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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

ste conjunto de textos é o produto educacional  da dissertação de mestrado, de Marcelo 

Araújo Machado, apresentada no Instituto de Física de UFRGS, como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Ensino de Física e intitulada: Desenvolvimento e Implementação de Unidades 

Didáticas na Formação de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Ele tem por 

objetivo contribuir para a melhoria do ensino de Física nos cursos de formação de professores na 

modalidade Normal, em nível médio ou superior, como também, preencher eventuais lacunas 

existentes na formação de professores, em serviço, nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. A idéia foi a de elaborar unidades didáticas que auxiliem na formação de professores e 

que permitam que o conhecimento físico seja adequadamente incorporado nas aulas de Ciências. 

Nosso trabalho não tem como objetivo apresentar a Física para as séries iniciais, mas sim 

contribuir, especificamente, para a formação do docente das mesmas, pois acreditamos que uma 

transposição didática adequada destes conteúdos para as séries iniciais, deva contemplar 

primeiramente a compreensão adequada dos conceitos físicos por parte destes docentes. 

Estes textos podem ser utilizados de forma independente, tanto em pequenos cursos de 

formação, como em forma material de consulta.  Cabe ainda ressaltar, que elaboramos nosso 

material para ser utilizado como texto de apoio para docentes das séries iniciais, tanto na formação 

inicial como na continuada e, ainda, por professores da disciplina de Física ou de metodologia do 

ensino de Ciências que lecionam em cursos da modalidade Normal, tanto em nível médio como em 

nível superior. 

As unidades didáticas elaboradas, mais precisamente nos tópicos concernentes à Física, 

foram escolhidas por motivos diversos dentre os quais apontamos a inexistência, quase que por 

completa, de tópicos relacionados com eletricidade e eletromagnetismo em cursos de formação de 

professores das séries iniciais. Este assunto se encontra presente em diversos fenômenos do 
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cotidiano dos alunos. 

Outro tópico de nossas unidades didáticas trata dos modelos atômicos. Sabemos que tal 

assunto, raramente aparece nos programas da disciplina de Física do ensino médio convencional, 

porém, pensando em inovar, aceitamos o desafio com o objetivo de mostrar aos alunos e professores 

que, de forma honesta, poderíamos abordar este assunto tão interessante e fascinante, como 

também caminhar para uma reestruturação dos programas atuais de Física nos cursos de formação 

de docentes das séries iniciais. Se a formação do docente se der em nível superior, mais ainda se 

justifica um tópico de Física Moderna e Contemporânea no currículo. Mesmo que o futuro docente 

não venha a tentar transpor, didaticamente tal assunto, no mínimo, ele irá lhe proporcionar um 

conhecimento mais amplo e atual de Física e conseqüentemente do mundo em que vive. 

As outras três unidades didáticas que fazem parte deste texto (Aprendizagem Significativa, 

Mapas Conceituais e Método Científico), têm, por objetivo, proporcionar ao docente um 

embasamento sobre as teorias de ensino-aprendizagem e Epistemologia da Ciência, que são 

imprescindíveis para a formação de um docente que tem a intenção de ser um profissional com poder 

de reflexão e que vise trabalhar livre do “achismo” que, infelizmente, está presente em muitas salas 

de aula. 
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2 APRENDIZGEM SIGNIFICATIVA: UM TEXTO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

2.1 Introdução 

A aprendizagem significativa é, sem dúvida alguma, um dos termos atuais mais utilizados em 

educação. Educadores falam que os alunos devem aprender significativamente, mas afinal, o que é 

realmente aprendizagem significativa? 

A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida pelo psicólogo americano David 

Ausubel na década de 60 (MOREIRA, 1999a). Nesta época, estava, no auge, uma linha educacional 

que ressaltava elementos muitos relacionados com o treinamento do aprendiz. Diferentemente do 

cognitivismo, esta corrente não se preocupava com fatores intervenientes entre um estímulo e uma 

resposta dada pelo aluno; era baseada no reforço e no comportamento observável do indivíduo. Tal 

linha denominava-se comportamentalismo ou behaviorismo (do inglês to behavior, que significa 

comportar). O comportamentalismo teve como seu principal ícone, B.F. Skinner. Foi neste contexto 

que Ausubel começou a desenvolver e a apresentar sua pesquisa sobre aprendizagem significativa. 

Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação 

relaciona-se de modo não arbitrário com outra informação pré-existente na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Desta forma, os dois conhecimentos, o novo e o antigo, relacionam-se e formam um 

terceiro, modificado. Para exemplificarmos de forma simplificada tal processo, podemos lançar mão 

do conceito de energia cinética
1
 já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Quando o conceito 

novo de conservação de energia
2
 lhe for apresentado, este se relacionará com o conceito de energia 

cinética e, deste modo, será formado um terceiro conceito mais enriquecido. Cabe ressaltar que este 

é um processo dinâmico em que o novo conceito formado passa a ser um novo conhecimento que 

pode servir de futuro ancoradouro para novas aprendizagens (AUSUBEL et al., 1980; MOREIRA, 

1999a, 1999b). 

Este conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva do aluno, Ausubel denominou 

                                                           
1
 Energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um corpo ou partícula. 

2
 Este princípio diz que a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. 
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subsunçor, ou seja, subsunçor é todo o conhecimento prévio do aprendiz que pode servir de 

ancoragem para uma nova informação relevante para o mesmo; deste modo, se existir uma relação 

substantiva entre os dois, temos a aprendizagem significativa. 

2.2  Aprendizagem Mecânica 

Em contraponto à aprendizagem significativa, Ausubel colocou a aprendizagem mecânica. 

Este tipo de aprendizagem, diferentemente do processo significativo, ocorre quando ao aprendiz é 

apresentado um novo conhecimento, e este, por motivos variados, não o relaciona com algum outro 

que já exista em sua mente; ele, simplesmente, incorpora-se na estrutura cognitiva do estudante de 

uma forma arbitrária, não substantiva. Um exemplo de aprendizagem mecânica pode ocorrer quando, 

ao estudar para uma prova de Física, por exemplo, o aluno meramente decora fórmulas e processos 

de resolução de problemas matemáticos. É muito comum, então, ocorrer o chamado “branco” na hora 

da prova, ou então, dias depois de passada a avaliação, o aluno não consegue reproduzir as mesmas 

informações. 

2.3  Organizadores Prévios 

De acordo com a teoria de Ausubel, toda aprendizagem para ser significativa necessita que 

existam conhecimento prévio, os chamados subsunçores. No entanto, nem sempre estes elementos 

estão presentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Neste caso, Ausubel propõe a utilização dos 

chamados organizadores prévios. 

Organizadores prévios, segundo Moreira (1999a), são materiais que têm por objetivo 

preencher uma lacuna existente entre o que o aprendiz sabe e o que ele precisa saber. Porém, não 

podemos confundi-los com meras introduções de determinados assuntos. Os organizadores prévios 

possuem um grau de generalização maior do que as introduções comumente utilizadas por muitos 
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docentes. 

2.4  Condições para Existir a Aprendizagem Significativa 

Ausubel (Ausubel et al., 1980) considera duas as condições para a ocorrência da 

aprendizagem significativa: 

 Que o material instrucional seja potencialmente significativo. 

 Que exista a pré-disposição do aprendiz para aprender. 

Todo o material instrucional deve ter um potencial significativo para o aprendiz. Aqui, quando 

falamos em todo material instrucional, estamos nos referindo a figuras, gravuras, simulações, textos, 

exemplos, aula de laboratório e, até mesmo, a aula expositiva (condenada por muitos). Um professor 

pode preparar uma aula repleta de elementos bem elaborados; porém, se estes elementos não 

tiverem nenhuma relação com aquilo que o aluno já conhece, o material não tem potencial 

significativo. Isto é, se ocorrer uma aprendizagem nesta situação, é bem provável que esta seja 

meramente uma relação arbitrária de conceitos, uma memorização, uma aprendizagem dita 

mecânica. É valido salientar que não existe material significativo; se alguém quiser lhe vender um 

livro significativo, não compre (é engodo); existe sim, o material com maior ou menor potencial 

significativo. Tal potencialidade depende de quão relacionável ele é com aquilo que o aluno já 

conhece. 

A pré-disposição para aprender, por parte do aluno, é algo que, segundo Ausubel, é vital para 

que ocorra a aprendizagem significativa. Se o estudante não quiser relacionar de forma substantiva o 

novo conhecimento com algum subsunçor já existente em sua estrutura cognitiva, nem o material 

com maior potencial significativo pode ajudar. É interessante ouvir como muitos profissionais da 

educação tratam este item. Para muitos, a falta de vontade do estudante em aprender determinado 

conteúdo ou disciplina é culpa apenas do professor. Tal visão é, no mínimo, ingênua. É claro que, 

como professores, devemos utilizar recursos elaborados (potencialmente significativos), mas, muitas 

vezes, o desinteresse ou a falta de disposição para aprender por parte do estudante têm causas que 

transcendem a competência do professor em sala de aula. Não estamos aqui isentando o professor 

de toda e qualquer culpa em relação ao fracasso escolar. Mas, também, não considerar a posição e 

concepção dos teóricos de aprendizagem (os chamados construtivistas: Piaget, Vygotsky, Bruner, 

Ausubel, Kelly, Gowin, Novak, entre outros) neste aspecto, é pura falta de visão. 

