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APRESENTAÇÃO 

 

 
 Ensino centrado no aluno não é novidade. Carl Rogers já defendia essa estratégia em 1969, em 

sua famosa obra Freedom to Learn. Paulo Freire em sua igualmente famosa obra Pedagogia da 

Autonomia (1996) também já dizia que o ensino não deve ser monológico, mas sim dialógico com 

participação ativa do aluno. Mais recentemente, Don Finkel (2008) usou como título de sua obra a 

metáfora Dar aulas com a boca fechada para chamar atenção que o ensino não pode ser do tipo 

narrativo, ou seja, aquele que o professor
1
 é um narrador de coisas que o aluno recebe, passivamente, 

anota e decora para as provas. 

 

 Mas apesar dessas vozes e das de vários outros autores na mesma linha, apesar das grandes 

mudanças trazidas à sociedade pelas tecnologias de informação e comunicação, a escola continua a 

mesma e o ensino continua centrado no professor. 

 

 No ensino da Física, a estratégia é a de sempre: aulas teóricas e listas de problemas. O 

professor “dá a matéria” e os “temas de casa” são listas de problemas que não passam de aplicação de 

fórmulas. Atividades experimentais quando existem são do tipo “receita de bolo”, o aluno recebe um 

roteiro tipo receita que deve ser seguido “até chegar em uma reta”. 

 

 Com esse ensino a Física está perdendo, cada vez mais, espaço na educação básica e no 

ensino superior estudantes, de engenharia por exemplo, só cursam disciplinas de Física porque são 

obrigatórias, querem apenas passar e verem-se livres delas. 

 

 Recentemente, Carl Wieman, físico ganhador do Nobel em Física, em um artigo publicado na 

revista Science, em 2013, voltou a defender ensino centrado no aluno e aprendizagem ativa no que ele 

chama de prática deliberada. Em suas palavras: o que funciona melhor do que aulas teóricas e 

problemas de casa é ter os alunos trabalhando em pequenos grupos com instrutores que podem ajudá-

los a aplicar conceitos básicos em situações da vida real. A prática deliberada envolve o aluno na 

solução de um conjunto de tarefas ou problemas que são desafiadores mas factíveis. O professor como 

mediador oferece incentivos e ajudas para manter os alunos em atividade dando conta das tarefas 

(p.294). 

 

 Neste texto descrevemos o uso de uma estratégia que vai na linha do ensino centrado no aluno 

de Rogers e Freire e da aprendizagem ativa e prática deliberada de Wieman. Essa estratégia chamamos 

de Atividades Colaborativas Presenciais e seu uso foi em condições reais de sala de aula na disciplina 

Física Geral III do curso de Física, Licenciatura e Bacharelado, da UFRGS. Os dados apresentados são 

de 2010 e 2012, mas a disciplina foi ministrada com a mesma metodologia em semestres anteriores. O 

                                                             
1
 Neste texto os termos aluno,  professor e monitor serão usados sem nenhuma alusão a gênero. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – M. A. Moreira  et al.    v.22 n.3  2011 
 
 

6 
 

primeiro autor foi sempre o professor responsável; os demais autores, na época, eram estudantes de 

doutorado em ensino de Física e atuavam como monitores, mas sempre apenas um deles 
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ATIVIDADES COLABORATIVAS PRESENCIAIS 
 

 De um modo geral, o conteúdo programático da disciplina, ou curso, é dividido em unidades e 

para cada uma delas é proposta uma tarefa a ser resolvida colaborativamente em sala de aula com a 

mediação do professor e, se possível, de um monitor. Em cada unidade o professor faz uma introdução 

de 20 a 30 min, na qual destaca aspectos conceituais e fenomenológicos do conteúdo da unidade e 

mostra como resolver problemas exemplares do conteúdo em questão. 

 

 Por exemplo, se a unidade é sobre a Lei de Gauss para a Eletricidade, o professor deve explicar 

o significado físico dessa lei e sua importância no contexto do Eletromagnetismo. Depois, deve mostrar 

como se pode usá-la para calcular o campo elétrico de uma carga puntiforme, ou de uma distribuição de 

cargas puntiformes usando o princípio da superposição, ou de superfícies uniformemente carregadas. 

Os alunos podem ter dificuldades com  integrais de superfície. Então, é importante revisar ou introduzir o 

conceito de integral de superfície e como resolver integrais desse tipo. Enfim, é uma aula, não muito 

longa, sobre o conteúdo da unidade enfatizando, explicando, esclarecendo, aspectos-chave da unidade. 

 

 Para cada unidade é preparada uma tarefa a ser resolvida colaborativamente em pequenos 

grupos, de dois a quatro estudantes, com a mediação do professor, ou do monitor se houver, sempre 

que os alunos solicitarem e o mediador julgar que é pertinente. Ou seja, a função do mediador não é de 

responder quaisquer perguntas, mas a de dar sugestões, esclarecer dúvidas, estimular os alunos, 

mantê-los em atividade. 

 

 A tarefa pode estar constituída de questões teóricas, perguntas cujas respostas possam 

evidenciar captação de significados, compreensão, aprendizagem significativa, e de problemas que 

podem ser problemas clássicos da matéria abordada na unidade ou problemas mais abertos, 

desafiadores, mas resolvíveis com a mediação docente. De uma perspectiva mais ampla, todas as 

questões da tarefa deveriam ser situações-problema na concepção de Vergnaud (1990). Para esse 

autor, situações têm o significado de tarefa e são elas que dão sentido aos conceitos. Quer dizer, as 

situações devem fazer sentido para os alunos. Isso é muito importante. 

 

 Algumas tarefas podem requerer a leitura de um texto ou de algum capítulo ou seções de um 

capítulo do livro de texto; outras podem estar baseadas apenas nas miniaulas do professor, mas a 

consulta ao livro de texto é sempre livre. 

 

 O tempo de duração da tarefa depende da carga horária total da disciplina e do número de 

tarefas, mas deve ter uma certa flexibilidade. Às vezes, uma tarefa prevista para uma aula pode 

consumir duas; uma tarefa prevista para duas aulas pode “entrar na terceira”. 

 

 Uma vez concluída a tarefa, os alunos entregam seus resultados ao professor que os avalia e 

devolve na próxima aula com comentários, anotações, dizendo se as respostas estão satisfatórias ou se 

as questões podem ser refeitas. Não são dadas as “respostas corretas”, mas é dada aos alunos a 
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oportunidade de refazer as tarefas e entregar novamente ao professor as respostas revisadas. A ideia é 

a de aproveitar o erro, estimular os alunos e dar um caráter recursivo à avaliação. Eventualmente, uma 

tarefa refeita pelos alunos pode chegar a uma terceira versão. 

 

 Cada tarefa deve receber um conceito ou uma nota que pode ser modificada na segunda ou 

terceira versão. Uma vez que todas as tarefas de uma unidade foram entregues e não há mais tarefas 

em revisão, o professor pode passar aos alunos uma folha de soluções da tarefa correspondente. 

 

 O uso de folhas de soluções é uma decisão do professor. O importante é que os alunos sintam 

que seus trabalhos estão sendo avaliados recursivamente, ou seja, que podem ser refeitos para 

melhorar o conceito ou nota na unidade. 

 

 O conceito final de cada aluno na disciplina é função de seu desempenho nas atividades 

colaborativas e nas provas individuais. Tanto nas aulas como na avaliação, a proposta das atividades 

colaborativas presenciais é uma combinação de ensino centrado no aluno e ensino clássico com aulas 

expositivas e de avaliação recursiva/formativa e avaliação tradicional através de provas individuais. Na 

avaliação final, o balanço entre a parte recursiva/formativa (atividades colaborativas) e a parte somativa 

(provas) pode ser tal que as duas tenham o mesmo peso, mas não necessariamente. 

 

 Uma planilha deve ser organizada com os nomes de todos alunos e o número de todas as 

unidades/tarefas. Nessa planilha, embora o trabalho tenha sido feito colaborativamente, aparece o 

conceito/nota de cada aluno em cada unidade/tarefa. Essa planilha deve ser de conhecimento dos 

alunos para que possam acompanhar seu desempenho nas tarefas. 

 

 Um aspecto importante dessa abordagem de atividades colaborativas é como controlar a 

participação do aluno nessas atividades. Alguns alunos podem participar muito , outros podem participar 

pouco ou não participar, e o conceito de cada unidade/tarefa é o mesmo para todos os integrantes do 

pequeno grupo. É uma questão aparentemente difícil. Mas nem tanto, pois no início da disciplina deve 

ser feito um contrato no sentido de que todos devem participar e que o professor e o monitor estarão 

sempre presentes e acompanhando as atividades desenvolvidas nos pequenos grupos. Sempre que for 

observada a baixa, ou nenhuma, participação de um aluno em determinado grupo, o professor deve 

conversar com esse aluno para saber o que está acontecendo. Geralmente essa conversa é produtiva. 

No entanto, como em qualquer situação de ensino e aprendizagem, podem ocorrer casos de pouca 

participação do aluno. É preciso lidar com isso. 

