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“A preocupação com o próprio homem e seu destino deve constituir sempre o 

interesse principal de todos os esforços técnicos... Nunca se esqueçam disso em seus 

diagramas e equações.” 

Albert Einstein 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo investigar entre duas metodologias de ensino, 

quais propicia aos alunos maior aprendizagem dos conceitos básicos de Eletrostática. O uso 

de diferentes metodologias mostra que algumas despertam maior interesse dos alunos na 

busca pela aprendizagem. Atividades experimentais instigam nos alunos o prazer de aprender, 

de visualizar os conceitos aprendidos, proporcionando a eles uma aprendizagem significativa, 

enquanto que as aulas expositivas não despertam tanto o interesse dos alunos. Este trabalho 

possibilitou descobrir as opiniões dos alunos a respeito dos processos de ensino de Física, 

além de ser possível avaliar quais metodologias despertem maior prazer em aprender. 

 

Palavras-chave: metodologias de ensino, eletrostática, ensino de física, física. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to investigate two methods of teaching, which offers students more 

learning of the basic Electrostatics concepts. The use of different methods shows that some 

arouse greater interest of students in the quest for learning. Activities in experimental incite 

students to learn the pleasure of viewing the concepts learned, giving them a meaningful 

learning, while the lecture classes do not arouse the interest of all students. This work has 

discover the views of students about the processes of teaching physics, and can assess which 

methodologies that search the interest in learning.  

 

Keywords: methods of teaching, electrostatics, teaching physics, physics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Diante da atual situação em que está sendo trabalhado o Ensino de Física no Brasil, 

faz-se necessária uma reflexão das metodologias utilizadas para o seu provimento. É neste 

contexto que se focaliza este trabalho. Assim, pretende-se abordar a utilização de diferentes 

metodologias para o ensino de Eletrostática. As metodologias utilizadas são: o método 

expositivo e o experimental. Buscar-se-á aqui uma análise da aprendizagem dos alunos a 

partir da aplicação dessas duas metodologias. 

 A pesquisa será realizada na Escola Família Agrícola (EFA) Itapirema de Ji-Paraná. 

Esta escola trabalha há 16 anos com a educação de jovens provenientes do meio rural e atende 

ao município de Ji-Paraná, além de outros municípios circunvizinhos. A Escola trabalha em 

sistema de alternância, onde o jovem passa 15 dias na escola e 15 dias com a família, 

permitido assim um tempo para o estudo e um tempo para o trabalho. Faz oito anos que a 

EFA Itapirema trabalha com a Educação Profissional e Ensino Médio. A Escola Trabalha com 

a Educação Integrada – Ensino Médio e Educação Profissional – Habilitação: Técnico Em 

Agropecuária, com duração de 4 anos. 

 

1.1.  O ensino de física e suas metodologias 

 

 A Física é uma das áreas do conhecimento científico de grande importância na vida da 

humanidade. O Ensino de Física é uma prática muito discutida no âmbito educacional. Apesar 

disto, percebe-se que os currículos escolares brasileiros estão, cada vez mais, retirando as 

aulas dessa disciplina da grade escolar. Com essa evidente diminuição da carga horária dessa 

disciplina, os professores se vêem sem alternativas para trabalhá-la, visto que os Planos 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio buscam construir uma visão da Física voltada 
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para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para 

compreender, intervir e participar na realidade (PCNEM, 2002).  

Em virtude dessa nova visão do ensino, é necessário que os professores busquem 

novas metodologias para o Ensino da Física. Contudo, alguns professores se limitam a 

trabalhar somente de forma expositiva, formando um conceito de que física é algo longe das 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, afinal, há professores que dão à Física apenas um 

formalismo matemático desprovido de significados. Assim, a Física é vista como um 

conhecimento desprovido de qualquer metafísica ou de necessidade de justificação de suas 

práticas, visto que seus “sucessos” a imputam o caráter de verdade inquestionável (GUERRA, 

et. al., [S.d]). 

Por outro lado, tem-se professores engajados na tentativa de buscar novos métodos de 

ensino dessa disciplina. O método mais usado é o uso de experimentos para instigar o aluno 

nesse processo de aprendizagem. Afinal, segundo Ramos, Ferreira e Miranda: 
O experimento é considerado algo límpido e claro, pois a verdade é colocada ao 
alcance dos sentidos da própria pessoa. Se a pessoa pode presenciar, observar, 
acompanhar o experimento ela também pode aprender com ele (RAMOS; 
FERREIRA; MIRANDA, [S.d.]). 