2.5  Aprendizagem por Descoberta e Aprendizagem por Recepção 

Este texto foi concebido para formação de professores das séries iniciais do ensino  

fundamental, tanto para a formação inicial como para a continuada; deste modo, tal tópico se faz 

imprescindível. Neste nível de ensino, é comum a preocupação de muitos educadores em trabalhar 

com o “concreto”, pois desta forma estarão sendo construtivistas. Para muitos, trabalhar com o 
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“concreto”, principalmente nos períodos de desenvolvimento mental em que se encontram as 

crianças das séries iniciais, significa que a aprendizagem por descoberta é fundamental para que a 

criança, através de mera manipulação de objetos lúdicos, possa construir seu próprio conhecimento. 

Infelizmente, esta prática é proveniente de uma leitura equivocada que muitos educadores fazem 

sobre o que é construtivismo. Segundo Ausubel, mesmo por descoberta, a aprendizagem pode ser 

mecânica. Se a estratégia de ensino e os materiais não se relacionarem de forma substantiva com 

conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva dos estudantes, não ocorrerá a aprendizagem 

significativa. 

Definitivamente, aprendizagem por descoberta não é sinônimo de aprendizagem significativa. 

Assim como a aprendizagem por recepção, aquela que ocorre, predominantemente, através das 

aulas expositivas; também não é sinônimo de aprendizagem mecânica. Para Ausubel, qualquer 

estratégia que seja potencialmente significativa, pode promover a aprendizagem significativa. Uma 

aula expositiva que contemple este requisito pode ser facilitadora de aprendizagem significativa. 

Outra crítica pertinente muito presente nas disciplinas de Física está relacionada com as 

aulas de laboratório. Existe a idéia de que o laboratório é a salvação do ensino de Física. Mais uma 

vez, se a aula de laboratório não estiver relacionando elementos, conceitos e proposições novas com 

aquelas já existentes na mente do aluno, esta não terá êxito na promoção da aprendizagem 

significativa. As aulas de laboratório são, sem dúvida alguma, muito importantes no ensino da Física; 

porém, deve existir a preocupação de que estas sejam potencialmente significativas, pois somente 

deste modo, elas contribuirão para uma aprendizagem mais significativa. 

2.6  Assimilação 

O princípio da Assimilação foi criado por Ausubel para facilitar a compreensão do processo de 

organização de conceitos presentes na aprendizagem significativa. Para Ausubel et al. (1980), tal 

princípio pode ser apresentado através do seguinte esquema. 

 

Com base no processo acima, podemos verificar que a assimilação ocorre quando um novo 

material, potencialmente significativo a, é assimilado por um conceito subsunçor A, já existente na 

estrutura cognitiva do indivíduo. Esta interação resulta em produto A’a’. 

É interessante ressaltarmos que, após a interação entre o novo conceito e o conceito já 

existente, ambos se modificam, inclusive o material A, já presente na estrutura cognitiva do aprendiz, 

pois este não existe mais. Ele passa, então, a ser um novo conceito que poderá, futuramente, servir 

de conceito subsunçor para outras interações. 

Novo conteúdo 
potencialmente 

significativo. 

Assimilado e 
relacionado por 

Conceito existente 
na estrutura 

cognitiva 

Produto da 
interação 

a A A’a’ 
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2.7  Tipos de Aprendizagem Significativa 

2.7.1  Aprendizagem Subordinada 

A aprendizagem enfatizada, até o momento, baseia-se na relação de conceitos novos com 

conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, através de uma interação entre os dois. Este 

tipo de aprendizagem recebe o nome de Aprendizagem Subordinada, pois dá uma idéia de subordinação 

do novo conceito com a estrutura cognitiva já existente na mente do aprendiz. 

2.7.2  Aprendizagem Superordenada 

A aprendizagem superordenada, segundo Moreira (1999b), ocorre de forma diferente da 

aprendizagem subordinada. Esta não necessita de nenhum novo conceito que será assimilado por 

outros já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ela ocorre quando um novo conceito é 

adquirido a partir de conceitos subsunçores já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, ou seja, 

a interação entre conceitos subsunçores pode gerar outro conceito mais abrangente. 

2.7.3 Aprendizagem Combinatória 

Segundo Ausubel et al. (1980) e Moreira (1999b), a aprendizagem combinatória é a de 

proposições e, em menor escala, de conceitos, sem que exista nenhuma relação de subordinação e 

de superordenação com proposições ou conceitos específicos, mas sim, com um conteúdo mais 

amplo. Este tipo de aprendizagem é aprendizagem significativa, pois apresenta uma relação, não 

com elementos específicos da estrutura cognitiva do aprendiz, mas com a estrutura cognitiva 

propriamente dita. 

2.8  Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integrativa 

Segundo Ostermann e Moreira (1999), quando um novo conceito ou proposição é aprendido 

através da aprendizagem subordinada, temos uma ancoragem do novo conceito com aquele conceito 

subsunçor já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Este processo é dinâmico, ou seja, o 

conceito subsunçor, quando assimila o novo conhecimento, modifica-se. Se este processo ocorre 

uma ou mais vezes temos, então, a chamada diferenciação progressiva do conceito subsunçor. 

Quando idéias presentes na estrutura cognitiva do aprendiz forem reconhecidas como 

relacionadas; conceitos e proposições já existentes na estrutura cognitiva podem sofrer uma 

reorganização e adquirir novos significados. Este processo é denominado reconciliação integrativa. É 

relevante verificar que este processo ocorre quando temos a aprendizagem combinatória ou, então, a 
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aprendizagem superordenada. 

2.9  Implicações para o Ensino 

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel é uma teoria de sala de aula, com 

um potencial de aplicabilidade muito grande, e é em uma de suas frases mais citadas que sua teoria 

pode ser resumida (op. cit., 1980, p. viii): “Se tivesse que resumir toda a psicologia educacional a um 

só principio, diria o seguinte: o fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já sabe. Averigúe isso e ensine-o de acordo”. 

É notório que, para Ausubel, os subsunçores são fundamentais. O conhecimento prévio do 

aluno é fundamental para que o professor possa organizar estratégias didáticas potencialmente 

significativas. Conhecer o que nosso aluno já sabe não é tão simples, mas podemos lançar mão de 

elementos que podem nos indicar a direção de nossas estratégias instrucionais. Não podemos, 

simplesmente, não nos preocupar com aquilo que nosso aluno já conhece. Em sala de aula, nossa 

prática docente deve permear tais princípios, a fim de que possamos, concretamente, contribuir para 

uma desejada aprendizagem significativa por parte de nossos alunos. 

2.10  A Aprendizagem Significativa Segundo Novak 

J. D. Novak foi colaborador de Ausubel e, hoje
3
, o refinamento da teoria da aprendizagem 

significativa é feito por ele. 

A visão ausubeliana da aprendizagem significativa tem um caráter estritamente cognitivo. No 

entanto, Novak considera elementos humanísticos, como o sentir e o agir, relevantes na 

aprendizagem significativa. Segundo Moreira (1999a), para Novak, uma teoria de educação deve 

levar em consideração que o ser humano pensa, sente e age. Moreira (1999a) considera que, para 

Novak, qualquer evento educativo é, na realidade, uma troca de significados e sentimentos entre 

professor a aprendiz. 

Para Novak, a pré-disposição para aprender está intimamente relacionada com uma experiência 

afetiva que o aprendiz tem em um evento educativo, ou seja, se esta experiência for positiva, teremos uma 

facilitação da aprendizagem significativa; no entanto, quando a experiência for negativa, a pré-disposição 

para aprender por parte do estudante pode ser diminuída. 

2.11  Conclusão 

Este texto tem o objetivo de apresentar, de forma introdutória, o conceito de aprendizagem 

significativa para professores das séries iniciais do ensino fundamental. Não existiu a preocupação de 

                                                           
3
 No Brasil este refinamento é feito pelo professor Marco Antônio Moreira do Instituto de Física da UFRGS. O 

professor Moreira foi orientando de Doutorado do professor Novak na Universidade de Cornell. 
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discussão de todos elementos presentes nesta teoria. Tais elementos podem ser buscados nas 

referências bibliográficas; no entanto, ao ler este material, o professor pode construir o conceito de 

aprendizagem significativa, relacionando-o com o conceito de aprendizagem pré-existente em sua 

estrutura cognitiva que, dentro de um processo dinâmico, pode servir, futuramente, de conhecimento 

prévio para novas incursões no assunto. 