 

 Finalmente, nesta descrição do que seria a abordagem das Atividades Colaborativas Presenciais 

cabe destacar dois pontos mais transversais: 1. a abordagem é flexível, podem ser feitas adaptações, o 

importante é combinar o ensino tradicional com o ensino centrado no aluno; 2. as atividades são 

colaborativas e presenciais, mas não excluem o uso do computador, da internet, de uma plataforma, por 

exemplo. 
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 Nas próximas seções será dado um exemplo, não um modelo, de uma disciplina de Física Geral 

conduzida com essa abordagem, durante vários semestres, pelos autores deste texto. 
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UM EXEMPLO DE DISCIPLINA CONDUZIDA SOB O ENFOQUE DAS ATIVIDADES 

COLABORATIVAS PRESENCIAIS 

 

 A estratégia didática que é objetivo deste texto tem sido usada na disciplina Física Geral III, 

integrante do currículo do curso de Física, Licenciatura e Bacharelado, do Instituto de Física da UFRGS. 

Os exemplos e dados aqui apresentados são de 2010 e 2012 

 

 Essa disciplina tem carga horária de 60h distribuídas em dois períodos semanais de 1h40min. 

Portanto, são 36 encontros presenciais, dois por semana. O número de alunos é da ordem de 30 a 40. 

 

 O conteúdo programático (ver Plano de Ensino, no Apêndice 1) foi dividido em 20 

unidades/tarefas, de modo que cada uma ocupava um ou dois encontros. Três encontros foram 

ocupados pelas provas individuais. 

 

Instruções dadas aos alunos no início da disciplina 

 

Disciplina : FIS01202 – Física Geral III 

TURMA: A 2010/2 

 

 Regras e sugestões relativas às tarefas colaborativas presenciais em pequenos grupos: 

 

- o número máximo de participantes por grupo é quatro e o mínimo, dois;  

 

- colocar o nome completo de todos os integrantes do grupo em todas as tarefas; 

 

- dar boa apresentação às tarefas, explicar bem, fazer boas figuras, separar claramente cada questão; 

 

- na revisão de tarefas, apresentar só as questões corrigidas e grampeá-las ao original; se forem feitas 

na moodle, só devolver o original; 

 

- participar efetivamente das tarefas em grupo, não ficar só olhando; não assinar quando não participar; 

 

-solicitar a participação do professor, ou do monitor, no grupo sempre que surgirem dúvidas após 

tentativas de resolver as tarefas. 

 

EXEMPLOS DE TAREFAS  

 

A seguir são apresentados cinco exemplos de tarefas utilizadas na disciplina Física Geral III em 2010 e 

2012. 
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Tarefa 3 

 

DISCIPLINA:  FIS01202 - Física Geral III  

TURMA: A  2010/2, 2012/1 

Campo Elétrico 

1. Esboce qualitativamente as linhas de força entre duas superfícies esféricas concêntricas e condutoras; 

a carga +q1 está localizada sobre a esfera interna e a carga –q2 sobre a externa. Considere q1 > q2; q1 = 

q2; q1 < q2. 

2. Esboce as linhas de força associadas a um disco circular fino, de raio R e uniformemente carregado 

(sugestão: considere como casos limites aqueles em que os pontos estão muito próximos do disco e 

aqueles onde o campo elétrico é como o de uma carga pontual). 

3. Na figura, as cargas estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero. Para que valor de Q 

(tanto em sinal como em módulo) o campo elétrico se anula  no centro do triângulo? 

                                                                          

 

 

4. a) Na figura, localize o ponto (ou pontos) onde o campo elétrico é zero; b) esboce, qualitativamente, as 

linhas de força; c) determine E


 nos pontos a, b e c. 

   

 

 

 

5. Calcule E


 no ponto P. 

              

 

 

 

 

. 
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6. Quais são o valor e a direção de E


 no centro do quadrado? 

 

 

 

 

 

7. Uma barra fina, de plástico não condutor, é dobrada em forma de circunferência quase completa de 

raio 50cm. Há um espaço de 2cm entre as extremidades. Uma carga positiva de 1c está distribuída 

uniformemente ao longo do comprimento da barra. Qual é o módulo e a direção do campo elétrico no 

centro do círculo? 

 

Tarefa 9 

DISCIPLINA: FIS01202 - Física Geral III  

TURMA: A 2010/2, 2012/1 

 

1. Se a velocidade de deriva dos elétrons é tão pequena, por que uma lâmpada de filamento 

acende tão rapidamente quando se liga o interruptor? 

 

2. Dois fios condutores a e b têm a mesma resistência elétrica e são feitos do mesmo material. O 

diâmetro de a é o dobro do diâmetro de b. Qual é a razão entre os comprimentos?  Se estiverem 

conduzindo a mesma corrente, qual a razão entre as densidades de corrente? E entre as quedas de 

tensão? E entre os campos elétricos no interior de cada um? 

 

3.  A equação P = i2R parece sugerir que a taxa de aumento de dissipação de energia térmica em 

um resistor é reduzida quando a resistência diminui. Por outro lado, a equação P=V
2
/R parece sugerir 

justamente o contrário. Como resolver este aparente paradoxo? 

 

 

4. 

                                                                     

Qual a leitura do amperímetro? Sendo: 

 

= 5V,  R1 = 2  Ω,  R2 = 4 Ω e R3  = 6Ω                                                                       
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5.                                                                        

 

 

 

 

 

 

6 

 

Qual a taxa de dissipação de energia em cada 

resistor e qual a potência das baterias? 

 

Dados:  R1 = 5 Ω, R 2 = 2 Ω, R3 = 4 Ω  

   1 = 3V,   2 = 1V 

 

 

Tarefa 13 

DISCIPLINA: FIS01202 - Física Geral III  

TURMA: A 2010/2, 2012/1 

 
Mapa Conceitual 

 

 Construir colaborativamente um mapa conceitual para os tópicos corrente elétrica, resistência 

elétrica, circuitos elétricos (incluindo RC), campo magnético (definição de      ), lei de Ampère e lei de Biot-

Savart. 

 Sempre que dois conceitos estiverem unidos por uma linha ou uma seta, buscar uma palavra (de 

conexão, de enlace) que escrita sobre a linha ou seta forme uma proposição (uma frase) bem sintética, 

ou seja, essa palavra deve dar uma ideia clara da relação existente entre os dois conceitos. 

 Evitar o uso de nomes de cientistas, definições e fórmulas no mapa conceitual. Usá-los somente 

quando for importante, quando contribuir bastante à compreensão e estrutura do mapa. Um mapa 

conceitual é um diagrama hierárquico de conceitos, não de definições, fórmulas ou nomes, embora não 

seja “proibido” usá-los. 

 Este mapa deverá ser colocado na plataforma Moodle, com o nome de todos os que 

participaram de sua construção colaborativa, até o dia da segunda verificação (18.10.2010). 

 P.S. O mapa conceitual (opcional) do ponto extra da segunda prova deverá seguir as mesmas 

regras e ser colocado na plataforma também até o dia da prova (18.10.2010). 

 

 

                                                        

Q
Qual a resistência equivalente?   

Q
Qual a corrente em cada resistor? 
 

Dados: R1 = 100Ω ,  R2 = R3 = 50Ω 

 

R4 = 75 Ω , = 6V 
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Tarefa 15                  (Folha de soluções no Apêndice 2) 

DISCIPLINA: FIS01202 - Física Geral III  

TURMA: A 2010/2, 2012/1 

 

1. No circuito da figura, a fem auto-induzida é máxima no momento em que a chave é fechada no ponto 

a. Como isto é possível se não existe nenhuma corrente 

passando no indutor nesse momento? 

 

 

2.  No mesmo circuito, a chave depois de permanecer no ponto a durante muito tempo é deslocada para 

o ponto b. O que ocorre com a energia armazenada no indutor? 

3. Cite todas as analogias que podem ser feitas entre um capacitor de placas paralelas e um longo 

solenóide. 

4. Dois indutores, L1 e L2, estão conectados em série e separados por uma distância muito grande. 

Mostre que a indutância equivalente é dada por L = L1 + L2.  Por que a distância entre eles deve ser 

grande? 

5. Dois indutores, L1 e L2, estão ligados em paralelo e separados por uma grande distância. Mostre que a 

indutância equivalente é dada por l/L = l/L1 + l/L2. 

6. Dois compridos fios paralelos, cada um com raio a, cujos centros estão separados por uma distância 

d, são percorridos por correntes iguais mas de sentidos apostos. Mostre que desprezando o fluxo dentro 

dos próprios fios, a indutância para um comprimento   deste par de fios é dada por          

    
   

 
      

   

 
       

7. Num circuito LR, remove-se a bateria num dado instante. Calcule o tempo necessário para que a 

diferença de potencial nos terminais do resistor caia a 10% do valor inicial. Considere L = 2,0 H  e R = 

3,0 Ω. 

8.Uma bobina é ligada em série a um resistor de 10K Ω . Quando uma bateria de 50V é colocada no 

circuito, a corrente atinge um valor de 2,0 mA após 5,0 ms. a) Determinar a indutância da bobina. b) Qual 

a energia acumulada na bobina neste momento? 

 

Tarefa 16 

DISCIPLINA: FIS01202 - Física Geral III  

TURMA: A 2010/2, 2012/1 
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a) Leia a secção 32.2 do livro texto da disciplina, o Anexo
1
 deste roteiro e as secções 32-6,7 e 

8 à medida que forem sugeridas no Anexo. Responda as seguintes questões. 

I) A Lei de Gauss do Magnetismo permite-nos concluir um fato importante acerca 

do aspecto das linhas de força de um campo magnético. São elas linhas abertas 

(com princípio e fim, como as linhas de força de um campo eletrostático)? Ou 

são linhas fechadas? 

