com as anteriores (o que no nosso entendimento não privilegiaria

a transferência do conhecimento) e nem muitas diferenças (o que no nosso entendimento tornaria

muito difícil a percepção da existência de semelhanças e, com isso, a transferência do conhecimento).

O quadro 6 sistematiza a estrutura geral das atividades didáticas, bem como sua relação com

os aspectos da TFC.

Quadro 6 – Estrutura geral das atividades didáticas e os aspectos da TFC

Estrutura Descrição Aspectos da TFC

Situação-problema
inicial

– problema relacionado a uma situação concreta cuja 
compreensão envolve conhecimentos teóricos;
– articulada ao(s) mini caso(s) e ao caso a serem 
abordados;
– em algumas atividades, elaborada a partir de uma 
notícia.

– concepção do conhecimento 
conceitual como conhecimento em 
utilização;
– enfoque no caso como unidade de 
análise dos domínios de 
conhecimento.

Conteúdos de Física
– abordagem dos conceitos físicos necessários para a 
compreensão e resolução da situação-problema inicial;
– material organizado nos moldes da hipermídia.

– existência de múltiplas 
representações do conhecimento;
– desconstrução de casos e mini 
casos através de diferentes temas.

Resolução de
problemas

– proposição de problemas a serem resolvidos pelo 
estudante, utilizando os conteúdos de Física abordados;
– articulados entre si pela situação-problema inicial e 
pelo(s) mini caso(s) e caso;
– fechados, abertos, qualitativos e quantitativos;
– materiais organizados nos moldes da hipermídia para 
auxiliar na compreensão e resolução.

– construção flexível de 
conhecimento;
– existência de múltiplas 
representações do conhecimento;
– concepção do conhecimento 
conceitual como conhecimento em 
utilização;
– promoção de diversas ligações 
entre conceitos e casos.

Análise da situação-
problema

– retomada da situação-problema proposta inicialmente, 
de modo que o estudante analise-a e responda-a 
considerando os conteúdos de Física estudados e os 
problemas por ele resolvidos.

– relação de um dado tema com 
outros temas no mesmo mini caso;
– construção flexível do 
conhecimento;
– compreensão do mini caso.
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Estrutura Descrição Aspectos da TFC

Síntese

– síntese dos conteúdos de Física abordados, da 
situação-problema e da vinculação entre ambos;
– em algumas atividades realizada com o auxílio de 
imagens e/ou vídeos.

– múltiplas representações do 
conhecimento;
– promoção de diversas ligações 
entre conceitos e casos.

Material extra
– sugestão de leituras complementares para casa;
– material composto por textos, perguntas e respostas, 
reportagens, imagens e vídeos.

– aprofundamento dos principais 
aspectos abordados na atividade 
didática.

Aplicação do
conhecimento

– proposição de novos problemas e/ou situações-
problema;
– materiais organizados nos moldes da hipermídia para 
auxiliar na compreensão e análise.

– transferência dos conhecimentos 
para novas situações.

Apresentamos, a seguir, o detalhamento das referidas atividades didáticas. Cada uma delas

contém o material do professor e o material do estudante.

No material do professor a atividade didática precisa estar descrita de forma detalhada, de

modo que qualquer professor ou futuro professor que tiver acesso a esse material tenha condições de

acompanhar, ao longo da leitura, a intencionalidade dos autores com cada etapa da atividade. Esse

material precisa estar claramente relacionado ao material do estudante.

Já o material  do estudante serve como um roteiro para a realização da atividade didática,

sendo composto de tarefas a serem apresentadas durante a atividade. Desse modo, esse material

consiste em um registro das atividades que os estudantes terão de realizar, que pode ser entregue a

eles de uma vez ou exposto aos poucos durante a realização da atividade didática.

6.2.1 Atividade Didática 1

1) Material do Professor

a) Título

Ligação do circuito elétrico nas residências.

b) Público Alvo

Estudantes de 3ª série do ensino médio.
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c) Assunto

Mono, bi e trifásico; 127 V e 220 V (mini casos 1.1 e 1.2) como parte da ligação do circuito

elétrico nas residências (caso 1). Os temas de análise conceitual envolvidos são: corrente elétrica, lei

de conservação de energia, lei de Ohm, potência elétrica e tensão elétrica.

d) Objetivos

Ao final da atividade didática, o estudante deve:

 – vincular a tensão elétrica fornecida às residências à diferença de potencial entre o fase e o neutro;

 – vincular a presença da corrente elétrica em um circuito ao fato de o mesmo estar fechado;

 – associar adequadamente os conceitos de tensão e corrente elétrica;

 – identificar as características e diferenças das ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas;

 – identificar as características e diferenças das ligações 127 V e 220 V;

 – aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender como se dá a ligação do

circuito elétrico nas residências.

e) Ponto de partida

Como é a ligação do circuito elétrico nas residências?

f) Recurso didático

 –  imagem editada  com o  esquema simplificado  da  rede  elétrica  de  uma residência  (ARTUSO e

WRUBLEWSKI, 2013, p. 131).

 – livro do GREF – Eletromagnetismo – páginas 42 e 43 (http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro2.pdf).

 – vídeo que aborda os tipos de ligação nas residências, da coleção Viagem na Eletricidade, disponível 

em https://www.youtube.com/watch?

v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP.

 – imagem de diferentes plugues  

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg/1280p

x-NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg).

 –  vídeo  do  programa  Mundo  de  Beakman  sobre  circuitos  elétricos,  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&index=7&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-

6Ha6fP9JhtOm22o.

–  perguntas  e  respostas  que  abordam  o  fio  neutro  nas  residências  (https://www.if.ufrgs.br/cref/?

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379
https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&index=7&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o
https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&index=7&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg/1280px-NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg/1280px-NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro2.pdf
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area=questions&id=379).

 – perguntas e respostas que abordam a diferença de tensão entre Porto Alegre e os municípios do

interior do RS (http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=502).

–  matéria  sobre  mudança  na  instalação  residencial  de  127  V  para  220  V

(http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-

220v-em-casa-7288388.html).

– tirinha de Física sobre circuito elétrico (http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol02/eletricidade.jpg).

– imagem que ilustra o furto de energia elétrica através do “gato”, disponível na página 7 de uma 

cartilha da ANEEL sobre uso indevido de energia elétrica 

(http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_uso_indevido_energia.pdf/767e470d-

f1bb-45e3-84b5-e98a5489b200).

g) Procedimento

Serão necessários três aulas (com cinquenta minutos cada) para a realização desta atividade

didática que aborda como é a ligação do circuito elétrico nas residências. Para isso, a atividade está

estruturada em três etapas.

A primeira etapa aborda as características e diferenças das ligações monofásicas, bifásicas e

trifásicas, iniciando com a seguinte questão: como é a ligação do circuito elétrico nas residências? 28 Em

seguida,  é  apresentado  aos  estudantes  uma imagem que ilustra  o  esquema simplificado  da  rede

elétrica presente numa residência, seguido pela seguinte questão: 1) O que representa cada um dos

três fios ligados à residência a partir do poste?

Dando sequência, é proposto aos estudantes a leitura das páginas 42 e 43 do livro do GREF -

Eletromagnetismo, especificamente os seguintes tópicos:  as características da eletricidade da rede

pública; detalhes da instalação elétrica residencial; e como devem ser instalados os aparelhos.

Em seguida, os estudantes responderão às seguintes questões relacionadas ao texto: 2) Por

que chegam pelo menos dois fios elétricos nas residências?29; 3) O que define qual a necessidade da

28 As situações-problema consistiram em metodologia de ensino nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Rezende,
Garcia e Cola (2006), Leão e Neri (2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012). Vasconcelos e Leão (2012) e
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014). Elas também se constituem em estratégia de ensino presente nos PCN (BRASIL,
1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006).

29 Com isso, queremos explicitar como cada um dos temas envolvidos se aplica na análise do mini caso. Ou seja, como a
corrente elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, princípio de conservação de energia, resistência elétrica e tensão elétrica
se aplicam na análise de como é a ligação do circuito elétrico nas residências. Isso caracteriza diversos comentários
temáticos, no âmbito da TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO,
2006;  MOREIRA,  PEDRO e  NOGUEIRA,  2011).  O  comentário  temático  consistiu  em metodologia  de  ensino  nos
trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola (2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et
al. (2012) e Rezende, Sousa e Barros (2012).

http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_uso_indevido_energia.pdf/767e470d-f1bb-45e3-84b5-e98a5489b200
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_uso_indevido_energia.pdf/767e470d-f1bb-45e3-84b5-e98a5489b200
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol02/eletricidade.jpg
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=502
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379
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ligação elétrica: monofásica, bifásica ou trifásica?; e 4) O que significa dizer que a rede elétrica está em

meia fase?

Após, é mostrado aos estudantes um vídeo da coleção Viagem na Eletricidade sobre os tipos

de ligação nas residências, de modo a sintetizar o que foi abordado até o momento na atividade.

Na sequência, é apresentada uma imagem de diferentes plugues, seguida por duas questões:

5) Por que os plugues elétricos possuem pelo menos dois pinos? 6) Pode haver corrente elétrica no fio

neutro? 

Para finalizar essa etapa, são mostrados os primeiros 8 minutos do vídeo do programa Mundo

de Beakman que aborda parte do que foi trabalhado até então a respeito da ligação do circuito elétrico

nas residências.

Na segunda etapa, são abordadas as características e diferenças da utilização da tensão 127

V e 220 V, buscando investigar o conhecimento dos estudantes sobre o assunto através das seguintes

questões: 7) Qual tensão é mais segura nas residências: 127 V ou 220 V?; 8) Qual tensão acarreta em

um gasto maior de energia elétrica: 127 V ou 220 V?30; 9) Por que a instalação de uma rede 220 V tem

custo um pouco menor no momento da sua construção, quando comparada a uma rede 127 V29?; e 10)

Se a tensão nas residências é alternada, como é possível afirmar que seu valor é de 127 V ou 220 V?

Na terceira etapa, para finalizar a atividade didática, os estudantes resolverão individualmente

duas situações associadas ao conteúdo abordado nas etapas anteriores31.

A primeira contém uma tirinha de Física sobre circuito elétrico, em que os estudantes precisam

explicar, com as próprias palavras, a situação apresentada na tirinha. 

Já a segunda situação contém uma imagem que ilustra o furto de energia elétrica através do

“gato, a partir da qual os estudantes terão de explicar como funcionam os gatos elétricos e por que são

perigosos.

Como  material  complementar,  são  disponibilizados  os  seguintes  recursos:  perguntas  e

respostas que abordam o fio neutro nas residências; perguntas e respostas que abordam a diferença

de tensão entre Porto Alegre e os municípios do interior do RS; e matéria sobre mudança na instalação

residencial de 127 V para 220 V.

h) Referências

ARTUSO, A. R.; WRUBLEWSKI, M. Física. Volume 3. Curitiba: Positivo, 2013.

30 A ligação entre conceitos consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).

31 A aplicação do conhecimento consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Girwidz et al. (2006), Leão e Neri
(2009) e Liu e Hmelo-Silver (2009).
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http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_uso_indevido_energia.pdf/767e470d-

f1bb-45e3-84b5-e98a5489b200

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol02/eletricidade.jpg

http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=502

http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro2.pdf

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-

220v-em-casa-7288388.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg/1280px

-NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379

https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&index=7&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-

6Ha6fP9JhtOm22o

https://www.youtube.com/watch?

v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP

2) Material do Estudante

a) Título

Ligação do circuito elétrico nas residências.

b) Ponto de partida

Como é a ligação do circuito elétrico nas residências?

c) Orientação procedimental

Nessa atividade didática abordamos as características das ligações monofásicas, bifásicas e

trifásicas, além das vantagens e desvantagens da utilização da tensão 127 V e 220 V, para entender

melhor a ligação do circuito elétrico nas residências.

A figura 21 ilustra o esquema simplificado da rede elétrica presente numa residência.

https://www.youtube.com/watch?v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&index=7&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o
https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&index=7&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg/1280px-NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg/1280px-NBR_14136_plugs_and_outlet.jpg
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html
http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro2.pdf
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=502
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol02/eletricidade.jpg
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_uso_indevido_energia.pdf/767e470d-f1bb-45e3-84b5-e98a5489b200
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_uso_indevido_energia.pdf/767e470d-f1bb-45e3-84b5-e98a5489b200
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Figura 21 – Esquema simplificado da rede elétrica de numa residência

1) O que representa cada um dos três fios ligados à residência a partir do poste?

Dando sequência, vamos estudar parte do livro do GREF – Eletromagnetismo, disponível no

endereço  http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro2.pdf. Para isso, leia atentamente as páginas 42 e 43,

especificamente os seguintes tópicos: as características da eletricidade da rede pública; detalhes da

instalação elétrica residencial; e como devem ser instalados os aparelhos. 

2) Por que chegam pelo menos dois fios elétricos nas residências?

3) O que define qual a necessidade da ligação elétrica: monofásica, bifásica ou trifásica?

4) O que significa dizer que a rede elétrica está em meia fase?

O  vídeo  abaixo  da  coleção  Viagem  na  eletricidade  (Figura  22),  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP, aborda os tipos de ligação

nas residências.

https://www.youtube.com/watch?v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=vOd9imqTAps&index=5&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro2.pdf
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Figura 22 – Vídeo sobre tipos de ligação elétrica nas residências

A figura 23 ilustra diferentes plugues.

Figura 23 – Imagem ilustrando diferentes plugues

5) Por que os plugues elétricos possuem pelo menos dois pinos?

6) Pode haver corrente elétrica no fio neutro?

Os primeiros 8 minutos do vídeo do programa Mundo de Beakman (Figura 24), disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-

6Ha6fP9JhtOm22o&index=7, abordam um pouco do que trabalhamos até então à respeito da ligação

do circuito elétrico nas residências.

https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=skdJ7FZPPlQ&list=PLDHkTadPtMSU_Sg2p-6Ha6fP9JhtOm22o&index=7
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Figura 24 – Vídeo sobre tipos de ligação elétrica nas residências

Como sabemos, no município de Porto Alegre a tensão fornecida às residências é de 127 V,

enquanto nos municípios do interior do RS, essa tensão é de 220 V. Em relação a isso, responda as

seguintes questões:

7) Qual tensão é mais segura nas residências: 127 V ou 220 V?

8) Qual tensão acarreta em um gasto maior de energia elétrica: 127 V ou 220 V?

9) Por que a instalação de uma rede 220 V tem custo um pouco menor no momento da sua construção,

quando comparada a uma rede 127 V?

10) Se a tensão nas residências é alternada, como é possível afirmar que seu valor é de 127 V ou 220

V?

Saiba mais:

=> Fio neutro nas residências (https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379).

=>  Diferença  de  tensão  entre  Porto  Alegre  e  os  municípios  do  interior  do  RS

(http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=502).

=> Vale a pena mudar a instalação de 127 V para 220 V em casa? (http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-

estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html).

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/08/vale-a-pena-mudar-a-instalacao-de-110v-para-220v-em-casa-7288388.html
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=502
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=379
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d) Aplicação do conhecimento

1) Explique, com suas palavras, a situação abaixo (Figura 25):

Figura 25 – Tirinha de Física sobre circuito elétrico

2) Como funcionam os gatos elétricos (Figura 26) e por que são perigosos?

Figura 26 – Ilustração de furto de energia elétrica através do “gato”
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6.2.2 Atividade Didática 2

1) Material do Professor

a) Título

Ligação dos aparelhos elétricos ao circuito.

b) Público Alvo

Estudantes de 3ª série do ensino médio.

c) Assunto

Ligação dos aparelhos elétricos (mini caso 1.3) como parte da ligação do circuito elétrico nas

residências (caso 1). Os temas de análise conceitual envolvidos são: corrente elétrica, frequência, lei

de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica.

d) Objetivos

Ao final da atividade didática, o estudante deve:

 – associar a frequência da energia elétrica fornecida ao funcionamento dos aparelhos elétricos;

 – vincular o aumento da corrente elétrica nos circuitos com o aumento do consumo de energia elétrica;

 – compreender a função do interruptor em um circuito elétrico;

 – identificar os fatores pelos quais a ligação do circuito nas residências se dá em paralelo e não em

série;

 – aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender como se dá a ligação dos

aparelhos elétricos ao circuito nas residências.

e) Ponto de partida

Como é a ligação dos aparelhos elétricos ao circuito nas residências?

f) Recurso didático

 –  simulação  computacional  “Kit  de  Construção  de  Circuito  (AC+DC)”,  disponível  em

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac.

– imagem representando alguns dos elementos que constituem um circuito elétrico (KNIGHT, 2009, p.

968).

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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 –  vídeo  “do  poste  à  tomada”  da  coleção  Viagem  na  Eletricidade,  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14.

 – livro do GREF – Eletromagnetismo – página 10 (http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf).

 – imagem sobre a ligação dos aparelhos elétricos nas residências (MÁXIMO e ALVARENGA, 2013, p.

117).

 – vídeo “Ohm faz a lei” da coleção Viagem na Eletricidade, disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP.

 – vídeo “o retorno do Ohm” da coleção Viagem na Eletricidade, disponível em

https://www.youtube.com/watch?

v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP.

 – vídeo sobre associação de resistores da coleção Me Salva!, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-

QJ1xkFKwQFf9n.

 – problema do ENEM: 1) questão 45, prova azul, 2009; 2) questão 73, prova azul, 2012; 3) questão 57,

prova azul, 2014; 4) questão 68, prova azul, 2015.

g) Procedimento

Serão  necessários  quatro  aulas  (com  cinquenta  minutos  cada)  para  a  realização  desta

atividade didática, que aborda como se dá a ligação dos aparelhos elétricos ao circuito nas residências,

explicitando os fatores  pelos quais  essa ligação  se  dá  em paralelo  e  não em série.  Para isso,  a

atividade está estruturada em três etapas.

A primeira etapa inicia com a problematização da seguinte situação: como é a ligação dos

aparelhos elétricos ao circuito nas residências?32 A partir  daí,  os estudantes utilizarão a simulação

computacional, sendo a interatividade com a mesma conduzida por meio das questões abaixo:

1. Construa um circuito com lâmpadas ligadas a uma fonte de tensão alternada.

a) Por que as lâmpadas estão piscando?

b) Como podemos fazer com que as lâmpadas não pisquem, assim como nas residências?

32 As situações-problema consistiram em metodologia de ensino nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Rezende,
Garcia e Cola (2006), Leão e Neri (2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012). Vasconcelos e Leão (2012) e
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014). Elas também se constituem em estratégia de ensino presente nos PCN (BRASIL,
1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006).

https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14
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2. Construa um circuito com lâmpadas ligadas em série a uma fonte de tensão alternada.

a) Qual é a faixa de tensão fornecida pela fonte?

b) Qual é a faixa de tensão fornecida para cada lâmpada? Como ela está relacionada à tensão da

fonte?

c) O que ocorre quando uma lâmpada é removida do circuito? Explique.

d) Quando  é  acrescentada  uma  lâmpada  ao  circuito,  o  que  acontece  com  o  brilho  das  demais

lâmpadas?

e) O que acontece com a corrente elétrica do circuito quando mais lâmpadas são acrescentadas ao

circuito? Como isso se relaciona com o consumo de energia elétrica33?

f) Qual é a função do interruptor no circuito?

3. Agora construa um circuito com lâmpadas ligadas em paralelo à mesma fonte de tensão alternada.

a) Qual é a faixa de tensão fornecida para cada lâmpada? Como ela está relacionada à tensão da

fonte?

b) O que ocorre quando uma lâmpada é removida do circuito? Explique.

c) Quando  é  acrescentada  uma  lâmpada  ao  circuito,  o  que  acontece  com  o  brilho  das  demais

lâmpadas?

d) O que acontece com a corrente elétrica do circuito quando mais lâmpadas são acrescentadas ao

circuito? Como isso se relaciona com o consumo de energia elétrica?

e) Qual é a função do interruptor no circuito?

4. Responda a questão inicial, considerando o que foi trabalhado com a simulação computacional.

Justifique sua resposta34.

A  segunda  etapa  consiste  na  visualização  de  uma  imagem  que  representa  alguns  dos

elementos que constituem um circuito elétrico e na visualização dos primeiros 4 minutos do vídeo “do

poste à tomada”, como ferramenta para auxiliar o professor na síntese do que foi estudado na atividade

didática.

33 A ligação entre conceitos consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).

34 Com isso, queremos explicitar como cada um dos temas envolvidos se aplica na análise do mini caso. Ou seja, como
corrente elétrica, frequência, lei de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica se aplicam na análise de
como é a ligação dos aparelhos elétricos ao circuito nas residências. Isso caracteriza diversos comentários temáticos,
no âmbito da TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006;
MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). O comentário temático consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de
Rezende (2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola (2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).
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Na terceira etapa, para finalizar a atividade didática, os estudantes resolverão individualmente

os seguintes problemas do ENEM35: 1) questão 45, prova azul, 2009; 2) questão 73, prova azul, 2012;

3) questão 57, prova azul, 2014; 4) questão 68, prova azul, 2015.

Como material  complementar,  são disponibilizados os seguintes recursos: livro do GREF –

Eletromagnetismo – página 10; imagem sobre a ligação dos aparelhos elétricos nas residências; vídeos

“Ohm faz a lei”, “o retorno do Ohm” e associação de resistores.

h) Referências

http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac

https://www.youtube.com/watch?

v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP

https://www.youtube.com/watch?

v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-

QJ1xkFKwQFf9n

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP

KNIGHT, R. D.  Física: uma abordagem estratégica. Volume 3: Eletricidade e Magnetismo. 2ª edição.

Porto Alegre: Bookman, 2009.

MÁXIMO,  A.;  ALVARENGA,  B.  Física:  contexto  &  aplicações.  Volume  3.  1ª  edição.  São  Paulo:

Scipione, 2013.

2) Material do Estudante

a) Título

Ligação dos aparelhos elétricos ao circuito.

b) Ponto de partida

Como é a ligação dos aparelhos elétricos ao circuito nas residências?
35 A aplicação do conhecimento consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Girwidz et al. (2006), Leão e Neri

(2009) e Liu e Hmelo-Silver (2009). A resolução de problemas também é utilizada como instrumento de avaliação, em
conformidade com os trabalhos de Rezende, Garcia e Cola (2006) e Liu e Hmelo-Silver (2009).

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf
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c) Orientação procedimental

Nessa atividade didática buscaremos responder a seguinte questão: como é a ligação dos

aparelhos elétricos ao circuito nas residências?

Para isso, utilizaremos a simulação computacional  “Kit de Construção de Circuito (AC+DC)”,

disponível  em  https  ://  phet  .  colorado  .  edu  /  pt  _  BR  /  simulation  /  legacy  /  circuit  -  construction  -  kit  -  ac  ,  cuja

interface gráfica está ilustrada na figura 27.

Figura 27 – Interface gráfica da simulação computacional sobre construção de circuitos elétricos

Para cada questão, faça o upload da foto da tela (printscreen) que ilustre como você construiu

o circuito elétrico na simulação.

Questões

1. Construa um circuito com lâmpadas ligadas a uma fonte de tensão alternada.

a) Por que as lâmpadas estão piscando?

b) Como podemos fazer com que as lâmpadas não pisquem, assim como nas residências?

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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2. Construa um circuito com lâmpadas ligadas em série a uma fonte de tensão alternada.

a) Qual é a faixa de tensão fornecida pela fonte?

b) Qual é a faixa de tensão fornecida para cada lâmpada? Como ela está relacionada à tensão da

fonte?

c) O que ocorre quando uma lâmpada é removida do circuito? Explique.

d) Quando  é  acrescentada  uma  lâmpada  ao  circuito,  o  que  acontece  com  o  brilho  das  demais

lâmpadas?

e)  O que acontece com a corrente elétrica do circuito quando mais lâmpadas são acrescentadas ao

circuito? Como isso se relaciona com o consumo de energia elétrica?

f) Qual é a função do interruptor no circuito?

3. Agora construa um circuito com lâmpadas ligadas em paralelo à mesma fonte de tensão alternada.

a)  Qual é a faixa de tensão fornecida para cada lâmpada? Como ela está relacionada à tensão da

fonte?

b) O que ocorre quando uma lâmpada é removida do circuito? Explique.

c) Quando  é  acrescentada  uma  lâmpada  ao  circuito,  o  que  acontece  com  o  brilho  das  demais

lâmpadas?

d)  O que acontece com a corrente elétrica do circuito quando mais lâmpadas são acrescentadas ao

circuito? Como isso se relaciona com o consumo de energia elétrica?

e) Qual é a função do interruptor no circuito?

4. Responda a questão inicial, considerando o que foi trabalhado com a simulação computacional.

Justifique sua resposta.

A figura abaixo representa alguns dos elementos que constituem um circuito elétrico.

Já a visualização dos primeiros 4 minutos do vídeo “do poste à tomada” (Figura 28), disponível

em  https://www.youtube.com/watch?

v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14,  sintetiza  o  que  foi

estudado na atividade didática. 

https://www.youtube.com/watch?v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=FPNIUBTy9qQ&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=14
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Figura 28 – Vídeo sobre circuito elétrico nas residências

Saiba mais:

1) Livro do GREF - Eletromagnetismo - página 10 (http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf)

2) Ligação dos aparelhos elétricos nas residências (Figura 29)

Figura 29 – Ligação dos aparelhos elétricos ao circuito nas residências

http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf
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3) Vídeos sobre associação de resistores:

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP

https://www.youtube.com/watch?

v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP

https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-

QJ1xkFKwQFf9n

d) Aplicação do conhecimento

Resolva os seguintes problemas:

1) Considere a seguinte situação hipotética: ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de

teatro, o iluminador deveria colocar três atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais, sob luzes

de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos, que instalassem no palco oito lâmpadas

incandescentes com a mesma especificação (L1 a L8), interligadas em um circuito com uma bateria,

conforme mostra a figura.

Nessa  situação,  quais  são  as  três  lâmpadas  que  acendem  com  o  mesmo  brilho  por

apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os três atores?

Justifique sua resposta.

2)  Para  ligar  ou  desligar  uma  mesma  lâmpada  a  partir  de  dois  interruptores,  conectam-se  os

interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar  ou desligar  a lâmpada,  não

importando qual  a  posição  do  outro.  Esta  ligação  é  conhecida  como interruptores  paralelos.  Este

https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=XPf1ucOJK9E&index=2&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=drBnOCZeDoo&index=18&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Z0PUVoz1M&index=17&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP
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interruptor é uma chave de duas posições constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado

nas figuras de um mesmo interruptor. Na Posição I a chave conecta o polo ao terminal superior, e na

Posição II a chave o conecta ao terminal inferior.

O  circuito  que  cumpre  a  finalidade  de  funcionamento  descrita  no  texto  é  (justifique  sua

resposta):

a) 

b) 

c) 
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d) 

e) 

3) Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um

gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A

ou B.

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave

estiver em qual posição? Justifique sua resposta.

4) Um estudante,  precisando instalar  um computador,  um monitor  e uma lâmpada em seu quarto,

verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu

esboçar com antecedência o esquema elétrico.
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“O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal

da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os

outros dispositivos” – pensou.

Símbolos adotados:

Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Justifique sua resposta.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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6.2.3 Atividade Didática 3

1) Material do Professor

a) Título

Aparelhos elétricos e lâmpadas.

b) Público Alvo

Estudantes de 3ª série do ensino médio.

c) Assunto

Características dos aparelhos elétricos (mini caso 2.1) e lâmpadas (mini caso 2.2), como parte

do consumo de energia elétrica (caso 2). Os temas de análise conceitual envolvidos são: corrente

elétrica, efeito Joule, frequência, lei de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica, tensão elétrica.

d) Objetivos

Ao final da atividade didática, o estudante deve:

 – identificar os valores nominais de potência, corrente, tensão e resistência elétrica de um aparelho

elétrico;

 – relacionar adequadamente potência, corrente, tensão e resistência elétrica de um aparelho elétrico;

 – verificar a relação de dependência entre o consumo de energia elétrica de um aparelho e a tensão

da rede a qual ele está ligado;

 –  aplicar  adequadamente  os  conceitos  físicos  abordados  para  compreender  o  que  acontece  ao

ligarmos um aparelho elétrico em uma rede cuja tensão é diferente da nominal;

 –  aplicar  adequadamente  os  conceitos  físicos  abordados  para  analisar  que  tipo  de  lâmpada

(incandescente, fluorescente compacta ou LED) é mais vantajosa em termos de consumo de energia

elétrica e financeiramente.

e) Ponto de partida

O que acontece ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de

127 V, e vice-versa?
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f) Recurso didático

–  notícia  intitulada  “Fique  de  olho  na  voltagem  para  não  sair  no  prejuízo”,  disponível  em

http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-

imp-,620538.

 – texto sobre valores nominais de um aparelho elétrico (BARRETO e XAVIER, 2013, p. 129).

–  vídeo  sobre  lei  de  Ohm,  disponível  em https://www.youtube.com/watch?

v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n.

 –  vídeo  sobre  potência  dissipada  e  fornecida,  disponível  em https://www.youtube.com/watch?

v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n.

 – problemas: 1) ENEM 2010, questão 70, prova azul, editado; 4) Artuso e Wrublewski (2013, p. 121,

editado); 5) Artuso e Wrublewski (2013, p. 116, editado); 7) ENEM 2015 – 2ª aplicação, questão 55,

prova azul; 8) ENEM 2012, questão 61, prova azul.

 – imagem de um chuveiro, disponível no endereço http://havan.vteximg.com.br/arquivos/ids/2187589-

1200-1200/ducha-multitemperatura-thermosystem-spot-8t-3-12.jpg.

 – texto sobre lâmpadas (HEWITT, 2015, p. 441).

 – texto sobre variação da resistência elétrica dos condutores com a temperatura (SANT´ANNA et al.,

2013, p. 85).

– perguntas e respostas que abordam a relação entre o consumo de energia elétrica do chuveiro e a

vazão da água do mesmo (https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1336).

–  imagem  ilustrando  as  lâmpadas  incandescente,  fluorescente  compacta  e  LED

(https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/lampadas1.jpg).

 –  tabela  de  dados  do  INMETRO  referente  à  características  de  lâmpadas  incandescentes

(http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/incandecente.pdf).

 –  catálogo  de  um  fabricante  sobre  lâmpadas  fluorescentes  compactas  e  LED

(http://www.flc.com.br/arquivo/download_arquivo/2016/04/11/catalogo-flc-2016_113.pdf).

 – perguntas e respostas sobre aparelhos com voltagem diferente da rede (https://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=981).

 – perguntas e respostas que abordam se a corrente elétrica em excesso causa danos ao aparelho

(http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=400).