 
Diante dessas duas metodologias muito presentes no processo de Ensino de Física, o 

presente trabalho se propõe a investigá-las, acreditando ser necessário o desenvolvimento e o 

aprimoramento para contribuir na aprendizagem de Física. Pretende-se também verificar se o 

aprendizado dos alunos ocorre com a mesma intensidade quando aplicada uma ou outra 

metodologia.  

Inicialmente será discutido os métodos de ensino e seus pontos relevantes e, ao final, 

será exposta a aplicação dessas metodologias em sala de aula, com alunos de 3ª série do 

Ensino Médio. Esta atividade foi desenvolvida na Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-

Paraná, com intuito de verificar as particularidades de cada método de ensino. 
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2. O ENSINO DE FÍSICA E O MÉTODO EXPOSITIVO 

 

 

 A Física é uma ciência em evolução, e essa se torna atraente quando não fica somente 

na teoria. Atualmente o método predominante no Ensino de Física são aulas expositivas, com 

apresentação do conteúdo, demonstração de fórmulas e resolução de exercícios, sem qualquer 

atividade experimental que traga maior entendimento do conteúdo para os alunos. Autores 

como Moreira e Mansini afirmam que: 
Esse método de aulas desenvolve nos alunos uma aprendizagem mecânica, em que 
as novas informações seriam armazenadas na mente de forma arbitrária, ou seja, 
com pouca ou nenhuma ligação com conceitos prévios (MOREIRA; MASINI, 
1982). 

 
 Esse processo de ensino faz com que, o aluno veja a Física com um “bicho de sete 

cabeças”, ou seja, sem sentido algum para sua vida e sem nenhuma ligação com seu cotidiano. 

Além disso, essa metodologia é muito utilizada quando algumas aulas são dadas apenas 

visando o desenvolvimento da matéria, como forma de manter ordem e atenção na classe, 

pouco se investigando sobre os modelos cognitivos existentes na mente dos alunos e como 

eles irão se interagir com o que se está dizendo. O método expositivo de ensino de Física não 

produz grandes efeitos, não mostra ao aluno os conceitos físicos que fazem parte de seu dia a 

dia ou, talvez, não consiga despertar no aluno essa visão do mundo. Prova disto é que 

Mortimer coloca: 
Muitos alunos, por exemplo, não dirão que vestiram uma blusa de lã porque ela é 
um bom isolante térmico e, assim, impede que o corpo humano ceda calor para o 
meio ambiente. Dirão, sim, que vestiram a blusa de lã porque ela é mais quente e 
estão com frio (MORTIMER, 1983).  
 

 Quando o professor chega à sala de aula e começa a passar conteúdos com o intuito de 

completar a sua carga horária, é evidente que não haverá rendimento por parte dos alunos. 

Nesta situação a cena que pode ser observada, é de muita frustração por parte dos alunos, e 

uma constante afirmação de que não gostam de física ou que a física é uma matéria 
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impossível de aprender ou assimilar. Segundo Quirino e Lavarda, procedimentos alternativos 

de ensino certamente são necessários para instigar a participação dos alunos e aumentar o 

interesse pelos conteúdos ministrados nas aulas de Física (QUIRINO; LAVARDA, 2001).  

O Ensino da Física, tal como é freqüentemente ministrado, insiste na resolução de 

exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização ou 

memorização de fórmulas matemáticas e não pela construção do conhecimento através das 

competências adquiridas principalmente pela observação e experimentação. Apresenta o 

conhecimento como um produto acabado, contribuindo para que os alunos concluam que não 

resta mais nenhum problema significativo a ser resolvido. O papel preponderante da Física 

como disciplina é o de qualificar os alunos a entender e aplicar essa ciência nas situações da 

vida real e de desenvolver o raciocínio lógico-científico.  

Diante do exposto acima, fica evidente que o Ensino de Física deve ser ministrado 

considerando a Física como uma ciência em constante evolução e multidisciplinar, 

possibilitando aos alunos uma melhor compreensão do mundo e uma formação mais cidadã. 
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3.  O ENSINO DE FÍSICA E O MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

 

O Ensino de Física deve passar por mudanças que venham contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos e a realização dos professores no processo de ensino-

aprendizagem. É com esta perspectiva que muitos professores procuram diversificar as 

atividades propostas para os alunos.  

Dentro deste contexto de mudança, há um crescente aumento da utilização de 

experimentos objetivando melhor assimilação da disciplina. Para Quirino e Lavarda, o uso de 

experimentos pode ser uma possibilidade de transição dos modelos tradicionais de ensino para 

a construção de formas alternativas de ensinar Física (QUIRINO; LAVARDA, 2001). 