II) Uma outra maneira, muito comum, de distinguir macroscopicamente os três 

comportamentos magnéticos da matéria é a seguinte (ver figura 1): 

a) as substâncias diamagnéticas quando colocadas num campo magnético 

externo provocam um enfraquecimento (afastamento das linhas de força) do 

campo no seu interior; 

b) as substâncias paramagnéticas, nas mesmas circunstâncias, provocam um 

reforçamento (adensamento das linhas de força) do campo no seu interior; 

c) as substâncias ferromagnéticas nas mesmas condições, provocam um 

grande reforçamento (da ordem de milhão de vezes) do campo no seu 

interior.  

 

 

Figura 1 

  

Como você explica estes comportamentos com base no mecanismo microscópico, que você já conhece, 

de diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo? 

 

III) Assinale a resposta correta. 

 

Uma vez que é tão grande a tendência dos momentos de dipolo a se alinharem 

nas substâncias ferromagnéticas, o que explica que o ferro normalmente não se 

encontra magnetizado? 

 

a) O fato que o ferro se encontra sempre misturado com impurezas. 

                                                             
1
  O que consta como Anexo está no Apêndice 3, mas originalmente fazia parte da Tarefa 
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b) O fato que normalmente a temperatura em que se encontra o ferro é inferior à 

temperatura de Curie. 

c) A tendência do ferro à formação de domínios com momentos magnéticos 

orientados em direções diferentes. 

d) O fato de que é necessário um campo externo para induzir nos elétrons  os 

seus momentos magnéticos. 

e) Não se conhece nenhuma explicação para isso. 

 

IV) Assinale a resposta correta. 

 

A irretraçabilidade da curva de histerese do ferro doce se deve:  

a) ao fato de que nem todos os átomos estão com seus momentos de dipolo 

alinhados com o campo; 

b) ao fato de que o movimento das paredes dos domínios se faz de modo 

descontínuo; 

c) ao fato de que      e     o são diferentes;  

d) ao fato de o ferro doce comum ser formado de micro-cristais; 

e) ao fato de que sempre há dissipação de energia na bobina que cria o campo 

    o. 

V) Preencha o quadro.  
 

Tipo de Material 

Propriedades 

Paramagnético Diamagnético Ferromagnético 

 
Natureza dos momentos de 
dipolo elementares 
(permanentes, induzidos) 
 

   

 
Nas proximidades dos polos 
de um imã são (atraídos, 
repelidos, inertes) 
 

   

 
Aumentando-se a 
temperatura, a magnetização 
(aumenta, diminui, 
permanece constante, cai 
bruscamente numa certa 
temperatura). 
 

   

 
O sentido da magnetização 
com relação ao campo 
externo é (contrário, o 
mesmo, aleatório) 
. 

   

 
Apresentam curvas de 
histerese? (sim, não) 
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Apresentam acoplamento de 

troca? (sim, não) 

 

   

 

Compreendem (todas, 

algumas, muito poucas 

substâncias). 
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CONSULTA AOS ALUNOS 

                 

 
Prezados(as) Alunos(as): 

 

 

 Ao iniciar novo semestre letivo gostaria de ter a opinião de vocês sobre a Física III no semestre 

passado. 

 

 De um modo geral, o resultado me pareceu bom: dos 30 matriculados, apenas três não foram 

aprovados. Dos aprovados, seis obtiveram conceito A, 10 ficaram com conceito B e 11 com C. 

 Me interessa muito a opinião de vocês sobre a metodologia de ensino: as aulas expositivas 

foram poucas e as tarefas foram muitas. A ideia foi a de um ensino centrado no aluno, não no professor. 

O professor nessa metodologia é um mediador entre os materiais de ensino e a aprendizagem do aluno. 

Além disso, no nosso caso, a Thaís e o Glauco, um dos dois sempre ajudou nessa mediação. 

 

 As tarefas deveriam ser feitas em pequenos grupos: eram atividades colaborativas que visavam 

estimular a cooperação entre colegas. Essas tarefas podiam ser refeitas, favorecendo uma avaliação 

mais formativa. 

  

 O conceito final esteve baseado igualmente entre a média das provas e a média das tarefas. As 

provas eram um pouco longas porque buscavam abordar todo o conteúdo trabalhado nas tarefas 

colaborativas e permitir que as respostas fossem dadas com as próprias palavras. 

 

 Paralelamente havia uma plataforma Moodle onde eram colocados alguns materiais e vocês 

podiam colocar os mapas conceituais. A ideia foi a de um blended learning, uma combinação entre 

atividades presenciais e virtuais. 

  

 Pois bem, alguns de vocês devem ter estranhado reduzido número de aulas pois estão 

acostumados com o método em que o professor escreve no quadro tudo que deve ser copiado e 

estudado, ou decorado, depois para as provas. 

 

 Outros devem ter estranhado a ênfase nas atividades colaborativas. Muitos parecem ter gostado 

de trabalhar em pequenos grupos, outros pareciam desconfortáveis e pouco colaboravam no seu grupo. 

 

 Gostaria, então, da opinião de vocês sobre a metodologia de ensino: menos aulas, mais tarefas 

em pequenos grupos, algumas individuais, plataforma Moodle, mapas conceituais, peso igual para as 

tarefas e para as provas. 
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 Os tempos estão mudando e novas metodologias se fazem necessárias. Sempre fui considerado 

um excelente professor na metodologia expositiva tradicional, mas desde algum tempo estou tentando 

mudar e estou gostando das mudanças.   

 

 No semestre passado gostei muito de ter sido professor de vocês em Física III. Alguns de vocês 

foram alunos excelentes, outros pareciam estar com um pé atrás em relação à metodologia. 

 

 Digam o que acharam da metodologia, apresentem sugestões, comentem livremente. Isso é 

importante para mim (assim como para a Thaís e o Glauco) e para o Departamento de Física, com vistas 

a avaliar alternativas para um ensino de Física melhor e mais prazeroso. 

 Aguardo os comentários e estou à disposição de vocês. 

Prof. Moreira 
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RESPOSTAS DOS ALUNOS 

 

Física Geral III – Turma A – 2010/2 

 

Olá prof. Moreira 

 

 Eu achei o sistema de ensino bom no geral. Com os exercícios, o aluno não deixava tudo para 

última hora e tinha que ir acompanhando o conteúdo. Porém senti falta de uma explicação mais 

detalhada (ao explicar o conteúdo antes dos exercícios, no quadro) nas partes onde havia que fazer 

algum cálculo, saber como se resolve algum problema mais complicado, onde não era só uma questão 

conceitual. Algumas vezes a explicação dos monitores também não deixava o assunto totalmente claro, 

tendo que ser procurado no livro. Fora isso, o método é bom. Acho que é isso! 

Abraços.  

______________ 

 

Bom começo de ano letivo para você também Prof.Moreira. 

Estamos aí para comentar e ajudar no bom desenvolvimento do ensino. Para mim, a 

metodologia utilizada na cadeira é muito boa. O fato de ter tarefas sendo executadas constantemente em 

sala de aula, além de oferecer um real auxílio na avaliação final da cadeira, proporciona uma “obrigação” 

em manter a matéria em dia e conseguir observar os pontos fracos e as dúvidas um bom tempo antes da 

avaliação. 

Outro fato muito bom nas tarefas apresentadas é o fato de sabermos como o professor cobra as 

avaliações bem como as correções das mesmas. Cada professor tem uma maneira diferente de avaliar e 

corrigir as mesmas, que realmente pode interferir no melhor aprendizado da cadeira e aproveitamento da 

mesma.  

Um fator não muito proveitoso que percebi na cadeira foi o fato das avaliações serem muito 

extensas. Os estilos dos exercícios, bastantes dissertativos, teóricos e de raciocínio são muito bons, 

porém o que cansa é a extensão da prova. Durante a execução das avaliações, acabávamos sendo 

“vencidos pelo cansaço”. Uma prova para uma pessoa que estudou bem levava cerca do período de aula 

completo. Se o aluno estivesse em dúvida em uma questão ou outra, ou quisesse fazer uma questão de 

dois métodos diferentes para conferir respostas, acabava não dando tempo. Pessoalmente, já entreguei 

provas com questões em branco de exercícios que considerava ter a capacidade de fazer. As 

verificações muito extensas acabavam, muitas vezes, cansando a mente.  

Acredito que seja somente isto. Se for alterar algo na avaliação deixe a primeira questão intocada: um 

exercício dissertativo pedindo um comentário sobre toda a matéria dada é fatal, não tem como “enrolar” 

nem como enganar. O aluno tem que aprender mesmo! 

Grato e, no contexto geral, foi muito bom o método utilizado e muito produtivo o semestre. 

____________ 

Ao Professor Moreira 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – M. A. Moreira  et al.    v.22 n.3  2011 
 
 

22 
 

 Confesso que, de início, fui um tanto resistente ao método empregado, pois é totalmente 

diferente do que tinha idealizado por “aula”, um conceito que venho construindo desde meus primeiros 

anos. Entretanto, foi bom “desconstruir” o conceito para agora ter algo novo reconstruído, ainda mais 

depois de tantos anos de “mesmice”. E o mais importante de tudo isso, foi que, no fim do semestre 

(quando estava lendo o “Mundo assombrado pelos demônios”, de Carl Sagan), me dei conta desta 

minha resistência à mudança e de que ela não era saudável, ainda mais no meio em que vivemos, onde 

a Ciência se impulsiona por mudanças e correções, principalmente mudanças em ideias até então 

dogmáticas, como a minha visão sobre uma aula. 