Também não temos o intuito de “catequizar” o professor, mas de apresentar um conceito que 

acreditamos ser de muita relevância para o ensino em nossos dias. 
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3 MAPAS CONCEITUAIS: UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE FÍSICA DA 

MODALIDADE NORMAL 

3.1  Introdução
4
 

Não é novidade que o ensino de Física, em todos os níveis, carece de urgentes modificações. 

Uma reestruturação na forma de se trabalhar a Física e na estrutura curricular de nossos cursos, quer seja 

no nível fundamental, médio e superior, urge. São inúmeros os problemas que fazem necessárias estas 

reformulações. Dentre vários, pode-se citar: a excessiva matematização da Física, a completa 

descontextualização da mesma, a falta de reciclagem de docentes e a disseminação de erros conceituais 

por muitos professores, que podem gerar concepções alternativas que, muitas vezes, permanecem 

arraigadas na estrutura cognitiva do estudante. Acredita-se que tais modificações devem começar desde 

as séries iniciais do ensino  fundamental e que, a formação dos docentes deste nível de ensino deve ser 

fortemente repensada. 

O ensino de Física, para futuros docentes das séries iniciais do ensino  fundamental, deve ser 

completamente diferenciado das demais modalidades de nível médio, pois, nesta modalidade, existe 

a preparação de um docente que vai introduzir os primeiros conceitos físicos no ensino  fundamental. 

É imprescindível que se evite a disseminação de erros conceituais e, também, que não sejam 

ensinados apenas conteúdos relacionados à Biologia nas aulas de Ciências, como comumente 

acontece. Este docente, também, deve ser preparado para fazer uma transposição didática adequada 

a tais níveis de ensino. 

Também é necessário que o futuro docente não encare a Física como uma ciência fria, 

pesada, extremamente difícil e muito distante de poder ser inserida no programa de Ciências das 

séries iniciais. Porém, o que ocorre é justamente o contrário (OSTERMANN e MOREIRA, 1999). Os 

futuros docentes das séries iniciais, ao passarem pela disciplina de Física, em sua maioria, levam 

adiante os estigmas anteriormente citados, pois, quando a estudaram, tiveram sua aprendizagem 

muito mais próxima da aprendizagem mecânica do que da significativa, dentro do continuum que liga 

estas duas (MOREIRA, 1999a). 

O que se verifica no ensino de Ciências nas séries iniciais é uma extrema “biologização”, em 

                                                           
4
 Esta Introdução é parte do trabalho “Utilização de Mapas conceituais como Instrumento de Avaliação na Disciplina de 

Física na Modalidade Normal: Relato de uma Experiência em Sala de Aula” (MACHADO e OSTERMANN, 2005), 
apresentado no XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física, ocorrido no Rio de Janeiro em janeiro de 2005. 
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detrimento da Física e da Química. Esta tendência é acentuada pela falta de conhecimento em Física que 

os docentes destas séries possuem. Estes não trabalham com tópicos de Física porque não 

compreendem determinados fenômenos físicos e, quando o fazem, muitas vezes, apresentam os 

conceitos impregnados de erros conceituais (OSTERMANN e MOREIRA, 1999). 

Acreditamos que uma forma de diminuir tais problemas seja ensinando Física a partir daquilo que 

o aluno já conhece. Desta forma, tem-se a intenção de que o aluno construa uma aprendizagem muito 

mais próxima da significativa. Conforme visto anteriormente, devemos reestruturar o ensino de Física para 

professores das séries iniciais do ensino  fundamental. Para isto, a utilização de problemas de Física, com 

pouco ou nenhum significado para o aluno desta modalidade, pode representar uma continuidade de uma 

prática docente equivocada. Acreditamos que, nesta etapa, o ensino através de conceitos possa ser muito 

útil no sentido de se obter e verificar uma aprendizagem muito mais significativa e muito mais livre de erros 

conceituais. 

Uma ênfase conceitual dos temas estudados pode contribuir para melhoria do ensino de 

Física em cursos de formação de docentes das séries iniciais, tanto em nível médio como em nível 

superior (OSTERMANN e MOREIRA, 1999). Uma vez que a intenção do docente deve ser o de 

proporcionar uma aprendizagem significativa, a avaliação e diagnóstico de tal aprendizagem pode 

estar fundamentada na construção de mapas conceituais por parte dos alunos. Estes se constituem 

em uma forma de avaliação muito interessante, pois permitem que relações significativas existentes 

nas estruturas cognitivas dos alunos sejam desveladas em sua construção (MACHADO e 

OSTERMANN, 2005). 

Por outro lado, se queremos facilitar a aprendizagem do futuro professor, estimulando-o a 

pensar a introdução dos primeiros conceitos físicos nas séries iniciais, então, uma abordagem 

conceitual/qualitativa lhe será muito mais útil do que a mera resolução de problemas numéricos, uma 

vez que a real necessidade deste docente consiste em compreender corretamente, os fenômenos 

físicos que venha a abordar. 

3.2 O que são mapas conceituais? 

Apesar dos mapas conceituais estarem intimamente relacionados com a teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, este nunca fez referência aos mapas em sua teoria. O criador 

da técnica foi Joseph Novak, na década de 70, na Universidade de Cornell (NOVAK e GOWIN, 1989; 

OSTERMANN e MOREIRA, 1999). 

Os mapas conceituais se caracterizam em um poderoso instrumento, que podem ser tanto 

utilizados no ensino, como elementos auxiliares na estruturação e planejamento de currículos e, 

também, como instrumentos de avaliação da aprendizagem significativa. 

Na realidade, podemos defini-los como diagramas que mostram as relações entre os 

conceitos que uma pessoa pode dar para um determinado assunto (NOVAK e GOWIN, 1989). Os 

conceitos, normalmente, são apresentados dentro de figuras geométricas, como retângulos círculos e 

elipses. Estes conceitos se apresentam relacionados através de linhas que podem conter setas ou 
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não. É muito comum as pessoas confundirem um mapa conceitual com um simples esquema, 

organograma, fluxograma ou quadro-sinótico. O mapa conceitual é muito mais do que isso. Os 

elementos anteriores podem representar alguma relação entre conceitos, mas não exploram a 

propriedade de mostrar uma rica relação entre conceitos que está na estrutura cognitiva do aprendiz 

e que um mapa conceitual pode apresentar. Apresentamos, a seguir (Figura 1) um mapa conceitual 

sobre energia mecânica, construído por uma aluna do segundo ano do Curso Normal do Colégio 

Santa Catarina. 

 

Figura 1: Mapa Conceitual sobre Energia Mecânica. 

 

Podemos verificar que, sobre algumas linhas, existem uma ou mais palavras escritas. Tais 

palavras têm o objetivo de enriquecer a relação entre os conceitos. Juntamente com os conceitos, estas 

palavras formam proposições que ressaltam o significado das relações existentes. 

3.3  Os Mapas Conceituais como Instrumentos de Avaliação 

Os mapas conceituais, dentro da proposta de um ensino de Física mais conceitual que objetive 

uma aprendizagem mais significativa, representam uma ferramenta de fundamental importância, tanto 

como instrumento instrucional, como instrumento de avaliação. Porém, neste texto, será enfocada a 

importância dos mapas conceituais como instrumentos de avaliação. 

Quando construímos um mapa conceitual, estamos mostrando os tipos de relações que fazemos 

entre conceitos. Desta forma, mostramos o quão ricas são as relações entre os conceitos presentes em 

nossa estrutura cognitiva, ou seja, ele pode explicitar o quanto aprendemos significativamente um 

determinado assunto. É na relação entre os conceitos e, também, na organização dos mesmos, que está 

a riqueza em se avaliar valendo-se de tal técnica. 

Dada a idiossincrasia de um mapa conceitual, é importante salientarmos que não existe “o 
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mapa conceitual”, mas sim, o mapa que cada um pode construir. Não existe o mapa correto. É claro 

que esperamos encontrar uma evolução na relação entre os conceitos apresentados na construção 

de um mapa conceitual, dado que, na grande maioria das vezes, o primeiro mapa que construímos 

sofre várias modificações. Também é importante lembrar que um mapa conceitual não é auto-

explicativo; ele necessita ser explicado através de um texto complementar, ou mesmo, através de 

uma explicação oral. 

Acreditamos que a utilização de mapas conceituais, como instrumento de avaliação na 

disciplina de Física, requer um abandono por completo de um ensino de Física extremamente 

matematizado e sem vínculo com o cotidiano do aluno. Devemos esquecer, por completo, o modelo 

de avaliação classificatória, no formato de nota. Avaliar a aprendizagem significativa não é algo 

simples, mas técnicas de avaliação, como os mapas conceituais, podem contribuir muito para tal 

intuito. 

3.4  Como Construir um Mapa Conceitual 

A seguir, apresentamos alguns passos que, em um momento inicial, podem auxiliar na 

construção de mapas conceituais (adaptado de OSTERMANN e MOREIRA, 1999): 

 Identifique os conceitos mais relevantes e liste-os. 

 Ordene os conceitos, colocando os mais gerais no topo do mapa e os mais inclusivos 

abaixo, até que todos os conceitos, anteriormente listados, estejam escritos. 