As aulas experimentais de Física têm grande importância para melhorar a capacidade 

de observação e compreensão dos fenômenos físicos, estimulando o raciocínio lógico-

científico do aluno, além de mostrar que a Física pode ser divertida. Bonadiman e 

Nonenmacher ressaltam que:  
A Atividade Experimental possibilita a vivência de uma Física mais prazerosa, mais 
intrigante, mais desafiadora e imbuída de significados. Esses aspectos contribuem 
para criar uma imagem mais positiva da Física, despertando no aluno curiosidade e 
gosto por essa Ciência. Nessas condições o aluno se sente motivado para o estudo, 
qualificando significativamente seu aprendizado. (BONADIMAN; 
NONENMACHER, 2007) 

  

As atividades experimentais permitem ao aluno relacionar o conteúdo estudado com 

situações de sua vivência, permitindo que eles possam perceber a importância de aprender 

Física e mantenham com esta uma relação de aprendizagem satisfatória. É de fundamental 

importância que os professores apliquem experimentos com maior freqüência, na sala de aula, 

para despertar nos alunos o interesse por este mundo de beleza inigualável que é a Física. 
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A experimentação contribui na criação de um elo entre o mundo real e o mundo dos 

conceitos, leis e teorias. Segundo Seré apud Coelho: 
Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer no mundo 
dos conceitos e no mundo das 'linguagens', tendo a oportunidade de relacionar esses 
dois mundos com o mundo empírico. Compreende-se, então, como as atividades 
experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro 
sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens (SERÉ Apud COELHO, et al, 
2008) 
 

Outro aspecto importante, com respeito ao Ensino de Física, é a atitude dos 

professores diante das dificuldades que encontram para a realização das atividades 

experimentais. Muitos professores não encontram tempo para a preparação destas, pois 

possuem uma carga horária de trabalho muito grande. Porém, há experimentos que podem ser 

montados pelos próprios alunos. Experimentos que praticamente não têm custos, pois são 

feitos de material reciclado ou material que pode ser adquirido por preços bem baixos. 

Usar experimentos como forma de melhoria de aprendizagem é muito enriquecedor 

para a vida escolar e profissional do aluno, assim como para o professor, uma vez que este se 

sente muito motivado quando percebe em seus alunos empenho nas atividades de sala. 

 A importância da utilização de experimentos como uma ferramenta didática, que 

proporciona ao aluno motivação para a conquista da aprendizagem, sem dúvida, justifica sua 

utilização. 

Portanto, o uso de metodologias alternativas para o Ensino de Física consegue trazer 

bons resultados no sentido de instigarem a participação dos alunos. A experimentação pode 

ser uma ferramenta muito importante na construção desse processo de melhoria na qualidade 

da aprendizagem. 
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4. PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA TRABALHAR OS PRIMEIROS 

CONCEITOS DE ELETROSTÁTICA 

 

 

 Recentemente, no mês de Novembro do ano de 2008, foi realizada na cidade de Ji-

Paraná, a aplicação de duas diferentes metodologias no Ensino de Eletrostática na Escola 

Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná, escola comunitária sem fins lucrativos. O objetivo 

desta aplicação está centrado na análise de estratégias de ensino que viessem proporcionar um 

melhor ensino-aprendizagem de Eletrostática. As séries envolvidas nesse projeto são as duas 

turmas de 3ª Série que a escola atende. É importante ressaltar que esta série não corresponde à 

série final do Ensino Médio desta escola, visto que esta trabalha com Educação Integrada – 

Ensino Médio e Educação Profissional – Habilitação: Técnico Em Agropecuária, que 

compreende quatro anos para conclusão do curso. 

 A necessidade de aplicar metodologias diferentes para o ensino de Eletrostática surgiu 

da indagação de qual metodologia contribui de forma mais significativa para a aprendizagem 

desses estudantes. Na primeira etapa foi solicitado aos alunos que respondessem a um 

questionário o qual se encontra no Anexo deste trabalho. A partir da aplicação do questionário 

partimos para a segunda etapa do projeto, que foi ministrar aulas para as duas turmas usando 

diferentes metodologias. 