 Quanto às aulas em si, achei muito produtivas as atividades que fazíamos em aula e, ainda por 

cima, muito “pensativas” as atividades que propunham uma explicação conceitual de algum fenômeno, 

ainda mais porque eram debatidas no grupo, quando um acabava complementando ou criticando a 

ideia/explicação do outro, o que muitas vezes acabávamos requisitando a ajuda da Thaís ou do Glauco. 

 Não gostei muito de fazer os Mapas Conceituais, mas acabei clareando minhas idéias sobre 

quando li o livro que o Sr. distribuiu no final do semestre (que já devia ter lido por conselho do Sr., que 

estava no moodle desde o início do semestre). Os Mapas Conceituais enganam na primeira tentativa de 

construí-los, pois são mais complicados do que os fluxogramas que estamos mais acostumados a ver e 

fazer. Apesar de, creio eu, ter “pego o jeitinho” para fazer os mapas, não sei se são muitos úteis para 

compreensão do conteúdo. Pensando agora, eles podem ser bons para ajudar na organização dos 

pensamentos, mas só se o conteúdo já foi entendido. 

 A Thaís e o Glauco exerceram um papel muito importante na sala de aula, pois, ao meu ver, nós 

alunos apresentamos certa relutância para falar com o professor em certos casos e esta relutância não 

se mostra presente com os “monitores”, creio eu que por ter um tratamento não tão formal. Observava 

muito isto também quando fazia parte do PIBID e dava monitoria em sala de aula para alunos de Ensino 

Médio. 

 Além da aula teórica, o que colaborou, e muito, para o meu aprendizado da matéria foram as 

aulas práticas de laboratório, onde, em alguns experimentos, sentia aquele “click” de quando uma coisa 

é aprendida e “apreendida”, e não consigo conter um sorriso. Entretanto, acho que alguns experimentos, 

por mais básicos e demonstrativos que sejam, deviam ser revistos e substituídos por uma aula mais 

liberta, se é que seja possível, onde, por exemplo, o  aluno possa conectar resistores, capacitores e 

indutores de várias ordens de grandezas e de variados modos de associação para observar as 

diferenças que estas ações implicam. Me refiro a uma aula com um roteiro menos específico, onde 

talvez o aluno possa regê-la. 

 Gostaria, por fim, agradecer o Professor Moreira por ter proporcionado a junção de todas estes 

fatores positivos ao longo do semestre. 

Um abraço. 

___________ 

 

Olá Thaís, 

Acho que o sistema de entregar o conteúdo impresso funciona, pois facilita a concentração na 

explanação do professor que, por sua vez, é muito clara e abrangente.  
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O tempo dedicado para fazer os exercícios em aula é bom, apesar deles serem desenvolvidos, 

na sua maioria, em casa. Isso ocorre porque alguns dos exercícios exigem concentração e um pouco de 

estudo preliminar, a aula acaba ficando dispersa, sobretudo quando o professor se ausenta. Entretanto, 

a possibilidade de discutir e esclarecer as dúvidas entre colegas, monitores e professor, é ótimo! 

Questiono o sistema de avaliação subjetiva em relação ao aluno referente sua participação em 

aula. O julgamento aparente pode ser falho. Foi bom trabalhar com vocês! 

Atenciosamente, 

___________ 

 

Bom, primeiramente gostaria de dizer que eu achei muito proveitosa a cadeira como um todo. Eu 

havia feito Física III anterior ao que o Moreira ministrou e havia sido reprovado. No semestre em que 

obtive D, o professor era tremendamente ruim, desorganizado e desencorajador, de tal maneira que eu 

não sentia a mínima vontade de ficar em sala de aula. Além disso, de tão desestimulante que era o 

professor eu sequer tinha vontade de estudar sozinho. Naquele semestre acabei não indo mais às aulas, 

não estudando em casa e assistindo aos jogos da Copa do Mundo. Resultado, após uma reprovação – 

mesmo sabendo que fora por “vagabundagem” – muitos questionamentos sobre a minha própria 

capacidade intelectual vieram à tona. Questionamentos quanto a dar continuidade no bacharelado em 

Física, quanto ao futuro profissional que teria pela frente. Ainda a respeito disso, acredito que a 

aprovação/reprovação de determinado aluno só dependa dele mesmo. Entretanto, o professor tem papel 

fundamental na motivação e na disseminação dos porquês do estudo de cada conteúdo. Se pegarmos a 

história da ciência, iremos ver que determinados professores têm o potencial de estimular o surgimento 

de grandes mentes. Apenas para exemplificar, podemos pegar o caso de Helmholtz que fora 

pesquisador e além disso professor de Física. Dois de seus alunos foram apenas Max Planck e Hertz. 

Seria essa uma tremenda coincidência? Acredito que não. Dito isso, irei analisar ponto a ponto a 

metodologia do professor Moreira e fazer algumas sugestões e críticas. 

 Poucas aulas expositivas: em se tratando das 4 físicas básicas e as cadeiras básicas de 

Matemática, sempre existe duas possibilidades de forma de estudo: assistindo a aula, estudando pelo 

livro ou os dois ao mesmo tempo. Particularmente eu tinha mais preferência e mais facilidade em assistir 

a aula, uma vez que acreditava absorver e memorizar melhor o conteúdo. Existem grandes professores, 

como Feyman, que são grandes comunicadores além de professores. Nesses casos, em que 

professores tem um certo “dom” para a comunicação interpessoal, muitas vezes o estudante não lembra 

apenas o conteúdo em si, mas também a entonação com a qual o professor proferiu suas frases. 

Enquanto isso, o livro é algo estático e que pode dificultar a vida de quem tem pouca experiência de 

estudar sozinho. A grande dificuldade aí é a de ter os grandes professores. Entretanto, com a existência 

da fibra ótica e do seu crescimento de uso comercial, existe aí a possibilidade de troca de informações 

“pesadas” – como um vídeo –  em questão de segundos. Além disso, existe uma ferramenta fantástica 

chamada Youtube. Se fuçarmos um pouco nessa ferramenta de armazenamento do Google, iremos 

encontrar uma série de aulas de Física e Cálculo que são ministradas em institutos renomados como 

MIT, Berkeley e outros. Sobre isso, vale o comentário que assistir uma aula pelo Youtube e se fazer 

presente em qualquer aula numa universidade é equivalente. Para confirmar isso, basta fazer um teste. 
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Em alguns casos, chega-se à conclusão de que é melhor assistir uma aula na internet com um bom 

professor ao invés de assistir a aula de um professor substituto de Matemática. 

Com isso, estou exemplificando que existe uma possibilidade que há 10 anos não existia. Ter o 

mesmo padrão de aula presencial e à distância. Então fica aqui uma dica, gravar as aulas expositivas e 

hospedá-las em algum servidor – por exemplo, Youtube –  e passar os links para que os alunos possam 

assisti-las em casa. Com isso, há a possibilidade de aumentar o tempo para a resolução das tarefas em 

sala de aula. 

 Tarefas em sala de aula: como se passa em uma cadeira de Física ? Resolvendo as listas de 

exercícios. Não há outra maneira. Então, ter a possibilidade de resolver as tarefas em sala de aula, 

sabendo que há pessoas de alto nível – como o professor e os doutorandos – para ajudar  em qualquer 

momento de “desespero” em um exercício complexo  é muito reconfortante. Além disso, não há muita 

“perda de tempo” num exercício que certamente já foi resolvido diversas vezes anteriormente. 

 Mapas Conceituais: sei que mapas conceituais se parecem muito com fluxogramas. E sobre 

fluxogramas sei que são utilizados muitas vezes em empresas por um motivo em essencial: ser a forma 

mais fácil de mostrar qualquer tipo de conexão para pessoas que nem sempre são geniais e formados 

na UFRGS. Entretanto, ainda não tenho uma opinião concreta sobre o assunto. 

 Provas extensas: o único problema de uma prova extensa e ininterrupta é que quando o tempo 

vai para infinito, a probabilidade de erro em algo substancial que vá atrapalhar o resto de um exercício 

também vai para infinito. No resto, é apenas uma ferramenta que aumenta a gama de exercícios e faz 

com que a “amostra” do conhecimento do aluno possa sair o mais correta possível. Agora, voltando à 

questão das tarefas que são avaliadas durante o semestre, elas devem ser a forma mais fiel de avaliar 

um aluno, uma vez que analisam o desempenho em um período longo. Ao contrário de uma prova, que 

analisa o desempenho do aluno em um “dt”. 

 Tarefas em grupo: está aí um grande problema. A maioria dos grupos teve um bom 

desempenho, apesar disso houveram algumas pessoas que “se jogaram nas cordas” e não contribuíram 

muito para a discussão. E isso aconteceu apesar de estarmos num grupo seleto de alunos da segunda 

melhor universidade brasileira. Então, deve-se tomar muito cuidado em tentar extrapolar esse modelo de 

aula para outros lugares. Certamente se a mesma metodologia fosse usada no Ensino Médio, seria uma 

bagunça. Enfim essas são apenas algumas opiniões sinceras, certamente há mais questões a serem 

discutidas, mas deixo isso para os outros colegas. 