 –  perguntas  e  respostas  sobre  lâmpada  de  100  W  e  220  V  ligada  em  127  V

(https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=395).

 –  reportagem  sobre  o  fim  da  venda  das  lâmpadas  incandescentes  no  país

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=395
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=400
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=981
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=981
http://www.flc.com.br/arquivo/download_arquivo/2016/04/11/catalogo-flc-2016_113.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/incandecente.pdf
https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/lampadas1.jpg
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1336
http://havan.vteximg.com.br/arquivos/ids/2187589-1200-1200/ducha-multitemperatura-thermosystem-spot-8t-3-12.jpg
http://havan.vteximg.com.br/arquivos/ids/2187589-1200-1200/ducha-multitemperatura-thermosystem-spot-8t-3-12.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538
http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538
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(http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-

vendidas-no-pais-6266212.html).

 – vídeo sobre como funcionam as lâmpadas (https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug).

g) Procedimento

Serão  necessários  quatro  aulas  (com  cinquenta  minutos  cada)  para  a  realização  desta

atividade didática, que aborda as características dos aparelhos elétricos e as lâmpadas. Para isso, a

atividade está estruturada em cinco etapas.

A primeira etapa inicia com a leitura da notícia intitulada “Fique de olho na voltagem para não

sair no prejuízo”. A partir daí, é problematizada a seguinte situação: O que acontece ao ligarmos um

aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, e vice-versa? 36 Na ocasião, os

estudantes elaborarão uma resposta à situação-problema a partir dos conhecimentos que possuem.

Como  tarefa  para  casa,  os  estudantes  tinham  que  tirar  foto  da  etiqueta  com  os  valores

nominais  de um aparelho elétrico. Assim, a segunda etapa inicia com a leitura de um texto sobre

valores nominais de um aparelho, ocasião na qual será pedido aos estudantes que identifiquem os

valores das grandezas físicas do aparelho escolhido.

Após serão propostas questões sobre aparelhos elétricos em que os estudantes resolverão,

tendo acesso a vídeos explicativos sobre lei de Ohm e potência dissipada e fornecida.

1) Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções

fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica.

Disponível em: http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira
%20Suprema/Manual_Torneira_Suprema_R00.pdf

36 As situações-problema consistiram em metodologia de ensino nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Rezende,
Garcia e Cola (2006), Leão e Neri (2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012). Vasconcelos e Leão (2012) e
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014). Elas também se constituem em estratégia de ensino presente nos PCN (BRASIL,
1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006).

http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/Manual_Torneira_Suprema_R00.pdf
http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/Manual_Torneira_Suprema_R00.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-vendidas-no-pais-6266212.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-vendidas-no-pais-6266212.html
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Considerando que  o  modelo  de  maior  potência  da  versão  220  V  da  torneira  suprema foi

inadvertidamente  conectada  a  uma  rede  com  tensão  nominal  de  127  V,  e  que  o  aparelho  está

configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a

torneira?37

2) Considere a situação em que se está adquirindo uma cafeteira elétrica para ser utilizada em uma

residência cuja instalação é de 220 V. Ao fazer a instalação do produto para utilizá-lo pela primeira vez,

se percebe que o mesmo foi fabricado para uma tensão de 127 V. O que é possível fazer para utilizar a

cafeteira adequadamente?

3) Por que são fabricados aparelhos elétricos bivolt?

4) Os aparelhos de ar-condicionado são vendidos quase que apenas na opção 220 V, mesmo em

cidades cuja rede elétrica seja de 127 V. Há quem diga que isso ocorre porque um ar-condicionado

ligado em 127 V seria inviável, pois consumiria muito mais energia que um em 220 V. Analise essa

afirmação, apresentando cálculos que fundamentem sua conclusão.

5) Um procedimento utilizado para aumentar  a temperatura da água do banho consiste  em cortar

algumas voltas do resistor do chuveiro. Considerando a situação em que o corte reduz à metade o

comprimento do resistor, explicite: a) se esse procedimento funciona; b) quais os riscos? Justifique sua

resposta.

6) Considere o chuveiro ilustrado na figura. Quando alteramos a posição da haste do chuveiro de 5

para 7, o que acontece com a resistência do mesmo? Justifique sua resposta.

Na terceira etapa, serão trabalhadas especificamente as lâmpadas, iniciando pela resolução da

seguinte questão.

7) A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma

lâmpada incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V.

Se  essa  lâmpada  for  ligada  na  rede  de  110  V,  o  que  acontecerá?  Justifique  todas  as

alternativas, tanto a correta quanto as erradas.

a) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica

será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente.

b) A lâmpada não acenderá,  pois  ela  é  feita  para trabalhar  apenas com tensão de 220 V,  e  não

37 A ligação entre conceitos consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).
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funciona com tensão abaixo desta.

c) A lâmpada  irá  acender  dissipando  uma  potência  de  50  W,  pois  como  a  tensão  é  metade  da

esperada, a potência também será reduzida à metade.

d) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também

será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal.

e) A lâmpada queimará, pois  como a tensão é menor  do que a esperada,  a corrente  será maior,

ultrapassando a corrente para a qual o filamento foi projetado.

Em seguida, os estudantes realizarão a leitura atenta de um texto sobre lâmpadas.

Para finalizar essa etapa, será proposta a resolução da seguinte questão.

8) A eficiência  das  lâmpadas pode ser  comparada utilizando a razão,  considerada  linear,  entre  a

quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja

unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada que é medida em

watt (W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 W emite cerca de 600 lm, enquanto uma

lâmpada fluorescente de 40 W emite cerca de 3000 lm.

Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é: (justifique todas as alternativas, tanto a

correta quanto as erradas)

a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz menor quantidade de luz.

b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que produz menor quantidade de luz.

c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz a mesma quantidade de luz.

d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, pois consome maior quantidade de energia.

e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que consome a mesma quantidade de energia.

Na quarta etapa, os estudantes responderão novamente a questão inicial, considerando o que

foi trabalhado na atividade38.

Na quinta etapa, para finalizar a atividade didática, os estudantes resolverão individualmente

duas situações associadas ao conteúdo abordado nas etapas anteriores39.

38 Com isso, queremos explicitar como cada um dos temas envolvidos se aplica na análise dos mini casos. Ou seja, como
corrente elétrica, efeito Joule, energia elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica se
aplicam na  análise  das  características  dos  aparelhos  elétricos  e  lâmpadas.  Isso  caracteriza  diversos  comentários
temáticos, no âmbito da TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO,
2006;  MOREIRA,  PEDRO e  NOGUEIRA,  2011).  O  comentário  temático  consistiu  em metodologia  de  ensino  nos
trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola (2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et
al. (2012) e Rezende, Sousa e Barros (2012).

39 A aplicação do conhecimento consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Girwidz et al. (2006), Leão e Neri
(2009) e Liu e Hmelo-Silver (2009).

http://tecnologia.terra.com.br/
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1)  Leia  atentamente o  texto  que aborda  a variação da  resistência  elétrica  dos  condutores com a

temperatura.

Sabendo que a potência dissipada pelo resistor pode ser calculada por P=V
2

R
, por quê um

chuveiro com maior vazão consome mais energia elétrica para produzir o mesmo aquecimento na água

em um mesmo intervalo de tempo?

2) Considere a situação em que você precisa iluminar a sala de estar de sua residência que possui 20

m2,  que  necessita  de  150  lm/m2 (lúmens  por  metro  quadrado)40,  e  dispõe  de  três  opções:

incandescente, fluorescente compacta e LED (figura abaixo).

Levando em conta que a lâmpada ficará ligada em média 10 horas por dia, e que o preço do

kWh é R$ 0,50. Em 1 ano, a iluminação com qual tipo de lâmpada:

a) consumirá menos energia elétrica?

b) será mais vantajosa financeiramente?

Justifique sua resposta apresentando os cálculos. Para chegar a essa conclusão, pesquise:

 – os dados referentes à luminosidade, potência e vida útil de lâmpadas incandescentes (tabela do site

do inmetro).

 – os dados referentes à luminosidade, potência e vida útil de lâmpadas fluorescentes compactas e

LED (catálogo do site de um fabricante de lâmpadas).

 – os dados referentes ao preço das lâmpadas, no site do fabricante. 

Como  material  complementar,  são  disponibilizados  os  seguintes  recursos:  perguntas  e

respostas sobre aparelhos com voltagem diferente da rede; perguntas e respostas que abordam se a

corrente elétrica em excesso causa danos ao aparelho; perguntas e respostas sobre lâmpada de 100W

e 220 V ligada em 127 V; reportagem sobre o fim da venda das lâmpadas incandescentes no país; e

vídeo sobre como funcionam as lâmpadas.

h) Referências

ARTUSO, A. R.; WRUBLEWSKI, M. Física. Volume 3. Curitiba: Positivo, 2013.

BARRETO, B.; XAVIER, C. Física aula por aula. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: FTD, 2013.

HEWITT, P. G. Física conceitual. Volume único. 12ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2015.

http://havan.vteximg.com.br/arquivos/ids/2187589-1200-1200/ducha-multitemperatura-thermosystem-

spot-8t-3-12.jpg

40 Valor em conformidade com a norma NBR 5413, da ABNT, intitulada “Iluminância de interiores”.

http://havan.vteximg.com.br/arquivos/ids/2187589-1200-1200/ducha-multitemperatura-thermosystem-spot-8t-3-12.jpg
http://havan.vteximg.com.br/arquivos/ids/2187589-1200-1200/ducha-multitemperatura-thermosystem-spot-8t-3-12.jpg
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http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos

http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-

imp-,620538

http://www.flc.com.br/arquivo/download_arquivo/2016/04/11/catalogo-flc-2016_113.pdf

http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=400

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/incandecente.pdf

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-

vendidas-no-pais-6266212.html

https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/lampadas1.jpg

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=395

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=981

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1336

https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-

QJ1xkFKwQFf9n

https://www.youtube.com/watch?v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n

https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug

SANT´ANNA, B.; MARTINI, G.; SPINELLI, W.; REIS, H. C.  Conexões com a Física.  Volume 3. 2ª

edição. São Paulo: Moderna, 2013.

2) Material do Estudante

a) Título

Aparelhos elétricos e lâmpadas.

b) Ponto de partida

O que acontece ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de

127 V, e vice-versa?

c) Orientação procedimental

Leia atentamente a seguinte notícia, intitulada “Fique de olho na voltagem para não sair no

prejuízo”,  disponível  no  endereço  http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-

voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538.

http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538
http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538
https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug
https://www.youtube.com/watch?v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1336
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=981
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=395
https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/lampadas1.jpg
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-vendidas-no-pais-6266212.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-vendidas-no-pais-6266212.html
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/incandecente.pdf
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=400
http://www.flc.com.br/arquivo/download_arquivo/2016/04/11/catalogo-flc-2016_113.pdf
http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538
http://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,fique-de-olho-na-voltagem-para-nao-sair-no-prejuizo-imp-,620538
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos
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A partir dessa leitura, analise e elabore uma resposta a respeito da seguinte situação: O que

acontece ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, e vice-

versa?

Leia agora o texto sobre os valores nominais de um aparelho elétrico (Figura 30), identificando

e explicitando os valores das grandezas físicas do aparelho escolhido.

Figura 30 – Texto sobre valores nominais de um aparelho elétrico

Os  vídeos  disponíveis  nos  links  a  seguir  abordam,  respectivamente,  a  lei  de  Ohm

(https://www.youtube.com/watch?v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n)  e  a

potência  dissipada  e  fornecida  (https://www.youtube.com/watch?

v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n).  Você  pode  utilizá-los  para

auxiliar na resolução das questões abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=9l5L33tgU5w&index=8&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
https://www.youtube.com/watch?v=JFUBx2QsEhg&list=PLf1lowbdbFIAnt2fnN8-QJ1xkFKwQFf9n
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Aparelhos elétricos

1) Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções

fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica.

Disponível em: http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira
%20Suprema/Manual_Torneira_Suprema_R00.pdf

Considerando  que  o  modelo  de  maior  potência  da  versão  220  V  da  torneira  suprema  foi

inadvertidamente  conectada  a  uma  rede  com  tensão  nominal  de  127  V,  e  que  o  aparelho  está

configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a

torneira?

2) Considere a situação em que se está adquirindo uma cafeteira elétrica para ser utilizada em uma

residência cuja instalação é de 220 V. Ao fazer a instalação do produto para utilizá-lo pela primeira vez,

se percebe que o mesmo foi fabricado para uma tensão de 127 V. O que é possível fazer para utilizar a

cafeteira adequadamente?

3) Por que são fabricados aparelhos elétricos bivolt?

4) Os aparelhos de ar-condicionado são vendidos quase que apenas na opção 220 V, mesmo em

cidades cuja rede elétrica seja de 127 V. Há quem diga que isso ocorre porque um ar-condicionado

ligado em 127 V seria inviável, pois consumiria muito mais energia que um em 220 V. Analise essa

afirmação, apresentando cálculos que fundamentem sua conclusão.

5) Um procedimento utilizado para aumentar  a temperatura da água do banho consiste em cortar

algumas voltas do resistor do chuveiro. Considerando a situação em que o corte reduz à metade o

comprimento do resistor, explicite: a) se esse procedimento funciona; b) quais os riscos? Justifique sua

resposta.

http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/Manual_Torneira_Suprema_R00.pdf
http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/Manual_Torneira_Suprema_R00.pdf
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6) Considere o chuveiro ilustrado na figura 31.

Figura 31 – Imagem de um chuveiro elétrico

Quando  alteramos  a  posição  da  haste  do  chuveiro  de  5  para  7,  o  que  acontece  com  a

resistência do mesmo? Justifique sua resposta.

Lâmpadas

7) A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 V e o morador compra, por engano, uma

lâmpada incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V.

Se  essa  lâmpada  for  ligada  na  rede  de  110  V,  o  que  acontecerá?  Justifique  todas  as

alternativas, tanto a correta quanto as erradas.

a) A lâmpada brilhará normalmente, mas como a tensão é a metade da prevista, a corrente elétrica

será o dobro da normal, pois a potência elétrica é o produto de tensão pela corrente.

b) A lâmpada não acenderá,  pois  ela  é  feita  para trabalhar  apenas com tensão de 220 V,  e  não

funciona com tensão abaixo desta.

c) A lâmpada  irá  acender  dissipando  uma  potência  de  50  W,  pois  como  a  tensão  é  metade  da

esperada, a potência também será reduzida à metade.

d) A lâmpada irá brilhar fracamente, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também

será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal.
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e) A lâmpada queimará, pois  como a tensão é menor  do que a esperada,  a corrente  será maior,

ultrapassando a corrente para a qual o filamento foi projetado.

Leia atentamente o seguinte texto sobre alguns tipos de lâmpadas (figura 32).

Figura 32 – Texto sobre alguns tipos de lâmpadas

8) A eficiência  das  lâmpadas pode ser  comparada utilizando a razão,  considerada  linear,  entre  a

quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja

unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada que é medida em

watt (W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 W emite cerca de 600 lm, enquanto uma

lâmpada fluorescente de 40 W emite cerca de 3000 lm.

Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é: (justifique todas as alternativas, tanto a

correta quanto as erradas)

a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz menor quantidade de luz.

b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que produz menor quantidade de luz.

http://tecnologia.terra.com.br/


130

c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que produz a mesma quantidade de luz.

d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, pois consome maior quantidade de energia.

e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que consome a mesma quantidade de energia.

Para finalizar, responda novamente a questão inicial,  considerando o que foi trabalhado na

atividade.

Saiba mais:

=>  perguntas  e  respostas  sobre  aparelhos  com  voltagem  diferente  da  rede

(https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=981).

=> perguntas e respostas que abordam se corrente elétrica em excesso causa danos ao aparelho

(http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=400).

=>  perguntas  e  respostas  sobre  lâmpada  de  100  W  e  220  V  ligada  em  127  V

(https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=395).

=>  reportagem  sobre  o  fim  da  venda  das  lâmpadas  incandescentes  no  país

(http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-

vendidas-no-pais-6266212.html).

=> vídeo sobre como funcionam as lâmpadas (https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug).

d) Aplicação do conhecimento

1) Leia atentamente o texto abaixo que aborda a variação da resistência elétrica dos condutores com a

temperatura (figura 33).

Figura 33 – Texto sobre a variação da resistência elétrica dos condutores com a temperatura

https://www.youtube.com/watch?v=oCEKMEeZXug
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-vendidas-no-pais-6266212.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/06/lampadas-incandescentes-deixam-de-ser-vendidas-no-pais-6266212.html
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=395
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=400
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=981
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Sabendo que a potência dissipada pelo resistor pode ser calculada por P=V
2

R
, por quê um

chuveiro com maior vazão consome mais energia elétrica para produzir o mesmo aquecimento na água

em um mesmo intervalo de tempo?

2) Considere a situação em que você precisa iluminar a sala de estar de sua residência que possui 20

m2,  que  necessita  de  150  lm/m2 (lúmens  por  metro  quadrado)41,  e  dispõe  de  três  opções:

incandescente, fluorescente compacta e LED (figura 34).

Figura 34 – Lâmpadas incandescente, fluorescente compacta e LED

Levando em conta que a lâmpada ficará ligada em média 10 horas por dia, e que o preço do

kWh é R$ 0,50. Em 1 ano, a iluminação com qual tipo de lâmpada:

a) consumirá menos energia elétrica?

b) será mais vantajosa financeiramente?

Justifique sua resposta apresentando os cálculos. Para chegar a essa conclusão, pesquise:

 – os dados referentes à luminosidade, potência e vida útil de lâmpadas incandescentes (tabela do site

do inmetro, disponível em http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/incandecente.pdf).

– os dados referentes à luminosidade, potência e vida útil de lâmpadas fluorescentes compactas e LED

(catálogo  do  site  de  um  fabricante  de  lâmpadas,  disponível  em

http://flc.pixel4.com.br/arquivos/catalogo-flc-2016-113.pdf).

– os dados referentes ao preço das lâmpadas, no site do fabricante.

41 Valor em conformidade com a norma NBR 5413, da ABNT, intitulada “Iluminância de interiores”.

http://flc.pixel4.com.br/arquivos/catalogo-flc-2016-113.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/incandecente.pdf


132

6.2.4 Atividade Didática 4

1) Material do Professor

a) Título

Entendendo a conta de luz.

b) Público Alvo

Estudantes de 3ª série do ensino médio.

c) Assunto

Conta de luz (mini caso 2.3) como parte do consumo de energia elétrica (caso 2). Os temas de

análise conceitual envolvidos são: energia elétrica, lei de conservação de energia e potência elétrica.

d) Objetivos

Ao final da atividade didática, o estudante deve:

 – identificar os elementos que constituem o valor da conta de luz;

  – estimar o consumo mensal de energia elétrica em sua residência;

 – identificar ações que resultam em uma redução no consumo de energia elétrica em sua residência;

 – aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender os fatores que interferem

no consumo de energia elétrica.

e) Ponto de partida

Uma  lâmpada  pode  consumir  mais  energia  elétrica  do  que  um  chuveiro?  Justifique  sua

resposta.

f) Recurso didático

–  notícia  intitulada  “Consumo  de  energia  elétrica  no  país  caiu  1,7%  no  1º  semestre,  diz  EPE”,

disponível em  http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/consumo-de-energia-eletrica-no-pais-caiu-

17-no-semestre-diz-epe.html.

 – imagem de dois medidores de energia elétrica (SANT´ANNA et al., 2013, p. 109).

– textos sobre medida de energia elétrica na residência (MÁXIMO e ALVARENGA, 2013, p. 125 e livro

do GREF - Eletromagnetismo - página 19 - http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf).

http://if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/consumo-de-energia-eletrica-no-pais-caiu-17-no-semestre-diz-epe.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/consumo-de-energia-eletrica-no-pais-caiu-17-no-semestre-diz-epe.html
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–  vídeo  “O  Senhor  Que  Sabe  Contar”  da  coleção  Viagem  na  Eletricidade,  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=E9fI0GCJx7A&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=15.

 – problemas: 1) Knight (2009, p. 993, editado); 2) ENEM 2010, questão 68, prova azul; 3) Barreto e

Xavier (2013, p. 103, editado).

–  texto  que  aborda  como  é  composta  a  tarifa  (http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-

tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?

inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id

%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode

%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2).

– texto sobre bandeiras tarifárias (http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias).

–  texto  sobre  o  consumo  dos  aparelhos  elétricos  em  stand  by  (p.  22  e  23)

(http://energiasrenovaveis.com/images/upload/Brochura_Eficiencia.pdf).

–  textos  sobre tarifa  branca (http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca e  http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-

estilo/noticia/2016/09/consumidor-podera-ter-conta-de-luz-com-cobranca-flexivel-a-partir-de-2018-

7394320.html).

–  notícia  sobre  economia  de  energia  elétrica  através  do  banho  com  ar  aquecido

(http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=banho-ar-

aquecido&id=010125120716#.V_ZRuOArLIU).

– perguntas e respostas sobre consumo dos carregadores de celulares (http://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=81).

–  simuladores  de  consumo de  energia  elétrica  (http://www.furnas.com.br/simulador/simulador.htm  e

https://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/simula.asp?

KeepThis=true&TB_iframe=true&height=10700&width=556).

– imagem ilustrando o desperdício de energia elétrica 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001777/0000021992.jpg)

 – dicas para um consumo consciente de energia elétrica:

http://www2.aneel.gov.br/hotsite/energiaconsciente/

http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-

economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-

educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state

%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos
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consumo/Paginas/default.aspx

g) Procedimento

Serão  necessários  quatro  aulas  (com  cinquenta  minutos  cada)  para  a  realização  desta

atividade didática, que aborda a conta de luz, explicitando os elementos que constituem o valor da

conta, bem como as grandezas físicas que interferem no consumo de energia elétrica. Para isso, a

atividade está estruturada em cinco etapas.

A primeira etapa inicia com a leitura da seguinte notícia, intitulada “Consumo de energia elétrica

no  país  caiu  1,7% no  1º  semestre,  diz  EPE”.  A partir  dessa  leitura,  é  problematizada  a  seguinte

situação: uma lâmpada pode consumir mais energia elétrica do que um chuveiro? 42 Na ocasião, os

estudantes precisam analisar e elaborar uma resposta para essa situação, a partir dos conhecimentos

que possuem.

A segunda etapa inicia com a ilustração de uma imagem de dois medidores de energia elétrica,

seguido pela leitura de dois textos sobre medida de energia elétrica na residência. Em seguida, é

mostrado o vídeo “O Senhor Que Sabe Contar”  da coleção Viagem na Eletricidade, que aborda o

medidor elétrico. Então, são realizadas as seguintes questões.

Questão 1. Um aquecedor usa 450 W de potência. Ele está ligado 35% do tempo e desligado 65%.

Qual é o custo de eletricidade anualmente se o preço cobrado é de R$ 0,55/kWh?

Questão 2. A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um

relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda tem-se o ponteiro da unidade, da

dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último

número  ultrapassado pelo  ponteiro.  Suponha  que  as  medidas  indicadas nos  esquemas  seguintes

tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de R$ 0,20.

42 As situações-problema consistiram em metodologia de ensino nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Rezende,
Garcia e Cola (2006), Leão e Neri (2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012), Vasconcelos e Leão (2012) e
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014). Elas também se constituem em estratégia de ensino presente nos PCN (BRASIL,
1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006).
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O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de?

Na terceira etapa, inicialmente será feita a leitura de dois textos que abordam os componentes

da conta de luz:  um trata  especificamente de como é composta a  tarifa  e  o outro  das bandeiras

tarifárias. Relacionados a esses dois textos, os estudantes realizarão a questão abaixo.

Questão 3. Identifique, na conta de luz de sua residência, os seguintes elementos: a) tipo de ligação,

b) tensão nominal,  c) quantidade de energia elétrica consumida,  d) preço de cada kWh de energia

consumida, e) bandeira tarifária em vigência e o valor referente à mesma, f) incidência de imposto no

valor da conta, g) custo total da conta.

Em seguida, os estudantes realizarão a leitura de um texto sobre o consumo de stand by dos

aparelhos elétricos, seguida pela resolução das seguintes questões:

Questão 4. Estime qual seria a economia em sua residência, em 1 ano, adotando a prática de desligar

os aparelhos elétricos da tomada, sem deixá-los no modo stand by?

Questão 5. Considere uma residência com 5 pessoas que tomam 1 banho por dia. Se cada uma delas

reduzir o tempo de banho de 10 min para 5 min, em 1 ano, qual seria a economia de energia elétrica 43?

Na quarta etapa, os estudantes responderão novamente a questão inicial, considerando o que

foi trabalhado na atividade44.

Na quinta etapa, para finalizar a atividade didática, os estudantes resolverão individualmente

três situações associadas ao conteúdo abordado nas etapas anteriores45.

43 A ligação entre conceitos consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).

44 Com isso, queremos explicitar como cada um dos temas envolvidos se aplica na análise do mini caso. Ou seja, como
energia elétrica, potência elétrica e princípio de conservação de energia se aplicam na análise do consumo de energia
elétrica de uma residência, explicitado na conta de luz. Isso caracteriza diversos comentários temáticos, no âmbito da
TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA, 2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA,
PEDRO e NOGUEIRA, 2011). O comentário temático consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende
(2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola (2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012) e Rezende,
Sousa e Barros (2012).

45 A aplicação do conhecimento consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Girwidz et al. (2006), Leão e Neri
(2009) e Liu e Hmelo-Silver (2009).
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1) Estime a quantidade de energia elétrica consumida mensalmente em sua residência. Compare o

valor obtido com o que consta na conta de luz.

Para auxiliar na estimativa, você pode utilizar simuladores de consumo.

Antes da resolução das questões 2 e 3, será mostrada uma imagem que ilustra o desperdício

de energia elétrica.

2) Quais  as  grandezas  físicas  associadas  ao  consumo  de  energia  elétrica  e  que  precisam  ser

consideradas para estabelecermos práticas diárias que visem a redução do mesmo?

3) Leia atentamente as dicas para um consumo consciente de energia elétrica.

A partir da leitura, destaque pelo menos cinco práticas simples para um consumo consciente de

energia elétrica, relacionando-as com o que foi abordado na situação 2.

Como material  complementar, são disponibilizados os seguintes recursos: dois textos sobre

tarifa branca; notícia sobre economia de energia elétrica através do banho com ar aquecido; perguntas

e respostas sobre consumo dos carregadores de celulares.
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2) Material do Estudante

a) Título

Entendendo a conta de luz.

b) Ponto de partida

Uma  lâmpada  pode  consumir  mais  energia  elétrica  do  que  um  chuveiro?  Justifique  sua

resposta.
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http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/09/consumidor-podera-ter-conta-de-luz-com-cobranca-flexivel-a-partir-de-2018-7394320.html
http://www2.aneel.gov.br/hotsite/energiaconsciente/
http://www.rge-rs.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/dicas-de-consumo/Paginas/default.aspx
http://www.rge-rs.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/dicas-de-consumo/Paginas/default.aspx
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=banho-ar-aquecido&id=010125120716#.V_ZRuOArLIU
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=banho-ar-aquecido&id=010125120716#.V_ZRuOArLIU
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=81
http://www.furnas.com.br/simulador/simulador.htm
http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca
http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


138

c) Orientação procedimental

Leia atentamente a seguinte notícia, intitulada “Consumo de energia elétrica no país caiu 1,7%

no  1º  semestre,  diz  EPE”,  disponível  no  endereço

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/consumo-de-energia-eletrica-no-pais-caiu-17-no-

semestre-diz-epe.html.

A partir dessa leitura, analise e elabore uma resposta a respeito da seguinte situação: Uma

lâmpada pode consumir mais energia elétrica do que um chuveiro? Justifique sua resposta.

Consumo de energia elétrica

Figura 35 – Medidores de energia elétrica

Leia os dois textos abaixo (Figuras 36 e 37), que abordam o consumo de energia elétrica:

Figura 36 – Texto sobre medida de energia elétrica na residência

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/consumo-de-energia-eletrica-no-pais-caiu-17-no-semestre-diz-epe.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/consumo-de-energia-eletrica-no-pais-caiu-17-no-semestre-diz-epe.html
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Figura 37 – Texto sobre consumo de energia elétrica

O  vídeo  “o  senhor  que  sabe  contar”  (Figura  38),  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=E9fI0GCJx7A&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=15, aborda o medidor elétrico.

https://www.youtube.com/watch?v=E9fI0GCJx7A&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=E9fI0GCJx7A&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=15
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Figura 38 – Vídeo sobre o medidor de energia elétrica

Questão 1. Um aquecedor usa 450 W de potência. Ele está ligado 35% do tempo e desligado 65%.

Qual é o custo de eletricidade anualmente se o preço cobrado é de R$ 0,55/kWh?

Questão 2. A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, por meio de um

relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda tem-se o ponteiro da unidade, da

dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último

número  ultrapassado pelo  ponteiro.  Suponha  que  as  medidas  indicadas nos  esquemas  seguintes

tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de R$ 0,20.

O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de?
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Conta de luz

Leia os dois textos abaixo, que abordam os componentes da conta de luz:

→ Como é composta a tarifa: 

http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-

tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-

tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state

%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos

%3D1%26p_p_col_count%3D2

→ Bandeiras tarifárias:

http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias

Questão 3. Identifique, na conta de luz de sua residência, os seguintes elementos: a) tipo de ligação,

b) tensão nominal,  c) quantidade de energia elétrica consumida,  d) preço de cada kWh de energia

consumida, e) bandeira tarifária em vigência e o valor referente à mesma, f) incidência de imposto no

valor da conta, g) custo total da conta.

Leia o texto abaixo, que aborda o consumo de stand by dos aparelhos elétricos:

http://energiasrenovaveis.com/images/upload/Brochura_Eficiencia.pdf (p. 22 e 23)

Questão 4. Estime qual seria a economia em sua residência, em 1 ano, adotando a prática de desligar

os aparelhos elétricos da tomada, sem deixá-los no modo stand by?

Questão 5. Considere uma residência com 5 pessoas que tomam 1 banho por dia. Se cada uma delas

reduzir o tempo de banho de 10 min para 5 min, em 1 ano, qual seria a economia de energia elétrica?

Responda novamente a questão inicial, considerando o que foi trabalhado na atividade.