 Conecte os conceitos com linhas e, posteriormente, utilize palavras–chave escritas sobre estas 

linhas, com o objetivo de enriquecer a relação entre os conceitos conectados. 

 Evite utilizar palavras que expressem relações triviais entre conceitos, como palavra do 

tipo: e, do, da. 

 Normalmente, o primeiro mapa construído pode ser melhorado. 

 Lembre que não existe o mapa correto ou o mapa errado; existe, sim, o seu mapa 

conceitual, que representa as relações que você faz para um determinado grupo de 

conceitos. 

 Mostre seu mapa aos seus colegas e discuta sobre ele, troque idéias, compartilhe seu 

mapa com mais pessoas. 

3.5  Exemplos 

Apresentamos dois exemplos de mapas conceituais, nas figuras 2 e 3; construídos por uma 

aluna do segundo ano do Curso Normal do Colégio Santa Catarina (MACHADO e OSTERMANN, 

2005). 
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Figura 2: Mapa Conceitual sobre o Trabalho de uma Força. 

 

O primeiro mapa é sobre o tema “Trabalho de uma Força”. Neste mapa, verificamos uma 

relação entre conceitos força, deslocamento e, também, a classificação do trabalho. No mapa 

conceitual seguinte, o tema é moto-contínuo. Neste mapa conceitual, podemos verificar o conceito de 

trabalho inserido em um contexto maior. Observamos, também, uma maior riqueza na relação entre 

os conceitos apresentados (MACHADO e OSTERMANN, 2005). 

 

 

Figura 3: Mapa Conceitual sobre Moto-Contínuo. 
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3.6  Conclusão 

A utilização de mapas conceituais, como instrumentos de avaliação na disciplina de Física da 

modalidade Normal representam um avanço. O ensino de Física, para docentes das séries iniciais do 

ensino  fundamental, precisa urgentemente ser repensado e tratado com maior seriedade. Para tanto, 

devemos buscar uma Física mais contextualizada e conceitual no ensino destes docentes, e a 

utilização de mapas conceituais pode ser muito útil neste sentido. Este texto é de caráter introdutório; 

mais informações sobre mapas conceituais podem ser encontradas nas referências bibliográficas. 

Esperamos que este texto possa contribuir, como um elemento auxiliar, em uma melhor formação em 

Física para docentes das séries iniciais do ensino  fundamental. 
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4 O MÉTODO CIENTÍFICO: UM TEXTO INTRODUTÓRIO PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

4.1  Introdução 

Uma discussão sobre o que é o método científico, a sua utilização por parte dos professores das 

séries iniciais do ensino  fundamental e os equívocos epistemológicos a seu respeito, muito difundidos em 

nossas salas de aula e publicações, é o que este texto se propõe a tratar. Um embasamento sobre tal 

assunto é imprescindível na formação de docentes das séries iniciais do ensino fundamental. Acreditamos 

que muito se tem escrito sobre uma real interpretação do método científico, mas verificamos que a maioria 

dos artigos, livros e hipertextos sobre tais assuntos, em sua maioria,  privilegia um público mais próximo 

da universidade, tanto na forma de pesquisadores, como estudantes de pós-graduação. Alguns destes 

textos são direcionados à formação inicial e continuada de professores (OSTERMANN e MOREIRA, 

1999), mas a continuidade de discussão de tais materiais vem contribuir para sua maior difusão. 

Mas qual a razão de tanta preocupação com o método científico? Primeiramente, cabe 

salientar que muitos docentes da área de Ciências acreditam que o método científico é a forma de se 

fazer Ciência, mesmo sem ter uma noção mais completa a seu respeito. O método científico faz parte 

de uma área da ciência que, para muitos docentes e leigos, é pouco conhecida: a filosofia da ciência 

(epistemologia da ciência). Conhecer a filosofia da ciência, que trata, dentre outros assuntos, de 

como o conhecimento científico é construído, em nosso ponto de vista, é tão importante quanto às 

teorias de ensino-aprendizagem na formação geral de docentes. Segundo Matthews (1995, p.165): 

A história, a filosofia e a sociologia da ciência... podem humanizar as 
ciências e aproximá-las de interesses pessoais, éticos, culturais e políticos 
da comunidade, podem tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e 
reflexivas, permitindo deste modo, o desenvolvimento do pensamento 
crítico. 

O método científico, então, está inserido nesta área de conhecimento e é, por motivos como 

estes, que o seu estudo se faz necessário. 
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4.2  O que é o Método Científico? 

O método cientifico defende a idéia de que a construção do conhecimento científico segue um 

processo seqüencial. Este se apresenta em um formato algorítmico, uma espécie de receita que todos os 

cientistas devem seguir para que o conhecimento científico seja obtido de forma correta. Este processo de 

obtenção de conhecimento possui várias etapas. Estas, etapas normalmente seguem um formato não 

muito diferente desta seqüência (OSTERMANN e MOREIRA, 1999): 

1. Observação de um fenômeno. 

2. Construção de hipóteses com base no que se observou. 

3. Teste das hipóteses (experimentos). 

4. Coleta de dados. 

5. Representação das relações encontradas. 

6. Conclusão. 

7. Estabelecimento de leis e teorias científicas. 

Alguém pode, então, perguntar: mas o conhecimento científico não é obtido através destas 

etapas? Primeiramente é preciso dizer que o conhecimento científico é uma produção humana e, 

como tal, está sujeita a todas as emoções, erros, acertos, dúvidas e certezas que qualquer ser 

humano pode ter. Segundo Peduzzi e Köhnlein (2002, p.1): “Em seu trabalho, o cientista está sujeito 

tanto às virtudes quanto aos defeitos que caracterizam o envolvimento do ser humano em qualquer 

atividade que realiza”. 

A construção do conhecimento científico não é linear; um pesquisador não segue, 

necessariamente, esta seqüência apresentada. Ele pode acertar, errar, voltar atrás, abandonar suas 

idéias iniciais, tornar a utilizá-las. O método científico apresentado em um formato algorítmico sugere 

a qualquer pessoa que, seguindo todas suas etapas, o conhecimento em sua forma de teoria ou lei 

científica é, inevitavelmente, o produto final deste processo. 

Mas, será somente esta a limitação do método científico? Seria correto dizer que o método 

científico como tal não possui limitações, mas sim, equívocos epistemológicos. Um outro problema 

em relação a esta visão é o seu caráter empirista-indutivista
5
. Acreditamos que muitos docentes de 

disciplinas científicas (em todos os níveis) concordem com esta posição; porém, esta concepção de 

que o conhecimento começa pela observação é, no mínimo, ingênua. Qualquer cientista, quando 

resolve observar um fenômeno, só o faz porque sua mente está impregnada de conhecimento sobre 

o que ele está tentando observar; foi este conhecimento prévio que direcionou sua observação. Um 

biólogo só pode descobrir uma espécie de planta porque ele conhece plantas e consegue diferenciar 

esta espécie das demais. Para qualquer leigo, esta mesma planta poderia não despertar interesse 

algum (a não ser o de caráter meramente estético). Podemos concluir, então, que todo o 

conhecimento está impregnado de teoria, e que esta vem antes de qualquer observação. Não 

podemos descobrir nada se não tivermos um conhecimento prévio daquilo que vamos estudar ou 

                                                           
5
 Empirismo: defende que a fonte do conhecimento é a experiência sensível. Indutivismo: defende que há 

justificativa lógica para a obtenção de enunciados universais a partir de enunciados singulares. 
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observar. 

Uma implicação muito séria para o ensino (principalmente no de Física), em relação à 

concepção empirista-indutivista, está nas aulas de laboratório. É comum encontrarmos docentes 

utilizando experimentos para mostrar aos seus alunos que alguma lei ou relação matemática pode ser 

facilmente obtida através de uma simples prática no laboratório. Isto é um erro! Mais uma vez, em 

qualquer experimento que se possa utilizar nas aulas de laboratório temos presente o conhecimento 

teórico antes de qualquer coisa. A famosa aprendizagem por descoberta em que o aluno 

supostamente descobre algo manipulando materiais (experimentos), também pode ter contribuído 

para uma leitura equivocada da utilização das aulas de laboratório no ensino de Física. Infelizmente, 

esta visão está presente na concepção de docentes de todos os níveis, particularmente, nos 

docentes das séries iniciais do ensino fundamental (OSTERMANN e MOREIRA, 1999). 

O método científico também possui caráter indutivo. No laboratório, muitas vezes, ao 

observar um determinado fato ocorrendo, o aluno, se não for orientado pelo professor (infelizmente 

por muitas vezes o aluno é estimulado a pensar desta forma), pode acreditar que, a partir destas 

observações, ele pode elaborar leis gerais sobre o fenômeno observado. No entanto, sabemos que a 

indução não se sustenta. Imagine o seguinte fato fictício. Um peru é alimentado todos os dias às 9 

horas da manhã. Como bom indutivista que é, antes de formular qualquer conclusão, observa os mais 

variados dias: chuvoso, ensolarado, quente, frio e finalmente resolve formular sua teoria: “serei 

alimentado todos os dias às 9 horas da manhã”. Porém, ele conclui isto na manhã do dia vinte e 

quatro de dezembro (CHALMERS, 1993). 