Abraço. 

______________ 

 

O que o senhor propôs foi no mínimo interessante e peculiar. As pequenas aulas de explanação 

teórica na qual nos focávamos mais na fenomenologia do que na matemática por trás foram muito 

importantes. Concordo plenamente que a fenomenologia é algo de suma importância, pois muitas vezes 

na prática, no laboratório, acabamos nos deparando com situações na qual não sabemos exatamente o 

que está em ação e, nestes momentos, em nada importa a matemática, mas sim um bom entendimento 

dos fenômenos que podem estar acontecendo. 
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Estas pequenas explanações com a posterior aplicação nos exercícios feitos em pequenos 

grupos são muito boas, pois com isso acabamos consolidando as informações recém absorvidas em 

conhecimento, principalmente quando temos que discutir os problemas. 

São em alguns trechos destas discussões que agora estou recordando para escrever isso. 

Ficaram. Entretanto, um problema acaba vindo com a falta de rigor matemático: o resto do curso não 

está adaptado a este sistema, e foi com alguma surpresa que no início deste semestre me vi entendendo 

perfeitamente a fenomenologia da luz se propagando e gerando um campo magnético e um elétrico, 

ambos perpendiculares entre si e em relação ao movimento da luz, mas, a matemática disso não estava 

lá. 

Hmmm... Mas isso não é um problema do método, e sim do aluno, que não se dedicou com 

afinco na parte da matemática. Esta parte só vem com dedicação e muito cálculo. Infelizmente, a parte 

matemática da física não pode ser colocada com tanta facilidade em nossas cabeças quanto as ideias 

básicas de um processo físico. Uma pena.  

Enfim, me alongo nesta carta, mas, foi muito bom ter aula com o senhor. O método surtiu um 

bom efeito, principalmente no entendimento de fenômenos que, creio, é o principal papel de um cientista. 

Os momentos para execução das tarefas foram importantíssimos na criação e construção deste 

conhecimento, fundamentado não na réplica, mas na discussão sobre o que foi explanado. 

Desde já grato pela oportunidade de participar também desta pós-avaliação, 

_____________ 

 

  Eu, particularmente, não gosto dessa idéia de ensino à distância. Prefiro aulas presenciais, pois 

acredito que facilite muito a compreensão do conteúdo em questão. 

Quanto à minha opinião sobre as aulas de Física III. Gostei bastante da forma como a cadeira foi 

ministrada. Tenho certeza de que esta foi a disciplina em que obtive o maior conhecimento conceitual, 

em relação às outras. Gostei bastante do número de exercícios, pois na minha opinião eles facilitam 

bastante o aprendizado. 

 Não sei se a resposta deveria ser enviada pelo moodle. Espero que sim. Perdão pela demora. 

_______________ 

 As interações aluno-aluno foram proveitosas, entretanto a interação aluno-professor foi muito 

acanhada pois a presença do professor na sala de aula foi prejudicada pelos congressos e outras 

atividades extra-classe. Penso que o material resumo dos conteúdos das aulas foram importantes mas 

faltou um pouco mais a participação do professor na explicação dos conteúdos e resolução de alguns 

exercícios em sala de aula. 

___________ 

 

FISICA III – 2012/1 – Opiniões dos alunos 

 

 Eu acho que a forma como a cadeira está sendo dada muito é satisfatória. O sistema de 

(geralmente) termos meia aula expositória  e meia aula de tarefas parece bem eficiente, pois a aula não 
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se torna maçante (sonífera). E ao resolver os exercícios em aula logo em seguida de vermos a teoria, faz 

com que as dúvidas surjam e possamos resolvê-las com auxílio dos colegas e professores.  

 O eletromagnetismo é um conteúdo complicado por si só, devido a sua natureza abstrata, mas 

os professores estão lidando muito bem. E também são muito atenciosos. Estão de parabéns! 

A única coisa que eu sinto falta  é de uma lista de exercícios para se resolver em casa opcionalmente, 

pois embora resolvemos problemas em aula eles são poucos e talvez uma lista com mais exercícios 

fosse útil. 

________ 

 Tenho gostado das aulas de Física III, o esquema de avaliação é bom e fazendo trabalhos em 

aula estudamos com antecedência para a prova e não deixamos tudo para última hora. Acho que faltou 

uma abordagem mais aprofundada em cima de circuitos, tenho tido dificuldade nos exercícios em que 

temos que resolver problemas com eles, talvez se tivessem esperado para inserir eles após o 

magnetismo, teria sido mais completo e “absorvível”.  

_________ 

 Achei a estrutura das aulas extremamente benéfica ao aprendizado, pois sou “vagabundo” e em 

aulas mais tradicionais acabo aprendendo pouco por ter preguiça de fazer as tradicionais listas de 

exercícios, enquanto as tarefas em aula são leves mas ao mesmo tempo constroem     um aprendizado 

global da matéria apresentada. Além disso, a apresentação teórica dada no início de algumas aulas 

permite que acompanhe a matéria sem ficar tedioso, e as tarefas, novamente, fixam o que foi 

apresentado de forma eficiente. 

________ 

 As aulas no geral são boas, talvez um pouco corridas, mas eu prefiro assim do que enrolar. 

 Em termos de exercícios (tarefas), acho que é um bom método quando não exigem pro 

mesmo dia. Só tenho uma reclamação: algumas questões ficam confusas e não transmitem exatamente 

a pergunta. 

 Sobre a prova, embora longa, meu problema com ela foi sobre questões do tipo: “temos um 

caso... fale tudo que puder”, pois posso escrever muita coisa e mesmo assim não abordar algo mais 

importante, perdendo tempo de prova. 

________ 

 Gosto do cuidado que tem tido com conceitos básicos, de forma a não se super enfatizar o 

lado quantitativo das coisas. 

 Acho que o sistema de tarefas demanda maior empenho mínimo por parte do aluno, bem 

como a presença do mesmo em sala, o que nem sempre me agrada, mas ele certamente parece ter bom 

resultado, e por vários motivos. 

 Primeiramente, ele exige a atenção e envolvimento ativo do aluno. Gerando pequenos 

debates entre os grupos bem como reflexão individual, creio que tal sistema favoreça um 

desenvolvimento mais orgânico, natural, do conhecimento. O fato de dúvidas mais específicas serem 

respondidas dentro do grupo ainda permite um tratamento mais eficiente e direcionado se comparado a 

uma exposição genérica e voltada a uma aula inteira, uma vez que dúvidas mais simples são 

frequentemente sanadas dentro do grupo entre os colegas. 
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 Creio que as atividades bem como as aulas (no sentido geral de exposições à turma inteira) 

têm em geral sido capazes de tomar vantagem destes pontos positivos. 

 Como dito anteriormente, contudo, este é um sistema  que toma bastante tempo, de forma 

que me parece que se perde “amplitude” em favor de um maior entendimento das peças fundamentais o 

que não é em si um problema, mas algo que deve ser balanceado. Me parece possível que tarefas um 

pouco menores ou em menor número, mas  que mantenham qualidades,  anteriormente descritas, 

aliadas a  uma exposição um pouco mais abrangente seriam o ideal. 

 Tenho dito isto, é minha opinião que a disciplina tem sido transmitida de uma forma boa até 

aqui. 

_____________ 

 As tarefas têm sido muito extensas, deixando pouco tempo para o aprendizado do conteúdo. 

 As aulas não são muito esclarecedoras, as fórmulas são, na maioria das vezes, apenas 

expostas, e o modo como se chegou a elas não é explicado, como naquele exemplo do E


 de um dipolo, 

lembra? 

 Ficamos tentando adivinhar o que está acontecendo nos problemas, e aplicar as fórmulas, 

apenas, é frustrante.  

 Esperamos que o conteúdo seja melhor explorado em aula, otimizando a resolução das 

tarefas e o uso do tempo. 

 Em geral, gostaríamos que as tarefas fossem mais curtas, e preferencialmente aplicadas 

após uma explanação, com a resolução de exemplos no quadro, etc. 

 A tarefa 11 foi extremamente confusa. A correção não teve nenhuma observação só certos e 

errados. 

_______________ 

 A metodologia usada em aula é útil e eficaz pois  instiga os alunos a resolverem exercícios e 

procurar explicações para os fenômenos. Por esse motivo acredito que nas provas poderiam ser feitas 

questões mais focadas a algumas situações específicas e depois ser requisitado o caso geral. 

 As demais considerações a respeito da disciplina, creio que está adequada, somente 

acrescento a sugestão de serem apresentados, em algumas situações e tópicos, casos do conteúdo em 

equipamentos ou explicações para pesquisa científica. 

________________ 

 Eu gostaria que a aula fosse um pouco mais expositiva e que as tarefas fossem um pouco 

menores porque apesar de achar as discussões muito produtivas dificilmente conseguimos acabar as 

tarefas nas aulas. O restante está ótimo, acho que a questão de ter tarefas constantemente e de as 

discutirmos muito é produtiva dando a oportunidade de defender as ideias perante os colegas de grupo e 

ouvir as deles. Acho o moodlle muito bem utilizado, pois tenho acesso ao material de qualquer lugar, é 

como se pudesse ter o material inteiro de Física III sempre comigo. 