Saiba mais:

=>  Tarifa  branca  (http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca e  http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-

estilo/noticia/2016/09/consumidor-podera-ter-conta-de-luz-com-cobranca-flexivel-a-partir-de-2018-

7394320.html)

=>  Banho  com  ar  aquecido  economiza  até  30%  de  energia

(http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=banho-ar-

aquecido&id=010125120716#.V_ZRuOArLIU)

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=banho-ar-aquecido&id=010125120716#.V_ZRuOArLIU
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=banho-ar-aquecido&id=010125120716#.V_ZRuOArLIU
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/09/consumidor-podera-ter-conta-de-luz-com-cobranca-flexivel-a-partir-de-2018-7394320.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/09/consumidor-podera-ter-conta-de-luz-com-cobranca-flexivel-a-partir-de-2018-7394320.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/09/consumidor-podera-ter-conta-de-luz-com-cobranca-flexivel-a-partir-de-2018-7394320.html
http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca
http://energiasrenovaveis.com/images/upload/Brochura_Eficiencia.pdf
http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias
http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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=>  Mito  ou  verdade?  Consumo  dos  carregadores  de  celulares  (http://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=81)

d) Aplicação do conhecimento

1) Estime a quantidade de energia elétrica consumida mensalmente em sua residência. Compare o

valor obtido com o que consta na conta de luz.

Para auxiliar na estimativa, você pode utilizar simuladores de consumo, como os disponíveis

nos links abaixo:

https://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/simula.asp?

KeepThis=true&TB_iframe=true&height=10700&width=556

http://www.furnas.com.br/simulador/simulador.htm

Figura 39 – Desperdício de energia elétrica

2) Quais  as  grandezas  físicas  associadas  ao  consumo  de  energia  elétrica  e  que  precisam  ser

consideradas para estabelecermos práticas diárias que visem a redução do mesmo?

3) Leia atentamente o material contido nos links abaixo.

http://www2.aneel.gov.br/hotsite/energiaconsciente/

http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-

economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-

educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state

http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6
http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6
http://www2.aneel.gov.br/hotsite/energiaconsciente/
http://www.furnas.com.br/simulador/simulador.htm
https://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/simula.asp?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=10700&width=556
https://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/simula.asp?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=10700&width=556
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=81
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=81
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%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos

%3D4%26p_p_col_count%3D6

http://aesbrasilsustentabilidade.com.br/upload/file/biblioteca/biblioteca_133_file1_cartilha.pdf

https://www.aessul.com.br/site/dicas/ConsumoResidencial.aspx

http://www.rge-rs.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/dicas-de-

consumo/Paginas/default.aspx

A partir da leitura, destaque pelo menos cinco práticas simples para um consumo consciente

de energia elétrica, relacionando-as com o que foi abordado na situação 2.

6.2.5 Atividade Didática 5

1) Material do Professor

a) Título

Curto-circuito.

b) Público Alvo

Estudantes de 3ª série do ensino médio.

c) Assunto

Curto-circuito (caso 3), especificamente: causas e consequências (mini caso 3.1), adequação

dos fios (mini  caso 3.2)  e importância do fusível  e disjuntor  (mini  caso 3.3).  Os temas de análise

conceitual  envolvidos  são:  corrente  elétrica,  efeito  Joule,  lei  de Ohm, potência  elétrica,  resistência

elétrica e tensão elétrica.

d) Objetivos

Ao final da atividade didática, o estudante deve:

 – relacionar adequadamente os conceitos de tensão, resistência, corrente e potência elétrica;

 – identificar as causas e consequências do curto-circuito na rede elétrica;

 – perceber a adequação dos fios como um fator determinante para evitar o curto-circuito;

 – analisar a importância do fusível e do disjuntor para evitar o curto-circuito;

–  aplicar  adequadamente os  conceitos  físicos  para compreender  como ocorre  o  curto-circuito  nas

residências e como evitá-lo.

http://www.rge-rs.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/dicas-de-consumo/Paginas/default.aspx
http://www.rge-rs.com.br/energias-sustentaveis/eficiencia-energetica/uso-consciente/dicas-de-consumo/Paginas/default.aspx
https://www.aessul.com.br/site/dicas/ConsumoResidencial.aspx
http://aesbrasilsustentabilidade.com.br/upload/file/biblioteca/biblioteca_133_file1_cartilha.pdf
http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6
http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6
http://www.aneel.gov.br/destaques-educativo/-/asset_publisher/xeXCPoMs1TNK/content/verao-com-economia/656877?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-educativo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_xeXCPoMs1TNK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D6
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e) Ponto de partida

Como ocorre o curto-circuito nas residências e como evitá-lo?

f) Recurso didático

– notícia, intitulada “Shopping é evacuado após princípio de incêndio no RS”, disponível no endereço

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/shopping-e-evacuado-apos-principio-de-incendio-no-

rs,2db7e55eec7bd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html.

– imagem dos efeitos de um curto-circuito, disponível em 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/2/297curtocircuit.jpg.

– texto sobre curto-circuito (ARTUSO e WRUBLEWSKI, 2013, p. 133).

–  simulação  computacional  “Kit  de  Construção  de  Circuito  (AC+DC)”,  disponível  em

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac. 

– texto sobre cuidados com os fios nas instalações elétricas (MÁXIMO e ALVARENGA, 2013, p. 130).

– problemas: 2) Knight (2009, p. 966, q. 67, adaptado); 3) Tipler e Mosca (2011, p. 163, exemplo 25-13,

editado).

– texto sobre fusível e disjuntor (SANT´ANNA et al., 2013, p. 104).

– imagens ilustrando ligações perigosas em T´s (GREF, 1993, p. 44 e http://static.hsw.com.br/gif/outlet-

overload-2.jpg).

–  vídeo  “os  três  mosqueteiros”  da  coleção  Viagem  na  Eletricidade,  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=O6XSH9IqtAA&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=3.

– vídeo “o senhor que corta o circuito para você” da coleção Viagem na Eletricidade, disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=fBi-

qq2Ieos&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=16.

– perguntas e respostas sobre grossura dos fios em instalações elétricas (https://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=1313).

–  perguntas  e  respostas  sobre  instalação  elétrica  que  não  suporta  a  corrente  demandada

(https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1481).

–  reportagem sobre  a  importância  do  disjuntor  (http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-

noticias-1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-

casas/5192948/).

– vídeo sobre o funcionamento de um disjuntor (https://www.youtube.com/watch?v=okAlWKSOnnE).

https://www.youtube.com/watch?v=okAlWKSOnnE
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-casas/5192948/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-casas/5192948/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-casas/5192948/
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1481
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1313
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1313
https://www.youtube.com/watch?v=fBi-qq2Ieos&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=fBi-qq2Ieos&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=O6XSH9IqtAA&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=O6XSH9IqtAA&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=3
http://static.hsw.com.br/gif/outlet-overload-2.jpg
http://static.hsw.com.br/gif/outlet-overload-2.jpg
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/2/297curtocircuit.jpg
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/shopping-e-evacuado-apos-principio-de-incendio-no-rs,2db7e55eec7bd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/shopping-e-evacuado-apos-principio-de-incendio-no-rs,2db7e55eec7bd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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g) Procedimento

Serão  necessários  quatro  aulas  (com  cinquenta  minutos  cada)  para  a  realização  desta

atividade, que aborda o curto-circuito nas residências. Para isso, ela está estruturada em sete etapas.

A primeira etapa inicia com a leitura da notícia intitulada “Shopping é evacuado após princípio

de incêndio no RS”, seguida pela problematização da seguinte situação: como ocorre o curto-circuito

nas residências e como evitá-lo?46

Na segunda etapa, serão discutidas as causas e consequências do curto-circuito. Para isso,

será  apresentada  a  imagem dos  efeitos  de  um curto-circuito,  seguido  pela  leitura,  por  parte  dos

estudantes,  de um texto  sobre o  mesmo.  Considerando a leitura  realizada,  a tarefa  consistirá  em

representar  uma instalação  elétrica  em curto-circuito  utilizando a  simulação  computacional  “Kit  de

Construção de Circuito (AC+DC)”, explicando a representação construída.

A terceira etapa aborda a fiação elétrica. Inicialmente, os estudantes farão a leitura de um texto

sobre os cuidados com os fios nas instalações elétricas. Em seguida, eles resolverão duas questões.

Questão 1. Nas residências, a ligação adequada dos chuveiros elétricos se dá com fios grossos ou

finos? Justifique sua resposta.

Questão 2.  Os fios de uma residência normalmente são feitos de cobre e têm 2,5 mm2 de área de

seção reta. Eles podem ser muito compridos, pois contornam as paredes de sua casa, indo desde a

caixa de disjuntores até os cantos mais remotos dos cômodos. Qual é a diferença de potencial através

desse fio, considerando um comprimento de 20 m e a máxima corrente elétrica que pode atravessá-lo?

Na  quarta  etapa,  serão  trabalhados  dois  elementos  de  segurança  dos  circuitos  elétricos

residenciais: fusível e disjuntor. Na ocasião, os estudantes realizarão a leitura de um texto sobre fusível

e disjuntor. Então, resolverão duas questões.

Questão 3. Você está fazendo um lanche para você e alguns amigos para uma longa noite de estudos.

Você decide que café, mistos quentes e pipocas são uma boa pedida. Você liga a torradeira, coloca

pipocas no microondas e o liga. Como seu apartamento está em um edifício antigo, você sabe que o

disjuntor pode desarmar quando você liga muitos aparelhos elétricos ao mesmo tempo. Analisando os

aparelhos,  você descobre que a torradeira consome 900 W, o microondas consome 1200 W, e a

cafeteira, 600 W. Você sabe que seu apartamento tem disjuntores de 20 A. Você deve ligar a cafeteira?

Justifique sua resposta.

46 As situações-problema consistiram em metodologia de ensino nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Rezende,
Garcia e Cola (2006), Leão e Neri (2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012). Vasconcelos e Leão (2012) e
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014). Elas também se constituem em estratégia de ensino presente nos PCN (BRASIL,
1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006).
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Questão 4. Descontente com o chuveiro que não aquece o necessário no inverno, você decide adquirir

um chuveiro novo, de 7500 W de potência, que será ligado à rede elétrica de 220 V. Você verifica que o

chuveiro atual está ligado exclusivamente a um disjuntor de 20 A, com fios nº 12. Serão necessárias

modificações na rede elétrica para a ligação do novo chuveiro? Se sim, quais? Justifique47.

Em seguida, serão apresentadas imagens que ilustram ligações perigosas em T´s. Aqui, os

estudantes responderão à seguinte questão.

Questão 5. Quais os riscos em ligar diversos equipamentos elétricos em uma mesma tomada, através

da utilização de T´s?

Na  quinta  etapa,  os  estudantes  responderão  a  questão  inicial,  considerando  o  que  foi

trabalhado na atividade48.

Em seguida, na sexta etapa, será realizada uma síntese do que foi estudado na atividade

didática, através da apresentação dos vídeos “os três mosqueteiros” e “o senhor que corta o circuito

para você”, da coleção Viagem na Eletricidade.

Para finalizar a atividade didática, na sétima etapa, os estudantes resolverão individualmente

duas situações associadas ao conteúdo abordado nas etapas anteriores49.

Situação 1. A usina hidrelétrica Itaipu Binacional  é líder  mundial  em produção de energia limpa e

renovável, sendo que cada uma de suas 20 unidades geradoras possui 700 MW de potência instalada.

Considere uma linha de transmissão com resistência de 0,02 ohms/km. Calcule a perda de potência se

1 MW é transmitido a partir da unidade geradora para uma cidade 100 km afastada em: a) 2000 V e b)

10000 V. Para cada um dos casos, estime também a área de seção reta dos fios necessária para a

transmissão.

Situação 2. A energia elétrica distribuída à nossa residência passa por dois processos anteriores.

Inicialmente ela é gerada nas usinas elétricas. Em seguida, ela é transmitida com uma tensão que

pode  chegar  a  até  750000  V  para,  então,  ser  distribuída.  Explique  por  que  a  energia  elétrica  é

transportada a tão alta tensão.

47 A ligação entre conceitos consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).

48 Com isso, queremos explicitar como cada um dos temas envolvidos se aplica na análise dos mini casos. Ou seja, como
corrente elétrica, efeito Joule, lei de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica se aplicam na análise
das causas e consequências dos curtos-circuitos, bem como da importância da adequação dos fios, fusível e disjuntor
para evitá-los. Isso caracteriza diversos comentários temáticos, no âmbito da TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e
COLA, 2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). O comentário
temático consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e
Cola (2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012) e Rezende, Sousa e Barros (2012).

49 A aplicação do conhecimento consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Girwidz et al. (2006), Leão e Neri
(2009) e Liu e Hmelo-Silver (2009).
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Como  material  complementar,  são  disponibilizados  os  seguintes  recursos:  perguntas  e

respostas sobre grossura dos fios em instalações elétricas, perguntas e respostas sobre instalação

elétrica que não suporta a corrente demandada, reportagem sobre a importância do disjuntor e vídeo

sobre o funcionamento de um disjuntor.
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2) Material do Estudante

a) Título

Curto-circuito.

b) Ponto de partida

Como ocorre o curto-circuito nas residências e como evitá-lo?

c) Orientação procedimental

Leia  atentamente  a  seguinte  notícia,  intitulada  “Shopping  é  evacuado  após  princípio  de

incêndio  no  RS”,  disponível  no  endereço  http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/shopping-e-

evacuado-apos-principio-de-incendio-no-rs,2db7e55eec7bd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html.

Nesta atividade didática, buscaremos analisar e responder à seguinte questão: como ocorre o

curto-circuito nas residências e como evitá-lo?

Causas e consequências

Figura 40 – Imagem dos efeitos de um curto-circuito

Leia o texto abaixo (Figura 41) sobre curto-circuito.

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/shopping-e-evacuado-apos-principio-de-incendio-no-rs,2db7e55eec7bd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/shopping-e-evacuado-apos-principio-de-incendio-no-rs,2db7e55eec7bd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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Figura 41 – Texto sobre curto-circuito

Considerando  a  leitura  realizada,  represente  uma  instalação  elétrica  em  curto-circuito,

utilizando  a  simulação  computacional  “Kit  de  Construção  de  Circuito  (AC+DC)”,  disponível  em

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac.  Explique  a  representação

construída.

Fiação elétrica

Leia atentamente o texto abaixo (Figura 42) que trata dos cuidados com os fios nas instalações

elétricas.

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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Figura 42 – Texto sobre os cuidados com os fios nas instalações elétricas

Questão 1. Nas residências, a ligação adequada dos chuveiros elétricos se dá com fios grossos ou

finos? Justifique sua resposta.
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Questão 2. Os fios de uma residência normalmente são feitos de cobre e têm 2,5 mm2 de área de

seção reta. Eles podem ser muito compridos, pois contornam as paredes de sua casa, indo desde a

caixa de disjuntores até os cantos mais remotos dos cômodos. Qual é a diferença de potencial através

desse fio, considerando um comprimento de 20 m e a máxima corrente elétrica que pode atravessá-lo?

Fusível e disjuntor

Agora leia atentamente o texto abaixo (Figura 43) que aborda dois elementos de segurança

dos circuitos elétricos residenciais: fusível e disjuntor.

Figura 43 – Texto sobre fusível e disjuntor

Questão 3. Você está fazendo um lanche para você e alguns amigos para uma longa noite de estudos.

Você decide que café, mistos quentes e pipocas são uma boa pedida. Você liga a torradeira, coloca

pipocas no microondas e o liga. Como seu apartamento está em um edifício antigo, você sabe que o

disjuntor pode desarmar quando você liga muitos aparelhos elétricos ao mesmo tempo. Analisando os

aparelhos,  você descobre que a torradeira consome 900 W, o microondas consome 1200 W, e a

cafeteira, 600 W. Você sabe que seu apartamento tem disjuntores de 20 A. Você deve ligar a cafeteira?

Justifique sua resposta.
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Questão 4. Descontente com o chuveiro que não aquece o necessário no inverno, você decide adquirir

um chuveiro novo, de 7500 W de potência, que será ligado à rede elétrica de 220 V. Você verifica que o

chuveiro atual está ligado exclusivamente a um disjuntor de 20 A, com fios nº 12. Serão necessárias

modificações na rede elétrica para a ligação do novo chuveiro? Se sim, quais? Justifique.

Figura 44 – Imagens de ligações perigosas em T´s

 

Questão 5. Quais os riscos em ligar diversos equipamentos elétricos em uma mesma tomada, através

da utilização de T´s?

Questão 6. Responda a questão inicial, considerando o que foi trabalhado na atividade didática.

Síntese

A  visualização  dos  vídeos  “os  três  mosqueteiros”  (Figura  45),  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=O6XSH9IqtAA&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=3,  e  “o  senhor  que  corta  o

circuito  para  você”  (Figura  46),  disponível  em  https://www.youtube.com/watch?v=fBi-

qq2Ieos&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=16,  sintetiza  o  que  foi  estudado  na

atividade didática.

https://www.youtube.com/watch?v=fBi-qq2Ieos&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=fBi-qq2Ieos&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=O6XSH9IqtAA&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=O6XSH9IqtAA&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=3
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Figura 45 – Vídeo sobre curto-circuito

Figura 46 – Vídeo sobre fuzível e disjuntor

Saiba mais:

=> Grossura dos fios em instalações elétricas (https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1313);

=>  E  se  a  instalação  elétrica  não  suportar  a  corrente  demandada?  (https://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=1481);

=>  Importância  do  disjuntor  (http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-

1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-casas/5192948/);

=> Funcionamento de um disjuntor (https://www.youtube.com/watch?v=okAlWKSOnnE).

https://www.youtube.com/watch?v=okAlWKSOnnE
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-casas/5192948/
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/tem-noticias-1edicao/videos/v/especialista-orienta-sobre-cuidados-para-evitar-curto-circuito-em-casas/5192948/
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1481
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1481
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=1313
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d) Aplicação do conhecimento

Situação 1. A usina hidrelétrica Itaipu Binacional  é líder  mundial  em produção de energia limpa e

renovável, sendo que cada uma de suas 20 unidades geradoras possui 700 MW de potência instalada.

Considere uma linha de transmissão com resistência de 0,02 ohms/km. Calcule a perda de potência se

1 MW é transmitido a partir da unidade geradora para uma cidade 100 km afastada em: a) 2000 V e b)

10000 V. Para cada um dos casos, estime também a área de seção reta dos fios necessária para a

transmissão.

Situação 2. A energia elétrica distribuída à nossa residência passa por dois processos anteriores.

Inicialmente ela é gerada nas usinas elétricas. Em seguida, ela é transmitida com uma tensão que

pode  chegar  a  até  750000  V  para,  então,  ser  distribuída.  Explique  por  que  a  energia  elétrica  é

transportada a tão alta tensão.

6.2.6 Atividade Didática 6

1) Material do Professor

a) Título

Choque elétrico.

b) Público Alvo

Estudantes de 3ª série do ensino médio.

c) Assunto

Choque  elétrico  (caso  4),  especificamente:  causas  e  consequências  (mini  caso  4.1),

adequação das tomadas (mini caso 4.2) e importância do aterramento (mini caso 4.3). Os temas de

análise conceitual envolvidos são: corrente elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica e

tensão elétrica.

d) Objetivos

Ao final da atividade didática, o estudante deve:

 – relacionar adequadamente os conceitos de tensão, resistência e corrente elétrica;
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 – identificar as causas e consequências do choque elétrico;

 – perceber a adequação das tomadas como um fator importante para evitar o choque elétrico;

 – analisar a importância do aterramento para evitar o choque elétrico;

 – aplicar adequadamente os conceitos físicos para compreender os fatores que influenciam no choque

elétrico e como evitá-lo.

e) Ponto de partida

De quais fatores depende o choque elétrico e como evitá-lo?

f) Recurso didático

– notícia intitulada “Jovem leva choque ao encostar em poste no centro de Santa Maria”, disponível em

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-

em-poste-no-centro-de-santa-maria-7344793.html.

–  imagem  representando  os  efeitos  do  choque  elétrico

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/2/264choqeletr.jpg.

– textos sobre as causas e consequências do choque elétrico (livro do GREF – Eletromagnetismo –

http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf – página 12 e ARTUSO e WRUBLEWSKI, 2013, p. 104).

–  imagem  sobre  a  importância  do  aterramento  no  circuito  elétrico  da  residência

(http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol06/chuveiro_eletrico_aterram.jpg).

–  imagem  do  aterramento  de  um  circuito

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/HomeEarthRodAustralia1.jpg/800px-

HomeEarthRodAustralia1.jpg).

–  textos  sobre  aterramento  (livro  do  GREF  –  Eletromagnetismo  –

http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf – página 12 e BARRETO e XAVIER, 2013, p. 91).

–  simulação  computacional  “Kit  de  Construção  de  Circuito  (AC+DC)”,  disponível  em

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac.

– imagem de uma tomada (https://mefano.files.wordpress.com/2010/07/tomada-3-pinos.jpg).

–  vídeo  “o  fio  que  salva”  da  coleção  Viagem  na  Eletricidade,  disponível  em

https://www.youtube.com/watch?

v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11.

–  perguntas  e  respostas  sobre  choque  elétrico  no  corpo  humano  (https://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=131).

https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=131
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=131
https://www.youtube.com/watch?v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11
https://mefano.files.wordpress.com/2010/07/tomada-3-pinos.jpg
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/HomeEarthRodAustralia1.jpg/800px-HomeEarthRodAustralia1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/HomeEarthRodAustralia1.jpg/800px-HomeEarthRodAustralia1.jpg
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol06/chuveiro_eletrico_aterram.jpg
http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/2/264choqeletr.jpg
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-em-poste-no-centro-de-santa-maria-7344793.html
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-em-poste-no-centro-de-santa-maria-7344793.html
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–  perguntas  e  respostas  sobre  intensidade  da  corrente  elétrica  perigosa  para  humanos

(http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=590).

–  texto  sobre o  terceiro  pino da tomada (http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/tudo-que-

voce-precisa-saber-sobre-o-terceiro-pino-da-tomada.html).

– imagem de pássaros nos fios elétricos (http://brasilescola.uol.com.br/upload/e/pq%20os%20passaros

%20n%20tomam%20choque.jpg).

– problemas: situação 1 (MÁXIMO e ALVARENGA, 2013, p. 107, editado).

– dicas para evitar o choque elétrico:

http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_dicas_economia_seguranca.pdf/b9aabe

e7-1607-47c2-9272-12e1199867fe

http://www.rge-rs.com.br/atendimento-a-consumidores/seguranca/dicas-de-

seguranca/Paginas/default.aspx

http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1784

https://www.aessul.com.br/site/dicas/SegurancaResidencial.aspx

g) Procedimento

Serão  necessários  quatro  aulas  (com  cinquenta  minutos  cada)  para  a  realização  desta

atividade didática, que aborda o choque elétrico e está estruturada em seis etapas.

A primeira etapa inicia com a leitura da notícia intitulada “Jovem leva choque ao encostar em

poste no centro de Santa Maria”, seguida pela problematização da seguinte situação: de quais fatores

depende o choque elétrico e como evitá-lo?50

Na segunda etapa, serão discutidas as causas e consequências do choque elétrico. Para isso,

será apresentada uma imagem representando os efeitos do choque elétrico, seguido pela leitura, por

parte dos estudantes, de dois textos sobre as causas e consequências do choque elétrico. Então, os

estudantes resolverão as seguintes questões:

Questão 1. Qual tensão é mais segura nas residências: 127 V ou 220 V? Justifique sua resposta51.

Questão 2. A resistência elétrica do corpo seco é de aproximadamente 100000 ohms, enquanto que,

se o corpo estiver molhado, sua resistência é de cerca de 1000 ohms. Assim, qual o valor e os efeitos

50 As situações-problema consistiram em metodologia de ensino nos trabalhos de Bolacha e Amador (2003), Rezende,
Garcia e Cola (2006), Leão e Neri (2009), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012), Vasconcelos e Leão (2012) e
Vidmar, De Bastos e Abegg (2014). Elas também se constituem em estratégia de ensino presente nos PCN (BRASIL,
1999), PCN+ (BRASIL, 2002) e Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006).

51 A ligação entre conceitos consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006) e
Rezende, Sousa e Barros (2012).

https://www.aessul.com.br/site/dicas/SegurancaResidencial.aspx
http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1784
http://www.rge-rs.com.br/atendimento-a-consumidores/seguranca/dicas-de-seguranca/Paginas/default.aspx
http://www.rge-rs.com.br/atendimento-a-consumidores/seguranca/dicas-de-seguranca/Paginas/default.aspx
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_dicas_economia_seguranca.pdf/b9aabee7-1607-47c2-9272-12e1199867fe
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_dicas_economia_seguranca.pdf/b9aabee7-1607-47c2-9272-12e1199867fe
http://brasilescola.uol.com.br/upload/e/pq%20os%20passaros%20n%20tomam%20choque.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/e/pq%20os%20passaros%20n%20tomam%20choque.jpg
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-terceiro-pino-da-tomada.html
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-terceiro-pino-da-tomada.html
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=590
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da corrente elétrica que passará em seu corpo caso você toque nos terminais de uma tomada: a) com

o corpo seco; b) com o corpo molhado?

Questão 3. Quando se fala em utilizar calçados e luvas de borracha para fazer reparos nas instalações

elétricas, de modo a evitar choques elétricos, de que grandeza física se está falando? Justifique.

A terceira etapa aborda o aterramento. Inicialmente, serão apresentadas duas imagens que

representam, respectivamente, a importância do aterramento no circuito elétrico da residência e um

exemplo  de  aterramento  de  circuito.  Então,  os  estudantes  farão  a  leitura  de  dois  textos  sobre

aterramento, seguido pela resolução de duas questões.

Questão 4. Considerando a leitura realizada, represente o princípio físico do aterramento, utilizando a

simulação  computacional  “Kit  de  Construção  de  Circuito  (AC+DC)”.  Explique  a  representação

construída.

Questão 5. Por que é importante que haja o aterramento na rede elétrica de uma residência?

Na  quarta  etapa,  será  trabalhado  outro  fator  importante  para  evitar  o  choque  elétrico:  a

adequação das tomadas. Essa etapa inicia com a ilustração da imagem de uma tomada, seguida por

duas questões, a serem resolvidas pelos estudantes.

Questão 6. Ao instalar uma TV nova em sua sala, você percebe que o plugue da TV possui três pinos,

enquanto a tomada possui apenas dois. Para ligar a TV na tomada, você corta o terceiro pino. Qual(is)

o(s) risco(s) desse procedimento para a TV e para quem a utiliza?

Questão 7. Responda a questão inicial, considerando o que foi trabalhado na atividade didática52.

Em seguida, na quinta etapa, será realizada uma síntese do que foi estudado na atividade

didática, através da apresentação do vídeo “o fio que salva”, da coleção Viagem na Eletricidade.

Para  finalizar,  na  sexta  etapa,  os  estudantes  resolverão  individualmente  duas  situações

associadas ao conteúdo abordado nas etapas anteriores53.

52 Com isso, queremos explicitar como cada um dos temas envolvidos se aplica na análise do mini caso. Ou seja, como
corrente elétrica, lei de Ohm, potência elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica se aplicam na análise das causas e
consequências do choque elétrico, bem como da importância da adequação das tomadas e do aterramento para evitá-
lo. Isso caracteriza diversos comentários temáticos, no âmbito da TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; REZENDE e COLA,
2004; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005; PINHO, 2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). O comentário temático
consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Rezende (2001), Girwidz et al. (2006), Rezende, Garcia e Cola
(2006), Liu e Hmelo-Silver (2009), Abegg et al. (2012) e Rezende, Sousa e Barros (2012).

53 A aplicação do conhecimento consistiu em metodologia de ensino nos trabalhos de Girwidz et al. (2006), Leão e Neri
(2009) e Liu e Hmelo-Silver (2009).
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Situação 1. (Antes do enunciado, será mostrada a imagem de pássaros nos fios elétricos). A tensão

nos fios elétricos presentes nas ruas das cidades é de cerca de 13000 V. Como é possível um pássaro

pousar em um desses fios de alta tensão sem receber um choque elétrico?

Situação 2. Leia atentamente as dicas para evitar o choque elétrico.

A  partir  da  leitura,  destaque  pelo  menos  cinco  práticas  para  evitar  o  choque  elétrico,

relacionando-as com a respectiva grandeza física associada.

Como  material  complementar,  são  disponibilizados  os  seguintes  recursos:  perguntas  e

respostas  sobre  choque  elétrico  no  corpo  humano;  perguntas  e  respostas  sobre  intensidade  da

corrente elétrica perigosa para humanos; e um texto sobre o terceiro pino da tomada.

h) Referências

ARTUSO, A. R.; WRUBLEWSKI, M. Física. Volume 3. Curitiba: Positivo, 2013.

BARRETO, B.; XAVIER, C. Física aula por aula. Volume 3. 2ª edição. São Paulo: FTD, 2013.
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https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=131

https://www.youtube.com/watch?

v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11

MÁXIMO,  A.;  ALVARENGA,  B.  Física:  contexto  &  aplicações.  Volume  3.  1ª  edição.  São  Paulo:

Scipione, 2013.

2) Material do Estudante

a) Título

Choque elétrico.

b) Ponto de partida

De quais fatores depende o choque elétrico e como evitá-lo?

c) Orientação procedimental

Leia atentamente a seguinte notícia, intitulada “Jovem leva choque ao encostar em poste no

centro  de  Santa  Maria”,  disponível  no  endereço  http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-

policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-em-poste-no-centro-de-santa-maria-

7344793.html.

Nessa atividade didática buscaremos responder a seguinte questão: de quais fatores depende

o choque elétrico e como evitá-lo?

Causas e consequências

Figura 47 – Imagem representando os efeitos do choque elétrico

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-em-poste-no-centro-de-santa-maria-7344793.html
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-em-poste-no-centro-de-santa-maria-7344793.html
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2016/08/jovem-leva-choque-ao-encostar-em-poste-no-centro-de-santa-maria-7344793.html
https://www.youtube.com/watch?v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=131
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Leia os dois textos abaixo (Figuras 48 e 49), que abordam as causas e consequências do

choque elétrico:

Figura 48 – Texto 1 sobre as causas e consequências do choque elétrico
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Figura 49 – Texto 2 sobre as causas e consequências do choque elétrico

Questão 1. Qual tensão é mais segura nas residências: 127 V ou 220 V? Justifique sua resposta.

Questão 2. A resistência elétrica do corpo seco é de aproximadamente 100000 ohms, enquanto que,

se o corpo estiver molhado, sua resistência é de cerca de 1000 ohms. Assim, qual o valor e os efeitos

da corrente elétrica que passará em seu corpo caso você toque nos terminais de uma tomada: a) com

o corpo seco; b) com o corpo molhado?