 

4.1. Atividades Desenvolvidas com a 3ª Série “A” 

 

 Na Turma “A” os alunos realizaram uma pesquisa inicial sobre o conteúdo a ser 

trabalhado. Posteriormente a classe foi dividida em grupos para que cada grupo pudesse fazer 

um ou dois experimentos e explicar parte do conteúdo. Com isto foram realizadas aulas 

experimentais em sala com experimentos que viessem a ajudá-los na compreensão dos 
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primeiros conceitos de Eletrostática. Foram utilizados os seguintes experimentos: bexigas 

carregadas, atraindo pedaços de papel, desviando um filete de água, acende ou não, pêndulo 

eletrostático e eletroscópio de folhas. Ao final, foi realizada uma avaliação semelhante a da 

Turma “B”, para verificar a aprendizagem do conteúdo. 

 As experiências realizadas estão descritas a seguir. 

 

4.1.1. Bexigas carregadas 

 

 O objetivo desse experimento é demonstrar a existência de cargas elétricas e suas 

propriedades. 

Material necessário:  

02 bexigas 

  

 
Figura 1: Foto da experiência de bexigas carregadas. 

 

 O funcionamento ocorre da seguinte forma: Encha as duas bexigas de maneira que 

fiquem do mesmo tamanho. A seguir, friccione uma das bexigas contra o cabelo para que esta 

fique eletrizada. Ao aproximar da outra bexiga que está neutra, verifica-se que houve atração 

entre elas. Caso as duas bexigas sejam friccionadas nos cabelos, elas ficarão eletrizadas com 

cargas de mesmo sinal. Assim quando aproximá-las elas irão se repelir, pois “cargas de 

mesmo sinal se repelem” (BONJORNO, 1999). Com essas duas demonstrações experimentais 
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podemos verificar a existência de cargas elétricas. Este experimento evidencia a existência de 

cargas elétricas nos materiais, permitindo ao aluno uma aprendizagem significativa. 

 

4.1.2. Atraindo pedaços de papel 

 

 Este experimento tem por objetivo demonstrar a eletrização por atrito de alguns 

materiais de nosso dia a dia. 

Material necessário: 

01 pente de plástico  

01canudinho de refrigerante 

01 régua escolar 

01 folha de caderno (ou outra qualquer) 

 

 
Figura 2: Foto da experiência atraindo pedaços de papel. 

 

 O funcionamento desta atividade experimental ocorre da seguinte forma: Corte a folha 

de caderno em pedacinhos pequenos e coloque sobre uma mesa. Friccione o pente nos cabelos 

algumas vezes e aproxime-o dos pedacinhos de papel. Pode-se observar que “o pente irá atrair 

os pedacinhos de papel, pois ficou eletrizado por atrito quando foi friccionado contra o 

cabelo” (PARANÁ, 1997). O mesmo pode ser observado com o canudinho de refrigerante e a 
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régua escolar. Também pode-se utilizar um pedaço de pano para eletrizar esses objetos. Aqui 

fica evidente a eletrização de materiais por atrito. 

 

4.1.3. Desviando um filete de água  

 

 O objetivo deste experimento é demonstrar a eletrização por indução. 

Material necessário: 

01 pente de plástico  

01 garra de plástico tipo PET 

 O funcionamento ocorre da seguinte forma: faça um furo na parte inferior da garrafa e 

encha a garrafa de água. Posicione a garrafa de forma que saia pelo furo um filete de água de 

forma contínua. Atrite o pente contra os cabelos ou com um pano de seda para que fique 

eletrizado e o aproxime do filete de água. Com a aproximação do pente o filete de água irá 

desviar-se ligeiramente, podendo ser observada a eletrização por indução, afinal “não é 

necessário o contato entre um corpo eletrizado e um condutor neutro para eletrizar o 

condutor” (PARANÁ, 1997). Este experimento permite ao aluno observar e compreender a 

indução eletrostática. 

 

4.1.4. Acende ou não 

 

 O objetivo deste experimento é classificar, através de uma experiência simples, os 

materiais em condutores ou isolantes, além de permitir testar diversos materiais comuns e 

descobrir quais deles conduzem ou não eletricidade. 

Material necessário: 

01 pedaço de fio condutor 

01 pilha  

01 lâmpada de lanterna 

Metais (pregos, pedaços de fios elétricos, arame, clipes, etc.) 

Plásticos (réguas escolares, sacos de lixo, sacolas de supermercado, parte exterior de canetas, 

borrachas de apagar, etc.) 
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Figura 3: Foto da experiência acende ou não. 

 

 Este experimento funciona montando um circuito simples para acendimento de uma 

lâmpada. Se o circuito for interrompido a lâmpada se apagará. Então, se a interrupção for 

preenchida com material condutor, a corrente elétrica será restabelecida e a lâmpada acenderá. 