_________________ 

 Desde que entrei na UFRGS, e no curso de Física, essa é a primeira disciplina que eu 

considero estar sendo trabalhada de maneira condizente ao título ‘nível superior’. 
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 Não que não tenham havido bons professores e bom aproveitamento do conteúdo até então, 

porém não houve mudança significativa do método aplicado nos colégios: o professor vomita o conteúdo 

em aula e os alunos tentam aproveitar esse tempo ao máximo para engoli-lo, depois se submetem a 

listas intermináveis de exercícios a fim de absorver o conteúdo. Esse método é falho, o aluno não é 

estimulado a pensar sobre o conteúdo, não é estimulado a pensar sobre nada, apenas a realizar trabalho 

braçal. Isso pode funcionar com cadeiras de matemática, afinal é uma linguagem, mas para as da 

filosofia da natureza era de se esperar que fôssemos postos fora de nossa zona de conforto, a pensar!  

 O método que consiste em nos reunirmos em grupo para debater o conteúdo, está se 

mostrando, pelo menos para mim, o mais eficaz em termos de absorção de conceitos e aprendizado. A 

verdade seja dita, contudo, sinto um pouco de falta de mais exposição do conteúdo por parte dos 

professores. Sei que estão a nossa disposição a qualquer momento para esclarecer duvidas, porém, as 

vezes me sinto um pouco impertinente ao requisitar ajuda a cada questão das listas propostas. Talvez 

coisa de minha cabeça. 

 O que mais me agradou foi o método de avaliação adotado, não entendo como ainda se 

adotam provas e exames para medir conhecimento em plena Universidade, ao meu ver isso só mede 

esforço. Novamente, pode funcionar em turmas superlotadas de Cálculo, por exemplo, pois se trata de 

uma linguagem matemática, e métodos mais próximos aos alunos seriam inviáveis com 70, 80 alunos, 

mas em turmas menores ainda tenho fé que haja um meio mais adequado de se medir o conhecimento 

adquirido. 

 Se o objetivo desse levantamento de opinião é aprimorar o método já adotado, acho bom, 

acredito que sempre podemos melhorar algo, a desculpa de que em ‘time que está ganhando não se 

mexe’ para mim só cola para preguiçosos. E apesar de acreditar que não mudariam a metodologia 

adotada, peço que não a mudem! Está funcionando melhor do que qualquer outra que já fui submetido, e 

creio não ser o único. 
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A MODO DE CONCLUSÃO 

 

 A finalidade deste texto é apenas a de dar um exemplo de uma possível estratégia de ensino 

centrado no aluno sem abandonar completamente a estratégia tradicional muito centrada no professor. 

Na proposta apresentada há uma descentração do professor como expositor e uma maior centralização 

no aluno como aprendiz ativo.  

 

 Embora o relato feito apresente dados de 2010 e 2012, a estratégia das Atividades Colaborativas 

Presenciais foi utilizada pelos autores em outras oportunidades, o primeiro deles como professor da 

disciplina Física Geral III e os outros, estudantes de doutorado, sempre apenas um deles, como monitor. 

É importante deixar claro que a proposta implica a participação de um professor e um monitor. 

  

 Do ponto de vista dos autores os resultados sempre foram satisfatórios, maior participação dos 

alunos, maior interação social entre professor/monitor e alunos bem como entre eles mesmos, maior 

índice de aprovação na disciplina. Não foi feita nenhuma pesquisa para comprovar estes resultados. É 

simplesmente a percepção dos autores. 

  

 Da perspectiva dos alunos de um modo geral, a receptividade foi boa. Quando consultados, 

vários deram respostas altamente favoráveis. Por outro lado, alguns foram reticentes, o que seria de 

esperar em uma cultura em que professor “dá a matéria” e os alunos anotam para estudar depois, na 

véspera das provas. 

 

 Mas o mais importante deste texto é a apresentação da estratégia e o relato de sua 

implementação em situação real de sala de aula para estimular professores a saírem do modelo da 

narrativa (Finkel, 2008), da educação bancária (Freire, 1996) e se aproximarem da aprendizagem ativa e 

da prática deliberada (Wieman, 2013), sem perderem sua fundamental posição de facilitador da 

aprendizagem. Obviamente, existem outras estratégias nessa linha e a que foi objeto deste texto pode 

ser modificada, adaptada e outros contextos. O importante é a mudança. 
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APÊNDICE 1: Plano de Ensino 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE FÍSICA 

Departamento de Física 

2º semestre de 2010 

 

DISCIPLINA: Física Geral  III  A 

CÓDIGO: FIS01201 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 x 1h40min (18 semanas)  

CRÉDITOS: 04 

PRÉ-REQUISITOS: FIS01201 e MAT01354 

POPULAÇÃO ALVO: Estudantes do curso de Física 

  

 

SÚMULA DA DISCIPLINA: 

 

 Força elétrica. Campo elétrico. Leis de Gauss. Potencial elétrico. Capacitores e dielétricos. Corrente 

elétrica e resistência elétrica. Força eletromotriz. Circuitos de corrente contínua. Campo magnético. Lei 

de Ampère. Lei de Faraday. Indutância. Propriedades magnéticas da matéria. Equações de Maxwell. 

Atividades colaborativas presenciais sobre estes tópicos. 

 

OBJETIVOS: 

Proporcionar aos alunos o conhecimento e a compreensão significativa dos conceitos, leis e 

princípios básicos do Eletromagnetismo e sua aplicação na solução de problemas típicos. 

Habilitar os alunos a equacionar um problema físico, fazendo uso extensivo e ilustrativo dos 

conteúdos aprendidos nas disciplinas de Cálculo. 

Habilitar os alunos a desenvolver processos lógicos e linhas de raciocínio que lhes sejam úteis 

na continuação de seus estudos. 

Habilitar os alunos a utilizar técnicas básicas de medida e de análise de dados de investigação 

científica de fenômenos elétricos e magnéticos. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Área 1: Lei de Coulomb. Carga e matéria. Campo elétrico e sua ação sobre cargas puntiformes e dipolos 

elétricos. Lei de Gauss da eletricidade e suas aplicações. Potencial elétrico e sua relação com o campo 
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elétrico. Comportamento de um condutor isolado. Energia potencial elétrica. Capacitância: definição e 

cálculo. Energia armazenada em um campo elétrico. 

 

Área 2: Corrente e densidade de corrente elétrica. Resistência, resistividade e condutividade elétrica. Lei 

de Ohm. Transmissão de energia em um circuito elétrico. Força eletromotriz. Cálculo de correntes e 

diferenças de potencial em circuitos elétricos simples. Leis de Kirchhoff. 

 

Área 3:  Lei de Faraday-Lenz. Indutância: definição e cálculo. Energia armazenada em um campo 

magnético. Propriedades magnéticas da matéria: paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo. 

Campos magnéticos induzidos e correntes de deslocamento. Lei de Ampére generalizada. Lei de Gauss 

do magnetismo. Equações de Maxwell. Corrente alternada. Oscilações eletromagnéticas. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

O desenvolvimento da disciplina constará de breves aulas teóricas e atividades colaborativas 

presenciais.   As aulas teóricas serão miniaulas expositivas, nas quais o professor expõe e desenvolve o 

assunto, ilustrando-o com exemplos e a discussão de questões e problemas típicos. Nas atividades 

colaborativas os alunos realizarão tarefas em sala de aula subdivididos em pequenos grupos, orientados 

pelo professor, por um ajudante (monitor) e por notas de aula. 

 

AVALIAÇÃO (turma A): 

1. Serão realizadas 3 (três) verificações (V1, V2, V3) no decorrer do semestre. A cada uma das 

verificações será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

2. Serão desenvolvidas atividades  (tarefas) colaborativas , recursivas, em sala  de aula. 

O aluno estará aprovado se: 

1. Tiver realizado todas as verificações, tendo obtido pelo menos nota igual ou superior a 3 (três) 

em cada uma delas; a média das verificações (MV) será dada por MV = (V1+V2+V3)/3. 

2. Tiver comparecido a 75% das atividades colaborativas  e entregue todos os relatórios das 

tarefas (T). Será atribuída uma média MT onde MT =  (soma das notas de relatórios) / (número 

de relatórios). 

A média final MF será dada pela equação MF = 0.5 MV + 0.5 MT 

 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DO CONCEITO FINAL: 

 

O conceito final será atribuído obedecendo a seguinte tabela. 

A: 9,0 < MF < 10,0 

B: 7,5 < M F < 9,0 

C: 6,0 < MF < 7,5 

D: CF < 6,0 

FF: Falta de frequência  
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Recuperação: o aluno que tiver obtido nota inferior a 3 (três) em uma  ou mais verificações poderá 

recuperá-las, apenas uma vez. As tarefas de sala de aula poderão ser refeitas, recursivamente, ao longo 

do semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

[1] HALLIDAY, D., RESNICK, R. & J. WALKER. Fundamentos de Física. volume 3: "Eletromagnetismo". 

Editora: Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro. 6
a
 Edição. 2003. 

 

[2] TIPLER, P.A. Física para cientistas e engenheiros. 4
a 
Edição, Vol. 2, LTC Ed., RJ, 2000.  

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA: 

 

[3] NUSSENZVEIG, H.M. Eletromagnetismo, Curso de Física Básica. Vol. 3. Editora Edgard Blücher, São 

Paulo (1997). 

 

 [4] FEYNMAN, R.P., LEIGHTON, R.B. & SANDS, M. The Feynman Lectures on Physics, vol. 2, Addison-

Wesley, Reading (1963).  