Questão 3. Quando se fala em utilizar calçados e luvas de borracha para fazer reparos nas instalações

elétricas, de modo a evitar choques elétricos, de que grandeza física se está falando? Justifique.
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Aterramento

Figura 50 – Imagem sobre a importância do aterramento no circuito elétrico da residência

Figura 51 – Imagem do aterramento de um circuito

Leia atentamente os dois textos abaixo (Figuras 52 e 53), que tratam do aterramento:
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Figura 52 – Texto 1 sobre aterramento

Figura 53 – Texto 2 sobre aterramento



164

Questão 4. Considerando a leitura realizada, represente o princípio físico do aterramento, utilizando a

simulação  computacional  “Kit  de  Construção  de  Circuito  (AC+DC)”,  disponível  em

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac.  Explique  a  representação

construída.

Questão 5. Por que é importante que haja o aterramento na rede elétrica de uma residência?

Tomadas

Figura 54 – Imagem de uma tomada

Questão 6. Ao instalar uma TV nova em sua sala, você percebe que o plugue da TV possui três pinos,

enquanto a tomada possui apenas dois. Para ligar a TV na tomada, você corta o terceiro pino. Qual(is)

o(s) risco(s) desse procedimento para a TV e para quem a utiliza?

Questão 7. Responda a questão inicial, considerando o que foi trabalhado na atividade didática.

Síntese

O  vídeo  “o  fio  que  salva”,  disponível  em  https://www.youtube.com/watch?

v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11,  sintetiza  o  que  foi

estudado na atividade didática.

https://www.youtube.com/watch?v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=GFmym4ZPLqM&list=PLYfrhgvQ39rW_WIYQgEK04nr5rSz1rgGP&index=11
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac
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Figura 55 – Vídeo sobre aterramento

Saiba mais:

=> Choque elétrico no corpo humano! (https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=131)

=>  Intensidade  da  corrente  elétrica  perigosa  para  humanos  (http://www.if.ufrgs.br/cref/?

area=questions&id=590)

=>  Tudo  que  você  precisa  saber  sobre  o  terceiro  pino  da  tomada

(http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-terceiro-pino-

da-tomada.html)

d) Aplicação do conhecimento

Situação 1. 

Figura 56 – Imagem de pássaros nos fios elétricos

http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-terceiro-pino-da-tomada.html
http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/03/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-terceiro-pino-da-tomada.html
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=590
http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=590
https://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=131
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A tensão nos fios elétricos presentes nas ruas das cidades é de cerca de 13000 V. Como é

possível um pássaro pousar em um desses fios de alta tensão sem receber um choque elétrico?

Situação 2. Leia atentamente o material contido nos links abaixo:

http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_dicas_economia_seguranca.pdf/b9aabe

e7-1607-47c2-9272-12e1199867fe

http://www.rge-rs.com.br/atendimento-a-consumidores/seguranca/dicas-de-

seguranca/Paginas/default.aspx

http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1784

https://www.aessul.com.br/site/dicas/SegurancaResidencial.aspx

A  partir  da  leitura,  destaque  pelo  menos  cinco  práticas  para  evitar  o  choque  elétrico,

relacionando-as com a respectiva grandeza física associada.

https://www.aessul.com.br/site/dicas/SegurancaResidencial.aspx
http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1784
http://www.rge-rs.com.br/atendimento-a-consumidores/seguranca/dicas-de-seguranca/Paginas/default.aspx
http://www.rge-rs.com.br/atendimento-a-consumidores/seguranca/dicas-de-seguranca/Paginas/default.aspx
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_dicas_economia_seguranca.pdf/b9aabee7-1607-47c2-9272-12e1199867fe
http://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/Cartilha_dicas_economia_seguranca.pdf/b9aabee7-1607-47c2-9272-12e1199867fe


CAPÍTULO 7 – IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS DE FÍSICA

7.1 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS

Concluído  o  momento  de  planejamento  do  conjunto  de  atividades  didáticas  de  Física,  o

próximo  momento  no  contexto  da  IAE  consistiu  na  ação  e  observação,  que  se  deu  através  da

implementação  dessas  atividades  didáticas,  além  do  acompanhamento  e  registro  dos  efeitos  da

implementação.

A implementação foi realizada em uma escola de educação básica da rede pública estadual,

localizada na cidade de Santa Maria – RS. Optamos por essa escola devido ao contato frequente e ao

bom relacionamento profissional que temos com o professor de Física da escola.

Nosso primeiro contato foi com o referido professor, que prontamente aceitou a proposta e se

colocou à disposição para auxiliar no que fosse necessário. Em seguida, conversamos com a direção

escolar  e  a coordenação pedagógica que,  da mesma forma,  agradeceram a opção pela  escola  e

colocaram a estrutura da mesma à disposição. Consideramos importante salientar que esse apoio dos

profissionais da escola foi essencial para o bom andamento das atividades.

Antes de iniciar a implementação, visitamos o laboratório de informática com o objetivo de:

saber  a  quantidade  de  computadores  existentes;  verificar  o  funcionamento  de  cada  computador;

conhecer o sistema operacional disponível; testar o acesso à internet; e verificar se os computadores

possuíam os softwares necessários para a realização das atividades didáticas.

O primeiro contato com os estudantes ocorreu no dia 18/10/2016, ocasião em que o professor

de Física, regente da turma, nos apresentou. Em seguida, conversamos com eles sobre a pesquisa a

ser realizada, sobre a temática das atividades didáticas e sobre a estrutura das mesmas.

Nesse dia  também fizemos o cadastro  de cada estudante  no  site.  Tivemos um pouco  de

dificuldade pelo fato de alguns estudantes não possuírem e-mail, ou mesmo não lembrarem a senha,

dificultando a ativação de sua conta no site. Concluído o cadastro, tudo estava organizado para o início

da implementação das atividades didáticas.

Tendo em vista os conteúdos de Física abordados nas atividades, a implementação ocorreu

em uma turma de terceira série do ensino médio, composta por  dezessete estudantes, que são os

sujeitos da pesquisa.
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A implementação ocorreu de outubro de 2016 a janeiro de 2017, totalizando vinte e sete aulas

completas  (cinquenta  minutos  cada)  e  três  aulas  reduzidas  (trinta  minutos  cada).  Ela  ocorreu  na

disciplina de Física, que se constitui em um componente curricular obrigatório do ensino médio. Cabe

ressaltar que ela foi realizada ao longo das aulas regulares da disciplina, com o professor regente da

turma, se constituindo em parte da avaliação do terceiro trimestre letivo. Assim, estiveram envolvidos

ativamente:  o  professor  responsável  pela  disciplina,  o  pesquisador  doutorando  e  os  dezessete

estudantes.

Após o primeiro contato com o professor, tivemos vários encontros, nos quais: apresentamos a

TFC;  discutidos  os  principais  aspectos  da  TFC;  abordamos  a  estrutura  das  atividades  didáticas,

vinculando-a à TFC; e discutimos o andamento da implementação. É importante salientar que esse

professor possuía acesso às atividades didáticas através do site, para que, antes de que elas fossem

implementadas, pudesse analisá-las e sugerir modificações.

Conforme  explicitamos  anteriormente,  as  atividades  didáticas  foram  realizadas  pelos

estudantes no laboratório de informática da escola, através do site. Sempre que havia disponibilidade

de computadores para todos, os estudantes realizavam a atividade individualmente; caso contrário,

eles trabalhavam em duplas.

Outro aspecto fundamental consiste no fato de que os conteúdos de Eletrodinâmica abordados

nas atividades didáticas já haviam sido abordados pelo professor regente em sala de aula.

Nesse sentido, a abordagem das atividades didáticas não esteve, de acordo com a TFC, no

nível introdutório, mas sim no nível avançado. Isso significa que elas não consistiram em atividades de

revisão,  mas  sim  em  atividades  cujos  objetivos  de  aprendizagem  estão  relacionados  com  a

compreensão profunda dos  conceitos  (SPIRO et  al.,  1988;  SPIRO,  COLLINS e RAMCHANDRAN,

2007b)  e  a  aplicação  do  conhecimento  construído  em  situações  novas  que  diferem  em  suas

características daquelas da aprendizagem inicial (SPIRO e JEHNG, 1990; SOUSA, 2004).

Nas próximas subseções descrevemos com mais detalhes como ocorreu a implementação de

cada uma das seis atividades didáticas de Física.

7.1.1 Atividade Didática 1

Intitulada “Ligação do circuito elétrico nas residências”, a atividade didática 1 foi implementada

nos dias 25 e 28/10/2016, totalizando 3 aulas completas (50 minutos cada) e 1 aula reduzida (30

minutos cada). Considerando o tempo previsto para a atividade, foram necessários 30 minutos a mais.
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Dos 17 estudantes, 13 entregaram a atividade completa, 2 entregaram a atividade incompleta e

2 não entregaram a atividade.

A atividade didática iniciou-se com a ilustração de um esquema simplificado da rede elétrica de

uma  residência  e  com  o  diálogo  que  estabelecemos  com  os  estudantes  a  respeito  da  seguinte

situação-problema: “Como é a ligação do circuito elétrico nas residências?”

Na sequência, os estudantes responderam o que representa cada um dos três fios ligados à

residência a partir do poste.

Então, os estudantes leram um texto que abordava as características da eletricidade da rede

pública e os detalhes da instalação elétrica residencial. A partir desse texto, eles responderam três

problemas sobre a necessidade de a ligação elétrica ser composta de pelo menos dois fios elétricos; as

características das ligações mono, bi e trifásica; e o significado da rede elétrica estar em meia fase.

Explicitamos aqui o avanço apresentado por eles no que diz respeito a vinculação da corrente elétrica

em um circuito ao fato de o mesmo estar fechado; e a identificação das características e diferenças das

ligações mono, bi e trifásicas.

No  próximo  passo,  os  estudantes  assistiram  a  um  vídeo  sobre  os  tipos  de  ligação  nas

residências,  a  partir  do  qual  realizamos uma pequena síntese  do  que  havia  sido  abordado até  o

momento. Na ocasião, eles não conseguiram visualizar os vídeos individualmente no site, uma vez que

esse “travava”  constantemente.  Isso  ocorreu pelo  fato  de  a  escola  ter  disponível  uma internet  de

aproximadamente 2 Mbps, dividida entre todos os computadores. Nesse caso, como havíamos feito o

download do vídeo previamente, foi possível visualizá-lo de modo off-line.

Em seguida, apresentamos uma imagem de diferentes plugues, seguida pela resolução, por

parte dos estudantes, de dois problemas sobre a necessidade de os plugues elétricos possuírem pelo

menos dois pinos e sobre a possibilidade de haver corrente elétrica no fio neutro. Então, os estudantes

assistiram a um vídeo relacionado a esses dois problemas. Aqui, foi possível observar um obstáculo

apresentado por alguns estudantes, que consistiu na dificuldade em compreender o conceito de tensão

elétrica como uma diferença de potencial elétrico.

A próxima etapa abordava as características e diferenças da utilização da tensão 127 V e 220

V, de modo a investigar o conhecimento dos estudantes sobre o assunto através de quatro problemas

sobre: qual tensão é mais segura; qual tensão acarreta em um gasto maior de energia elétrica; qual

tensão acarreta em um custo menor no momento da instalação do circuito; e qual o significado de uma

tensão  alternada.  Notamos  nessa  etapa  certa  dificuldade  dos  estudantes  em  identificar  as

características e diferenças das ligações 127 V e 220 V. Cabe explicitar que a discussão desses quatro
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problemas foi retomada ao longo das demais atividades didáticas.

Antes  de iniciar  a  última etapa,  realizamos uma síntese dos  principais  conceitos  físicos  e

aspectos abordados ao longo da atividade.

Para finalizar a atividade didática, os estudantes resolveram duas situações associadas ao

conteúdo  abordado  nas  etapas  anteriores,  de  modo  que  pudessem  aplicar  os  conhecimentos

estudados. Uma situação continha uma tirinha de Física sobre circuito elétrico, na qual os estudantes

precisavam explicar, com as próprias palavras, a situação apresentada. A outra situação continha uma

imagem que ilustrava  o  furto  de  energia  elétrica  através  do  gato,  a  partir  da  qual  os  estudantes

pesquisaram e explicaram como funcionam os gatos elétricos e por que são perigosos.

Consideramos importante explicitar que, por se tratar da primeira atividade didática, buscamos

desenvolver as suas etapas de modo que todos os estudantes avançassem juntos e não se sentissem

perdidos.

Um aspecto que nos chamou muita atenção ao longo da realização da atividade didática foi a

grande  participação  dos  estudantes.  Logo  no  início,  ao  dialogarmos  sobre  a  referida  situação-

problema, eles nos colocaram diversas perguntas e curiosidades que tinham sobre energia elétrica nas

residências. Algumas delas foram: O que acontece se ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220

V em uma rede elétrica 110 V? Por que quando estamos tomando banho às vezes cai a chave? Por

que quando o chuveiro é ligado o brilho da lâmpada da sala diminui? Por que existe o terceiro pino nos

plugues? É correto retirá-lo? É verdade que a tensão 220 V gasta mais energia elétrica que a tensão

110 V? Por quê quando ligamos um aparelho a um “T” às vezes sai uma pequena faísca? É verdade

que quando estamos com o corpo molhado é mais fácil de tomar choque? Minha condução, nessas

ocasiões, consistiu em buscar maximizar essa curiosidade, explicitando que essas perguntas seriam

abordadas ao longo das seis atividades didáticas.

Para  além  dessas  perguntas,  o  envolvimento  dos  estudantes  também  foi  observado  nas

diversas ocasiões em que eles nos questionavam para sanar dúvidas sobre o entendimento de algum

problema ou mesmo sobre os conceitos físicos envolvidos.

7.1.2 Atividade Didática 2

Intitulada “Ligação dos aparelhos elétricos ao circuito”, a atividade didática 2 foi implementada

nos dias 01, 08, 22 e 29/11/2016, totalizando 6 aulas completas (50 minutos cada) e 1 aula reduzida

(30 minutos cada).
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Considerando o tempo previsto para essa atividade, foram necessários 130 minutos a mais.

Atribuímos isso principalmente  a  três  fatores:  dificuldade  inicial  apresentada  por  grande parte  dos

estudantes em relação a interatividade com a simulação computacional; dificuldade inicial apresentada

por grande parte dos estudantes na realização da foto da tela (printscreen) que ilustrasse o circuito

elétrico construído através da simulação; hardware insuficiente dos computadores, que diversas vezes

travaram durante a interatividade com a simulação computacional, sendo necessário que os estudantes

iniciassem novamente a construção dos circuitos.

Dos 17 estudantes, 12 entregaram a atividade completa, 4 entregaram a atividade incompleta e

1 não entregou.

A atividade didática iniciou-se com o nosso diálogo com os estudantes a respeito da seguinte

situação-problema: “como é a ligação dos aparelhos elétricos ao circuito nas residências?”.

A partir daí, os estudantes utilizaram uma simulação computacional, sendo que a interatividade

com a mesma ocorreu através de algumas questões.

Nossa atuação se deu no sentido de orientar os estudantes em relação a interatividade com a

simulação,  além de auxiliá-los  na construção dos  conceitos  físicos envolvidos  e  na resolução dos

problemas propostos.

Na primeira questão, os estudantes precisavam construir um circuito com lâmpadas ligadas a

uma  fonte  de  tensão  alternada,  além de  responder  dois  problemas  associados  ao  porquê  de  as

lâmpadas piscarem e como fazer para que elas não pisquem. Aqui, foi possível observar um obstáculo

apresentado pela maioria dos estudantes, que consistiu na dificuldade em associar a frequência da

energia elétrica fornecida ao funcionamento dos aparelhos elétricos.

Antes de os estudantes iniciarem a próxima questão, abordamos no quadro negro a construção

do circuito  em série  e  do circuito  em paralelo,  tendo em vista  que a maioria  dos estudantes não

lembrava.

Na questão dois, inicialmente os estudantes construíram um circuito com lâmpadas ligadas em

série a uma fonte de tensão alternada. Após, eles responderam a seis problemas que abordavam: a

faixa de tensão fornecida pela fonte; a faixa de tensão fornecida para cada lâmpada e como ela se

relacionava à tensão da fonte;  o  que ocorre  quando uma lâmpada é removida do circuito;  o que

acontece com o brilho das demais lâmpadas quando é acrescentada uma lâmpada ao circuito; o que

acontece com a corrente elétrica do circuito quando mais lâmpadas são acrescentadas, além de como

isso se relaciona com o consumo de energia elétrica; e qual é a função do interruptor no circuito.

A próxima questão consistia em os estudantes construírem um circuito com lâmpadas ligadas
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em série a uma fonte de tensão alternada. Em seguida, eles responderam a cinco problemas – iguais

àqueles da questão anterior – que abordavam: a faixa de tensão fornecida para cada lâmpada e como

ela se relacionava à tensão da fonte; o que ocorre quando uma lâmpada é removida do circuito; o que

acontece com o brilho das demais lâmpadas quando é acrescentada uma lâmpada ao circuito; o que

acontece com a corrente elétrica do circuito quando mais lâmpadas são acrescentadas, além de como

isso se relaciona com o consumo de energia elétrica; e qual é a função do interruptor no circuito.

Nessas duas questões, observamos a dificuldade de alguns estudantes em vincular a corrente

elétrica  no  circuito  com  a  energia  elétrica  consumida.  Em  relação  aos  avanços,  constatamos  a

compreensão dos estudantes em relação a função do interruptor em um circuito elétrico.

Concluída essa etapa, os estudantes responderam a situação-problema inicial, considerando o

que havia sido trabalhado através da simulação computacional. Aqui, observamos um avanço no que

diz respeito a identificação, pela maioria dos estudantes, dos fatores pelos quais a ligação do circuito

nas residências se dá em paralelo e não em série.

Em  seguida,  os  estudantes  visualizaram  uma  imagem  com  a  representação  de  alguns

elementos que constituem um circuito elétrico, além de um vídeo que aborda como se dá a ligação dos

aparelhos elétricos ao circuito nas residências.

Esses dois recursos didáticos nos auxiliaram na realização da síntese do que foi estudado na

atividade didática, ocasião na qual discutimos, utilizando o quadro negro e a própria simulação, as

características e diferenças entre a associação de resistências em série e paralelo. Ainda, explicitamos

os fatores pelos quais a ligação do circuito nas residências se dá em paralelo.

Para finalizar a atividade didática, os estudantes resolveram quatro problemas, de modo que

pudessem aplicar  os conhecimentos estudados.  Esses problemas envolviam a análise de circuitos

mistos, da ligação adequada de interruptores paralelos e da ligação adequada de aparelhos elétricos

ao circuito.

Diferentemente da primeira atividade didática, na atividade 2 cada estudante avançou pelas

etapas de acordo com o seu ritmo. Com isso, na última aula utilizada para implementação, alguns

estudantes já  haviam finalizado a atividade.  Esses foram orientados por  nós  a  auxiliar  os demais

colegas na resolução.

De modo geral, o envolvimento dos estudantes ao longo da realização da atividade didática foi

ainda maior que na primeira. Atribuímos esse fato a utilização da simulação computacional, algo que

inclusive foi comentado por alguns deles.

Em diversas ocasiões os estudantes solicitaram o nosso auxílio em relação a interatividade
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com a simulação, aos conceitos físicos envolvidos e aos problemas propostos. Nossa atuação se deu

no sentido de buscar minimizar as dúvidas e orientar a resolução dos problemas, tendo o cuidado, no

entanto, de não explicitar as respostas.

Aqui, notamos uma preocupação demasiada de alguns estudantes em saber se a resolução

para um determinado problema estava correta ou não. Nessas ocasiões, nossa orientação foi para que

eles não se preocupassem demasiadamente com esse aspecto, mas sim construíssem a resolução a

partir do próprio entendimento deles a respeito do que estava sendo estudado.

Outro  aspecto  que  observamos  foi  a  maior  interação  entre  os  estudantes.  No  nosso

entendimento, isso se deve principalmente ao alto grau de interatividade proporcionado pela simulação,

que potencializou a colaboração entre os estudantes ao longo da construção dos circuitos elétricos e

da resolução dos problemas.

7.1.3 Atividade Didática 3

Intitulada “Aparelhos elétricos e lâmpadas”, a atividade didática 3 foi implementada nos dias

06, 07, 09 e 13/12/2016, totalizando 5 aulas completas (50 minutos cada) e 1 aula reduzida (30 minutos

cada). Considerando o tempo previsto para essa atividade, foram necessários 80 minutos a mais.

Dos 17 estudantes, 14 entregaram a atividade completa, 2 entregaram a atividade incompleta e

1 não entregou a atividade.

A atividade didática iniciou-se com a leitura, pelos estudantes, de uma notícia intitulada “Fique

de olho na voltagem para não sair no prejuízo”. A partir daí, estabelecemos um diálogo com eles a

respeito da seguinte situação-problema: “O que acontece ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado

para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, e vice-versa?”. Na ocasião, os estudantes elaboraram uma

resposta inicial à situação-problema a partir dos conhecimentos que possuíam.

Como tarefa para casa, os estudantes tiraram foto da etiqueta de um aparelho elétrico com os

valores nominais. Nesse sentido, a próxima etapa da atividade iniciou com a leitura, pelos estudantes,

de um texto sobre o assunto, ocasião na qual eles identificaram e registraram os valores nominais do

aparelho  escolhido.  Notamos  aqui  um avanço  dos  estudantes  no  que  diz  respeito  à  identificação

correta desses valores.

Em seguida, utilizando o quadro negro, abordamos a lei  de Ohm e a potência fornecida e

dissipada, explicitando os conceitos físicos envolvidos, a relação entre eles através das equações e as

unidades de medida. No site também estavam disponíveis dois vídeos sobre esses conteúdos para que
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os estudantes pudessem acessá-los caso fosse necessário.

Na próxima etapa, os estudantes resolveram problemas que envolviam: cálculo da alteração na

potência ao ligar um aparelho fabricado para 220 V em uma rede de 127 V; função de aparelhos

elétricos bivolt;  análise  da  afirmação de que  um ar-condicionado ligado  em 127 V consume mais

energia que um em 220 V; análise de um procedimento às vezes utilizado para aumentar a temperatura

da  água do  banho,  que  consiste  em cortar  algumas voltas  do  resistor  do  chuveiro;  e  análise  da

resistência elétrica do chuveiro ao alterar a posição da haste giratória.

 Nossa atuação aqui se deu no sentido de auxiliar os estudantes em relação a alguma dúvida

sobre os conceitos físicos e sobre os problemas propostos, sempre com o cuidado em orientá-los de

modo que eles pudessem construir as suas respostas a partir da própria compreensão do que estava

sendo abordado.

Nesse momento, foi  possível observar um avanço dos estudantes no sentido de relacionar

adequadamente  os  conceitos  físicos  tensão,  corrente,  resistência  e  potência  elétrica.  Entretanto,

notamos também um obstáculo, no que diz respeito à compreensão da relação de dependência entre o

consumo de energia elétrica de um aparelho e a tensão da rede a qual ele está ligado.

O próximo passo consistiu em os estudantes resolverem um problema sobre a ligação de uma

lâmpada de tensão nominal 220 V em uma residência cuja tensão é 110 V. Na sequência, eles fizeram

a leitura de um texto sobre alguns tipos de lâmpadas e resolveram um problema associado ao mesmo.

Concluída  essa  etapa,  os estudantes  responderam novamente a  situação-problema inicial,

considerando o que havia sido trabalhado na atividade didática.

Então, utilizando o quadro negro, realizamos uma síntese dos conceitos físicos abordados,

dialogando com os estudantes sobre o que acontece ao ligarmos um aparelho elétrico em uma rede

cuja tensão é diferente da nominal. Constatamos aqui outro avanço, que consistiu na compreensão

dessa situação-problema.

Para finalizar  a atividade didática,  os estudantes analisaram duas situações, de modo que

pudessem aplicar os conhecimentos estudados. Aqui, nossa atuação novamente consistiu em auxiliá-

los nesse processo de análise.

A primeira situação abordava o fato de um chuveiro com maior vazão consumir mais energia

elétrica para produzir o mesmo aquecimento na água em um mesmo intervalo de tempo.

Já a segunda situação envolvia a escolha de um tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente

compacta e LED) para iluminação de uma sala de estar,  analisando qual  delas consumirá menos

energia elétrica e qual é mais vantajosa financeiramente, considerando uma utilização média de 10
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horas por dia durante 1 ano. Foi possível observar aqui um obstáculo apresentado pela maioria dos

estudantes, tendo em vista a dificuldade que eles tiveram para analisar essa situação.

Da mesma forma que na atividade didática anterior, na atividade 3 cada estudante avançou

pelas etapas de acordo com o seu ritmo. Um fator que dificultou o andamento da implementação foi a

frequência irregular de alguns estudantes, o que resultou no fato de, em um determinado momento,

eles estarem em diferentes etapas da atividade. Da mesma forma que procedemos anteriormente,

conforme os estudantes concluíam a atividade, solicitávamos a eles que auxiliassem os colegas no que

fosse preciso.

Notamos que  boa  parte  dos  estudantes  assistiu  aos  vídeos sobre  lei  de  Ohm e  potência

fornecida e dissipada, além de, em diversos momentos, acessar os links contidos na atividade didática

que  remetiam a  materiais  que  abordavam os  conceitos  físicos  envolvidos.  Destacamos aqui  uma

contribuição da utilização da hipermídia, que possibilitou, em uma mesma página web (nesse caso),

utilizar  diversas  mídias  para  representar  informações  e  organizá-las  de  modo  que  pudessem ser

acessadas  não  sequencialmente.  Aqui,  a  interatividade  dos  estudantes  se  deu  de  acordo  com a

necessidade que eles tiveram em estudar, compreender e/ou revisar algum conceito físico utilizado

para a resolução dos problemas.

Embora  tenhamos  conversado  com  os  estudantes  na  atividade  anterior,  constatamos

novamente  uma  preocupação  demasiada  de  alguns  deles  em  saber  se  a  resolução  para  um

determinado problema estava correta ou não. Isso foi algo que tivemos que trabalhar com eles até a

última atividade didática.

Em relação a participação dos estudantes, essa manteve-se elevada ao longo dessa atividade

didática. Consideramos que o fato de a atividade estar estruturada a partir de uma situação-problema

que consistia justamente em uma das perguntas realizadas por alguns estudantes na atividade 1 (o

que acontece se ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica 110 V?),

contribuiu para que eles explicitassem experiências que haviam tido sobre isso além de possíveis

explicações.

Outro  aspecto  que  nos  chamou  atenção  foi  a  grande  interação  entre  os  estudantes,

principalmente ao longo da análise da segunda situação de aplicação do conhecimento. Foi possível

notar a colaboração entre eles para analisar os diversos aspectos envolvidos na identificação de qual

tipo de lâmpada é mais vantajosa em termos de consumo de energia elétrica e financeiramente.
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7.1.4 Atividade Didática 4

Intitulada “Entendendo a conta de luz”, a atividade didática 4 foi implementada nos dias 14, 20,

e 21/12/2016, totalizando 4 aulas completas (50 minutos cada), em conformidade com o tempo previsto

na elaboração.

Dos 17 estudantes, 14 entregaram a atividade completa, 2 entregaram a atividade incompleta e

1 não entregou a atividade.

A atividade didática iniciou-se com a leitura, pelos estudantes, de uma notícia sobre o consumo

de energia elétrica no país. A partir  daí, buscamos estabelecer com eles um diálogo a respeito da

seguinte situação-problema: “Uma lâmpada pode consumir mais energia elétrica do que um chuveiro?”.

Na  ocasião,  os  estudantes  elaboraram  uma  resposta  inicial  à  situação-problema  a  partir  dos

conhecimentos que possuíam.

Então,  os  estudantes  visualizaram uma  imagem de  dois  medidores  de  energia  elétrica  e

realizaram a leitura de dois textos sobre medida de energia elétrica na residência. Após a leitura,

abordamos,  utilizando  o  quadro  negro,  a  equação  associada  ao  consumo  de  energia  elétrica,

discutindo as grandezas físicas envolvidas e as respectivas unidades de medida.

Em  seguida,  os  estudantes  assistiram  a  um  vídeo  sobre  o  medidor  elétrico.  Após,  eles

resolveram dois problemas que abordavam o cálculo do consumo de energia elétrica de um aquecedor,

e o cálculo do valor mensal a ser pago pelo consumo de energia elétrica a partir da leitura do relógio

medidor.

Na próxima etapa, os estudantes fizeram a leitura de dois textos, um deles sobre como é

composta a tarifa da conta de luz e o outro sobre bandeiras tarifárias. A partir  dessas leituras, os

estudantes identificaram, em uma conta de luz própria que haviam trazido, os seguintes elementos: tipo

de ligação; tensão nominal; quantidade de energia elétrica consumida; preço de cada kWh de energia

consumida; bandeira tarifária em vigência e o valor referente à mesma; incidência de imposto no valor

da conta; e custo total  da conta. Aqui,  foi  possível observar um obstáculo apresentado por alguns

estudantes, que consistiu na dificuldade em identificar alguns desses elementos que constituem o valor

da conta de luz.

Em seguida, os estudantes realizaram a leitura de um texto sobre o consumo de stand by dos

aparelhos elétricos. A partir da leitura, eles resolveram dois problemas em que tiveram que estimar: a

economia em uma residência, em 1 ano, adotando a prática de desligar os aparelhos elétricos da

tomada, sem deixá-los no modo stand by; e a economia, em 1 ano, em uma residência com 5 pessoas,
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se cada uma delas reduzir o tempo de banho em 5 min. Nossa atuação se deu no sentido de buscar

minimizar possíveis dúvidas dos estudantes e orientá-los na resolução dos problemas.

Concluída essa etapa,  os  estudantes  responderam novamente  a  situação-problema inicial,

considerando  o  que  havia  sido  trabalhado  na  atividade  didática.  Explicitamos  aqui  o  avanço

apresentado por eles no que diz respeito a compreensão dos fatores que interferem no consumo de

energia elétrica.

Então, realizamos uma síntese dos conceitos físicos abordados, dialogando com os estudantes

sobre os elementos que constituem o valor  da conta de luz,  bem como as grandezas físicas que

interferem no consumo de energia elétrica.

Para finalizar a atividade didática, os estudantes analisaram três situações, de modo que a

aplicar os conhecimentos estudados. Nossa atuação novamente se deu no sentido de buscar auxiliar

os estudantes na análise das situações e minimizar as dúvidas sobre os conceitos físicos envolvidos.

Na  primeira  situação,  era  preciso  estimar  a  quantidade  de  energia  elétrica  consumida

mensalmente na residência e comparar o valor obtido com o que consta na conta de luz. Notamos aqui

o  obstáculo  apresentado por  alguns estudantes,  que apresentaram dificuldades  para realizar  essa

estimativa.