Por outro lado, se a interrupção for preenchida com material isolante a lâmpada não acenderá. 

Através deste experimento de simples aquisição e montagem, fica fácil para os alunos 

compreenderem o significado de condutores e isolantes e de suas propriedades. 

 

4.1.5. Queima de circuito elétrico 

 

 O objetivo deste experimento é mostrar a eletrização por contato e, a importância do 

uso do fio terra para evitar descargas elétricas em aparelhos eletroeletrônicos. 

Material necessário: 

Monitor de computador 

CPU (completa) 
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Figura 4: Foto da experiência queima de circuito elétrico. 

 

Este experimento funciona montando um computador com a lateral da CPU aberta, 

para se poder visualizar seu interior. Após ligar o computador e verificar que está em perfeito 

funcionamento, ele é desligado. Com o computador desligado, dá se um toque com a mão na 

parte inferior de sua placa mãe. Ao torna a ligá-lo verifica-se que este não funciona mais. Isto 

ocorre devido ao fato que a carga elétrica gerada pelo atrito da sola do sapato passar para a 

placa ao tocá-la. Esta experiência mostra a eletrização por contato e mostra também que se 

houver uma ligação com a terra os equipamentos elétricos não queimam quando recebem um 

descarga elétrica. 

 

4.1.6. Eletroscópio: Pêndulo Eletrostático  

 

 Este experimento busca mostrar a existência de cargas elétricas e suas propriedades. 

Material necessário: 

Canudo de refrigerante  

Fio de seda  

Papel alumínio  

Fita durex  

Copo de cafezinho  

Gesso e pó  

Grampo de papel 
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Figura 5: Foto da experiência Eletroscópio 

 

 Este experimento funciona eletrizando-se um canudo de refrigerante e aproximando-o 

do disco do eletroscópio sem tocar. Observa-se que o disco eletrizou-se com carga contrária à 

do canudo, pois sofre atração ao aproximar o canudo eletrizado nas suas proximidades 

(eletrização por indução). Encostando o canudo eletrizado na superfície do disco, observa-se 

que o mesmo ficou novamente eletrizado, pois sofre repulsão ao encostar as suas 

proximidades no canudo carregado. Encostando-se o dedo na superfície do disco, “fazemos 

ligação com a terra, com isto o mesmo se descarrega, isto é, fica neutro” (BONJORNO, 

1999). Isso se dá devido ao excesso de elétrons que escoam para a Terra no caso do disco 

carregado negativamente, pois há excesso de elétrons. No caso do disco estar carregado 

positivamente, há falta de elétrons e ao se ligar o disco à terra, elétrons escoam da terra em 

direção ao disco de maneira a neutralizá-lo. Este experimento ajuda na compreensão das 

propriedades elétricas existentes. 

Atividades experimentais simples como estas tem grande valor no processo de ensino 

aprendizagem, pois é indubitável que tornam muito interessante as aulas e que despertam no 

aluno maior interesse na construção de seu conhecimento. 

 

4.2. Atividades Desenvolvidas com a 3ª Série “B” 

 

Na Turma “B” as atividades se limitaram a instigar os alunos a desenvolver uma 

pesquisa sobre o conteúdo a ser trabalhado e ministrar aulas expositivas do conteúdo de 

Eletrostática, com aplicação de atividades escritas, e a resolução de alguns exercícios como 

exemplo durante as aulas. Ou seja, foram ministradas aulas “tradicionais”. Ao final do 

processo, foi aplicada uma avaliação para verificar o aprendizado do conteúdo trabalhado.  



24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 

 Adiante está descrito o resultado das atividades desenvolvidas com as duas turmas 

durante a realização deste trabalho. 

 

5.1. Resultado do Questionário 

 

Na etapa inicial deste trabalho foi realizada uma pesquisa com os alunos das duas 

turmas, totalizando 56 alunos. Assim, foi perguntado aos alunos se eles “gostam de estudar 

Física”. O resultado da pesquisa pode ser observado no gráfico abaixo. 
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Figura 6: Gráfico referente às respostas da questão 1. 

 

Foi requerido na primeira questão que explicassem “porque gostam ou porque não 

gostam de estudar Física”. Dos 52% dos alunos que afirmam gostar de estudar Física, 

explicam porque gostam: 
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“Faz parte da educação do dia-a-dia. E também é fundamental para fazer um concurso ou 

faculdade.” 

“É bastante interessante e intrigante.” 