A observação de um fenômeno não pode nos dar certeza que ele sempre será válido em 

todas as circunstâncias. Em alguma situação, ele pode não se confirmar. 

Outro erro epistemológico presente nesta concepção de método científico está relacionado à 

verdade absoluta que um conhecimento científico possa apresentar. A ciência não é constituída de teorias 

e leis que são conhecimentos finais. As teorias evoluem. O que é verdade científica hoje, aceita inclusive 

pelo meio científico, pode não passar de uma teoria ultrapassada amanhã. O conhecimento científico, 

segundo os filósofos da ciência contemporâneos, não é definitivo e, muito menos, verdade absoluta 

(KUHN, 2003; POPPER, 1985). 

4.3  Relato de uma Experiência em Sala de Aula 

Acreditamos que podemos contribuir no real entendimento de como o conhecimento cientifico é 

construído. Infelizmente, não temos o apoio da maioria dos livros de Ciências (Ciências, Física, Biologia e 

Química). Não são poucas as vezes que estes contribuem para disseminação da concepção empirista-

indutivista em nosso ensino (OSTERMANN e MOREIRA, 1999; PEDUZZI e KÖHNLEIN, 2002). Mas, 

acreditamos que, tanto na formação inicial de docentes das séries iniciais do ensino  fundamental, como 

na continuada, algo possa ser feito. 

Pensamos que a abordagem deste tema deva ser feita, tanto na formação inicial, como na 

formação continuada de docentes das séries iniciais do ensino fundamental. A inserção de uma 
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unidade didática sobre este tema fez parte de um projeto implementado junto a alunos de um Curso 

da Modalidade Normal em uma escola de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul. 

Nossa aula sobre o método científico enfocou elementos como a construção do conhecimento 

científico, a visão empirista-indutivista e a evolução do conhecimento científico. Nossa aula foi 

expositiva, com excelentes discussões sobre o tema. Ao final dela, propomos, como tarefa, a 

construção e apresentação em grupo de um mapa conceitual sobre os tópicos discutidos em aula. 

Na aula seguinte, fomos para a biblioteca da escola e lá propomos a seguinte tarefa. Os 

alunos deveriam formar grupos de, no máximo, cinco componentes e pesquisar em livros de Ciências 

das séries iniciais do ensino fundamental, elementos que evidenciassem uma visão 

epistemologicamente equivocada sobre a construção do conhecimento científico. O produto desta 

pesquisa deveria ser um relatório sobre o trecho do livro escolhido e uma análise crítica sobre a o 

trecho descrito. 

Esta pesquisa foi apresentada, na aula seguinte, e discutida em grande grupo. Aproveitamos esta 

oportunidade para mostrar que os livros de Ciências não devem ser o único referencial de conhecimento 

científico para o docente, pois como mostrado nas apresentações, estes estavam impregnados com a visão 

empirista-indutivista sobre a construção do conhecimento científico. 

Nós, como professores, podemos lançar mão de recursos na forma de textos, reflexões sobre o 

método científico e, também, discussões sobre o tema. Acreditamos ser imprescindível que uma visão 

crítica ao empirismo-indutivismo seja feita na formação de qualquer docente de Ciências, mas 

principalmente, na formação de docentes das séries iniciais. 

Esta experiência demonstrou que a discussão de elementos relacionados com a construção 

do conhecimento científico, bem como uma crítica ao empirismo-indutivismo em sala de aula, na 

formação de docentes, é viável e passível de ser compreendida, de forma significativa, por parte dos 

alunos. Abaixo, segue uma história em quadrinhos elaborada por alunos desta turma. Nesta história, 

é notória a reflexão sobre o desenvolvimento da Ciência feita por parte de seus autores. As Figuras 1 

e 2 apresentam a história supracitada. 
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Figura 1: História sobre a evolução dos modelos atômicos, desenvolvidas por alunos do Curso Normal. 
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Figura 2: História sobre a evolução dos modelos atômicos, desenvolvidas por alunos do Curso Normal. 
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4.4  Conclusão 

A visão empirista-indutivista da Ciência está bastante presente na estrutura cognitiva de 

muitos docentes. Acreditamos que algo precisa ser feito. Este texto tem a intenção de contribuir para 

tal, quer na formação inicial, continuada e, mesmo, como material de apoio para docentes destes 

níveis. É imprescindível que docentes de Ciências compreendam, de forma adequada, a construção 

do conhecimento científico, que pode contribuir para a construção de um pensamento crítico. Este 

texto não tem a intenção de ser completo. Ele tem a intenção de ser introdutório e contribuir para uma 

reflexão por parte daqueles que possam lê-lo. Uma pesquisa mais completa pode ser feita 

consultando as referências bibliográficas. 
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5 TÓPICOS INTRODUTÓRIOS SOBRE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

5.1  Introdução 

Este texto tem, por objetivo, introduzir temas sobre eletricidade e eletromagnetismo para 

professores das séries iniciais do ensino  fundamental em formação inicial e continuada. O texto não 

tem o objetivo de ser completo; pelo contrário, ele é introdutório, mas objetiva fornecer um 

embasamento mínimo sobre fenômenos elétricos e eletromagnéticos. Tivemos a intenção de 

construir este texto com um caráter fortemente conceitual, sem formalismo matemático. Escolhemos 

essa ênfase, pois acreditamos que, para tais docentes o estudo de Física sob um enfoque 

conceitual/qualitativo, pode proporcionar uma maior aproximação do conhecimento deste docente do 

trabalho nas séries iniciais. Além do que acreditamos ser de grande importância esta abordagem, no 

sentido de contribuir para a construção de uma aprendizagem significativa. 

Este tema foi escolhido, pois verificamos que a maioria dos docentes em formação, ou 

mesmo os já em atuação, têm ou tiveram pouco ou nenhum contato com tal assunto. Esperamos que 

ele possa contribuir para a inserção de conceitos sobre Física nas aulas de Ciências, livres de erros 

conceituais e de forma lúdica e agradável. 

5.2  Modelos Atômicos 

O homem sempre tentou entender melhor o mundo em que vive, e, conseqüentemente, 

compreender a natureza. A busca de uma explicação para se entender de que a matéria era 

constituída aparece já mesmo antes de Cristo. Foi Demócrito (585 a.C.) quem, primeiramente, 

elaborou uma teoria para explicar a essência da matéria. Ele elaborou o conceito de átomo, como 

algo que era indivisível
6
. Tal idéia persistiu até o final de século XIX. 

                                                           
6
 Em recente pesquisa realizada com alunos do 3º ano do Ensino médio, em três escolas da região 

metropolitana de Porto Alegre, o conceito de átomo como algo indivisível foi detectado nas concepções de 
alguns alunos. 
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No final do século XIX e início do XX, algumas evidências levaram os estudiosos a, 

gradativamente, abandonar a idéia do átomo como elemento indivisível, isto é, sem estrutura. Mendeleev, 

considerado o “pai” da tabela periódica, observou os elementos químicos conhecidos na época, e 

constatou que os elementos semelhantes possuíam uma certa periodicidade (este era o nascimento da 

tabela periódica dos elementos químicos). Tal periodicidade poderia ser mera semelhança; porém, 

sabemos hoje que ela era devido ao fato dos átomos não serem elementos sem estrutura, e sim, 

compostos por partículas denominadas elétrons. 

Thomson, em 1897, talvez tenha sido o primeiro a elaborar um modelo atômico; seu modelo 

ficou conhecido como “pudim de passas”. A idéia consistia em aceitar o átomo como uma massa de 

carga elétrica positiva, onde partículas negativas, os elétrons, estariam inseridos. Rutherford, em 

1891, propôs um modelo mais elaborado. Seu modelo admitia o átomo neutro contendo elétrons e um 

núcleo atômico que se constituía em uma região positivamente carregada, muito densa, porém muito 

pequena, onde quase toda a massa do átomo estaria concentrada. Com estas novas descobertas, o 

modelo passou a admitir uma analogia com o sistema solar; assim, se admitia o núcleo do átomo 

como sendo o Sol, e os elétrons orbitando ao redor do núcleo como se fossem os planetas
7
. 

Tal modelo esbarrou em leis da Física Clássica, pois um elétron orbitando ao redor de um 

núcleo emitiria energia e acabaria “caindo” no núcleo. A Física Clássica, então, não conseguia 

explicar o comportamento de corpos microscópicos. Surge, então, uma nova Física: a Física 

Quântica. Os cientistas, a partir de então, tinham em mãos uma importante ferramenta e, em 1913, 

Niels Bohr propõe um modelo atômico, onde os elétrons passariam a ter uma órbita definida, com 

uma energia definida, isto é, sua órbita estaria quantizada. 