A segunda situação envolvia a identificação das grandezas físicas associadas ao consumo de

energia elétrica e que precisam ser consideradas para o estabelecimento de práticas diárias que visem

a redução do mesmo.

Na terceira situação, os estudantes identificaram práticas simples para um consumo consciente

de  energia  elétrica,  relacionando-as  com  as  grandezas  físicas  explicitadas  na  situação  anterior.

Enfatizamos aqui o avanço apresentado pelos estudantes na análise dessa situação.

Assim como na atividade anterior,  a situação-problema gerou uma grande participação dos

estudantes que, em sua maioria, argumentaram inicialmente que uma lâmpada não pode consumir

mais  energia  elétrica  do  que  um  chuveiro.  Na  realização  da  síntese,  após  os  estudantes  terem

respondido  novamente  a  situação-problema,  alguns  deles  ficaram surpresos  com a  exis tência  da

possibilidade de uma lâmpada consumir mais energia elétrica do que um chuveiro elétrico.

Outro  momento  da  atividade  em que foi  possível  observar  um maior  envolvimento  foi  na

resolução dos problemas que envolviam a estimativa da economia em uma residência ao desligar os

aparelhos  elétricos  da  tomada e  ao  reduzir  o  tempo de  banho  em 5  minutos.  Os  estudantes  se

mostraram surpresos com o tamanho da economia que estimaram para 1 ano. No caso do banho,

considerando  um  chuveiro  de  5000  W  de  potência,  eles  estimaram  uma  economia  de
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aproximadamente R$ 400.

Em relação a interação entre os estudantes, ela foi maior na primeira situação de aplicação do

conhecimento,  em  que  notamos  a  colaboração  entre  eles  para  analisar  os  diversos  aspectos

envolvidos na estimava da quantidade de energia elétrica consumida mensalmente na residência.

7.1.5 Atividade Didática 5

Intitulada  “Curto-circuito”,  a  atividade  didática  5  foi  implementada  nos  dias  23/12/2016,

03/01/2017 e 05/01/2017, totalizando 5 aulas completas (50 minutos cada).  Considerando o tempo

previsto para essa atividade, foram necessários 50 minutos a mais.

Dos 17 estudantes, 15 entregaram a atividade completa e 2 entregaram a atividade incompleta.

A atividade  didática  iniciou-se  com  a  leitura,  pelos  estudantes,  de  uma  notícia  intitulada

“Shopping é evacuado após princípio de incêndio no RS”, que cita o curto-circuito como causa do

incêndio. A partir daí, estabelecemos um diálogo com eles a respeito da seguinte situação-problema:

“como ocorre o curto-circuito nas residências e como evitá-lo?”.

Na próxima etapa, os estudantes visualizaram uma imagem que ilustra os efeitos de um curto-

circuito, seguido pela leitura, por eles, de um texto sobre o assunto.

Considerando a leitura  realizada,  os estudantes representaram uma instalação elétrica  em

curto-circuito,  explicando  a  representação  construída.  Para  isso,  eles  utilizaram  uma  simulação

computacional, sendo que a interatividade com a mesma foi delineada por essa tarefa. Nossa atuação

aqui se deu no sentido de orientar os estudantes em relação a interatividade com a simulação.

Em seguida, utilizando o quadro negro, abordamos a equação para o cálculo da resistência

elétrica em um fio, explicitando as grandezas físicas associadas, as relações entre elas, bem como as

respectivas unidades de medida. Além disso, retomamos a lei de Ohm e os conceitos de potência

fornecida e dissipada.

O próximo passo consistiu na leitura, pelos estudantes, de um texto sobre os cuidados com os

fios nas instalações elétricas. Após, eles resolveram dois problemas que envolviam a escolha pela

utilização de fios grossos ou finos para a ligação adequada do chuveiro elétrico na residência; e o

cálculo  da  diferença  de  potencial  através  de  um  determinado  fio  de  cobre  que  atravessa  uma

residência. Nessa ocasião, retomamos a discussão a respeito da pergunta “por que quando o chuveiro

é ligado o brilho da lâmpada da sala diminui?”, realizada por alguns estudantes na atividade 1.

Então, os estudantes realizaram a leitura de um texto sobre fusível e disjuntor, seguido pela
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resolução de dois problemas. O primeiro deles envolvia a análise de quais aparelhos era possível ligar

de forma segura, considerando a corrente elétrica do disjuntor disponível; já o segundo envolvia a

análise de uma situação de troca de chuveiro, explicitando se era necessária alguma modificação na

rede elétrica para a instalação do mesmo. Alguns estudantes apresentaram dificuldade em relacionar

adequadamente os conceitos de tensão, resistência, corrente e potência elétrica para resolver esses

problemas. É importante citar também que, aqui, retomamos a discussão a respeito de outra pergunta

realizada por alguns estudantes na atividade 1, que era “por que quando estamos tomando banho às

vezes cai a chave?”.

Na sequência, os estudantes visualizaram imagens que ilustram ligações perigosas em T’s.

Então, eles responderam quais os riscos em ligar diversos equipamentos elétricos em uma mesma

tomada, através da utilização de T´s.

Na próxima etapa, os estudantes responderam a situação-problema inicial, considerando o que

havia sido trabalhado até então na atividade. Foi possível constatar aqui um obstáculo apresentado por

alguns deles, que tiveram dificuldade em identificar as causas e consequências do curto-circuito na

rede elétrica. Em relação aos avanços, notamos que a maioria dos estudantes percebeu a adequação

dos fios e a utilização de fusíveis e disjuntores como fatores determinantes para evitar o curto-circuito.

Em seguida,  realizamos uma síntese sobre os principais  aspectos abordados na atividade

didática: causas e consequências do curto-circuito;  adequação da fiação elétrica; e importância do

fusível e disjuntor. Para isso, utilizamos o quadro negro e a referida simulação computacional. Além

disso, os estudantes assistiram a dois vídeos para complementar essa síntese.

Para finalizar  a atividade didática, os estudantes resolveram duas situações associadas ao

conteúdo abordado nas etapas anteriores,  de modo a aplicar  os conhecimentos estudados. Nossa

atuação se deu no sentido de minimizar as dúvidas sobre os conceitos físicos envolvidos e orientar a

análise das situações.

A primeira situação envolvia o cálculo da perda de potência na transmissão de energia elétrica

de um ponto a outro, considerando dois valores de tensão. Ainda, era preciso estimar, para cada caso,

a área de seção reta dos fios necessária para a transmissão.

Na segunda situação, era preciso explicar por que a energia elétrica é transportada a tão alta

tensão, que pode chegar a 750000 V.

Diferentemente das atividades anteriores, nessa, a situação-problema inicial não gerou tanto

diálogo.  A  participação  dos  estudantes  foi  maior  quando  retomamos  e  discutimos  as  referidas

perguntas que eles haviam feito na atividade 1 sobre o assunto. Outro momento da atividade em que
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eles participaram ativamente foi na discussão dos riscos em ligar diversos equipamentos elétricos em

uma mesma tomada através da utilização de T´s, na qual alguns deles inclusive relataram algumas

experiências que tiveram. 

Em relação a interação entre os estudantes, ela foi maior na primeira situação de aplicação do

conhecimento, assim como na atividade 4. Aqui, foi possível constatar a colaboração entre eles para

identificar e utilizar adequadamente as equações necessárias para o cálculo da perda de potência na

transmissão de energia elétrica e para a estimativa da área de seção reta dos fios necessária para a

transmissão.  A  utilização  da  simulação  computacional,  assim  como  na  atividade  2,  também

potencializou essa interação, enquanto eles buscavam representar uma instalação elétrica em curto-

circuito.

Para finalizar, cabe explicitar que no primeiro dia em que esta atividade foi implementada, não

havia conexão com a internet. A opção que fizemos foi por disponibilizar aos estudantes, via pendrive,

o material da atividade de forma off-line. Orientamos os estudantes a salvarem suas respostas também

de modo off-line, através de um editor de texto, para que quando o acesso à internet normalizasse eles

pudesses farem o upload das respostas para o site. Embora o grau de interatividade com os recursos

didáticos contidos na atividade tenha ficado prejudicado, no nosso entendimento essa foi a melhor

solução para que pudéssemos dar seguimento à implementação.

7.1.6 Atividade Didática 6

Intitulada “Choque elétrico”, a atividade didática 6 foi implementada nos dias 06 e 11/01/2017,

totalizando  4  aulas  completas  (50  minutos  cada),  em  conformidade  com  o  tempo  previsto  na

elaboração.

Dos 17 estudantes, 10 entregaram a atividade completa, 4 entregaram a atividade incompleta e

3 não entregaram a atividade.

A atividade didática iniciou-se com a leitura, pelos estudantes, de uma notícia intitulada “Jovem

leva choque ao encostar em poste no centro de Santa Maria”. A partir daí, estabelecemos um diálogo

com eles a respeito da seguinte situação-problema: “de quais fatores depende o choque elétrico e

como evitá-lo?”.

Na próxima etapa,  os  estudantes  visualizaram uma imagem que representa  os  efeitos  do

choque elétrico e, então,  realizaram a leitura de dois textos sobre as causas e consequências do

choque elétrico. 
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Em seguida, utilizando o quadro negro, retomamos a lei  de Ohm, abordando os conceitos

físicos envolvidos, a relação entre eles através da equação e as unidades de medida.

Então, os estudantes resolveram três problemas que envolviam: a análise de qual tensão é

mais segura nas residências (127 V ou 220 V); o cálculo do valor e a identificação dos efeitos da

corrente elétrica ao tocar nos terminais de uma tomada com o corpo seco e com o corpo molhado; e a

identificação da grandeza física associada ao fato de se utilizar calçados e luvas de borracha para

fazer reparos nas instalações elétricas, de modo a evitar choques elétricos. Foi possível notar aqui um

avanço dos estudantes no sentido de relacionar adequadamente os conceitos de tensão, resistência e

corrente elétrica para resolver esses problemas. Nessa ocasião, retomamos a discussão a respeito da

pergunta “é verdade que quando estamos com o corpo molhado é mais fácil  de tomar  choque?”,

realizada por alguns estudantes na atividade 1.

Na sequência, os estudantes visualizaram duas imagens que representam a importância do

aterramento no circuito elétrico da residência e um exemplo de aterramento. Então, os estudantes

realizaram a leitura de dois textos sobre aterramento, seguida pela resolução de dois problemas.

No  primeiro,  os  estudantes  representaram o  princípio  físico  do  aterramento,  explicando  a

representação construída. Para isso, assim como na atividade anterior, eles utilizaram uma simulação

computacional,  sendo que a interatividade com a mesma foi  delineada por  esse problema. Nossa

atuação se deu no sentido de orientar os estudantes em relação a essa interatividade, ocasião em que

constatamos  a  contribuição  da  simulação  para  a  compreensão  do  princípio  físico  envolvido  no

aterramento de circuitos elétricos.

Já  o  segundo problema  abordava  a  importância  do  aterramento  na  rede  elétrica  de  uma

residência.

Na próxima etapa  da  atividade,  os  estudantes  visualizaram uma imagem que ilustra  uma

tomada e um plugue de três pinos. Após, resolveram um problema que abordava os riscos de cortar o

terceiro  pino  do  plugue  de  um  aparelho  elétrico  para  ligá-lo  em  uma  tomada  com  apenas  duas

entradas. Retomamos aqui a discussão a respeito de outra pergunta realizada por alguns estudantes

na atividade 1, que era “por que existe o terceiro pino nos plugues? É correto retirá-lo?”.

Em seguida, os estudantes responderam a situação-problema inicial, considerando o que havia

sido  trabalhado  na  atividade.  Notamos  nessa  etapa  um  avanço  apresentado  pela  maioria  dos

estudantes, que consistiu em perceber a adequação das tomadas e a presença do aterramento como

fatores  importantes  para  evitar  o  choque  elétrico.  Em  relação  aos  obstáculos,  constatamos  a

dificuldade apresentada por alguns estudantes em identificar as causas do choque elétrico.
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Em seguida, realizamos uma síntese dos principais aspectos abordados na atividade didática:

causas e consequências do choque elétrico; utilização do aterramento; e adequação das tomadas.

Para  isso,  assim  como  na  atividade  anterior,  utilizamos  o  quadro  negro  e  a  referida  simulação

computacional. Ainda, os estudantes assistiram a um vídeo para complementar essa síntese.

Para finalizar  a atividade didática,  os estudantes analisaram duas situações, de modo que

pudessem aplicar os conhecimentos estudados. Assim como nas demais atividades, nossa atuação

consistiu em orientá-los nesse processo.

A primeira situação envolvia a análise de como é possível um pássaro pousar nos fios elétricos

presentes nas ruas das cidades, nos quais a tensão pode chegar a 13000 V.

Na segunda situação, os estudantes identificaram e explicitaram dicas simples para evitar o

choque elétrico, relacionando-as com as grandezas físicas associadas ao choque elétrico.

Cabe  salientar  que,  nessa  atividade,  a  situação-problema  inicial  voltou  a  gerar  bastante

participação e diálogo dos estudantes. Na ocasião, houve inclusive relatos de situações de choque

elétrico, por parte dos estudantes.

Assim como nas atividades anteriores, nos dois momentos dessa atividade em que retomamos

e discutimos as referidas perguntas que eles haviam feito na atividade 1, houve uma participação ativa

dos estudantes, que citaram experiências próprias e as suas explicações para elas.

Consideramos  importante  também  reforçar  a  constatação  da  contribuição  da  simulação

computacional no sentido de potencializar a interação entre os estudantes. Nessa atividade, embora

inicialmente  tenham  apresentado  dificuldade,  houve  grande  colaboração  entre  eles  enquanto

buscavam,  através  da  interatividade  com  a  simulação,  construir  um  circuito  que  representasse  o

princípio físico do aterramento.

7.1.7 Considerações gerais sobre a implementação

Abordamos nessa seção uma compilação dos principais aspectos que observamos ao longo da

implementação do conjunto de atividades didáticas.

O primeiro deles diz respeito à importância da utilização de uma situação-problema inicial. Por

se tratar de um problema relacionado a uma situação concreta, iniciar as atividades didáticas com uma

situação-problema resultou em uma participação e diálogo dos estudantes para além do previsto. Esse

envolvimento, embora não garanta a compreensão dos conteúdos abordados, é fundamental no nosso

entendimento para a realização das atividades didáticas.
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Relacionado a isso, o fato de retomarmos e discutirmos ao longo das atividades didáticas as

perguntas e curiosidades trazidas pelos estudantes contribuiu significativamente para o envolvimento

com a atividade e para a interação entre eles.

Embora todas atividades didáticas fossem mediadas por recursos educacionais hipermídia, em

algumas delas esses recursos foram escolhidos e organizados de modo a possibilitarem um maior grau

de interatividade. Nessas atividades em especial, foi possível observar uma maior interação entre os

estudantes, no sentido de colaborarem uns com os outros nessa interatividade, visando a resolução

dos problemas propostos.

Em relação à hipermídia, para além de potencializar a interação entre os estudantes, ela nos

possibilitou,  em  uma  mesma  página  web (nesse  caso),  utilizar  diversas  mídias  para  representar

informações  e  organizá-las  para  que  pudessem  ser  acessadas  pelos  estudantes  de  modo  não

sequencial, de acordo com a necessidade deles em estudar, compreender ou mesmo revisar algum

conceito físico necessário para a resolução dos problemas.

Conforme  descrevemos  anteriormente,  antes  de  iniciar  a  última  etapa  de  cada  atividade

didática, realizamos uma síntese dos principais aspectos abordados. Consideramos que essa síntese

foi fundamental pois nos possibilitou fazer o fechamento da atividade, contribuindo para minimizar as

dúvidas dos estudantes em relação aos conceitos físicos, problemas e situações-problema.

Em relação às situações abordadas na etapa de aplicação do conhecimento, algumas delas se

mostraram desafiadoras aos estudantes. Nessas ocasiões, notamos maior  interação e colaboração

entre eles no sentido de utilizar os conceitos físicos que haviam sido abordados na atividade para

analisar e resolver aquelas situações.

Sobre o tempo necessário para a realização das atividades didáticas, em quatro delas ele foi

maior  que  o  previsto.  Atribuímos  isso  principalmente  a  dois  fatores:  diferença  de  ritmo  entre  os

estudantes, que foi maior que o previsto; e as situações de aplicação do conhecimento, cuja resolução,

em alguns casos, se estendeu mais do que havíamos previsto. Na atividade 2 em particular, cujo tempo

extrapolou em muito o previsto, além desses fatores, se somam: a dificuldade inicial apresentada pelos

estudantes em relação a interatividade com a simulação; e a falta de hardware dos computadores que

diversas vezes travaram a simulação e forçaram os estudantes a iniciar novamente a construção dos

circuitos.

É essencial explicitar também alguns desafios que encontramos ao longo da implementação,

bem como a forma que encontramos para enfrentá-los:

–  internet  com  velocidade  baixa:  conforme  citamos,  a  escola  tinha  disponível  uma  internet  de
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aproximadamente  2  Mbps,  dividida  entre  todos  os  computadores.  A solução  que  encontramos foi

realizar previamente o download dos vídeos, de modo a rodá-los off-line;

– falta de conexão com a internet: no primeiro dia em que a atividade 5 foi implementada, não havia

conexão com a internet. A solução que encontramos foi disponibilizar aos estudantes o material da

atividade de forma off-line, orientando-os para que salvassem suas respostas também de modo off-line,

através de um editor de texto, e posteriormente fizessem o upload das mesmas para o site;

– diferença de ritmo entre os estudantes e frequência irregular de alguns estudantes: isso resultou no

fato de que, em um determinado momento, os estudantes encontravam-se em diferentes etapas da

atividade.  Nosso  encaminhamento  foi  solicitar  aos  estudantes  que  concluíam  a  atividade  que

auxiliassem os demais colegas no que fosse preciso;

– preocupação com a “resposta certa”: embora desde a primeira atividade didática tenhamos buscado

conversar  com  os  estudantes,  ao  longo  de  toda  a  implementação  notamos  uma  preocupação

demasiada de alguns deles em saber se a resolução para um determinado problema estava correta ou

não.  Nossa  orientação  sempre  foi  em buscar  tranquilizá-los  sobre  esse  aspecto,  preocupando-se

somente em construir a resolução a partir do próprio entendimento deles a respeito do que estava

sendo estudado.

No nosso entendimento, essas soluções e encaminhamentos se mostraram adequados e nos

permitiram dar seguimento à implementação do nosso planejamento.

Não podemos deixar de enfatizar também a extrema importância de nossa atuação ao longo

do processo de implementação das atividades didáticas, uma vez que: estabelecemos o diálogo com

os estudantes em torno da situação-problema inicial; abordamos os conteúdos físicos envolvidos com o

auxílio dos recursos educacionais hipermídia; orientamos os estudantes em relação a interatividade

com o material hipermídia; auxiliamos os estudantes na construção dos conceitos físicos; auxiliamos os

estudantes na resolução dos problemas propostos; realizamos a síntese da atividade; e auxiliamos os

estudantes na análise das situações de aplicação do conhecimento.

Para finalizar, em relação aos avanços e obstáculos dos estudantes observados ao longo da

implementação, explicitamos nas subseções anteriores aqueles relacionados aos objetivos específicos

de cada atividade didática. Entretanto, cabe esclarecer que esses avanços e obstáculos são resultados

da observação realizada durante a implementação e, por isso, necessitam de uma avaliação mais

profunda para serem confirmados ou não.

É sobre esse processo de avaliação das atividades didáticas implementadas que falaremos

detalhadamente na próxima seção.
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7.2 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS

Uma vez ocorrido o momento de ação e observação, o próximo momento no contexto da IAE

consistiu  na  reflexão,  que  se  deu  através  da  avaliação  das  atividades  didáticas  de  Física

implementadas54.

Essa avaliação consistiu na análise da resolução dos estudantes às atividades didáticas. Em

consonância com o problema e os objetivos (gerais e específicos)  da pesquisa, o foco da análise

consistiu  em  investigar  em  que  medida  a  estruturação  das  atividades  didáticas  de  Física

implementadas contribui para potencializar a realização de travessias temáticas pelos estudantes.

Para isso, conforme abordamos no capítulo 5, buscamos definir, à priori, critérios que fossem

claros  e  estivessem  em  consonância  com:  i)  os  objetivos  (geral  e  específicos)  e  o  problema  de

pesquisa;  ii)  os  aspectos  necessários  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade  cognitiva,

consubstanciados  através  da  estrutura  principal  da  TFC;  e  iii)  os  focos  de  avaliação  dos  artigos

analisados  na  pesquisa  bibliográfica  que  continham propostas  de  recurso  didático  ou  atividade  e

tinham ênfase na flexibilidade cognitiva no âmbito do ensino de Física/Ciências.

Esses critérios foram: i)  compreensão dos conceitos físicos;  ii)  ligação adequada entre  os

conceitos físicos;  iii)  aplicação adequada de um determinado conceito físico em uma dada situação

concreta; iv) aplicação adequada de um determinado conceito físico em diferentes situações concretas;

v)  análise adequada de uma determinada situação concreta utilizando diversos conceitos físicos;  vi)

ligação adequada entre mini casos de diferentes casos; e vii) aplicação adequada dos conceitos físicos

em situações novas, diferentes daquelas em que eles foram inicialmente abordados.

Ao definir esses sete critérios, buscamos contemplar a diversidade de critérios que, no nosso

entendimento, possibilita uma análise mais abrangente dos aspectos envolvidos no desenvolvimento

da flexibilidade cognitiva.

Entretanto,  no  âmbito  dessa  pesquisa  de  doutorado,  a  utilização  de  todos esses  critérios

tornaria inviável uma análise com maior profundidade. Nesse sentido, selecionamos os critérios que, no

nosso entendimento, possuem maior afinidade com o referido foco da análise. São eles: iv) aplicação

adequada de um determinado conceito físico em diferentes situações concretas; v) análise adequada

de uma determinada situação concreta utilizando diversos conceitos físicos; e vii) aplicação adequada

dos  conceitos  físicos  em  situações  novas,  diferentes  daquelas  em  que  eles  foram  inicialmente

abordados.
54 Nosso  objetivo  inicial  era  analisar  também as  respostas  dos  estudantes  a  um questionário  de  opinião,  conforme

destacamos  no  capítulo  5.  Entretanto,  isso  não  foi  possível,  pelo  fato  de  apenas  1  estudante  ter  respondido  ao
questionário.
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No contexto da TFC, os critérios iv) e v) estão associados à travessia temática (CARVALHO,

1998,  2000,  2011;  REZENDE  e  COLA,  2004;  PINHO,  2006).  Já  o  critério  vii)  está  associado  à

transferência do conhecimento (SPIRO e JEHNG, 1990; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005).

Consideramos que esses critérios, de certa forma, contemplam os demais. Com isso, no nosso

entendimento, eles podem contribuir mais no sentido de nos proporcionar indícios para que possamos

realizar algumas inferências a respeito do problema de pesquisa.

Uma  vez  selecionados  os  critérios,  era  preciso  também  restringir  nosso  olhar  a  uma

quantidade de dados que nos permitisse uma análise de maior profundidade. Considerando o conjunto

de atividades didáticas, foram coletadas aproximadamente mil respostas dos estudantes, inviáveis de

serem analisadas com a profundidade desejada, no âmbito da nossa pesquisa.

Nesse sentido selecionamos das atividades didáticas algumas situações-problema, problemas

e situações de aplicação do conhecimento que estivessem de acordo com os critérios de análise, o que

no nosso entendimento nos proporcionaria resultados mais específicos.

De modo a preservar a identidade dos dezessete estudantes, que se constituíram nos sujeitos

da pesquisa, optamos por utilizar a seguinte denominação: E1, E2, E3, …, E17.

Organizamos o processo de análise em duas etapas, explicitadas nas subseções abaixo.

7.2.1 Etapa 1 da avaliação

Na etapa 1, focalizamos no critério v) análise adequada de uma determinada situação concreta

utilizando diversos conceitos físicos.

Para isso, selecionamos nas atividades didáticas alguns problemas e situações-problema que

abordavam situações concretas, avaliando as respostas dos estudantes em relação à análise que eles

realizaram de cada um desses problemas e situações-problema.

Além disso, destacamos em cada atividade didática os objetivos específicos associados ao

referido critério.  Isso porque,  uma vez  que  esses objetivos  estão  estritamente articulados com os

objetivos gerais das atividades, eles podem, no nosso entendimento, enriquecer a avaliação.

Avaliamos a análise realizada pelos estudantes de acordo com as seguintes categorias:  (1)

Adequada, (2) Parcialmente adequada ou (3) Inadequada, em que:

 – (1) Adequada: apresenta uma conclusão adequada a respeito da situação concreta, conclusão essa

que parte de uma utilização coerente dos conceitos físicos envolvidos.

 – (2)  Parcialmente adequada:  apresenta uma conclusão adequada a respeito da situação concreta,
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porém essa conclusão parte de uma utilização incoerente dos conceitos físicos envolvidos ou mesmo

da não utilização desses conceitos.

– (3) Inadequada: apresenta uma conclusão inadequada a respeito da situação concreta.

Buscando esclarecer o nosso entendimento de cada uma das três categorias, abordamos o

exemplo concreto da questão 6 da atividade didática 3.

6) Considere o chuveiro ilustrado na figura 31.

Figura 31 – Imagem de um chuveiro elétrico

Quando  alteramos  a  posição  da  haste  do  chuveiro  de  5  para  7,  o  que  acontece  com a

resistência do mesmo? Justifique sua resposta.

Considerando as seguintes análises, nossa avaliação seria:

– (1) Adequada: a resistência elétrica do chuveiro diminui. Quando alteramos a haste a água esquenta,

ou seja, a potência dissipada aumenta. Isso significa que a corrente elétrica também aumenta, logo, a

resistência diminui.

– (2)  Parcialmente adequada:  a resistência elétrica do chuveiro diminui. Quando alteramos a haste a

água esquenta, ou seja, a potência dissipada aumenta e a corrente elétrica diminui.

– (2) Parcialmente adequada: a resistência elétrica do chuveiro diminui.
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– (3) Inadequada: a resistência elétrica do chuveiro aumenta.

Organizamos a etapa  1 da  avaliação por  atividade didática,  sendo que os resultados são

apresentados nas subseções abaixo.

7.2.1.1 Atividade Didática 1

Da atividade didática 1,  selecionamos as questões 2,  5,  7,  8  e 9,  uma vez que abordam

situações concretas, em consonância com o critério v).

Conforme explicitamos, avaliamos as respostas dos estudantes em relação à análise que eles

realizaram de cada uma dessas questões.

Dos 17 estudantes, 13 entregaram a atividade completa, 2 entregaram a atividade incompleta e

2 não entregaram a atividade. Os resultados obtidos com a avaliação estão sintetizados no quadro 7.

Quadro 7 – Síntese dos resultados obtidos com a avaliação da atividade didática 1

Adequada (1) Parcialmente adequada (2) Inadequada (3)

Questão 2 3 12 0

Questão 7 0 13 0

Questão 8 0 2 11

Questão 9 0 5 8

Em relação ao quadro 7, consideramos importante destacar o seguinte:

→ Na questão 2, 3 estudantes (E1, E5, E7) analisaram adequadamente a questão. Eles explicitaram

que é necessário que chegue pelo menos dois fios elétricos nas residências para que se tenha uma

diferença de potencial (tensão) e, com isso, corrente elétrica.

Outros 12 estudantes (E3, E4, E6, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17) realizaram

uma  análise  parcialmente  adequada  à  questão.  Embora  tenham  explicitado  que  um  dos  fios

corresponde ao fase e o outro ao neutro, não vincularam isso à diferença de potencial (tensão) e

corrente elétrica.
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→ Na  questão  7,  13  estudantes  (E1,  E3,  E4,  E5,  E6,  E7,  E8,  E10,  E11,  E12,  E14,  E15,  E17)

realizaram uma análise parcialmente adequada à questão. Embora tenham explicitado a tensão de 127

V como sendo a mais segura, não associaram essa menor tensão a uma menor corrente elétrica e,

com isso, a consequências menos graves de um choque elétrico.

→ Na  questão 8, 2 estudantes (E1, E5) realizaram uma análise parcialmente adequada à questão.

Embora tenham explicitado que ambas as tensões acarretam em um mesmo consumo de energia

elétrica, afirmaram que esse consumo depende apenas da potência do aparelho, não citando o tempo

de utilização do mesmo.

Outros  11  estudantes  analisaram  inadequadamente  a  questão.  Desses,  1  estudante  (E3)

afirmou que a tensão 127 V acarreta em maior consumo de energia elétrica, enquanto os outros 10

estudantes (E4, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E15, E17) afirmaram ser 220 V, pela maior tensão.

→ Na questão 9, 5 estudantes (E1, E3, E5, E7, E17) realizaram uma análise parcialmente adequada à

questão. Embora tenham afirmado que a rede 220 V tem custo um pouco menor no momento da

instalação pois necessita de fio mais finos que a 127 V, não explicitaram o porquê.

Outros 8 estudantes (E4, E6, E8, E10, E11, E12, E14, E15) analisaram inadequadamente a

questão. Eles afirmaram que a rede de 127 V tem custo menor no momento da instalação pois, pelo

fato de ter menor tensão, necessita de fios mais finos.

Considerando  o  total  de  respostas  dos  estudantes  que  avaliamos  na  atividade  didática  1

(explicitado no quadro 7), construímos um gráfico (Figura 57) que ilustra a proporção dessas respostas

dentro de cada categoria.

Figura 57 – Porcentagem de respostas da atividade didática 1 para cada categoria

6%

59%

35%

Adequada (1)
Parcialmente adequada (2)
Inadequada (3)
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Analisando  esse  gráfico  notamos  que:  59%  das  respostas  dos  estudantes  pertencem  a

categoria 2, ou seja, que a maioria das análises foram parcialmente adequadas; 35% delas foram

inadequadas e apenas 6% se mostraram adequadas.

Esses dados, somados à análise dos dados contidos no quadro 7, nos mostram que a maioria

dos estudantes apresentou uma conclusão adequada a respeito da situação concreta, porém mostrou

dificuldade no momento de justificar essa conclusão através da utilização e articulação dos conceitos

físicos  envolvidos.  Em  alguns  casos,  essa  justificativa  nem  esteve  presente,  embora  tenhamos

explicitado aos estudantes a obrigatoriedade da mesma em cada resposta.

É  importante  mencionar  também  a  expressiva  porcentagem  de  análises  inadequadas

realizadas pelos estudantes, que significam conclusões inadequadas a respeito da situação concreta.