 

SEMESTRE LETIVO: de 09.08.2010 a 23.12.2010. 

 

PROFESSORES DA DISCIPLINA:  

 

Marco Antonio Moreira - Turma A 

 ----------------------------    -  Turma B 

 

 

MONITORES (Turma A): 

Thaís Rafaela Hilger (Doutoranda PPGEnFis) 

Glauco Cohen Pantoja (Doutorando PPGEnFis)  

 

 

HORÁRIOS: 

Turma A - 2ª e 6ª  10:30-12:10h 

Turma B – ------------------------ 

 

 

CRONOGRAMA 

 Área 1:  de 09.08.2010  a 15.09.2010 

1º Verificação:  17 de setembro de 2010 
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Área 2: de 22.09.2010  a  20.10.2010 

2° Verificação:  22 de outubro de 2010 

 

Área 3: de 25 de outubro de 2010 

3° Verificação: data a ser definida 

 

Recuperações: 13 de dezembro de 2010 
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APÊNDICE 2: Exemplo Folha de Soluções (Tarefa 15) 
 
 

1. A fem depende de  
  

  
 não de i;  não há corrente, mas 

  

  
  é máxima nesse momento. 

 
2. Vai ser dissipada no resistor sob a forma de calor. 

3. C e L só dependem da geometria,        e        o uniformes,    
 

 
 
  

 
          

 

 
            

4. 

 

            

 

     
  

  
    

  

  
            

 

  
  

  
                                             

           
 

  
   

                        

   
    (Devem estar bem afastadas para que se possa  desprezar a  indução   mútua.) 

                      
                

5)                                  
  

  
   

   

  
 

   

  
   

 

                                                                                                                
 

 
     

 

  
   

 

  
 

          

 

 

 
     

 

  
    

 

  
 

 

 

 
(Deve estar muito afastadas para que se possa desprezar a indução mútua.) 

 

6) 
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APÊNDICE 3: Anexo da Tarefa 16 
 

 

 Assim como no caso elétrico, muitas propriedades magnéticas da matéria podem ser explicadas 

em termos de dipolos (magnéticos neste caso) sob a ação de um campo (magnético) externo. 

Começaremos então por analisar o comportamento de um dipolo magnético num campo magnético 

externo. 

 

1. Dipolo magnético num campo magnético externo 

 

 Já estudamos (secção 29.9) que quando um dipolo magnético é colocado num campo magnético 

uniforme, a força resultante que atua no dipolo é nula, existindo apenas um torque                que 

comunica um movimento de giro ao dipolo no sentido de fazer o seu momento de dipolo alinhar-se com o 

campo externo     . O problema que é importante resolver agora (a fim de poder compreender os 

mecanismos que explicam o comportamento magnético dos materiais) é o seguinte: O que acontece 

(quais são as forças atuantes) quando se coloca um dipolo magnético num campo magnético não-

uniforme? 

 

 Consideremos uma pequena espira circular de 

corrente colocada no campo magnético indicado na 

Figura1. Este campo é não uniforme, pois diminui de 

intensidade na direção Z, conforme indica a separação das 

linhas de força. Por questão de simplicidade, o campo foi 

considerado simétrico em torno de Z e assemelha-se, 

portanto, ao campo criado por um solenóide próximo de 

uma de suas extremidades. É importante notar que o 

campo representado não inclui o campo magnético criado 

pela própria espira. Queremos determinar a força exercida 

na espira de corrente pelo outro campo que chamamos, na 

falta de um nome melhor, de campo externo. A força 

exercida na espira pelo seu próprio campo é certamente 

nula, portanto podemos ignorar o campo da espira nesta 

discussão. 

  

Examinando o problema, verificamos de imediato que, sendo a espira de corrente colocada 

numa posição qualquer “dentro do campo”, atuará sobre ela um torque fazendo-a girar no sentido de 

alinhar o seu momento magnético com o campo magnético externo. Devemos, portanto, considerar o 

dipolo magnético na posição indicada na Figura1 (alinhado com    .) para saber o que mais lhe 

acontecerá depois ou mesmo durante o processo de alinhamento. 
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Se você estudar a situação da Figura 1, rapidamente concluirá que existe uma força resultante 

atuando no anel de corrente. Esta força aparece devido ao fato de que o campo     tem uma componente 

radial    
     . Convença-se a) que a componente      

      não produz força resultante sobre a espira, b) que a 

componente    
      sempre produz uma força resultante que aponta na direção em que B

1
 aumenta, desde 

que                 estejam alinhados. (Verifique se isto ocorreria se aumentasse de intensidade na direção Z, 

em vez de diminuir). 

 

Podemos, de maneira bem simples, demonstrar o resultado do parágrafo anterior e ao mesmo 

tempo calcular o valor da força atuante no dipolo magnético, utilizando: 

a) o conceito de energia potencial de um dipolo magnético colocado num campo magnético 

(secção 29.9) 

                           U =                

b) o princípio de conservação da energia que nos permite escrever que o módulo da força 

atuante do dipolo pode ser calculada por  F = - 
  

  
,  pois F dz = dU, isto é, se damos um deslocamento 

dz na espira, o módulo da força F atuante sobre ela realiza um trabalho Fdz que, para que a energia total 

se conserve, deve ser igual e de sinal contrário à variação de energia potencial da espira, dU, acarretada 

pela mudança da posição desta. 

  

 No caso (Figura 1) em que              são paralelos, obtemos para a energia potencial do 

dipolo:                               

                              U =                  = B 

resultando com isto, para a força atuante no dipolo,   F =   
  

  
 

 

 Esta expressão mostra que quando   
  

   
  > o (ou seja , B cresce na direção Z), resulta F > o (ou 

seja,    dirigida segundo Z) e que quando  
  

   
  < o (ou seja, B decresce na direção Z), resulta F   o (ou 

seja,     dirigida no sentido contrário a Z). 

 

 

 Se o dipolo é paralelo ao campo externo, a força atuante no dipolo aponta na direção em 

que o campo cresce. 

  
 Imaginemos agora que o nosso dipolo magnético seja mantido com o seu momento de dipolo       

apontando no sentido contrário ao de         (       e        antiparalelos). Este caso, por incrível que pareça, vai 

nos ser útil no estudo das propriedades magnéticas da matéria: 

 

 Energia potencial do diplolo: U = B 

                                                             
1
  B significa intensidade, módulo, do vetor     e F significa o mesmo para o vetor   .
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            Força atuante no dipolo: F =  -  dB/dz 

  

Conclusão:  

 

 Se o momento de dipolo é antiparalelo ao campo externo, a força atuante no dipolo aponta na 

direção em que o campo decresce. 

 

 Finalmente, apenas para relembrar: 

 

 Se o campo externo for uniforme, a força atuante no dipolo é nula. 

 

 

2. Comportamento Magnético da Matéria 

 

 No estudo do campo magnético consideramos até agora o momento de dipolo, apenas em 

campos magnéticos estabelecidos no vácuo, isto é, na ausência de meios materiais. No entanto, na 

maioria dos casos de interesse prático como máquinas e dispositivos elétricos, os campos elétricos e 

magnéticos se estabelecem através e em torno de materiais. 

  

 Nesta e nas seções 32.6, 32.7 e 32.8 do Halliday-Resnick estudaremos as propriedades 

magnéticas da matéria procurando esclarecer os seguintes pontos: 

 

I) como se comportam as diferentes substâncias quando colocadas num campo magnético; 

II) como se pode explicar estes comportamentos através de modelos clássicos baseados na 

estrutura atômica da matéria; 

III) como se modifica um campo magnético pela presença de um material; 

IV) como se explicam as propriedades magnéticas que aparecem espontaneamente na 

natureza (irmãs, magnetismo terrestre, etc.). 

 

 A substância que apresenta as mais notáveis propriedades magnéticas é, sem dúvida, o ferro. 

Propriedades similares são apresentadas pelos elementos níquel, cobalto e a suficientemente baixas 

temperaturas (abaixo de 16ºC) pelo gadolíneo, bem como por algumas ligas especiais. (Esta espécie de 

magnetismo bastante notável, importante e complicada será deixada para o fim). No entanto, todas as 

substâncias ordinárias apresentam propriedades magnéticas, se bem que muito mais fracas, mil a um 

milhão de vezes mais fracas, que as propriedades dos materiais ferromagnéticos. Na secção seguinte 

vamos nos ocupar essencialmente deste magnetismo ordinário, ou seja, do magnetismo das substâncias 

não ferromagnéticas. 
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3. Os dois comportamentos magnéticos ordinários. A maneira mais simples de evidenciar e 

caracterizar os diferentes comportamentos magnéticos 

das substâncias consiste em colocá-las num campo 

magnético não-uniforme como, por exemplo, o da 

Figura 2, que é o campo criado por um solenóide 

próximo de uma de suas extremidades. Colocando 

neste campo amostras de substâncias não 

ferromagnéticas, verificamos que algumas, como 

alumínio, por exemplo, são atraídas para a região de 

campo mais intenso (interior do solenóide), enquanto 

que outras, como o bismuto, por exemplo, são 

repelidas dessa região (ou seja, são atraídas para a 

região de campo menos intenso). Em ambos os casos, 

as forças são um milhão de vezes mais fracas que a 

força com que um pedaço de ferro colocado no mesmo 

campo seria atraído para o interior do selenóide. 