É importante notar que, até então, o núcleo atômico é apenas uma porção do átomo com 

carga elétrica positiva. Foi somente em 1932, que apareceu a previsão de Chadwik, admitindo a 

existência de uma partícula com carga elétrica neutra: o nêutron. 

O modelo atômico atualmente aceito é o dos orbitais atômicos, regiões onde a probabilidade 

de se encontrar um elétron não é nula, isto é, se admite-se uma idéia de incerteza concebida por 

Heisenberg em 1928. Tal modelo não é definitivo, pois, como a Física já mostrou, as teorias evoluem. 

A idéia de uma teoria como verdade definitiva e absoluta é um dos pontos que epistemólogos 

contemporâneos são unânimes em rejeitar (SILVEIRA, 1996a, 1996b). 

Até então, temos três partículas: nêutron, próton e elétron. Mas será que existem somente 

três partículas na natureza? Em 1930, Wolfgang Pauli teoriza a existência de uma nova partícula: o 

neutrino. Tal partícula foi primeiramente postulada, isto é, admitiu-se sua existência e, somente 

depois, comprovada através de experimentos. Aqui podemos ver claramente que, diferentemente do 

que muitos professores e livros didáticos ensinam, todo conhecimento está impregnado de teoria. 

Este, não nasce com a observação de um fenômeno, ele é apenas corroborada pelas observações. 

Primeiro vem o conhecimento; depois, sua comprovação. Alguém poderia contra argumentar, 

dizendo que um biólogo, por exemplo, só pode formular uma teoria sobre o crescimento de uma 

determinada planta se observá-la esquece-se, porém, que, para analisar, teorizar e concluir, ele 

                                                           
7
 Tal concepção de modelo atômico também foi detectado na pesquisa supracitada. 
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precisa ter conhecimentos prévios sobre o crescimento de plantas, ou seja, o conhecimento novo não 

pode existir sem conhecimentos prévios. Devemos, portanto, abandonar a visão empirista-indutivista 

que é ensinada, equivocadamente, em livros e difundida por muitos professores de Ciências. 

5.3  A Carga Elétrica 

Sabemos que o átomo é o constituinte básico da matéria. Os átomos, por sua vez, 

agrupados, formam as moléculas. Diferentemente do que muitos possam pensar, o átomo não é a 

menor partícula da matéria. Ele é constituído por partículas ainda menores. 

O átomo possui duas regiões distintas: uma mais interna, denominada núcleo, em que se 

concentra a massa do átomo quase em sua totalidade. No núcleo temos os núcleons, que são os 

prótons e os nêutrons. Estes, porém, são constituídos por partículas menores ainda, denominadas 

quarks
8
. Ao redor do núcleo, temos uma região denominada eletrosfera; a eletrosfera é uma região 

imensamente maior do que o núcleo. Para termos uma idéia de proporção, podemos imaginar o 

estádio do Maracanã. Se considerarmos o ponto central do círculo do meio do campo do estádio 

como o núcleo, o restante do estádio seria a eletrosfera. 

Se abandonarmos uma maçã, esta certamente cairá, pois será atraída
9
 (assim como também 

atrairá a Terra) por uma força denominada força peso. Esta força é de origem gravitacional e só 

existe devido à presença de um campo gravitacional em torno de todo o corpo que possui massa. 

Então, podemos concluir que a força peso é uma força que existe devido à presença de um campo 

gravitacional ao redor dos corpos massivos, e este existe devido à propriedade dos corpos 

denominada massa. 

Você pode estar se perguntando: o que isto tem a ver com o átomo? As partículas como 

prótons e elétrons, quando separadas por uma certa distância, atraem-se. Esta atração é análoga ao 

caso da Terra e da maçã. Então, poderíamos pensar que esta atração é devido à massa destas 

partículas, pois, por menor que sejam, elas possuem massa. Porém, se aproximarmos dois prótons 

ou mesmo dois elétrons, verificaremos que também existirá uma força entre eles; mas, neste caso, 

teremos uma força de repulsão e não de atração. Mas, entre nêutrons nenhuma força é verificada. 

Apesar de terem massa, não existem forças da mesma natureza que as anteriores para dois 

nêutrons. Isto prova que, neste caso, as partículas possuem uma outra propriedade que não é a 

massa. Esta nova propriedade é, de certa forma, responsável por estas interações entre algumas 

partículas atômicas. 

Esta propriedade é a carga elétrica, que é medida no sistema internacional de unidades (SI), através 

de uma unidade de medida denominada coulomb, representada simbolicamente por C. 

Desta forma, convencionou-se que, como as forças entre partículas podem ser ora de atração 

ora de repulsão, a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Assim: 

                                                           
8
 Os prótons são constituídos por três quarks, dois quarks do tipo up e um do tipo down. Um nêutron 

é também constituído por três quarks, porém dois do tipo down e um do tipo up. 
9
 A  maçã será atraída pela Terra, mas também atrairá a mesma, pois de acordo com a terceira lei de Newton: para 

toda ação realizada corresponde uma reação, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. 
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 Prótons possuem carga elétrica positiva. 

 Elétrons carga elétrica negativa. 

 Nêutrons não possuem carga elétrica. 

Desta forma, podemos concluir que: 

 Cargas elétricas com o mesmo sinal se repelem (dois prótons ou dois elétrons). 

 Cargas elétricas com sinais contrários se atraem (um próton e um elétron). 

5.4  Condutores e Isolantes 

Alguns materiais são constituídos por átomos que possuem elétrons livres nas regiões mais 

externas de seus átomos. Estes elétrons estão fracamente ligados ao átomo e podem facilmente 

circular entre outros átomos que constituem este material; neste caso, os materiais são denominados 

condutores. Os metais são ótimos exemplos de corpos condutores. 

Outros materiais não têm os mesmos elétrons livres nas regiões mais externas de seus 

átomos; os elétrons, neste caso, estão fortemente ligados aos átomos e não podem circular por 

outros átomos que constituem este material. Um ótimo exemplo de material isolante é a borracha. 

Com certeza você já deve ter ouvido falar que a borracha é um ótimo isolante; agora você sabe o 

porquê. 

5.5  A Eletrização 

Inicialmente, podemos considerar que todos os átomos possuem o mesmo número de 

prótons e elétrons. Se isto acontecer, dizemos que este átomo se encontra eletricamente neutro, pois 

existirá o mesmo número de cargas elétricas positivas (prótons) e cargas elétricas negativas 

(elétrons). 

Se um átomo perde ou ganha um elétron
10

, existirá uma disparidade entre o número de 

cargas positivas e negativas. Assim, podemos dizer que o átomo se encontrará eletrizado. Um átomo, 

inicialmente neutro, estará eletrizado positivamente quando perde, pelo menos, um elétron, ficando 

assim com falta de cargas negativas. Por outro lado, um mesmo átomo, inicialmente neutro torna-se 

negativamente carregado recebe pelo menos um elétron livre; assim ele ficará com excesso de 

cargas negativas. 

A idéia de eletrização de um átomo pode ser perfeitamente aplicada a um corpo de maiores 

dimensões, ou seja, um corpo que possui falta de elétrons se encontra positivamente carregado e, o 

                                                           
10

 Um átomo só pode perder e ganhar elétrons. Os chamados elétrons livres que se encontram na eletrosfera.A 
força de natureza elétrica existente entre estes elétrons e o núcleo do átomo (que é positivo) não é 
suficientemente grande para manter o elétron na eletrosfera original. Portanto, átomos, através de fenômenos 
elétricos não podem ter modificados o número de prótons em seu núcleo. Estes se encontram fixos no núcleo, 
pois a força que os mantém lá é mais intensa do que a força de natureza elétrica. 
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mesmo corpo, com excesso de elétrons, está negativamente carregado. 

Existem três formas de eletrizarmos um corpo que se encontra inicialmente neutro: 

 Eletrização por atrito. 

 Eletrização por contato. 

 Eletrização por indução. 

5.5.1  Eletrização por Atrito 

Se atritarmos um bastão de plástico com um pedaço de lã, ou mesmo com nosso cabelo, 

poderemos verificar que ela passará a atrair pequenos pedaços de papel. Mas, por que isto ocorre? 

O plástico atritado com a lã ou com nosso cabelo recebe elétrons livres existentes nos mesmos. Este 

processo se dá basicamente pela fricção ou atrito existente entre dois corpos. Assim, a caneta fica 

eletrizada negativamente e atrai os pequenos pedaços de papel através de uma força de natureza 

elétrica. O esquema de uma eletrização por atrito é representado seqüencialmente a seguir pelas 

figuras1, 2 e 3 

 

Figura 1: Inicialmente o bastão e a lã se encontram neutros. 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – MACHADO, M. A. & OSTERMANN, F. v.17 nº.6 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 2: Elétrons livres da lã passam para o bastão. Figura 3: Após o atrito, a lã e o bastão estão eletrizados. 