Dessa forma, consideramos que os seguintes objetivos específicos da atividade didática 1 que

avaliamos não foram alcançados:  vincular a tensão elétrica fornecida às residências à diferença de

potencial entre o fase e o neutro; identificar as características e diferenças das ligações 127 V e 220 V;

e aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender como se dá a ligação do

circuito elétrico nas residências.

Cabe citar, em relação a identificação das características e diferenças das ligações 127 V e

220 V, que as dificuldades apresentadas pelos estudantes nessa etapa, observadas por nós ao longo

da implementação e descritas na seção anterior, se confirmaram com a avaliação.

Atribuímos esses resultados ao fato de que as questões da atividade didática 1 que avaliamos

estavam presentes na atividade para que pudéssemos investigar o conhecimento que os estudantes

possuíam sobre o conteúdo no início da implementação. Conforme mencionamos, ao longo das demais

atividades essas quatro questões foram retomadas.

7.2.1.2 Atividade Didática 2

Da  atividade  didática  2,  selecionamos  apenas  a  questão  4,  que  envolvia  a  retomada  da

situação-problema inicial, por parte dos estudantes, considerando o que havia sido trabalhado ao longo

da atividade.

Dos 17 estudantes, 12 entregaram a atividade completa, 4 entregaram a atividade incompleta e

1 não entregou.

Através da nossa avaliação, constatamos que:
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– 6 estudantes (E1, E2, E4, E14, E15, E17) analisaram adequadamente a questão. Eles concluíram

que a ligação do circuito nas residências se dá em paralelo. Além disso, identificaram e explicitaram

pelo menos um dos fatores pelos quais essa ligação se dá em paralelo e não em série;

– 4 estudantes (E3, E5, E8, E12) realizaram uma análise parcialmente adequada à questão. Embora

tenham concluído  que  a  ligação  do  circuito  nas  residências  se  dá  em paralelo,  não  explicitaram

nenhum dos fatores que pelos quais essa ligação se dá dessa maneira, ou mesmo explicitaram fatores

de forma inadequada.

– outros 4 estudantes (E7, E10, E11, E13) analisaram inadequadamente a questão e não explicitram a

sua conclusão a respeito da forma como se dá a ligação do circuito elétrico nas residências.

Considerando o  total  de  respostas  dos  estudantes  que  avaliamos na atividade  didática  2,

construímos um gráfico (Figura 58) que ilustra a proporção delas para cada categoria.

Figura 58 – Porcentagem de respostas da atividade didática 2 para cada categoria

43%

29%

29%

Adequada (1)
Parcialmente adequada (2)
Inadequada (3)

Em relação ao gráfico, citamos que a maioria (43%) das respostas dos estudantes pertence a

categoria 1, ou seja, que eles apresentaram uma conclusão adequada a respeito da situação concreta,

da  mesma  forma  que  uma  justificativa.  Entretanto,  destacamos  que  as  demais  (57%)  respostas

mostraram-se ou parcialmente adequadas ou inadequadas.

Na atividade didática 2, o objetivo específico avaliado foi: identificar os fatores pelos quais a

ligação do circuito nas residências se dá em paralelo e não em série. Embora seja possível constatar

uma  considerável  melhora  em  relação  aos  resultados  obtidos  na  atividade  1,  o  referido  objetivo

específico, de modo geral, não foi alcançado.
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Consideramos importante explicitar que, ao longo da implementação da atividade, havíamos

observamos um avanço, pela maioria dos estudantes, em relação à identificação dos fatores pelos

quais a ligação do circuito nas residências se dá em paralelo e não em série. Entretanto, isso não se

confirmou com a avaliação. Por mais que 72% dos estudantes tenham chegado a uma conclusão

adequada a respeito da situação concreta, no momento de construir a justificativa para essa conclusão,

em termos dos conceitos físicos envolvidos, essa porcentagem caiu para 42%.

7.2.1.3 Atividade Didática 3

Da atividade didática 3, selecionamos as questões 1, 4,  5,  6 e 7,  além da questão inicial

(retomada).

Dos 17 estudantes, 14 entregaram a atividade completa, 2 entregaram a atividade incompleta e

1 não entregou a atividade. Os resultados obtidos com a avaliação estão sintetizados no quadro 8.

Quadro 8 – Síntese dos resultados obtidos com a avaliação da atividade didática 3

Adequada Parcialmente adequada Inadequada

Questão 1 9 4 3

Questão 4 12 1 3

Questão 5 11 5 0

Questão 6 11 0 4

Questão 7 11 1 3

Questão inicial (retomada) 5 5 4

Em relação ao quadro 8, consideramos importante destacar o seguinte:

→ Na questão 1, 9 estudantes (E1, E3, E5, E8, E10, E11, E12, E15, E17) analisaram adequadamente

a questão. Eles explicitaram que quando ligamos uma torneira fabricada para 220 V em uma rede 127

V a potência da torneira diminui. Além disso, apresentaram a resolução do problema, explicitando a
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equação envolvida e os respectivos cálculos.

Outros  4  estudantes  (E2,  E4,  E7,  E14)  realizaram uma  análise  parcialmente  adequada  à

questão.  Embora  eles  tenham  explicitado  que  a  potência  da  torneira  diminui,  apresentaram  uma

resolução que chegava a um valor incorreto ou mesmo que continha equações e passos da resolução

inadequados.

Já 3 estudantes (E9, E13, E16) realizaram uma análise inadequada, pois não dizia respeito ao

que se estava pedindo no enunciado do problema.

→ Na questão 4, 12 estudantes (E1, E2, E4, E5, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E17) realizaram

uma análise adequada à questão. Eles explicitaram que a afirmação é falsa, uma vez que ambas as

tensões (127 V e 220 V) acarretam em um mesmo consumo de energia elétrica, que depende apenas

da potência do aparelho e do tempo de utilização do mesmo.

Ainda, 1 estudante (E7) realizou uma análise parcialmente adequada à questão. Embora tenha

afirmado que o consumo de energia elétrica é o mesmo, não justificou em termos dos conceitos físicos.

Já 3 estudantes (E3, E9, E16) analisaram a situação inadequadamente, afirmando que uma

das tensões acarreta em maior consumo de energia elétrica.

→ Na  questão 5,  11 estudantes (E1, E2, E4, E5, E8, E10, E11, E12, E14, E15, E17) analisaram

adequadamente a questão. Eles afirmaram que o procedimento funciona, pois ao cortar algumas voltas

do resistor, diminui-se a resistência do chuveiro. Com isso, a corrente elétrica aumenta e, com ela,

também a temperatura da água do banho, sendo que o risco do procedimento está em um aumento

excessivo da corrente.

Outros 5 estudantes (E3, E7, E9, E13, E16) realizaram uma análise parcialmente adequada à

questão.  Eles  afirmaram  que  o  procedimento  funciona,  entretanto  ou  não  apresentaram  uma

justificativa ou mesmo o fizeram de forma incoerente em relação aos conceitos físicos envolvidos.

→  Na questão 6, 11 estudantes (E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E11, E14, E15, E17) realizaram uma

análise adequada à questão. Eles concluíram que a resistência elétrica do chuveiro diminui. Ainda,

explicitaram que quando alteramos a haste a água esquenta, ou seja, a potência dissipada e a corrente

elétrica aumentam; com isso, a resistência diminui.

Já 4 estudantes (E9, E10, E13, E16) analisaram a situação inadequadamente, afirmando que a

resistência elétrica do chuveiro aumenta, ou mesmo não analisando em termos da resistência.

→ Na  questão 7,  11 estudantes (E1,  E2,  E3,  E4,  E5,  E8,  E10,  E12,  E14, E15,  E17)  analisaram

adequadamente a questão. Eles concluíram que quando uma lâmpada cuja tensão nominal de 220 V é
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ligada na rede de 110 V, ela brilha menos, uma vez que a corrente elétrica e a potência dissipada

diminuem.

Já 1 estudante (E11) realizou uma análise parcialmente adequada à questão. Ele concluiu que

a lâmpada brilha menos, contudo justificou afirmando que elas são diretamente proporcionais, sem

explicitar de que grandezas físicas fazia menção.

Já 3 estudantes (E7, E13, E16) realizaram uma análise inadequada, concluindo que a lâmpada

não acenderá, pois ela não funciona com tensão abaixo da nominal.

→ Na  questão inicial (retomada),  5 estudantes (E4, E8, E12, E14, E17) realizaram uma análise

adequada à questão. Eles concluíram que ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em

uma rede elétrica de 127 V, a potência dissipada e a corrente elétrica diminuem, de modo que o

aparelho funcionará,  porém menos que o normal.  Abordaram ainda que,  ao ligarmos um aparelho

elétrico fabricado para 127 V em uma rede 220 V, a potência dissipada e a corrente elétrica aumentam,

podendo acarretar na queima do aparelho.

Outros 5 estudantes (E2, E7, E10, E11, E15) realizaram uma análise parcialmente adequada à

questão:

 – E7 analisou adequadamente a situação em que o aparelho fabricado para 127 V é ligado em uma

rede 220 V. Porém, ao analisar a situação em que o aparelho fabricado para 220 V é ligado em uma

rede 127 V, ele afirmou que o aparelho não funcionaria;

 – E11 e E15 analisaram adequadamente a situação em que o aparelho fabricado para 220 V é ligado

em uma rede 127 V, porém não analisaram a situação em que o aparelho fabricado para 127 V é ligado

em uma rede 220 V;

 –  E10  chegou  a  uma  conclusão  adequada  para  ambas  as  situações,  porém  não  apresentou

justificativa em termos dos conceitos físicos envolvidos;

 – E2 afirmou que em ambas as situações o aparelho queimaria.

Já 4 estudantes (E1, E3, E5, E13) analisaram a situação inadequadamente. Eles afirmaram

que ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, o aparelho

pode queimar. Ainda, não analisaram a outra situação em que o aparelho de 127 V é ligado em uma

rede 220 V.

Considerando  o  total  de  respostas  dos  estudantes  que  avaliamos  na  atividade  didática  3

(explicitado no quadro 8), construímos um gráfico (Figura 59) que ilustra a proporção dessas respostas

dentro de cada categoria.
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Figura 59 – Porcentagem de respostas da atividade didática 3 para cada categoria
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Analisando  esse  gráfico  notamos  que:  64%  das  respostas  dos  estudantes  pertencem  a

categoria 1, que diz respeito a análises adequadas; 17% delas foram parcialmente adequadas e 18%

mostraram-se inadequadas.

Esses dados, somados à análise dos dados contidos no quadro 8, nos mostram que a maioria

dos  estudantes  chegou  a  uma  conclusão  adequada  a  respeito  da  situação  concreta,  bem  como

apresentou uma justificativa para essa conclusão considerando os conceitos físicos envolvidos e o

modo como estão articulados.

Esses  resultados  estão  em  consonância  com  o  avanço  que  havíamos  observado  nos

estudantes,  ao longo da implementação da atividade, no sentido de relacionar adequadamente os

conceitos físicos tensão, corrente, resistência e potência elétrica. 

Consideramos que os seguintes objetivos específicos da atividade didática 3, avaliados por nós

através  das  questões  selecionadas,  foram,  de  modo  geral,  alcançados:  verificar  a  relação  de

dependência entre o consumo de energia elétrica de um aparelho e a tensão da rede a qual ele está

ligado;  aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender o que acontece ao

ligarmos um aparelho elétrico em uma rede cuja tensão é diferente da nominal.

É importante explicitar um aspecto que nos chamou atenção na avaliação da retomada da

questão inicial (associada ao segundo objetivo específico mencionado acima).

Os estudantes E1, E3, E5, E8, E10, E12, E15 e E17 analisaram adequadamente as questões 1

e 7. Na questão 1, explicitaram que quando ligamos uma torneira fabricada para 220 V em uma rede

127 V a potência da torneira diminui. Já na  questão 7, concluíram que  quando uma lâmpada cuja
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tensão nominal de 220 V é ligada na rede de 110 V, ela brilha menos, uma vez que a corrente elétrica e

a potência dissipada diminuem.

Entretanto, apenas os estudantes E8, E12 e E17 realizaram uma análise adequada da questão

inicial (retomada): o que acontece ao ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede

elétrica de 127 V, e vice-versa?

O estudante E15 analisou adequadamente a situação em que o aparelho fabricado para 220 V

é ligado em uma rede 127 V, porém não analisou a situação em que o aparelho fabricado para 127 V é

ligado em uma rede 220 V. Ou seja, analisou adequadamente apenas a situação semelhante àquela

que havia sido abordada nas questões 1 e 7.

O estudante E10 chegou a uma conclusão adequada para ambas as situações, porém não

apresentou justificativa em termos dos conceitos físicos envolvidos.

Já os estudantes E1, E3 e E5 analisaram a situação inadequadamente, pois afirmaram que ao

ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, o aparelho pode

queimar. Ou seja, realizaram uma análise que contradiz aquela realizada por eles nas questões 1 e 7.

Outro  aspecto  que  nos  chamou  atenção  nos  resultados  da  avaliação  diz  respeito  ao

considerável avanço da maioria dos estudantes na identificação das características e diferenças das

ligações 127 V e 220 V, um dos objetivos específicos da atividade 1. Na ocasião, através da questão 8,

os estudantes analisaram qual tensão acarreta em um gasto maior de energia elétrica (127 V ou 220

V).  Na  questão  4  da  atividade  3,  essa  situação  foi  retomada  no  contexto  da  ligação  de  um  ar

condicionado. Através do cruzamento das respostas, constatamos que:

 – na atividade 1, os estudantes E1 e E5 realizaram uma análise parcialmente adequada, afirmando

que ambas as tensões (127 V e 220 V) acarretam em um mesmo consumo de energia elétrica, porém

citando que esse consumo depende apenas da potência do aparelho, e não do tempo de utilização do

mesmo. Já na atividade 4, eles realizam uma análise adequada ao continuarem afirmando que ambas

as tensões (127 V e 220 V) acarretam em um mesmo consumo de energia elétrica, acrescentando que

esse consumo depende da potência do aparelho e do tempo de utilização do mesmo.

 –  na  atividade  1,  os  estudantes  E4,  E6,  E7,  E8,  E10,  E11,  E12,  E14,  E15  e  E17  analisaram

inadequadamente a situação, afirmando que a tensão 220 V, por ter maior valor, acarreta em um maior

consumo de energia elétrica. Desses estudantes, E4, E8, E10, E11, E12, E14, E15 e E17 passaram a

analisar  a  situação  adequadamente  na atividade 4,  afirmando que  o consumo de  energia  elétrica

independe da tensão da rede e explicitando que ele depende da potência do aparelho e do tempo de

utilização. Já o estudante E7 realiza uma análise parcialmente adequada à situação, afirmando que o
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consumo de energia elétrica independe da tensão da rede, porém não justificando. Por fim, o estudante

E6 não realizou a atividade 4.

– na atividade 1, o estudante E3 analisou inadequadamente a situação, afirmando que a tensão 127 V

acarreta em um maior consumo de energia elétrica. Na atividade 4, ela apresenta novamente essa

afirmativa.

7.2.1.4 Atividade Didática 4

Da atividade didática 4, selecionamos a questão 5 e a questão inicial (retomada).

Dos 17 estudantes, 14 entregaram a atividade completa, 2 entregaram a atividade incompleta e

1 não entregou a atividade. Os resultados obtidos com a avaliação estão sintetizados no quadro 9.

Quadro 9 – Síntese dos resultados obtidos com a avaliação da atividade didática 4

Adequada Parcialmente adequada Inadequada

Questão 5 11 2 1

Questão inicial (retomada) 8 4 2

Em relação ao quadro 9, destacamos o seguinte:

→ Na  questão 5,  11 estudantes (E1,  E2,  E3,  E4, E5,  E6, E10,  E11,  E14,  E15,  E17) analisaram

adequadamente a questão. Isso porque estimaram de forma adequada a economia de energia elétrica

na residência, apresentando as equações envolvidas e os respectivos cálculos.

Outros  2  estudantes  (E7,  E13)  realizaram uma análise parcialmente  adequada à questão.

Embora  eles  tenham obtido  um valor  correto  para  a  estimativa  da  economia  de  energia  elétrica,

apresentaram uma resolução que não explicitava as equações envolvidas ou mesmo continha alguns

passos inadequados.

Já 1  estudante (E16)  realizou uma análise inadequada,  pois  apresentou apenas um valor

numérico.

→ Na  questão inicial (retomada),  8 estudantes (E2, E3, E4, E5, E7, E10, E11, E17) analisaram
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adequadamente a questão. Eles concluíram que uma lâmpada pode consumir mais energia elétrica do

que um chuveiro, justificando que esse consumo não depende apenas da potência do aparelho, mas

também do tempo de utilização.

Outros 4 estudantes (E6, E13, E14, E15) realizaram uma análise parcialmente adequada à

questão. Embora eles tenham concluído que uma lâmpada pode consumir mais energia elétrica do que

um chuveiro, não apresentaram justificativa, ou justificaram relacionando o consumo apenas ao tempo

de utilização.

Já 2 estudantes (E1, E16) realizaram uma análise inadequada, afirmando que uma lâmpada

não pode consumir mais energia elétrica do que um chuveiro.

Considerando  o  total  de  respostas  dos  estudantes  que  avaliamos  na  atividade  didática  4

(explicitado no quadro 9), construímos um gráfico (Figura 60) que ilustra a proporção dessas respostas

dentro de cada categoria.

Figura 60 – Porcentagem de respostas da atividade didática 4 para cada categoria

68%

21%

11%

Adequada (1)
Parcialmente adequada (2)
Inadequada (3)

Analisando  esse  gráfico  notamos  que:  68%  das  respostas  dos  estudantes  pertencem  a

categoria  1,  ou  seja,  se  constituíram  em  análises  adequadas;  21%  delas  foram  parcialmente

adequadas e apenas 11% mostraram-se inadequadas.

Esses dados, somados à análise dos dados contidos no quadro 9, nos mostram que, assim

como na atividade 3, a maioria dos estudantes analisou adequadamente a situação concreta, além de

explicitar os conceitos físicos utilizados, que justificam a conclusão obtida.

Ao longo da implementação dessa atividade, havíamos observado o avanço apresentado pelos
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estudantes em relação à compreensão dos fatores que interferem no consumo de energia elétrica, em

conformidade com os resultados obtidos através da avaliação.

Nesse sentido, consideramos que o seguinte objetivo específico da atividade didática foi, em

sua maioria, atingido: aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender os

fatores que interferem no consumo de energia elétrica.

7.2.1.5 Atividade Didática 5

Da atividade didática 5, selecionamos as questões 1 e 4.

Dos 17 estudantes, 15 entregaram a atividade completa e 2 entregaram a atividade incompleta.

Os resultados obtidos com a avaliação estão sintetizados no quadro 10.

Quadro 10 – Síntese dos resultados obtidos com a avaliação da atividade didática 5

Adequada Parcialmente adequada Inadequada

Questão 1 11 1 5

Questão 4 12 2 1

Em relação ao quadro 10, consideramos importante destacar o seguinte:

→ Na  questão 1,  11 estudantes (E1,  E2,  E4,  E5,  E6,  E8,  E10,  E12,  E14, E15,  E17)  analisaram

adequadamente a questão. Eles concluíram que a ligação adequada dos chuveiros elétricos se dá com

fios grossos, cuja resistência elétrica é menor. Com isso, a corrente suportada pelo fio é maior, sendo

maior a potência do aparelho que pode ser ligado.

Já 1 estudante (E7) realizaram uma análise parcialmente adequada à questão. Embora ele

concluiu  que  a  ligação  adequada  dos  chuveiros  elétricos  se  dá  com  fios  grossos,  a  justificativa

apresentada é inadequada.

Outros  5  estudantes  (E3,  E9,  E11,  E13,  E16)  realizaram  uma  análise  inadequada,  pois

afirmaram que a ligação adequada se dá com fios finos, pois suportam maior corrente elétrica.

→ Na questão 4, 12 estudantes (E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E15, E17) analisaram

adequadamente a questão. Eles concluíram que é necessário substituir o disjuntor por um de 35 A
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(amperes)  e  os fios  por  um nº  8.  Além disso,  para justificar  a  resposta,  apresentaram a equação

envolvida e o respectivo cálculo.

Outros 2 estudantes (E7, E13) realizaram uma análise parcialmente adequada à questão. O

estudante E7 concluiu que é necessária a substituição de ambos, porém não apresentou justificativa. O

estudante E13 calculou adequadamente a corrente  elétrica no chuveiro,  porém não fez menção à

substituição do disjuntor e dos fios.

Já 1 estudante (E16) realizou uma análise inadequada.

Considerando  o  total  de  respostas  dos  estudantes  que  avaliamos  na  atividade  didática  5

(explicitado  no  quadro  10),  construímos  um  gráfico  (Figura  61)  que  ilustra  a  proporção  dessas

respostas dentro de cada categoria.

Figura 61 – Porcentagem de respostas da atividade didática 5 para cada categoria

72%

9%

19%

Adequada (1)
Parcialmente adequada (2)
Inadequada (3)

Analisando esse gráfico notamos que: 72% das respostas dos estudantes foram adequadas;

9% delas foram parcialmente adequadas e 19% mostraram-se inadequadas.

Esses dados, somados à análise dos dados contidos no quadro 10, nos mostram que, assim

como nas atividades 3 e 4, a maioria dos estudantes chegou a uma conclusão adequada a respeito da

situação concreta, explicitando os conceitos físicos utilizados e a relação entre eles para justificar a

referida conclusão. 

Cabe  citar  que  o  aparente  obstáculo  que  observamos  nos  estudantes  em  relacionar

adequadamente os conceitos de tensão, resistência, corrente e potência elétrica para resolver esses

problemas da atividade 5 não se confirmou com a avaliação.
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Tendo em vista a considerável porcentagem de respostas adequadas, consideramos que os

seguintes objetivos específicos da atividade didática 5, avaliados por nós através das questões, foram,

de modo geral, alcançados: perceber a adequação dos fios como um fator determinante para evitar o

curto-circuito; analisar a importância do fusível e do disjuntor para evitar o curto-circuito.

É importante explicitar outro aspecto que nos chamou atenção nos resultados obtidos através

da avaliação, o qual descrevemos abaixo.

Na questão 9 da atividade 1, os estudantes analisaram por que a instalação de uma rede 220

V tem custo um pouco menor no momento da sua construção, quando comparada a uma rede 127 V.

Para isso, era preciso utilizar e relacionar adequadamente os conceitos físicos de tensão, corrente,

resistência e potência elétrica, de modo a concluir que esse custo menor ocorre pelo fato de a 220 V

necessita de fios mais finos do que a 127 V.

Nas questões 1 e 4 da atividade 5, essa questão da análise da fiação elétrica foi retomada. Na

ocasião,  os  estudantes  novamente  relacionaram  os  conceitos  de  tensão,  corrente,  resistência  e

potência elétrica, porém agora para analisar: se nas residências a ligação adequada dos chuveiros

elétricos se dá com fios grossos ou finos; e se são necessárias modificações na rede elétrica para a

ligação de um novo chuveiro com potência maior que o anterior.

Da avaliação da atividade 5, notamos que 9 estudantes (E2, E4, E5, E6, E8, E10, E12, E15 e

E17)  realizaram uma  análise  adequada tanto  da  questão  1  quanto  da  questão  4.  Na  questão  1,

concluíram que a ligação adequada se dá com fios grossos, cuja resistência é menor e, com isso, a

corrente suportada pelo fio é maior,  sendo maior a potência do aparelho que pode ser ligado. Na

questão 2, concluíram que é necessário substituir o disjuntor por um de 35 A (amperes) e os fios por

um nº 8, apresentando a equação envolvida e os respectivos cálculos.

Através do cruzamento desse resultado com aquele obtido através da avaliação da questão 9

da atividade 1, constatamos, em relação aos referidos 9 estudantes, que:

 – os estudantes E5 e E17 realizaram uma análise parcialmente adequada à questão da atividade 1,

afirmando que a rede 220 V tem custo um pouco menor no momento da instalação pois necessita de

fio mais finos que a 127 V, porém não explicitando o porquê;

 –  os  estudantes  E4,  E6,  E8,  E10,  E12,  E15  haviam  analisado  inadequadamente  a  questão  da

atividade 1, afirmando que a rede de 127 V tem custo menor no momento da instalação pois, pelo fato

de ter menor tensão, necessita de fios mais finos.

 – o estudante E2 não havia realizado a atividade 1.

Isso deixa claro a evolução que eles apresentaram ao longo da realização das atividades



202

didáticas, tanto no que diz respeito à identificação e articulação adequada entre os conceitos físicos

quanto à utilização desses para a análise de situações concretas.

7.2.1.6 Atividade Didática 6

Da atividade didática 6, selecionamos as questões 1, 2 e 7 (retomada questão inicial).

Dos 17 estudantes, 10 entregaram a atividade completa, 4 entregaram a atividade incompleta e

3 não entregaram a atividade. Os resultados obtidos com a avaliação estão sintetizados no quadro 11.

Quadro 11 – Síntese dos resultados obtidos com a avaliação da atividade didática 6

Adequada Parcialmente adequada Inadequada

Questão 1 9 5 0

Questão 2 12 2 0

Questão 7  6 5 0

Em relação ao quadro 11, consideramos importante destacar o seguinte:

→ Na questão 1, 9 estudantes (E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E12, E17) analisaram adequadamente a

questão. Eles concluíram que a tensão mais segura nas residências é 127 V, explicitando que, nesse

caso, a corrente elétrica é menor, da mesma forma que a intensidade de um possível choque elétrico.

Já 5 estudantes (E10, E11, E13, E15, E16) realizaram uma análise parcialmente adequada à

questão. Isso porque concluíram de maneira adequada que a tensão mais segura é 127 V, porém não

apresentaram justificativa em termos dos conceitos físicos envolvidos.

→ Na questão 2, 12 estudantes (E3, E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E17) analisaram

adequadamente a questão. Eles concluíram que o valor da corrente elétrica, bem como os efeitos dela,

são maiores com o corpo molhado, uma vez que a resistência é menor. Ainda, justificaram a conclusão

obtida apresentando a equação e os cálculos envolvidos.

Outros 2 estudantes (E7, E16) realizaram uma análise parcialmente adequada à questão. O

estudante E7 analisou adequadamente a situação em que o corpo está seco, porém faltou a situação
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em que o corpo está molhado. Já o estudante E16 concluiu adequadamente que a corrente elétrica,

bem como os efeitos dela, são maiores com o corpo molhado, porém não apresentou justificativa.

→ Na questão 7, 6 estudantes (E3, E6, E8, E9, E10, E12) analisaram adequadamente a questão. Eles

concluíram que o choque elétrico depende da intensidade da corrente elétrica e esta, da tensão da

tomada e da resistência do corpo elétrico. Ainda, explicitaram a adequação das tomadas e utilização do

aterramento como fatores importantes para evitar o choque elétrico.

Outros 5 estudantes (E4, E7, E11, E13, E15) realizaram uma análise parcialmente adequada à

questão. Os estudantes E7, E11 e E13 concluíram de forma adequada que o choque elétrico depende

da intensidade da corrente elétrica e esta, da tensão da tomada e da resistência do corpo elétrico;

entretanto, não explicitaram como evitá-lo. Já os estudantes E4 e E15 explicitaram a adequação das

tomadas e utilização do aterramento como fatores importantes para evitar o choque elétrico; entretanto,

não abordaram de quais fatores depende o choque elétrico.

Considerando  o  total  de  respostas  dos  estudantes  que  avaliamos  na  atividade  didática  6

(explicitado  no  quadro  11),  construímos  um  gráfico  (Figura  62)  que  ilustra  a  proporção  dessas

respostas dentro de cada categoria.

Figura 62 – Porcentagem de respostas da atividade didática 6 para cada categoria

69%

31%

Adequada (1)
Parcialmente adequada (2)

Analisando esse gráfico notamos que: 69% das respostas dos estudantes foram adequadas e

31% delas foram parcialmente adequadas.

Esses dados, somados à análise dos dados contidos no quadro 11, nos mostram que, assim
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como nas atividades 3, 4 e 5, a maioria dos estudantes analisou adequadamente a situação concreta,

além de explicitar  os conceitos físicos utilizados,  que justificam a conclusão obtida.  Consideramos

importante destacar também que, pela primeira vez, não houve análises inadequadas nas questões

avaliadas.

Conforme  abordamos  anteriormente,  ao  longo  a  implementação  da  atividade  6  havíamos

observado um avanço dos estudantes em dois aspectos: relacionar adequadamente os conceitos de

tensão,  resistência  e  corrente  elétrica  para  resolver  os  problemas;  e  identificar  a  adequação  das

tomadas e a presença do aterramento como fatores importantes para evitar o choque elétrico. Cabe

enfatizar  que essas observações estiveram em consonância com os resultados obtidos através da

avaliação.

De acordo com os referidos resultados da avaliação, consideramos que os seguintes objetivos

específicos da atividade 6, avaliados por nós, foram, de modo geral, alcançados: identificar as causas e

consequências do choque elétrico; perceber a adequação das tomadas como um fator importante para

evitar o choque elétrico; e analisar a importância do aterramento para evitar o choque elétrico.

É importante explicitar outro aspecto que nos chamou atenção nos resultados obtidos através

do cruzamento dos resultados obtidos, o qual descrevemos abaixo.

Na questão 7 da atividade didática 1, os estudantes tinham que analisar qual tensão é mais

segura nas residências, 127 V ou 220 V. Na ocasião, os 13 estudantes que entregaram a atividade (E1,

E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E15, E17) realizaram uma análise parcialmente adequada

à questão. Embora tenham explicitado a tensão de 127 V como sendo a mais segura, não associaram

essa menor tensão a uma menor corrente elétrica e, com isso, a consequências menos graves de um

choque elétrico.

Na questão 1 da atividade didática 6, essa questão é retomada. A avaliação não mostra que os

estudantes E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12 e E17 passaram a realizar uma análise adequada à questão.

Eles concluíram que a tensão mais segura nas residências é 127 V, explicitando que, nesse caso, a

corrente elétrica é menor, da mesma forma que a intensidade de um possível choque elétrico.

Já os estudantes E10, E11 e E15 continuaram analisando a questão de forma parcialmente

adequada. Isso porque concluíram de maneira adequada que a tensão mais segura é 127 V, porém

novamente não apresentaram justificativa em termos dos conceitos físicos envolvidos.

Os estudantes E1 e E14 não entregaram a atividade didática 6, impossibilitando a avaliação.

Assim como o resultado que obtivemos com os cruzamentos das avaliações das atividades 3 e

5,  constatamos a evolução  que a  maioria  dos  estudantes  apresentou  ao longo  da realização das
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atividades, tanto em relação à identificação e articulação adequada entre os conceitos físicos quanto à

utilização desses para a análise de situações concretas.