“É através da Física que conhecemos os inexplicáveis criações ou acontecimentos que 

marcaram a evolução humana.” 

“Com ela podemos compreender o meio Físico em que vivemos.” 

“É uma forma de descobrir como vivemos e porque têm contas e gosto de ficar raciocinando.” 

“Em praticamente todas as ações do nosso dia-a-dia ela está presente, sendo 

fundamentalmente importante.” 

 Dos 26% dos alunos que afirmaram que não gostam, dizem não gostar, pois: 

“Não me identifico com essa matéria.” 

“Falta afinidade com a matéria.” 

“É muito complicada.” 

“Tenho dificuldade na interpretação de alguns problemas.” 

“Acho complicado e difícil de entender os conteúdos, mesmo sabendo que é importante para o 

nosso dia-a-dia.” 

 Dos 22% dos alunos que disseram gostar “mais ou menos” de estudar Física, alguns 

dizem: 

“Gosto de estudar até o momento que abrange conceitos, experiências práticas, não gosto 

muito da parte de cálculos.” 

“É necessário no nosso dia-a-dia, porém, apesar de estarmos ligados a ela é complicada, 

complexa.” 

“Há conteúdos que atrai a atenção, e também há aqueles que só servem para dar dores de 

cabeça.” 

 Quando perguntado aos alunos se eles “conseguem relacionar o que estudam em Física 

com situações do dia-a-dia.” A maioria dos estudantes pesquisados respondeu 

afirmativamente a questão, como pode ser visto no gráfico a seguir. 
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Figura 7: Gráfico referente às respostas da questão 2. 

 

 Analisando a terceira questão, em que os alunos foram perguntados se “gostam das 

tradicionais aulas de Física, ou seja, aulas expositivas com conceitos, teorias, resolução de 

exercícios, sem atividades experimentais”, obteve-se 52% de alunos que não gostam de tais 

aulas, como podemos ver a seguir. 
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Figura 8: Gráfico referente às respostas da questão 3. 

 

Dos alunos que afirmam gostar das aulas expositivas, dizem que as aulas seriam 

melhores se houvesse a complementação com a experimentação. Os alunos que afirmam não 

gostar das aulas expositivas dizem que não gostam porque: 

“Os alunos decoram os exercícios e não aprendem.” 

“As atividades experimentais são mais importantes.” 

“Devido ser muito cansativo.” 

 Já os que dizem gostar “mais ou menos” não deixam claros seus motivos.  
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Quando questionados sobre “a idéia de utilizar experimentos como recurso didático 

para explicar Física”, grande parte dos alunos acha muito interessante a utilização desta 

metodologia, como pode ser observado no gráfico a seguir. 
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Figura 9: Gráfico referentes às respostas da questão 4. 

 

Dos alunos que disseram ser ótima ou boa a idéia dos experimentos, alguns afirmam 

que: 

“Ficam mais completas as aulas e ajuda a memorizar os conteúdos.” 

“Através de experimentos podemos estar visualizando e fixando melhor os conhecimentos.” 

“Facilita a aprendizagem do aluno.” 

“Assim o aluno consegue alcançar suas expectativas, uma vez que relaciona os conteúdos de 

Física com o dia-a-dia.” 

“Acho legal, pois essas inovações ajudam cada vez mais os alunos.” 

 

5.2. Resultado das Aulas Experimentais 

 

 Na segunda etapa das atividades realizadas com a 3ª Série “A”, a intenção era que os 

alunos pudessem realizar experiências e explicar parte dos primeiros conceitos de 

Eletrostática através destas.  

 Na apresentação do primeiro grupo que tratava de materiais isolantes e condutores, foi 

possível perceber que a maioria dos alunos ainda não tinha consciência de como definir tais 

matérias. O interessante é que os alunos que estavam apresentando perguntavam para os 
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demais se o material que iam testar seria um condutor ou um isolante. Os alunos acertaram a 

maioria das respostas. Alguns materiais que foram testados; isolantes: régua escolar, papel, 

plástico, copo de vidro e cabelo; condutores: chave, prego e papel alumínio. Quando 

perguntado se o papel alumínio era condutor ou isolante, grande parte dos alunos respondeu 

que era um isolante, pois acabara de ver que papel era isolante, porém, se surpreenderam 

quando puderam observar que era um condutor. 

 Na segunda experiência apresentada os alunos explicaram a estrutura atômica e 

mostraram, através das experiências de bexigas carregadas, o princípio da atração e repulsão 

das cargas. É conveniente observar que os alunos pensavam que cargas positivas e negativas 

se movimentavam e puderam compreender que apenas os portadores de cargas negativas 

(elétrons) se movimentam. 