 

5.5.2  Eletrização por Contato 

Se colocarmos em contato um corpo inicialmente carregado com um outro corpo inicialmente 

neutro (considere os dois corpos condutores), verificaremos que, após a separação, o corpo que se 

encontrava neutro, passa a atrair pequenos pedaços de papel da mesma forma que no exemplo dado 

anteriormente. Porém, neste caso, a eletrização não ocorreu pelo atrito entre os dois corpos, mas por 

contato. 

Este tipo de eletrização ocorre porque no corpo eletrizado temos um excesso de elétrons 

(admitiremos que o corpo está negativamente carregado). Estes elétrons se repelem, pois possuem 

cargas elétricas de mesmo sinal. Quando colocamos o corpo neutro em contato com o corpo eletrizado, 

alguns dos elétrons livres que se encontram em excesso no corpo eletrizado se repelem e passam para 

o corpo neutro. Ao receber elétrons, o corpo neutro fica, então também negativamente carregado, ou 

seja, eletrizado. O esquema que segue representa uma eletrização por contato. As Figuras 4, 5 e 6 

representam o processo de eletrização por contato. 

 

Figura 4: Inicialmente um corpo se encontra eletrizado e o outro neutro. 
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Figura 5: No contato, elétrons em excesso do corpo eletrizado se repelem e passam para o corpo neutro. 

 

Figura 6: Após o contato, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. 

 

5.5.3  Eletrização por Indução 

Imagine um corpo carregado negativamente sendo somente aproximado de um corpo neutro 

e condutor (Figura 7). Ao aproximarmos o corpo eletrizado, denominado indutor, do corpo neutro, 

denominado induzido, teremos os elétrons livres do corpo induzido sendo repelidos o mais distante 

possível pelos elétrons em excesso que se encontram no corpo indutor (Figura 8). Neste momento, 

ainda não temos a eletrização do corpo neutro. Para que isso ocorra, devemos então ligar um fio 

condutor (fio terra) à Terra na extremidade em que se encontram os elétrons livres (Figura 9) e, 

posteriormente, retirar este fio condutor. Os elétrons foram atraídos pela Terra, que é um grande 

reservatório de cargas. Como o corpo perdeu elétrons, agora se encontra positivamente carregado 

(Figura 10). 

 

Figura 7: Dois corpos inicialmente afastados. Um eletrizado e outro neutro. 
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Figura 8: Ao aproximarmos os dois corpos o corpo induzido tem suas cargas separadas devido à presença do 

corpo indutor. Neste caso, vamos desconsiderar a atração que ocorre entre o corpo eletrizado e o corpo neutro. 

 

Figura 9: Ao ligarmos o fio terra ao corpo induzido, elétrons em excesso serão atraídos pela Terra. 

 

 

Figura 10: Após desligarmos o fio terra o corpo induzido fica com déficit de elétrons e está eletrizado. 
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5.6 Campo Elétrico 

Já comentamos que todo o corpo massivo possui, em seu entorno, uma região denominada 

de campo gravitacional. O campo gravitacional é responsável pelas interações entre os corpos que 

possuem massa. Uma maçã que cai Interage com a Terra devido à existência de um campo 

gravitacional. A força gravitacional (peso) é, então, uma força de campo, pois para que ela exista, não 

é necessário que os corpos estejam em contato. A intermediação desta força de campo é feita 

justamente pelo campo gravitacional. Então, podemos concluir que um campo tem um papel de 

intermediar forças. 

Duas cargas elétricas de sinais contrários se atraem, mesmo sem existir contato entre elas. 

Esta situação não pode nos sugerir a existência de um campo ao redor das cargas? Exatamente! 

Assim como a força gravitacional é intermediada por um campo gravitacional, a força elétrica entre 

duas cargas elétricas também é intermediada por um campo; porém, neste caso, um campo não de 

natureza gravitacional, mas um campo de natureza elétrica. Podemos concluir que toda carga elétrica 

possui em seu entorno uma região que denominamos de campo elétrico. 

A interação entre cargas elétricas (força elétrica de atração ou repulsão) ocorre por 

intermédio da existência do campo elétrico. A representação gráfica de um campo elétrico, 

normalmente, é feita se desenhando uma região limitada ao redor da carga elétrica; porém,esta 

representação pode dar ao estudante a idéia de que o campo elétrico possui uma distância limite 

para sua atuação. 

A influência de um campo gravitacional e de um campo elétrico tem atuação até o infinito, não 

estando limitada fisicamente. É claro que, quanto mais afastado um ponto estiver de uma carga, 

menor será a intensidade do campo elétrico neste ponto e, conseqüentemente, menor será a força 

elétrica de interação entre a primeira e uma segunda carga colocada neste ponto. A melhor 

representação gráfica de um campo elétrico se dá através de linhas de forças. 

Estas linhas são imaginárias, mas representam o comportamento do campo ao redor de uma 

ou mais cargas elétricas. Elas fornecem informações sobre a intensidade do campo e, também, a 

respeito da orientação (direção e sentido), uma vez que em Física um campo é representado por um 

vetor. O campo gravitacional terrestre também pode ser representado por linhas de força, mas, neste 

caso, diferentemente das cargas elétricas que podem ser positivas ou negativas, o campo 

gravitacional terrestre tem somente uma representação. A seguir, são representadas as linhas de 

força de uma carga elétrica positiva (Figura 11), uma carga elétrica negativa (Figura 12) e o campo 

gravitacional terrestre (Figura 13). 
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Fiigura 11: Linhas de força de uma carga elétrica positiva são de afastamento. 

 

Figura 12: Linhas de força de uma carga elétrica negativa são de aproximação. 
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Figura 13: Linhas de força da Terra são de aproximação. 

 

5.7  Potencial Elétrico 

Se considerarmos um ponto a uma certa altura h da Terra, inicialmente em repouso, podemos 

dizer que este ponto possui um potencial gravitacional, pois qualquer corpo massivo nele colocado 

tem uma energia denominada potencial gravitacional. Esta energia está relacionada com a altura que 

um corpo massivo possui em relação a um dado referencial, no caso a Terra. A prova de que este 

corpo massivo possui energia neste ponto é o fato de que, se abandonarmos o corpo, ele começará a 

se movimentar em direção ao centro da Terra, ou seja, o corpo, inicialmente em repouso, entrará em 

movimento, passará a transformar a sua energia potencial gravitacional em energia cinética
11

. 

Agora, podemos imaginar uma situação análoga, quando consideramos um ponto ao redor de 

uma carga elétrica. Este ponto, também, possui um potencial, mas um potencial elétrico. Se 

colocarmos uma carga elétrica neste ponto, uma força elétrica atuará sobre a carga movimentando-a, 

o que comprova que a carga ali colocada possui um tipo de energia, a elétrica. Não podemos 

esquecer que, quando admitimos um ponto ao redor da carga, estamos admitindo um ponto imerso 

no campo elétrico da mesma, e é devido a este fato que a natureza da energia de uma carga elétrica 

colocada neste ponto é elétrica. 

5.8  A Corrente Elétrica 

Com certeza, você já ouviu falar em corrente elétrica, mas é possível que até agora nunca 

                                                           
11

 Energia cinética é a energia que está associada a todo corpo ou partícula que se encontra em 
movimento em relação a um referencial. 
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tenha se perguntado o que realmente é a corrente elétrica. Já falamos que elétrons livres podem se 

movimentar de átomo para átomo, porém este movimento não representa um movimento ordenado, 

isto é, preferencialmente em um sentido. 

Imagine um fio metálico. Dentro deste fio, os elétrons livres dos átomos que constituem este 

metal estão em constante movimento e, como já falamos, este movimento não é necessariamente 

ordenado. Esta representação esquemática aparece na Figura 14. 

 

Figura 14: Os elétrons de um condutor metálico em movimento desordenado. 

 

Neste caso, temos movimento de elétrons, mas como este movimento não é ordenado, não 

podemos dizer que temos uma corrente elétrica. Para o movimento dos elétrons poderem caracterizar 

uma corrente elétrica, este precisa ser ordenado, ou seja, preferencialmente em um sentido. Esta 

representação é feita de acordo com o esquema da Figura15. Cabe ressaltar que este movimento 

não é de todas as partículas portadoras de carga. Existe na realidade, uma velocidade de deriva em 

um sentido preferencial. O movimento de ordenado de todos os elétrons pode ocorrer, mas nos 

chamados supercondutores.  

 

Figura 15: Os elétrons de um condutor metálico em movimento ordenado. 

Você deve estar pensando o que afinal pode fazer com que este movimento ordenado dos 

elétrons ocorra. Para compreendermos isto, mais uma vez podemos lançar mão de uma analogia 

mecânica. Imagine um tubo contendo pequenas esferas em seu interior e admita que este tubo 

possui suas extremidades a uma mesma altura em relação ao solo. Neste caso, podemos dizer que 

dois pontos A e B, colocados nas extremidades do tubo, possuem o mesmo potencial gravitacional, 

pois possuem a mesma altura em relação a um determinado referencial. Desta forma, as esferas não 

se movem (Figura 16). 