Concluindo a etapa 1 da avaliação das atividades didáticas, obtivemos importantes resultados

em relação ao critério v), tendo em vista os objetivos e o problema de pesquisa. Conforme explicitamos

anteriormente,  no  contexto  da  TFC,  o  critério  v)  análise  adequada  de  uma  determinada  situação

concreta utilizando diversos conceitos físicos, consiste em um dos aspectos das travessias temáticas

(CARVALHO, 1998, 2000, 2011; REZENDE e COLA, 2004; PINHO, 2006).

Dando sequência  ao processo de avaliação,  na etapa 2, focamos no critério  iv)  aplicação

adequada de um determinado conceito físico em diferentes situações concretas; que consiste em outro

aspecto das travessias temáticas no âmbito da TFC (CARVALHO, 1998, 2000, 2011; REZENDE e

COLA, 2004; PINHO, 2006). Além desse, focamos no critério vii) aplicação adequada dos conceitos

físicos em situações novas, diferentes daquelas em que eles foram inicialmente abordados; associado

à transferência do conhecimento na TFC (SPIRO e JEHNG, 1990; SOUSA, 2004; PEDRO, 2005).

Descrevemos essa etapa de avaliação com mais detalhes na seção abaixo.

7.2.2 Etapa 2 da avaliação

Nessa etapa, focalizamos nos critérios iv) aplicação adequada de um determinado conceito

físico em diferentes situações concretas; e vii) aplicação adequada dos conceitos físicos em situações

novas, diferentes daquelas em que eles foram inicialmente abordados.

De modo a realizar uma avaliação mais específica e com maior profundidade, selecionamos

dois estudantes: E10 e E17. Utilizamos como primeiro critério para a escolha desses estudantes o

maior envolvimento ao longo da implementação das atividades didáticas. Dos estudantes que atendiam

ao critério, optamos por estudantes que apresentaram graus de dificuldade diferentes na resolução das

atividades. Considerando esses dois estudantes, o estudante E10 apresentou maior dificuldade e o

estudante E17 apresentou maior facilidade.

A partir daí, selecionamos uma travessia temática realizada por esses estudantes ao longo da

implementação  das  atividades  didáticas.  No  nosso  entendimento,  a  análise  do  desempenho  dos

referidos  estudantes  ao  longo  dessa  travessia,  considerando  os  referidos  critérios,  poderia  nos

proporcionar resultados mais específicos.

Conforme abordamos no  capítulo  2,  as  travessias  temáticas  permitem explicitar  como um

mesmo tema se aplica a um conjunto heterogêneo de mini casos de diferentes casos (CARVALHO et
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al., 2002 PEDRO, 2005; PINHO, 2006).

Essas travessias, por si só, não garantem a construção flexível de conhecimento; é preciso

atentar à maneira como elas ocorrem. É preciso que haja alternância no estudo de um caso e mini

caso e o estudo de um determinado tema, de tal forma que essa complementaridade contribuirá para o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

Uma forma de implementar essa alternância consiste em estabelecer uma travessia temática

orientada através de sequências pré-determinadas (CARVALHO, 2000, 2011; CARVALHO et al., 2002;

LEÃO, SOUZA e MOREIRA, 2011; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011). Essa travessia temática

orientada consiste na escolha de um ou mais temas que conduzirão o estudante pelos mini casos de

diferentes casos (CARVALHO, 2000; PEDRO e MOREIRA, 2000; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO,

2002; REZENDE e COLA, 2004).

Nesse sentido, cabe mencionar que o conjunto  de atividades didáticas apresenta diversas

possibilidades de travessias temáticas a serem exploradas, conforme ocorreu nos trabalhos de Leão e

Neri  (2009)  e  Vasconcelos  e  Leão  (2012).  Para  essa  etapa  de  análise,  conforme  mencionamos,

selecionamos uma travessia temática realizada pelos estudantes.

Dos nove temas de análise conceitual abordados nas atividades, cinco deles são os principais:

corrente elétrica (tema A); lei de Ohm (tema F); potência elétrica (tema G); resistência elétrica (tema H)

e tensão elétrica (tema I). Isso porque eles se aplicam a um número maior de mini casos e casos,

conforme ilustra  a Matriz Temática (quadro 4).  Desses cinco temas,  optamos por  potência elétrica

(tema G) para a avaliação da travessia temática.

Inicialmente, com o auxílio da Matriz Temática (quadro 4), visualizamos a travessia temática

explorada nas atividades didáticas de Física com esse tema, identificando os mini casos e respectivos

casos com os quais ele está articulado.

A partir  daí, analisamos, em qual(is) atividade(s) didática(s) foi(ram) abordados os referidos

mini casos e casos. Por fim, em cada atividade, selecionamos as situações-problema, os problemas e

as situações de aplicação do conhecimento que estivessem em conformidade com os critérios iv) e vii),

e ainda que fossem analisados pelo tema G – potência elétrica.

O quadro 12 ilustra a sistematização da travessia temática.
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Quadro 12 – Sistematização da travessia temática

Caso Mini caso Atividade Didática Questão

1

1.1 1 3

1.2 1 8, 9

2

2.1 3
inicial, 1, 4, 6, 7, inicial (retomada),

situação 1 (aplicação do conhecimento)

2.2 3 situação 2 (aplicação do conhecimento)

2.3 4
inicial, 1, 5, inicial (retomada),

situação 1 (aplicação do conhecimento)

3

3.2 5 1, situações 1 e 2 (aplicação do conhecimento)

3.3 5 3, 4

Identificada e sistematizada a  travessia temática, passamos a avaliar de que forma os dois

estudantes  selecionados  (E10  e  E17)  aplicaram o  conceito  de  potência  elétrica  para  analisar  as

questões do quadro 12, de modo que pudéssemos investigar como foi o desenvolvimento de cada

estudante ao longo da travessia temática.

A avaliação para cada estudante está descrita com detalhes nas subseções a seguir.

7.2.2.1 Estudante E10

A travessia temática realizada pelo estudante E10 em relação ao tema G – potência elétrica

inicia-se com o mini caso 1.1 (mono, bi e trifásico), como parte do caso 1 (ligação do circuito elétrico

nas residências). O objetivo nesse mini caso é identificar as características e diferenças das ligações



208

elétricas  monofásica,  bifásica  e  trifásica.  Nesse  sentido,  na  questão  3  da  atividade  didática  1,  é

proposto um problema que envolve o que define a necessidade da ligação elétrica monofásica, bifásica

ou trifásica. Na ocasião, o estudante E10 aplicou o conceito de potência elétrica de forma adequada,

explicitando que é a demanda de potência que define se a ligação elétrica é mono, bi ou trifásica.

Em seguida, o tema é abordado no contexto do mini caso 1.2 (127 V e 220 V) , ainda parte do

caso  1  (ligação  do  circuito  elétrico  nas  residências).  O  objetivo  nesse  mini  caso  é  identificar  as

características e diferenças das ligações 127 V e 220 V. Nesse sentido, avaliamos duas questões:

– na questão 8 da atividade didática 1, o problema envolve a análise de qual tensão acarreta em um

gasto maior de energia elétrica, 127 V ou 220 V. O estudante E10 não aplicou o conceito de potência

elétrica para analisar que esse, junto com o tempo de utilização, são os fatores que interferem no

consumo de energia elétrica de um aparelho, independente da tensão da rede.

– na questão 9 da atividade didática 1, era preciso argumentar por que a instalação de uma rede 220 V

tem custo um pouco menor no momento da sua construção, quando comparada a uma rede 127 V.

Aqui, o estudante E10 aplicou o conceito de potência de forma inadequada, afirmado que a rede de

127 V tem custo menor no momento da instalação pois necessita de fios mais finos.

A travessia temática segue, agora no contexto mini caso 2.1 (características dos aparelhos

elétricos), como parte do caso 2 (consumo de energia elétrica).  Os objetivos nesse mini caso são:

relacionar adequadamente potência, corrente, tensão e resistência elétrica de um aparelho elétrico; e

aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender o que acontece ao ligarmos

um aparelho elétrico em uma rede cuja tensão é diferente da nominal. Nesse sentido, avaliamos as

seguintes questões:

– a questão inicial da atividade didática 3 envolvia a análise do que acontece ao ligarmos um aparelho

elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, e vice-versa. O estudante E10 aplicou o

conceito de potência de forma inadequada, afirmando que é possível ligarmos um aparelho fabricado

para 127 V em uma rede elétrica de 220 V, sem causar danos no mesmo.

– na questão 1 da atividade didática 3, era preciso calcular o valor da potência de uma torneira da

versão 220 V, ao ser ligada a uma rede com tensão 127 V. Aqui, o estudante E10 aplicou o conceito de

potência  de  forma  adequada,  relacionando-o  com  as  demais  grandezas  físicas  envolvidas  e

apresentando a equação e os respectivos cálculos que o levaram a concluir que quando ligamos uma

torneira fabricada para 220 V em uma rede 127 V a potência da torneira diminui.

– a questão 4 da atividade didática 3 envolvia a análise da afirmação de que um aparelho  de ar-

condicionado ligado em 127 V consume muito mais energia que um em 220 V. O estudante E10 aplicou
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o conceito de potência elétrica de forma adequada para analisar que ela, juntamente com o tempo de

utilização, são os fatores que interferem no consumo de energia elétrica de um aparelho, independente

da  tensão  da  rede.  Notamos  aqui  a  evolução  da  aplicação  do  tema  potência  elétrica,  quando

comparada à questão 8 da atividade 1.

– na questão 6 da atividade didática 3, era preciso analisar o que acontece com a resistência do

chuveiro  quando alteramos a posição da haste  para aquecer  a  água.  O estudante E10 aplicou o

conceito de potência de forma inadequada, afirmando que o aumento da potência dissipada implica em

aumento da resistência.

–  a  questão  7  da  atividade didática  3  envolvia  a  análise  do que  acontece  ao  ligar  uma lâmpada

incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V em uma rede de 110 V. O

estudante  E10  aplicou  o  conceito  de  potência  de  forma  adequada,  vinculando-o  à  tensão  e  à

resistência elétrica para concluir que quando uma lâmpada cuja tensão nominal de 220 V é ligada na

rede de 110 V, ela brilha menos, devido a uma redução na potência dissipada e na corrente.

– considerando o que havia sido abordado na atividade, na retomada da questão inicial, era preciso

analisar novamente a questão inicial. O estudante E10 não aplicou o conceito de potência para analisar

as situações.

– de modo a aplicar o que havia sido abordado na atividade, a situação de aplicação do conhecimento

1 da atividade didática 3 consistia em analisar por que um chuveiro com maior vazão consome mais

energia elétrica para produzir o mesmo aquecimento na água em um mesmo intervalo de tempo, sendo

que a potência dissipada pelo resistor é dada por P = V2/R e, à primeira vista, não depende da vazão.

O estudante E10 não aplicou o conceito de potência para analisar a situação.

Em seguida, o tema é abordado no contexto do mini caso 2.2 (lâmpadas), ainda parte do caso

2 (ligação do circuito elétrico nas residências). O objetivo nesse mini caso é aplicar adequadamente os

conceitos físicos abordados para analisar que tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente compacta

ou LED) é mais vantajosa em termos de consumo de energia elétrica e financeiramente. Nesse sentido,

a situação de aplicação do conhecimento 2 da atividade didática 3 aborda a análise de qual tipo de

lâmpada (incandescente, fluorescente compacta ou LED) é mais econômica. O estudante E10 aplicou

o conceito de potência de forma inadequada, pois ao relacioná-lo com o tempo de utilização de um

aparelho elétrico e estimar o consumo de energia elétrica de uma lâmpada incandescente, fluorescente

e LED, concluiu que na lâmpada incandescente o consumo é menor,  sendo que ela possui  maior

potência.

A travessia temática segue, agora no contexto do mini caso 2.3 (conta de luz), ainda parte do
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caso 2 (consumo de energia elétrica). Os objetivos nesse mini caso são: estimar o consumo mensal de

energia  elétrica  em sua residência;  e aplicar  adequadamente os conceitos físicos  abordados para

compreender os fatores que interferem no consumo de energia elétrica. Nesse sentido, avaliamos as

seguintes questões:

–  na questão inicial  da atividade 4,  era  preciso argumentar  se uma lâmpada pode consumir  mais

energia elétrica do que um chuveiro. O estudante E10 não aplicou o conceito de potência para analisar

a questão.

– a questão 1 da atividade 4, os estudantes calcularam o custo de eletricidade anualmente de um

aquecedor  de certa  potência  que fica  ligado determinado tempo.  Aqui,  o estudante  E10 aplicou o

conceito  de  potência  de  forma  adequada,  relacionando-o  com  o  tempo  de  utilização  de  um

equipamento e com o consumo de energia elétrica para calcular o custo de eletricidade anualmente do

aquecedor.

– na questão 5 da atividade 4, a tarefa era estimar a economia de energia elétrica em uma residência

com 5 pessoas ao reduzir o tempo de banho em 5 minutos. O estudante E10 aplicou o conceito de

potência de forma adequada, relacionando-o com o tempo de utilização de um equipamento e com o

consumo de energia elétrica para estimar essa economia.

– considerando o que havia sido abordado na atividade, na retomada da questão inicial, era preciso

analisar  novamente  a  questão  inicial.  O  estudante  E10  aplicou  o  conceito  de  potência  de  forma

adequada,  relacionando-o com o tempo de utilização de um equipamento,  para concluir  que uma

lâmpada,  mesmo com potência  menor,  pode  consumir  mais  energia  elétrica  do  que  um chuveiro.

Notamos aqui um avanço considerável apresentado pelo estudante, que ao analisar pela primeira vez a

questão inicial não havia aplicado o conceito de potência para analisar a questão.

– de modo a aplicar o que havia sido abordado na atividade, a situação de aplicação do conhecimento

1 da atividade 4 consistia em estimar a quantidade de energia elétrica consumida mensalmente na

residência dos estudantes, comparando o valor obtido com o que consta na conta de luz. O estudante

E10 aplicou o conceito de potência de forma adequada, relacionando-o com o tempo de utilização de

um equipamento e com o conceito de energia elétrica para estimar essa quantidade de energia elétrica;

embora o valor obtido não tenha sido muito próximo do que consta na conta, devido à dificuldade em

estimar o tempo médio de utilização de cada equipamento. Aqui, novamente constatamos a evolução

do estudante no sentido de relacionar de forma adequada o conceito de potência com o tempo de

utilização de um equipamento e com o consumo de energia elétrica.

Dando prosseguimento à travessia temática, o tema agora é abordado no contexto do  mini
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caso 3.2 (adequação dos fios), parte do caso 3 (curto-circuito).  Os objetivos nesse mini  caso são:

relacionar adequadamente os conceitos de tensão, resistência, corrente e potência elétrica; e perceber

a adequação dos  fios  como um fator  determinante  para  evitar  o  curto-circuito.  Nesse  sentido,  na

questão 1 da atividade didática 5, os estudantes tinham que analisar se nas residências  a ligação

adequada dos chuveiros elétricos se dá com fios grossos ou finos. O estudante E10 aplicou o conceito

de potência de forma adequada, relacionando-o com as demais grandezas físicas envolvidas para

concluir que, como o chuveiro tem uma potência elevada, a corrente também é elevada; com isso, a

resistência é baixa, acarretando em fios mais grossos. Notamos aqui mais uma evolução do estudante,

agora em relação a questão 6 da atividade 3, na qual havia concluído que o aumento da potência

dissipada implica em aumento da resistência, e não diminuição.

Na sequência,  o tema é abordado no contexto  do mini  caso 3.3 (importância do fusível  e

disjuntor), ainda parte do caso 3 (curto-circuito). O objetivo nesse mini caso é analisar a importância do

fusível e do disjuntor para evitar o curto-circuito. Nesse sentido, avaliamos as seguintes questões:

– na questão 3 da atividade 5, os estudantes precisavam analisar, considerando a corrente elétrica

máxima do disjuntor  disponível,  a  quantidade de aparelhos  elétricos  que  poderiam ser  ligados.  O

estudante E10 aplicou o conceito de potência de forma adequada, articulando-o com a tensão e a

corrente elétrica através da equação e apresentando o cálculo utilizado para concluir que, nesse caso,

todos equipamentos disponíveis podem ser ligadas.

– a questão 4 da atividade 5 envolvia a análise da necessidade de modificações na rede elétrica para a

ligação de um novo chuveiro, com maior potência que o anterior. O estudante E10 aplicou o conceito

de potência de forma adequada, articulando-o com a tensão e a corrente elétrica através da equação e

apresentando o cálculo utilizado para concluir que, para a instalação do chuveiro, é preciso substituir o

disjuntor por um de 35 A (amperes) e os fios por um nº 8.

Para finalizar a travessia temática, o tema é retomado novamente no contexto do mini caso 3.2

(adequação dos fios)  do caso 3 (curto-circuito). Agora, o objetivo é aplicar  o que foi estudado em

situações novas. Nesse sentido, avaliamos situações de aplicação do conhecimento:

– na situação de aplicação do conhecimento 1 da atividade 5, os estudantes tinham que calcular a

perda de potência nas linhas de transmissão de energia elétrica para diferentes valores de tensão.

Ainda era preciso estimar, para cada um dos casos, a área de seção reta dos fios necessária para a

transmissão. O estudante E10 aplicou o conceito de potência de forma adequada, articulando-o com a

tensão, corrente e resistência elétrica através das equações e apresentando os cálculos utilizados para

calcular  a  perda de potência  na transmissão de energia  elétrica  e a  área de seção reta  dos fios
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necessária para a transmissão. Entretanto, apresentou resultados incoerentes com os cálculos.

–  na situação de aplicação do conhecimento 2  da atividade 5,  era  preciso argumentar  por  que a

energia elétrica é transportada a tão alta tensão. Aqui, o estudante E10 aplicou o conceito de potência

de forma inadequada, afirmando que ambas tanto tensões altas quanto baixas acarretam mesma perda

de energia elétrica, incoerente com o resultado que havia obtido da situação 1.

7.2.2.2 Estudante E17

Em relação à  travessia  temática realizada  pelo  estudante  E17 para  o  tema G – potência

elétrica, essa se inicia com o mini caso 1.1 (mono, bi e trifásico), como parte do caso 1 (ligação do

circuito elétrico nas residências). O objetivo nesse mini caso é identificar as características e diferenças

das  ligações  elétricas  monofásica,  bifásica  e  trifásica.  Nesse  sentido,  na  questão  3  da  atividade

didática  1,  é  proposto  um problema que envolve o  que  define a  necessidade da ligação  elétrica,

monofásica, bifásica ou trifásica. Na ocasião, o estudante E17 aplicou o conceito de potência elétrica

de forma adequada, explicitando que é a demanda de potência que define se a ligação elétrica é mono,

bi ou trifásica.

Na sequência, o tema é abordado no contexto do mini caso 1.2 (127 V e 220 V), ainda parte do

caso  1  (ligação  do  circuito  elétrico  nas  residências).  O  objetivo  nesse  mini  caso  é  identificar  as

características e diferenças das ligações 127 V e 220 V. Nesse sentido, avaliamos duas questões:

– na questão 8 da atividade didática 1, o problema envolve a análise de qual tensão acarreta em um

gasto maior de energia elétrica, 127 V ou 220 V. O estudante E17 não aplicou o conceito de potência

elétrica para analisar que esse, junto com o tempo de utilização, são os fatores que interferem no

consumo de energia elétrica de um aparelho, independente da tensão da rede.

– na questão 9 da atividade didática 1, era preciso argumentar por que a instalação de uma rede 220 V

tem custo um pouco menor no momento da sua construção, quando comparada a uma rede 127 V.

Aqui, o estudante E17 não aplicou o conceito de potência elétrica para justificar que rede 220 V tem

custo um pouco menor no momento da instalação pois necessita de fio mais finos que a 127 V.

Seguimos a travessia temática, agora no contexto mini caso 2.1 (características dos aparelhos

elétricos), como parte do caso 2 (consumo de energia elétrica).  Os objetivos nesse mini caso são:

relacionar adequadamente potência, corrente, tensão e resistência elétrica de um aparelho elétrico; e

aplicar adequadamente os conceitos físicos abordados para compreender o que acontece ao ligarmos

um aparelho elétrico em uma rede cuja tensão é diferente da nominal. Nesse sentido, avaliamos as
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seguintes questões:

– a questão inicial da atividade didática 3 envolvia a análise do que acontece ao ligarmos um aparelho

elétrico fabricado para 220 V em uma rede elétrica de 127 V, e vice-versa. O estudante E17 aplicou o

conceito  de potência  de forma inadequada,  afirmando que,  mesmo ligando o aparelho elétrico  na

tensão correta, ele pode ser danificado.

– na questão 1 da atividade didática 3, era preciso calcular o valor da potência de uma torneira da

versão 220 V, ao ser ligada a uma rede com tensão 127 V. Aqui, o estudante E17 aplicou o conceito de

potência  de  forma  adequada,  relacionando-o  com  as  demais  grandezas  físicas  envolvidas  e

apresentando a equação e os respectivos cálculos que o levaram a concluir que quando ligamos uma

torneira fabricada para 220 V em uma rede 127 V a potência da torneira diminui.

– a questão 4 da atividade didática 3 envolvia a análise da afirmação de que um aparelho  de ar-

condicionado ligado em 127 V consume muito mais energia que um em 220 V. O estudante E17 aplicou

o conceito de potência elétrica de forma adequada para analisar que ela, juntamente com o tempo de

utilização, são os fatores que interferem no consumo de energia elétrica de um aparelho, independente

da  tensão  da  rede.  Notamos  aqui  a  evolução  da  aplicação  do  tema  potência  elétrica,  quando

comparada à questão 8 da atividade 1.

– na questão 6 da atividade didática 3, era preciso analisar o que acontece com a resistência do

chuveiro  quando alteramos a posição da haste  para aquecer  a  água.  O estudante E17 aplicou o

conceito de potência de forma adequada, relacionando o aumento da temperatura da água com o

aumento da potência dissipada e, com isso, da corrente elétrica, o que significa que a resistência

diminuiu.

–  a  questão  7  da  atividade didática  3  envolvia  a  análise  do que  acontece  ao  ligar  uma lâmpada

incandescente com potência nominal de 100 W e tensão nominal de 220 V em uma rede de 110 V. O

estudante  E17  aplicou  o  conceito  de  potência  de  forma  adequada,  vinculando-o  à  tensão  e  à

resistência elétrica para concluir que quando uma lâmpada cuja tensão nominal de 220 V é ligada na

rede de 110 V, ela brilha menos, devido a uma redução na potência dissipada e na corrente.

– considerando o que havia sido abordado na atividade, na retomada da questão inicial, era preciso

analisar novamente a questão inicial. Aqui, o estudante E17 passa a aplicar o conceito de potência de

forma adequada, afirmando que, quando ligamos um aparelho elétrico fabricado para 220 V em uma

rede elétrica de 127 V, a potência dissipada diminui, reduzindo o funcionamento do aparelho; ainda, ao

ligarmos um aparelho elétrico fabricado para 127 V em uma rede 220 V, a potência dissipada aumenta,

podendo acarretar na queima do aparelho. Constatamos aqui outra considerável evolução na aplicação
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do conceito de potência elétrica, quando comparamos com a aplicação inadequada realizada pelo

estudante na análise inicial dessa questão.

– de modo a aplicar o que havia sido abordado na atividade, a situação de aplicação do conhecimento

1 da atividade didática 3 consistia em analisar por que um chuveiro com maior vazão consome mais

energia elétrica para produzir o mesmo aquecimento na água em um mesmo intervalo de tempo, sendo

que a potência dissipada pelo resistor é dada por P = V2/R e, à primeira vista, não depende da vazão.

O estudante E17 aplicou o conceito de potência de forma adequada, relacionando-o com a resistência

elétrica para concluir que, ao aumentar a vazão, o resistor trabalha com uma temperatura mais baixa e,

com isso, a resistência é menor, aumentando a potência dissipada.

Em seguida, o tema é abordado no contexto do mini caso 2.2 (lâmpadas), ainda parte do caso

2 (ligação do circuito elétrico nas residências). O objetivo nesse mini caso é aplicar adequadamente os

conceitos físicos abordados para analisar que tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente compacta

ou LED) é mais vantajosa em termos de consumo de energia elétrica e financeiramente. Nesse sentido,

a situação de aplicação do conhecimento 2 da atividade didática 3 aborda a análise de qual tipo de

lâmpada (incandescente, fluorescente compacta ou LED) é mais econômica. O estudante E17 aplicou

o conceito de potência de forma adequada, relacionando-o com o tempo de utilização de um aparelho

elétrico para estimar o consumo de energia elétrica de uma lâmpada incandescente, fluorescente e

LED, concluindo que na LED o consumo é menor.

A travessia temática segue, agora no contexto do mini caso 2.3 (conta de luz), ainda parte do

caso 2 (consumo de energia elétrica). Os objetivos nesse mini caso são: estimar o consumo mensal de

energia  elétrica  em sua residência;  e aplicar  adequadamente os conceitos físicos  abordados para

compreender os fatores que interferem no consumo de energia elétrica. Nesse sentido, avaliamos as

seguintes questões:

–  na questão inicial  da atividade 4,  era  preciso argumentar  se uma lâmpada pode consumir  mais

energia  elétrica  do  que  um chuveiro.  O  estudante  E17  aplicou  o  conceito  de  potência  de  forma

adequada,  relacionando-o com o tempo de utilização de um equipamento,  para concluir  que uma

lâmpada, mesmo com potência menor, pode consumir mais energia elétrica do que um chuveiro.

– a questão 1 da atividade 4, os estudantes calcularam o custo de eletricidade anualmente de um

aquecedor  de certa  potência  que fica  ligado determinado tempo.  Aqui,  o estudante  E17 aplicou o

conceito  de  potência  de  forma  adequada,  relacionando-o  com  o  tempo  de  utilização  de  um

equipamento e com o consumo de energia elétrica para calcular o custo de eletricidade anualmente do

aquecedor.
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– na questão 5 da atividade 4, a tarefa era estimar a economia de energia elétrica em uma residência

com 5 pessoas ao reduzir o tempo de banho em 5 minutos. O estudante E17 aplicou o conceito de

potência de forma adequada, relacionando-o com o tempo de utilização de um equipamento e com o

consumo de energia elétrica para estimar essa economia.

– considerando o que havia sido abordado na atividade, na retomada da questão inicial, era preciso

analisar  novamente  a  questão  inicial.  O  estudante  E17  aplicou  o  conceito  de  potência  de  forma

adequada,  relacionando-o com o tempo de utilização de um equipamento,  para concluir  que uma

lâmpada, mesmo com potência menor, pode consumir mais energia elétrica do que um chuveiro.

– de modo a aplicar o que havia sido abordado na atividade, a situação de aplicação do conhecimento

1 da atividade 4 consistia em estimar a quantidade de energia elétrica consumida mensalmente na

residência dos estudantes, comparando o valor obtido com o que consta na conta de luz. O estudante

E17 aplicou o conceito de potência de forma adequada, relacionando-o com o tempo de utilização de

um equipamento e com o conceito de energia elétrica para estimar essa quantidade de energia elétrica;

embora o valor obtido não tenha sido muito próximo do que consta na conta, devido à dificuldade em

estimar o tempo médio de utilização de cada equipamento.

Dando prosseguimento à travessia temática, o tema agora é então abordado no contexto do

mini caso 3.2 (adequação dos fios), parte do caso 3 (curto-circuito). Os objetivos nesse mini caso são:

relacionar adequadamente os conceitos de tensão, resistência, corrente e potência elétrica; e perceber

a adequação dos  fios  como um fator  determinante  para  evitar  o  curto-circuito.  Nesse  sentido,  na

questão 1 da atividade didática 5, os estudantes tinham que analisar se nas residências  a ligação

adequada dos chuveiros elétricos se dá com fios grossos ou finos. O estudante E10 aplicou o conceito

de potência de forma adequada, relacionando-o com as demais grandezas físicas envolvidas para

concluir que, como o chuveiro tem uma potência elevada, a corrente também é elevada; com isso, a

resistência é baixa, acarretando em fios mais grossos.

Na sequência,  o tema é abordado no contexto  do mini  caso 3.3 (importância do fusível  e

disjuntor), ainda parte do caso 3 (curto-circuito). O objetivo nesse mini caso é analisar a importância do

fusível e do disjuntor para evitar o curto-circuito. Nesse sentido, avaliamos as seguintes questões:

– na questão 3 da atividade 5, os estudantes precisavam analisar, considerando a corrente elétrica

máxima do disjuntor  disponível,  a  quantidade de aparelhos  elétricos  que  poderiam ser  ligados.  O

estudante E17 aplicou o conceito de potência de forma adequada, articulando-o com a tensão e a

corrente elétrica através da equação e apresentando o cálculo utilizado para concluir que, nesse caso,

todos equipamento disponíveis poderiam ser ligados.
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– a questão 4 da atividade 5 envolvia a análise da necessidade de modificações na rede elétrica para a

ligação de um novo chuveiro, com maior potência que o anterior. O estudante E17 aplicou o conceito

de potência de forma adequada, articulando-o com a tensão e a corrente elétrica através da equação e

apresentando o cálculo utilizado para concluir que, para a instalação do chuveiro, é preciso substituir o

disjuntor por um de 35 A (amperes) e os fios por um nº 8.

Para finalizar a travessia temática, o tema é retomado novamente no contexto do mini caso 3.2

(adequação dos fios) do caso 3 (curto-circuito).  Agora, o objetivo é aplicar o que foi  estudado em

situações novas. Nesse sentido, avaliamos situações de aplicação do conhecimento:

– na situação de aplicação do conhecimento 1 da atividade 5, os estudantes tinham que calcular a

perda de potência nas linhas de transmissão de energia elétrica para diferentes valores de tensão.

Ainda era preciso estimar, para cada um dos casos, a área de seção reta dos fios necessária para a

transmissão. O estudante E17 aplicou o conceito de potência de forma adequada, articulando-o com a

tensão, corrente e resistência elétrica através das equações e apresentando os cálculos utilizados para

calcular  a  perda de potência  na transmissão de energia  elétrica  e  a  área de seção reta  dos fios

necessária para a transmissão.

– na situação de aplicação do conhecimento 2  da atividade 5,  era  preciso argumentar  por  que a

energia elétrica é transportada a tão alta tensão. Aqui, o estudante E17 aplicou o conceito de potência

de forma parcialmente adequada, articulando-o com a tensão, corrente e resistência elétrica, de modo

a concluir que a energia elétrica é transmitida com alta tensão para reduzir as perdas. Porém não fez

menção à menor área de seção reta dos fios.