 Na terceira experiência foi apresentado à classe como ocorre a eletrização por atrito e, 

como os corpos atritados ficam carregados. Foi demonstrada a atração de pequenos pedaços 

de papel alumínio por régua eletrizada por atrito com pano de poliéster. Fez parte desta 

apresentação, comentar sobre a Série Triboelétrica, que relaciona as combinações de materiais 

a serem atritados para definir se ficaram carregados positivamente ou negativamente. Foi 

possível perceber a surpresa dos alunos em ver que um material pode ficar carregado com 

cargas positivas ou negativas, dependendo do material com que é atritado. 

 Na quarta apresentação os alunos explicaram a eletrização de corpos por contato e a 

importância do aterramento. Nesta, eles utilizaram equipamentos de informática, para mostrar 

que se estes forem manuseados de forma incorreta, pode haver a queima do material, caso a 

pessoa que estiver manuseando estiver eletrizado e tocar no material. Esta atividade despertou 

muito interesse dos alunos pois está relacionada à tecnologia que eles têm acesso. 

 A quinta exposição experimental mostrou a eletrização de materiais por indução. 

Nesta os alunos tiveram muita dificuldade de compreensão, pois houve confusão com a 

eletrização por atrito. Eles não conseguiam compreender a separação de cargas no filete de 

água, que fazia com este fosse atraído pelo pente. Porém, depois de bastante discussão, foi 

possível fazê-los compreender. 

 A sexta e última experiência apresentada foi a que se tratava de eletroscópios. Nesta 

foi possível confirmar a existência de cargas elétrica e compreender o princípio da atração e 

repulsão, além de compreender o funcionamento de um eletroscópio. 
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 Todas as experiências foram realizadas durante o período de duas aulas e, durante 

todo o esse período, os alunos se mostraram bastante empolgados com os trabalhos. 

 

5.3.  Resultado das Aulas Expositivas 

 

 Durante as aulas ministradas nesta turma percebeu-se pouco interesse por parte dos 

educandos. Alguns alunos até fizeram indagações, tentaram entendê-la, relacioná-la com 

situações do dia-a-dia. Porém, a maioria fica passiva por receber informações e delas não 

questionar. É tão preponderante o desejo de ver os conceitos se concretizarem na prática que 

alguns alunos buscaram, por conta própria, experiências que demonstrasse os conceitos 

estudados. Aqueles que buscaram e realizaram tais experimentos sentiram-se realizados por 

terem conseguido verificar a teoria. 

 

5.4. Resultado da Verificação de Aprendizagem das duas Turmas 

 

 A etapa final deste trabalho se baseou na aplicação de uma verificação de 

aprendizagem, com intuito de avaliar e observar o rendimento dos alunos. A verificação de 

aprendizagem foi composta das seis questões mencionadas no Anexo. O percentual de acerto 

das duas turmas pode ser observado no gráfico a seguir. 
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Figura 10: Gráfico referente aos acertos na verificação de aprendizagem. 
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 Através do gráfico anterior é possível observar que alunos da Turma “A” tiveram 

maior aproveitamento em relação às perguntas que não envolviam cálculos e tiveram pouco 

aproveitamento na questão 6 que envolvia cálculos. A Turma “B” também teve bom 

desempenho nas primeiras questões e se destacaram na última. 

 Fazendo um paralelo do aproveitamento das duas turmas, mostrado pela verificação de 

aprendizagem, pode-se observar que houve pouca diferença no desempenho, o resultado pode 

ser verificado no gráfico abaixo. 
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Figura 11: Gráfico referente ao desempenho das duas turmas. 

 

 Este mostra que a diferença de aproveitamento está em torno de 5%, de uma turma 

para outra. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foi possível observar que o Ensino de Física, para ser satisfatório, 

necessita de novas metodologias que desperte o interesse dos alunos envolvidos. Isto fica 

bastante evidente nos questionamentos levantados. É muito gratificante que a maior parte dos 

alunos gosta de estudar Física e conseguem relacioná-la com seu dia-a-dia. Também, há 

vários alunos que não estão contentes com o método expositivo, visto que este não consegue 

lhes trazer uma aprendizagem satisfatória.  

Durante a realização das aulas em cada turma, percebe-se o quanto é diferente o 

interesse do aluno pela aula. Nas atividades das aulas expositivas, os alunos não se mostram 

com tanto interesse pelas atividades, porém ainda assim conseguem compreende-las. Já nas 

aulas com atividades experimentais há maior interação dos alunos com o conteúdo proposto, 

os alunos buscam novas alternativas, ficam fascinados pela demonstração da teoria através 

das experiências. 