 

 As substâncias que, como o bismuto, são repelidas das regiões de campo mais intenso são 

chamadas de diamagnéticas. Por seu lado, as substâncias que, como o alumínio, são atraídas para as 

regiões de campo mais intenso são chamadas de paramagnéticas. A seguinte tabela permite avaliar a 

grandeza dos efeitos magnéticos apresentados por substâncias pertencentes às três classes citadas, 

num dispositivo semelhante ao esquema da Figura 2. 

 

 

Força atuante em 1g de amostra colocada num campo magnético com Bz = 18.000 gauss e  

   

  
 = 1.700 gauss/cm. Todos os valores são para 20ºC exceto os indicados.                                 

 

Substâncias Fórmula Força* 

   

Diamagnéticas   

Água H2O -22 dinas 

Cobre Cu -2.6 

Chumbo Pb -37 

Cloreto de ódio NaC  -15 

Quartzo SiO2 -16 

Enxofre S -16 
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Diamante C -16 

Grafite C -110 

Nitrogênio líquido N2 -10 (78ºK) 

   

Paramagnéticas   

Sódio Na +20 dinas 

Alumínio A1 +17 

Cloreto de Cobre CuC 2 +280 

Sulfato de Níquel NiSO4 +830 

Oxigênio líquido O2 +7.500(90ºK) 

   

Ferromagnéticas   

Ferro Fe +400.000 dinas 

Magnetita Fe3O4 +120.000 

   

   

 *sentido da força: +, sentido em que o campo cresce 

                               - , sentido em que o campo decresce 

 

 Para que possamos fazer uma ideia do que diferencia estas substâncias do ponto de vista da 

sua estrutura atômica, a fim de explicar seus diferentes comportamentos magnéticos, vamos analisar a 

origem da força que atua sobre elas quando colocadas num campo magnético não uniforme. Segundo o 

modelo atômico da matéria, as fontes das propriedades magnéticas desta só podem ser as correntes 

eletrônicas (principalmente as atômicas: secundariamente as nucleares) geradas pelo movimento dos 

elétrons nos átomos e moléculas. Estas correntes eletrônicas podem ser pensadas como minúsculas 

espiras de corrente, caracterizadas por um momento de dipolo magnético. Como já vimos, quando se 

coloca uma espira assim num campo magnético não uniforme:  

 

 Inicialmente verifica-se nos dipolos uma tendência a girar no sentido de alinhar os seus 

momentos magnéticos com o campo magnético externo. Em seguida, o dipolo fica sujeito a uma força 

que procura atraí-lo para a região do campo mais intenso. 

 

 Deste resultado concluímos que quando colocamos num campo magnético não uniforme um 

átomo para o qual a soma dos momentos magnéticos devido ao movimento de todos os elétrons é não 
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nula, ele fica sujeito a uma força que procura atraí-lo para a região do campo mais intenso. Dito em 

outras palavras: todas as substâncias cujos átomos, pela sua própria estrutura particular, tenham um 

momento de dipolo magnético total não nulo (dipolos magnéticos permanentes) apresentam um 

comportamento dito paramagnético, ou seja, são atraídas para a zona de campo mais intenso quando 

colocadas num campo magnético externo não uniforme. 

 

 Efetivamente, este argumento explica o paramagnetismo. Pode-se constatar que os átomos de 

todas as substâncias paramagnéticas tem um momento de dipolo     permanente, diferente de zero. 

 

4. Mas e o diamagnetismo como se explicaria? 

   

 Dentro do que acabamos de ver, o que seria necessário para que os átomos de uma substância 

fossem repelidos das regiões de campo mais intenso quando colocados num campo não uniforme? A 

resposta é só uma, se bem que pareça absurda. É necessário que os momentos magnéticos dos átomos 

se orientem na direção contrária ao campo. Será isto possível? 

  

 Ainda mais levando em conta que este comportamento é apresentado por átomos que não têm 

momento magnético permanente (pois os que o têm são paramagnéticos)? 

 

 A resposta correta é fornecida pelo fenômeno da indução eletromagnética. Quando se introduz a 

amostra no campo magnético ou, se ela já estava no lugar, quando se liga o campo magnético, correntes 

secundárias são induzidas nos átomos. Pela Lei de Lenz, estas correntes devem ser induzidas num 

sentido tal que o fluxo (campo) por elas gerado se oponha ao fluxo (campo) externo que está crescendo 

através delas. 

 

 Ou seja, em cada espira eletrônica, e portanto no átomo inteiro, é induzido um momento de 

dipolo magnético que aponta na direção contrária ao campo externo. Logo, estes dipolos magnéticos 

induzidos, antiparalelos ao campo externo, ficarão sujeitos a uma força que tende a repeli-los das 

regiões de campo mais intenso. Assim se explica o comportamento das substâncias diamagnéticas. 

 

 Como se conclui dos mecanismos apresentados para explicar os comportamentos magnéticos 

da matéria, o comportamento diamagnético é apresentado por todos os átomos, sem exceção. No 

entanto, ele só se evidencia nas substâncias cujos átomos ou moléculas são simétricos e perfeitos, para 

os quais a soma total dos momentos magnéticos de todos os elétrons é zero. Algumas substâncias se 

constituem de átomos, ou moléculas, assimétricos ou imperfeitos, nas quais a soma total dos momentos 

magnéticos de spins e órbitas eletrônicos é diferente de zero. Estas substâncias além dos efeitos 

diamagnéticos, apresentam, devido ao momento magnético permanente dos seus átomos, os efeitos 

chamados de paramagnéticos que normalmente sobrepujam os anteriores. O ferromagnetismo é um 

caso especial de paramagnetismo e por apresentar características extraordinárias, será estudado 

separadamente. 
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 Tentamos assim dar uma explicação qualitativa de diamagnetismo e paramagnetismo. Devemos, 

no entanto, dizer que não é possível analisar completamente os efeitos magnéticos dos materiais 

partindo do ponto de vista da Física Clássica, pois estes efeitos são de natureza puramente quanto-

mecânica. 

 

 Os efeitos paramagnéticos e diamagnéticos estão discutidos com mais detalhes nas seções 32.6 

e 32.7 do Halliday-Resnick, as quais fazem também parte do conteúdo desta unidade. 

 

5. Ferromagnetismo 

 

 Este assunto deverá ser estudado na seção 32.8 do Halliday-Resnick. (Trata-se de parte 

importante do conteúdo desta unidade.) 

 

6. Propriedades Magnéticas da Matéria: Resumo  

     

6.1 Não existem monopolos magnéticos; Lei Gauss para o magnetismo                         = o. A estrutura 

magnética mais simples é o dipolo magnético. 

 

6.2 Os elétrons podem produzir magnetismo de três modos: a) o magnetismo de cargas em 

movimento; b) o magnetismo do spin; c) o magnetismo do movimento orbital. 

 

6.3 Na maioria dos casos, os momentos magnéticos dos elétrons (o momento magnético do spin e o 

momento magnético orbital) se cancelam uns aos outros, de modo que não se percebe nenhum 

efeito magnético externo. 

 

6.4 No entanto, em alguns átomos ou íons os efeitos magnéticos dos elétrons não se cancelam 

completamente, de modo que o átomo, como um todo, possui um momento magnético    . Na 

presença de um         externo esses momentos magnéticos tendem a se alinhar com o campo. 

Essa tendência de alinhamento chama-se paramagnetismo. 

 

6.5 Por outro lado, alguns materiais, denominados diamagnéticos, não têm momento magnético, i.e., 

os efeitos magnéticos dos elétrons se cancelam totalmente. Contudo, é possível induzir dipolos 

magnéticos nestes materiais pela ação de um campo magnético externo. Um elétron pode ser 

considerado classicamente como uma minúscula carga negativa girando. Seu movimento orbital 

pode ser pensado como uma minúscula espira de corrente. 

  

 Mas pela Lei de Lenz correntes secundárias são induzidas nos átomos em um sentido tal que 

seu fluxo se oponha ao fluxo externo que está crescendo através delas. Portanto, em cada espira 

eletrônica, e no átomo inteiro, é induzido um momento de dipolo que aponta na direção contrária ao 
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campo externo. Logo, estes dipolos induzidos antiparalelos ao campo externo ficarão sujeitos a uma 

força que tende a repeli-los das regiões onde o campo é mais intenso. 

  

 O diamagnetismo é apresentado por todas as substâncias, mas só se evidencia naquelas cujos 

átomos ou moléculas não têm momento magnético resultante. Quando a substância é paramagnética, o 

comportamento paramagnético sobrepuja o diamagnetismo.  

 

    6.6 O ferromagnetismo é um caso especial de paramagnetismo. Os materiais ferromagnéticos têm 

regiões, chamadas domínios magnéticos, nas quais os 

dipolos atômicos estão alinhados. Entretanto, o material 

como um todo pode não apresentar magnetismo porque a 

orientação dos domínios é aleatória e seus efeitos 

externos se cancelam. Quando um material 

ferromagnético é submetido a  um campo externo, os 

domínios tendem a se orientar de acordo com  o campo, 

mas quando este é retirado os domínios não voltam 

completamente às suas configurações originais. Este 

fenômeno é conhecido como histerese e explica o 

“magnetismo permanente”. Acima de uma certa 

temperatura, chamada temperatura Curie, o material 

ferromagnético se torna simplesmente paramagnético. 

Para o Fe é 700°C. 
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