De modo a  sistematizar  os  resultados obtidos  através  da  avaliação  da  travessia  temática

realizada pelos estudantes E10 e 17, construímos o quadro 13.

Analisando esse quadro, consideramos importante  destacar a evolução dos estudantes na

aplicação do tema G – potência elétrica para analisar diferentes situações concretas.

Mesmo  o  estudante  E17,  que  demonstrou  maior  facilidade  na  resolução  das  atividades,

apresentou avanço considerável ao compararmos, principalmente, os resultados das demais atividades

com os da atividade 1. Em relação ao estudante E10, que demonstrou maior dificuldade, também é

possível notar um avanço significativo na aplicação do tema, principalmente a partir da atividade 4.

Outro aspecto que nos chamou atenção foi a possível relação entre o desenvolvimento da

travessia temática pelos estudantes e a aplicação dos conhecimentos abordados em situações novas.

Os  resultados  mostraram  que  nas  atividades  em  que  houve  um  melhor  desenvolvimento  dessa

travessia, a aplicação dos conhecimentos em situações novas também ocorreu de forma adequada.
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Quadro 13 – Sistematização dos resultados da avaliação da travessia temática

Estudante E10 Estudante E17

Caso Mini caso Atividade Questão Adequada
Parcialmente

adequada
Inadequada Não aplicou Adequada

Parcialmente
adequada

Inadequada Não aplicou

1

1.1

1

3 X X

1.2
8 X X

 9 X X

2

2.1
3

Inicial X X

1 X X

4 X X

6 X X

7 X X

inicial (retomada) X X

situação 1 (aplicação) X X

2.2 situação 2 (aplicação) X X

2.3 4

Inicial X X

1 X X

5 X X

inicial (retomada) X X

situação 1 (aplicação) X X

3

3.2

5

1 X X

3.3
3 X X

 4 X X

3.2
situação 1 (aplicação) X X

Situação 2 (aplicação) X X



218

7.2.3 Síntese e discussão dos principais resultados da avaliação

A avaliação  das  atividades  iniciou  na  etapa  1,  na  qual  focalizamos  no  critério  v)  análise

adequada  de  uma  determinada  situação  concreta  utilizando  diversos  conceitos  físicos.  Para  isso,

analisamos as respostas dos 17 estudantes para 18 questões, abordadas ao longo do conjunto das 6

atividades didáticas, e que foram selecionadas em conformidade com o referido critério.

Um dos resultados obtidos nessa etapa consistiu no considerável avanço apresentado pela

maioria  dos  estudantes  ao  longo  da  resolução  das  atividades  didáticas.  Avaliando  a  atividade  1,

notamos  59%  das  análises  dos  estudantes  foram  parcialmente  adequadas;  35%  delas  foram

inadequadas e apenas 6% se mostraram adequadas. Desses 59%, a maioria mostrou dificuldade no

momento de  justificar  as  conclusões obtidas  com a  análise  das  questões,  através da utilização  e

articulação dos conceitos físicos envolvidos.

Esse desempenho foi evoluindo no decorrer da realização das atividades didáticas, sendo que

na atividade 6, 69% das respostas dos estudantes foram adequadas, 31% delas foram parcialmente

adequadas, e não houve análises inadequadas.

Em  termos  práticos,  a  maioria  dos  estudantes  passou  a  realizar  análises  adequadas  e

apresentar conclusões também adequadas a respeito das situações concretas, conclusões essas que

partiram de uma utilização e articulação coerente dos conceitos físicos envolvidos.

Esse  resultado  se  fortaleceu  ainda  mais  quando  cruzamos  as  avaliações  das  seguintes

questões: questão 8 da atividade 1 com a questão 4 da atividade 3; questão 9 da atividade 1 com as

questões 1 e 4 da atividade 5; e questão 7 da atividade 1 com a questão 1 da atividade 6. Através  das

referidas questões da atividade 3, 5 e 6, essas questões da atividade 1 foram retomadas, algumas em

contextos um pouco distintos.

Esses cruzamentos explicitaram, em consonância com o referido resultado, a evolução que a

maioria  dos  estudantes  apresentou  ao  longo  da  realização  das  atividades,  tanto  em  relação  à

identificação  e  articulação adequada entre  os conceitos  físicos  quanto  à  utilização desses para a

análise de situações concretas.

 No âmbito da TFC, esse resultado significa que, no decorrer das atividades, a maioria dos

estudantes passou a analisar de forma adequada os diversos mini casos e respectivos casos a partir

dos temas de análise conceitual. E esse é um dos aspectos da travessia temática (CARVALHO, 1998,

2000, 2011; REZENDE e COLA, 2004; PINHO, 2006).

De modo a realizar uma análise mais específica das travessias temáticas, a avaliação das

atividades  seguiu  na  etapa  2,  na  qual  focalizamos  nos  critérios  iv)  aplicação  adequada  de  um
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determinado conceito físico em diferentes situações concretas; e vii) aplicação adequada dos conceitos

físicos em situações.

Para isso, analisamos a travessia temática realizada pelos estudantes E10 e E17 para o tema

de análise conceitual G – potência elétrica. Isso ocorreu através da avaliação de como cada estudante

aplicou esse tema para analisar 21 questões das atividades didáticas 1 à 5, relacionadas aos referidos

critérios e articuladas com diferentes mini casos e casos.

Através  da  sistematização  dos  resultados,  constatamos  a  significativa  evolução  dos

estudantes, ao longo da realização da travessia temática, na aplicação do tema para analisar diferentes

situações concretas.

No  âmbito  da  TFC,  esse  resultado  significa  que  outro  aspecto  da  travessia  temática  foi

desenvolvido, que é o de atravessar diversos mini casos para compreender como um determinado

tema  se  aplica  em  casos  e  mini  casos  distintos  (CARVALHO,  1998,  2000,  2011;  MARQUES,

CARVALHO e GUIMARÃES, 2004; REZENDE e COLA, 2004; PINHO, 2006).

Ao analisarmos os resultados obtidos como um todo (etapa 1 + etapa 2), podemos afirmar que

as atividades didáticas possibilitaram a concretização de dois processos, que na TFC, são essenciais e

complementares: desconstrução e reconstrução de conceitos (ALEIXO, 2008). Desconstrução do caso

em mini casos analisados a partir dos temas associados; e reconstrução desses temas no contexto

específico de cada mini caso e caso.

Em relação às contribuições possibilitadas pelas travessias temáticas, explicitadas no capítulo

2, destacamos aquelas que, de acordo com os referidos resultados obtidos com a avaliação, foram

concretizadas ao longo da realização das atividades didáticas de Física: analisar o mesmo tema porém

aplicado  em  contextos  diferentes,  potencializando  a  compreensão  desse  tema  e  destacando  a

dependência do contexto que o seu significado possui (CARVALHO, 1998,2000); identificar conexões

entre os temas ao longo dos mini casos (PINHO, 2006); e estabelecer ligações entre mini casos de

diferentes  casos  que,  sendo  aparentemente  diferentes,  são  abordados  pelos  mesmos  temas

(CARVALHO, 2000, 2011; SOUSA, 2004).

Consideramos essencial  explicitar  que esses resultados obtidos possuem vinculação direta

com a estrutura geral comum das atividades didáticas, construída com base nos pressupostos da TFC.

Através  das  travessias  temáticas,  consideramos  que  a  realização  das  atividades  contribuiu  para

desenvolver  os  seguintes  aspectos,  necessários  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade  cognitiva

(SPIRO et al., 1988; CARVALHO et al., 2002; PEDRO, 2005; REZENDE, GARCIA e COLA, 2006):
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 – múltiplas representações do conhecimento.  Segundo os autores da TFC, elas se referem a: i)

múltiplas formas de organização do conhecimento, através de casos, mini casos e temas de análise

conceitual interligados (SPIRO et al., 1992; REZENDE, 2001; SOUZA e LEÃO, 2015); e ii) múltiplas

mídias – textos, imagens, gráficos, animações, vídeos – para apresentação do conhecimento (caso,

mini caso e tema) (PEDRO, 2005).

Em  relação  ao  aspecto  i),  argumentamos  que  a  sequência  de  etapas  realizadas  pelos

estudantes nas atividades didáticas – Situação-problema inicial, Conteúdos de Física, Resolução de

problemas, Análise da situação-problema e Síntese – favoreceu a identificação pelos estudantes da

ligação entre casos, mini casos e temas.

Em  relação  ao  aspecto  ii),  nas  etapas  Conteúdos  de  Física,  Resolução  de  problemas  e

Síntese,  organizamos  o  material  nos  moldes  da  hipermídia,  utilizando  diversas  mídias,  tais  como

textos, imagens, vídeos, animações e/ou simulações; além de disponibilizar  links para os conceitos

tensão,  corrente,  resistência  e  potência  elétrica,  que  direcionavam a  textos  que  trabalham  esses

conceitos.  Nesse  sentido,  destacamos  aqui  a  contribuição  da  hipermídia,  que  potencializou  a

interatividade e possibilitou aos estudantes explorar o material  de forma não linear, de acordo com

diferentes  percursos  (SPIRO  et  al.,  1992;  CARVALHO,  1998;  DIAS,  2000;  SPIRO,  COLLINS  e

RAMCHANDRAN, 2007b), de acordo com a necessidade que eles tiveram em estudar, compreender

e/ou revisar algum conceito físico utilizado para a resolução dos problemas. Consideramos que isso

favoreceu a compreensão e articulação entre os conceitos físicos, bem como para a compreensão e

resolução dos problemas.

 –  desconstrução  de  casos  e  mini  casos  através  de  diferentes  temas.  Uma vez  discutida  a

situação-problema inicial (associada ao mini caso e respectivo caso) e abordados os conteúdos de

Física (temas) necessários para a compreensão e resolução dessa situação, na etapa Resolução de

problemas os estudantes explicitaram como cada conceito se aplica para a resolução dos problemas;

ou seja, como cada tema de análise conceitual se aplica na compreensão do mini caso, possibilitando

essa desconstrução.

 –  concepção  do  conhecimento  conceitual  como  conhecimento  em  utilização.  Iniciamos  as

atividades  didáticas  com  o  diálogo  em  torno  de  uma  situação-problema.  Após  abordarmos  os

conteúdos de Física,  os estudantes resolveram problemas associados aos conteúdos.  Então,  eles

retomaram a análise da situação-problema e concluíram com a aplicação do conhecimento. Em todas

essas  etapas,  os  conceitos  físicos  foram  abordados  a  partir  de  diversas  situações  concretas.

Salientamos que isso possibilitou aos estudantes compreender o significado desses conceitos como
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estando vinculado ao seu contexto de aplicação.

 –  estabelecimento de ligações entre mini casos de diferentes casos e construção flexível de

conhecimento.

No conjunto  das  atividades didáticas,  através  da  resolução  das  etapas  Situação-problema

inicial,  Resolução  de  problemas,  Análise  da  situação-problema  e  Aplicação  do  conhecimento,  os

estudantes aplicaram um mesmo conceito  (tema)  para analisar  diversas  situações,  relacionadas a

diferentes mini casos e casos.

No nosso entendimento, isso favoreceu o estabelecimento de ligações entre mini casos de

diferentes  casos  que,  sendo  aparentemente  diferentes,  são  abordados  pelos  mesmos  temas

(CARVALHO, 2011).

Relacionado  a  isso,  Pedro  (2005)  afirma  que  a  consideração  de  um  único  contexto  de

aplicação de um determinado conteúdo pode limitar a construção flexível de conhecimentos. Nesse

sentido, consideramos que analisar os temas em uma diversidade de mini casos e casos potencializou

uma construção mais flexível desses temas (SOUSA, 2004), por parte dos estudantes.

Em conformidade com essa discussão, outro aspecto importante diz respeito aos objetivos

gerais  comuns  das  atividades  didáticas,  a  partir  dos  quais  elas  foram  estruturadas:  construir

flexivelmente os conceitos físicos; compreender e relacionar adequadamente os conceitos físicos; e

aplicar adequadamente os conceitos físicos na resolução de problemas e/ou situações-problema. Os

resultados obtidos com a avaliação mostram o alcance, pela maioria dos estudantes, desses objetivos,

o  que  também  aponta  para  o  desenvolvimento  dos  referidos  aspectos  necessários  para  o

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

Para finalizar, outro aspecto que nos chamou atenção na avaliação foi a possível relação entre

o desenvolvimento da travessia temática pelos estudantes e a aplicação dos conhecimentos abordados

em situações novas. Os resultados, embora pouco abrangentes, mostraram que nas atividades em que

houve  um melhor  desenvolvimento dessa  travessia,  a  aplicação dos  conhecimentos  em situações

novas foi potencializada.

Atribuímos isso, dentre outros aspectos, à travessia temática do temas pelos diferentes mini

casos  e  casos  que,  de  acordo  com  Pinho  (2006)  e  Aleixo  (2008),  estabelece  caminhos  para  a

reconstrução do conhecimento a ser transferido para solucionar uma nova situação.





CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizamos  como  concepção  de  pesquisa  a  IAE,  na  qual  são  desenvolvidos  ciclos

caracterizados pelos momentos de planejamento, ação, observação e reflexão. No âmbito de nossa

pesquisa,  o  desenvolvimento  desses  momentos  esteve  associado  às  etapas  de  planejamento,

implementação e avaliação das atividades didáticas de Física.

Para auxiliar no desenvolvimento das atividades didáticas, realizamos uma análise de alguns

dos documentos oficiais para a Física do ensino médio (BRASIL, 1999, 2002, 2006, 2011a, 2013a). Em

relação aos  resultados,  sublinhamos a consonância  da concepção de  ensino-aprendizagem e  das

estratégias presentes nesses documentos com a abordagem prevista na TFC. Aqui, destacamos:

i)  a concepção do conhecimento conceitual como conhecimento em utilização (SPIRO et al.,  1988;

PEDRO, 2005);

ii) a abordagem centrada no estudo de casos, como ponto de partida para analisar um domínio do

conhecimento (CARVALHO, 2000; CARVALHO, PINTO e MONTEIRO, 2002; PEDRO, 2005; PINHO,

2006; MOREIRA, PEDRO e NOGUEIRA, 2011);

iii) a cisão dos casos em mini casos, analisados através de temas de análise conceitual (SPIRO e

JEHNG, 1990);

iv) os processos de desconstrução e reconstrução de conceitos, essenciais e complementares para a

operacionalização da TFC (SOUSA, 2004; ALEIXO, 2008).

Ainda no sentido de auxiliar  no desenvolvimento das atividades didáticas,  realizamos uma

pesquisa bibliográfica em publicações de periódicos das áreas de ensino e pesquisa em ensino de

Física e Ciências. Como principais resultados, mencionamos:

i) a constatação de que a flexibilidade cognitiva ainda é muito pouco trabalhada no âmbito do ensino de

Física e de Ciências, tendo em vista a pequena quantidade de artigos encontrada (dezesseis) em um

grande número de periódicos e intervalo de tempo (trinta e três periódicos em vinte e seis anos). Isso

explicita a relevância da temática de nossa pesquisa nesse contexto;

ii) a constatação de que a menor parte dos trabalhos com ênfase na flexibilidade cognitiva analisados

está relacionada à elaboração, implementação e/ou avaliação de atividade, que consiste no escopo de

nossa pesquisa no âmbito do doutorado. Consideramos que isto reforça a relevância da mesma;

iii) a inexistência de artigos de revisão de literatura sobre flexibilidade cognitiva no ensino de Física e

Ciências, de modo que nossa pesquisa bibliográfica se mostrou muito pertinente nesse âmbito;

iv)  a  inexistência  de  propostas  que  abordem  os  conteúdos  da  Eletrodinâmica,  trabalhados  nas

atividades didáticas de Física. Consideramos que isto reforça a necessidade da mesma;
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v)  a  diversidade  de  metodologias  de  ensino,  instrumentos  de  avaliação  e  focos  de  avaliação

encontrada nas propostas analisadas.

Em relação  ao  panejamento  do  conjunto  de  atividades didáticas  de  Física,  destacamos a

dificuldade que encontramos em estruturá-las com base nos pressupostos da TFC. Dentre as principais

dificuldades, citamos: na escolha dos casos, definir o grau de complexidade adequado; na escolha dos

mini  casos,  definir  a  quantidade  adequada,  de  modo  a  considerarmos  apenas  aqueles  que  nos

permitissem abordar aspectos que fossem de fato relevantes para cada caso; e na escolha dos temas

de análise conceitual, definir a quantidade adequada de temas, optando apenas por aqueles que de

fato fossem relevantes para a compreensão dos casos e mini casos.

Essas dificuldades resultaram em diversas reformulações dos casos, mini casos e temas ao

longo do processo de construção das atividades didáticas. 

Consideramos importante também mencionar a construção da Matriz Temática (CARVALHO,

2000) para a sistematização dos casos, mini  casos e temas de análise conceitual  escolhidos.  Em

relação às contribuições da mesma para o planejamento atividades didáticas de Física, destacamos o

fato de possibilitar:

i) a visualização dos casos e mini casos que têm afinidades temáticas, ou seja, que são analisados

pelos mesmos temas;

ii) a visualização das possibilidades tanto de comentário temático quanto de travessia temática;

iii) a concretização de um dos aspectos envolvidos nas múltiplas representações do conhecimento: o

das múltiplas  formas de organização  do  conhecimento,  através de casos,  mini  casos e  temas de

análise conceitual interligados (SPIRO et al., 1992; REZENDE, 2001; SOUZA e LEÃO, 2015), essencial

para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva;

iv)  a  consubstanciação  de  outros  aspectos  necessários  para  o  desenvolvimento  da  flexibilidade

cognitiva, a saber: desconstrução de casos e mini casos através de diferentes temas; estabelecimento

de ligações entre mini casos de diferentes casos; e promoção de diversas ligações entre conceitos e

casos (SPIRO et al.,  1988; CARVALHO, 1998, 2000; PEDRO, 2005; REZENDE, GARCIA e COLA,

2006).

Tendo em vista um objetivo formativo mais amplo, o conjunto de atividades didáticas construída

possuía objetivos gerais comuns, em consonância com os objetivos da TFC, a partir dos quais elas

foram  estruturadas.  Sobre  essa  estrutura  geral,  ela  foi  comum  a  todas  atividades  e  esteve  em

conformidade com elementos que a TFC apresenta para consubstanciar os aspectos necessários para

o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva: caso, mini caso, tema de análise conceitual, comentário
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temático e travessia temática.

Pelo  fato  de  os  estudantes  não  terem  conhecimento  da  referida  teoria,  o  que  no  nosso

entendimento poderia causar certa confusão, optamos por não utilizar a nomenclatura da TFC. Nesse

sentido, a estrutura geral das atividades consistiu em: situação-problema inicial, conteúdos de Física,

resolução  de  problemas,  análise  da  situação-problema,  síntese,  material  extra  e  aplicação  do

conhecimento.

Abordamos  aqui  novamente  algumas  dificuldades  que  encontramos  na  estruturação  das

atividades didáticas.  Uma delas,  na situação-problema inicial,  consistiu em elaborar  uma situação-

problema que abrangesse o(s) mini caso(s) e o caso a serem abordados. A outra, na aplicação do

conhecimento,  foi  elaborar  situações  novas  que,  de  fato,  envolvessem  a  transferência  de

conhecimentos;  tendo  clareza  do  quão  diferente  das  situações  anteriores  precisa  ser  essa  nova

situação, de qual a “distância” adequada entre elas.

Essas dificuldades, somadas as referidas dificuldades apresentadas na definição dos casos,

mini  casos e temas, estão em conformidade com a afirmação de Marques, Carvalho e Guimarães

(2004),  quando  sublinham  que  a  implementação  da  TFC  é  uma  tarefa  difícil,  tendo  em  vista  a

diversidade de aspectos envolvidos.

A sequência do trabalho de doutorado envolveu a implementação (ação e observação da IAE)

do conjunto de atividades didáticas de Física com estudantes de terceira série do ensino médio de uma

escola da rede pública estadual. 

Em relação a estruturação das atividades didáticas, os principais aspectos que observamos ao

longo da implementação do conjunto de atividades didáticas foram:

– importância da utilização de uma situação-problema inicial, que possibilitou a participação e diálogo

dos estudantes para além do previsto;

– o fato de retomarmos e discutirmos ao longo das atividades didáticas as perguntas e curiosidades

trazidas pelos estudantes, que contribuiu significativamente para o envolvimento com a atividade e

para a interação entre eles;

–  maior  interação  entre  os  estudantes  nas  atividades  didáticas  que  possibilitavam maior  grau  de

interatividade, através das hipermídias;

– contribuição da hipermídia para a compreensão ou mesmo revisão, pelos estudantes, dos conceitos

físicos necessários para a resolução dos problemas e situações-problema das atividades;

–  importância  da  síntese  para  realizar  o  fechamento  das  atividades  e  minimizar  as  dúvidas  dos

estudantes em relação aos conceitos físicos, problemas e situações-problema.
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Em relação a interação dos estudantes ao longo do processo de resolução das atividades,

mencionamos  Duarte  e  Rezende  (2008)  que  apontam  para  a  relevância  de  planejar  situações

colaborativas de ensino de ciências que estimulem a interação entre os sujeitos envolvidos ao longo da

utilização de hipermídias.

Ao longo da implementação, encontramos alguns desafios, dos quais destacamos: internet

com velocidade baixa;  falta  de conexão com a internet;  diferença de ritmo entre  os estudantes e

frequência irregular de alguns estudantes; e preocupação dos estudantes com a “resposta certa”. Cabe

explicitar que buscamos soluções e encaminhamentos para enfrentar cada um desses desafios, que no

nosso entendimento se mostraram adequados e nos permitiram dar seguimento à implementação do

nosso planejamento.

Não  podemos  deixar  de  enfatizar  a  extrema  importância  de  nossa  atuação  ao  longo  do

processo de implementação das atividades didáticas, no sentido de conduzir cada uma das etapas com

os seus respectivos objetivos.

Dando prosseguimento ao nosso trabalho, as atividades didáticas de Física implementadas

foram avaliadas (momento de reflexão da IAE). Essa avaliação consistiu na análise da resolução dos

estudantes às atividades didáticas, tendo como foco investigar  em que medida a estruturação das

atividades didáticas de Física implementadas contribui para potencializar a realização de travessias

temáticas pelos estudantes.

Para isso definimos, à priori, sete seguintes critérios, buscando contemplar a diversidade de

critérios que, no nosso entendimento, possibilita uma análise mais abrangente dos aspectos envolvidos

no desenvolvimento da flexibilidade cognitiva.

No âmbito dessa pesquisa de doutorado, a utilização de todos esses critérios tornaria inviável

uma  análise  com  maior  profundidade.  Nesse  sentido,  selecionamos  os  critérios  que,  no  nosso

entendimento,  possuem maior  afinidade com o referido foco da análise.  Foram eles:  iv)  aplicação

adequada de um determinado conceito físico em diferentes situações concretas; v) análise adequada

de uma determinada situação concreta utilizando diversos conceitos físicos; e vii) aplicação adequada

dos  conceitos  físicos  em  situações  novas,  diferentes  daquelas  em  que  eles  foram  inicialmente

abordados.

O processo de avaliação foi organizado em duas etapas. Na etapa 1, focalizamos no critério v).

Para  isso,  selecionamos  nas  6  atividades  didáticas  18  questões  –  entre  problemas  e  situações-

problema – que abordavam situações concretas, avaliando as respostas dos 17 estudantes em relação

à análise que eles realizaram de cada uma dessas questões. Essa avaliação ocorreu de acordo com as
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seguintes categorias: (1) Adequada, (2) Parcialmente adequada ou (3) Inadequada.

Os resultados obtidos com a avaliação mostraram que a maioria dos estudantes passou a

realizar  análises adequadas e apresentar  conclusões também adequadas a respeito  das situações

concretas,  conclusões essas que  partiram de  uma utilização e articulação  coerente  dos  conceitos

físicos envolvidos.

Esse resultado se fortaleceu ainda mais quando cruzamos as avaliações de algumas questões

abordadas na primeira atividade e que foram retomadas ao longo das demais atividades, algumas

delas em contextos um pouco distintos.

No âmbito da TFC, esse resultado significa que, no decorrer das atividades, a maioria dos

estudantes passou a analisar de forma adequada os diversos mini casos e respectivos casos a partir

dos temas de análise conceitual. E esse é um dos aspectos da travessia temática (CARVALHO, 1998,

2000, 2011; REZENDE e COLA, 2004; PINHO, 2006)

Outro aspecto da travessia temática foi avaliado na etapa 2, em que focalizamos nos critérios

iv) e vii). De modo a realizar uma avaliação mais específica e com maior profundidade, selecionamos

os estudantes E10 e E17.

A partir  daí,  avaliamos  a  travessia  temática  realizada  por  esses  estudantes  ao  longo  da

implementação das atividades didáticas, a partir do tema de análise conceitual potência elétrica. Isso

ocorreu através da avaliação de como cada estudante aplicou esse tema para analisar 21 questões

das atividades didáticas 1 à 5, relacionadas aos referidos critérios e articuladas com diferentes mini

casos e casos.

Através  da  sistematização  dos  resultados,  constatamos  a  significativa  evolução  dos

estudantes, ao longo da realização da travessia temática, na aplicação do tema para analisar diferentes

situações  concretas.  Isso  significa,  no  contexto  da  TFC,  outro  aspecto  da  travessia  temática  foi

desenvolvido, o de atravessar diversos mini casos para compreender como um determinado tema se

aplica em casos e mini casos distintos (CARVALHO, 1998, 2000, 2011; MARQUES, CARVALHO e

GUIMARÃES, 2004; REZENDE e COLA, 2004; PINHO, 2006).

Nesse sentido, as atividades didáticas possibilitaram a concretização de dois processos que,

na TFC, são essenciais e complementares: desconstrução do caso em mini casos analisados a partir

dos temas associados; e reconstrução desses temas no contexto específico de cada mini caso e caso

(ALEIXO, 2008).

Já em relação às contribuições possibilitadas pelas travessias temáticas, as seguintes foram

concretizadas ao longo da realização das atividades didáticas de Física:
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– analisar o mesmo tema porém aplicado em contextos diferentes, potencializando a compreensão

desse  tema e destacando a  dependência  do  contexto  que  o  seu  significado  possui  (CARVALHO,

1998,2000);

– identificar conexões entre os temas ao longo dos mini casos (PINHO, 2006);

 – estabelecer ligações entre mini casos de diferentes casos que, sendo aparentemente diferentes, são

abordados pelos mesmos temas (CARVALHO, 2000, 2011; SOUSA, 2004).

É fundamental explicitarmos que esses resultados que obtivemos possuem vinculação direta

com a referida estrutura geral comum das atividades didáticas, que contribuiu para desenvolver os

seguintes aspectos necessários para o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva (SPIRO et al., 1988;

CARVALHO et al., 2002; PEDRO, 2005; REZENDE, GARCIA e COLA, 2006): múltiplas representações

do conhecimento; desconstrução de casos e mini casos através de diferentes temas; concepção do

conhecimento conceitual como conhecimento em utilização; estabelecimento de ligações entre mini

casos de diferentes casos; e construção flexível de conhecimento.

Esses  resultados  obtidos  através  do  processo  de  avaliação  nos  proporcionaram  alguns

indícios, de modo que foi possível, a partir desses, realizarmos inferências a respeito do problema e

dos objetivos da pesquisa.

Nesse sentido, concluímos que a estruturação das atividades didáticas de Física, baseadas

nos pressupostos da TFC e mediadas por hipermídia, contribuiu para potencializar a realização das

travessias  temáticas  pelos  estudantes,  na  medida  em  que  possibilitou  a  eles  desenvolverem

adequadamente  os  aspectos  fundamentais  dessas  travessias,  associados  a  desconstrução  e

reconstrução de conceitos: análise de mini casos e casos a partir  dos temas de análise conceitual

associados; e travessia em mini casos para compreender como um determinado tema se aplica em

casos e mini casos distintos.

Nossa tese, no âmbito da pesquisa de doutorado, é a de que a estruturação de atividades

didáticas de Física baseadas nos pressupostos da TFC e mediadas por hipermídia contribuem para

potencializar a realização de travessias temáticas pelos estudantes, essencial para o desenvolvimento

da flexibilidade cognitiva.

Para  além  dos  resultados  obtidos,  entendemos  que  nossa  pesquisa  apresenta  outras

contribuições para a área de ensino de Física/Ciências, em termos da originalidade do trabalho, as

quais consideramos importante explicitar:

– utilização das tecnologias educacionais em rede a partir de uma perspectiva pedagógica mais ampla.

Nesse sentido, as hipermídias foram utilizadas para a construção de uma estratégia de ensino que
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possuía um objetivo  formativo mais abrangente –  para além apenas do aprendizado conceitual  –,

vinculado  a  uma  compreensão  de  mundo  articulada,  na  qual  o  desenvolvimento  da  flexibilidade

cognitiva é fundamental;

– elaboração e implementação de uma ação concreta (conjunto de atividades) em consonância com os

pressupostos da TFC voltada ao ensino de Física, o que se constituiu em um desafio devido a pequena

quantidade de trabalhos no âmbito do ensino de Física no Brasil;

– avanço na elaboração de critérios para a análise dos aspectos necessários para o desenvolvimento

da flexibilidade cognitiva, no contexto específico do ensino de Física.

Embora tenhamos obtidos resultados consistentes com nossa pesquisa, reconhecemos que

uma intervenção de cerca de trinta aulas é limitada, sendo necessária uma análise mais abrangente,

que  envolve  também  um  acompanhamento  dos  estudantes  a  médio/longo  prazo.  Nesse  sentido,

explicitamos algumas possibilidades de continuidade dessa pesquisa:

 – avaliação das análises dos estudantes a partir dos demais critérios que elaboramos;

 – avaliação das demais travessias temáticas possibilitadas pelo conjunto de atividades didáticas, por

um número maior de estudantes;

–  expansão  da  quantidade  de  atividades  didáticas  e  do  tempo  de  implementação,  a  partir  da

consideração  da  temática  como  um  todo,  que  envolve  os  processos  de  geração,  transmissão  e

distribuição de energia elétrica.

Outro  aspecto  que  nos  chamou  atenção  na  avaliação  foi  a  possível  relação  entre  o

desenvolvimento da travessia temática pelos estudantes e a aplicação dos conhecimentos abordados

em  situações  novas.  Os  resultados  mostraram  que  nas  atividades  em  que  houve  um  melhor

desenvolvimento  dessa  travessia,  a  aplicação  dos  conhecimentos  em  situações  novas  foi

potencializada.

Entretanto, essa avaliação foi muito restrita, de modo que essas possibilidades de continuidade

da pesquisa podem nos fornecer análises e resultados mais abrangentes.
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