Entretanto, não houve diferença significativa na assimilação do conteúdo, medida 

através da verificação de aprendizagem, talvez isso se origina do fato de a Turma “A” não ter 

feito nenhuma outra atividade, além dos experimentos e explicações e a Turma “B” ter 

desenvolvido diversos exercícios em sala. Contudo, o método expositivo, ao que tudo indica, 

não deve ser extinto das escolas e, sim, deve ser complementado com a utilização de 

experimentos, pois estes fazem com que o aluno seja ator de sua aprendizagem, desperta o 

desejo de descobrir, de mudar, de fazer coisas diferentes. 

Diante dos objetivos expostos, acredita-se que foram alcançados, afinal, foi possível 

ver a diferença de aprendizagem dos alunos quando usado uma metodologia ou outra. Porém, 

poderia se perceber melhor os resultados se fosse aplicado essa mesma verificação de 
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aprendizagem daqui a dois ou três meses. Assim seria possível perceber, de modo mais 

completo qual metodologia traz melhores resultados. 

Por fim é necessário registrar a importância de buscar novas formas de ensino, para 

motivar os alunos na busca pelo conhecimento e na motivação para a aprendizagem. É 

necessário também que os professores tornem mais atraente as aulas de Física. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 CAMPUS DE JI-PARANÁ 

 

Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná  

PERGUNTAS PARA PESQUISA E DISCUSSÃO 

 

1. Você gosta de estudar Física? Por quê? 

 

 

 

 

2. Você consegue relacionar o que você estuda em Física com situações do dia-a-dia? 

 

 

 

 

3. Você gosta das tradicionais aulas de Física, ou seja, aulas expositivas com conceitos, 

teorias, resolução de exercícios, sem atividades experimentais? Por quê? 

 

 

 

 

4. O que você acha da idéia de utilizar experimentos como recurso didático para explicar 

Física? Por quê?  



36 
 

 
 

Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná 

Verificação de Aprendizagem de Física 
Nome ______________________________________________________________________ 
 
1) As palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são, respectivamente: 
Se a um corpo eletricamente neutro acrescentamos partículas negativas, desaparece o 
equilíbrio de cargas. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas e podemos 
dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um 
objeto __________partículas __________e deixando, um excesso de cargas ___________. 
a) acrescentando; negativas; positivas 
b) retirando; positivas; negativas 
c) retirando; negativas; positivas 
d) acrescentando; positivas; negativas 
e) retirando; positivas; positivas 
 
2) Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão porque: 
a) a barra metálica é isolante e o corpo humano, bom condutor 
b) tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores 
c) a barra metálica é condutora e o corpo humano, isolante 
d) a barra metálica é condutora e o corpo humano, semicondutor 
e) tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes 
 
3) Um bastão é atritado com um pano. A seguir, repele uma esfera eletrizada negativamente. 
Pode-se afirmar corretamente que o bastão foi eletrizado:  
a) positivamente, por contato com o pano 
b) positivamente, por indução da esfera 
c) negativamente, por indução da esfera 
d) neutralizado, ao aproximar-se da esfera  
e) negativamente, por atrito com o pano 
 
4) Em muitos equipamentos elétricos é recomendado o uso de um fio terra para eliminar 
eventuais cargas elétricas indesejáveis. Uma esfera metálica (A), eletrizada positivamente, é 
encostada numa outra esfera também metálica (B), neutra, que está num pedestal isolante. 
Após a separação das esferas, a esfera (B) está eletrizada com: 
a) excesso de 
nêutrons 

b) falta de 
nêutrons  

c) excesso de 
elétrons 

d) falta de 
prótons 

e) excesso de 
prótons 

 
5) Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com 
cargas de sinais: 
a) iguais, iguais e 
iguais 

b) contrários, iguais e 
contrários 

c) iguais, iguais e 
contrários 

d) contrários, iguais e 
iguais 

 
6) Uma esfera isolante está eletrizada com carga de – 3,2 . 10-9 C. Sabendo que a carga 
elementar vale         1,6 . 10-19 C, é correto afirmar que a esfera apresenta: 
a) excesso de 2 .1010 elétrons d) falta de 5 . 1012 prótons 
b) falta de 2 . 1013 elétrons e) excesso de 5 . 1010 elétrons 
c) excesso de 5 .1012 prótons  
 