Mas, se fosse perguntado a você o que deveria ser feito para movimentar as esferas, o que 

você responderia? Uma resposta comum seria inclinar uma das extremidades (Figura 17). Isto está 

correto, e se você analisar a situação de forma mais detalhada concluirá, também, que inclinando 

uma das extremidades, você criou uma diferença de potencial gravitacional. Podemos, então, concluir 

que as esferas só entraram em movimento devido a uma diferença de potencial gravitacional entre os 

pontos A e B. Estas situações podem ser representadas nas figuras que seguem. 
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Figura 16: As esferas se encontram em repouso se o potencial gravitacional nos extremos do tubo for o mesmo.  

 

 

Figura 17: As esferas passam a se movimentar se o potencial gravitacional nos extremos do tubo for o diferente. 

Dentro de um fio condutor, por exemplo, se o potencial elétrico é o mesmo nos dois terminais 

do fio, não teremos uma diferença de potencial elétrico e, neste caso, os elétrons livres do condutor 

estarão em movimento, mas este não será um movimento ordenado, ou seja, não existirá uma 

corrente elétrica. Assim, como no exemplo do tubo, para conseguirmos um movimento ordenado das 

partículas portadoras de carga, a corrente elétrica
12

, devemos estabelecer uma diferença de potencial 

entre os terminais do fio condutor. 

Existem dispositivos presentes em nosso cotidiano que têm a função de estabelecer uma 

diferença de potencial em um circuito de um aparelho elétrico. Estes dispositivos são as pilhas e 

baterias, por exemplo. Se você olhar com atenção entre as extremidades de uma pilha, você 

enxergará um sinal positivo (+) e um negativo (-), indicando que existem dois potenciais diferentes 

entre a extremidade da pilha, e que esta diferença é exatamente o valor contido na pilha: 5 V, 1,5 V, 

12 V, 24 V. Este valor é expresso em volt (V), a unidade de medida do SI utilizada para medir 

diferença de potencial elétrico. 

Na realidade, quando estabelecemos uma diferença de potencial elétrico entre os terminais 

de um fio condutor, estamos estabelecendo um campo elétrico entre os terminais. Este campo 

                                                           
12

A corrente elétrica é uma grandeza física medida em ampère (A). 
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elétrico é estabelecido com uma velocidade muito alta, bem próxima da velocidade da luz e, como já 

vimos anteriormente, as cargas imersas neste campo sofrem a influência de uma força de natureza 

elétrica, que é justamente o que movimenta as partículas portadoras de carga em um sentido 

preferencial. 

Até então, vimos que nos sólidos a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons 

livres, mas a corrente elétrica também pode existir nos líquidos, pois muitos destes são substâncias 

condutoras. Nos líquidos, por sua vez, o que ocorre é o movimento ordenado dos íons positivos, que 

nada mais são do que átomos com falta de elétrons. 

5.9  O Magnetismo 

Com certeza, você já deve ter brincado com dois ímãs. Você aproxima um ímã de outro e 

pode verificar uma força de atração entre eles. Mais uma vez, é notório que não existe nenhum 

contato entre os ímãs, assim como na interação entre a Terra e uma maçã, próton e elétron. Neste 

caso, porém, não temos a presença de uma força de natureza gravitacional ou elétrica; temos, neste 

caso, uma força de natureza magnética; logo, podemos concluir que o campo em questão, também, é 

um campo magnético, uma vez que temos, novamente o caso de uma força de campo. Podemos 

dizer que, neste caso, a mediação da força magnética entre ímãs se dá através da presença do 

campo magnético
13

. 

Um ímã possui dois pólos: um pólo denominado pólo norte e outro denominado pólo sul. O 

campo magnético terrestre também pode ser representado por linhas de força, e admitimos que estas 

linhas de força saem do pólo norte e entram no pólo sul. No interior do ímã, o campo vai de norte 

para sul, com as linhas de forças paralelas entre si. 

A Terra se comporta como um imenso ímã. A orientação de bússolas ocorre, pois o campo 

magnético terrestre influencia a agulha da bússola. Esta só sofre influência do campo magnético 

terrestre porque ela é uma substância denominada magnética. Existem outras substâncias que não 

sofrem influência de um campo magnético; são chamadas não magnéticas, como a madeira, por 

exemplo. As figuras que seguem representam o campo magnético ao redor de um ímã (Figura 18) e o 

campo magnético terrestre (Figura 19). 

                                                           
13

 A mediação da força magnética e elétrica (força eletromagnética) é feita por partículas denominadas bósons, 
mais especificamente neste caso um bóson denominado fóton. No caso da força gravitacional, a partícula 
mediadora é o bóson denominado gráviton (ainda não detectada). 
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Figura 18: Campo magnético representado por linhas de força ao redor de um ímã em forma de barra. 

 

Figura 19: Linhas de força do campo magnético terrestre. 

Como você pode notar na figura 19, as linhas de força estão saindo de uma posição próxima 

do pólo sul geográfico e entrando em outra posição próxima do pólo norte geográfico mas, como foi 

dito anteriormente, a situação deveria ser contrária. O que ocorre é que o pólo norte magnético da 

Terra está próximo do pólo sul geográfico e o pólo sul magnético se encontra próximo do pólo norte 

geográfico. Portanto, uma agulha de bússola se orienta no mesmo sentido de uma linha de força que 

passa pelo ponto em que ela se encontra. 

5.10  O Eletromagnetismo 

Será que existe alguma relação entre eletricidade e magnetismo? A resposta para esta 

pergunta foi dada pelo professor dinamarquês Hans Christian Oersted em 1820. Oersted mostrou 

que, quando uma corrente elétrica era estabelecida em um condutor, uma bússola próxima a ele 

sofria um desvio. 

Como já vimos, a agulha de uma bússola sofre influência de campos magnéticos, de modo 

que se a bússola sofresse um desvio, um campo magnético deveria estar presente. Quando a 

corrente elétrica deixava de circular pelo condutor, a agulha imantada da bússola voltava à posição 
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original. Desta forma, Oersted pôde concluir que era a corrente elétrica que criava o campo 

magnético, fazendo com que definitivamente fosse estabelecida uma relação entre a eletricidade e o 

magnetismo. 

Desta feita, podemos concluir que sempre que uma corrente elétrica está presente em um 

condutor, esta criará um campo magnético em seu entorno. Com isso, avanços tecnológicos puderam 

ser feitos e é, através deste princípio, que hoje são construídos os chamados eletroímãs. As Figuras 

20 e 21 esquematizam a experiência de Oersted. 

 

Figura 20: Bússola próxima de um fio condutor sem corrente elétrica não sofre deflexão. 

 

Figura 21: Bússola próxima de um fio condutor sofre uma deflexão, pois a corrente elétrica gera um campo 

magnético ao redor do fio condutor. 
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6 EXPERIMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

6.1  Introdução 

Estes cinco experimentos têm por objetivo demonstrar e auxiliar na explicação de alguns 

fenômenos físicos relacionados à eletricidade e ao eletromagnetismo. São experimentos simples que 

não requerem materiais difíceis de serem obtidos. 

Não temos a intenção de que estes experimentos possam ser trabalhados com alunos das séries 

iniciais sem uma prévia análise por parte do docente para uma futura transposição didática adequada. 

Cabe lembrar que estes experimentos, de certa forma, estão relacionados com o texto: Tópicos 

Introdutórios Sobre Eletricidade e Eletromagnetismo para a Formação de Professores para as Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental (do mesmo autor), e é importante salientar que se encontram disponíveis 

em muitos livros, manuais e sites sobre o assunto; portanto, também não existiu a preocupação com a 

originalidade em relação aos mesmos. 

Acreditamos que uma melhor utilização de tais experimentos possa ser feita se antes o leitor 

estiver inteirado do texto anteriormente citado. Acreditamos, também, que ele possa ser útil para uma 

melhor compreensão dos tópicos estudados, e que possam enriquecer seus conhecimentos prévios 

sobre eletricidade e eletromagnetismo, para que uma aprendizagem realmente significativa seja 

facilitada. 

Gostaríamos de salientar que o conhecimento científico não inicia pela observação; ele está 

impregnado de conhecimentos anteriores. Sendo assim, cabe lembrar que não podemos pensar que, 

realizando-se experimentos, é que se descobre algo e se determina uma lei ou uma teoria. Está é 

uma visão empirista-indutivista; portanto, em cada experimento apresentado, teremos o cuidado de 

ressaltar que ele serve como um elemento facilitador de aprendizagem significativa, e que nenhuma 

lei científica é construída apenas pela observação (OSTERMANN e MOREIRA, 1999). 

Outra questão que queremos enfatizar é o fato de que não existe uma seqüência de passos a 

serem seguidos para que o conhecimento cientifico seja obtido (o método científico). A Ciência não se 

constrói através de um processo algorítmico, muito pelo contrário, ela é uma construção humana, e como 

tal, está sujeita a todas as emoções, erros e acertos que podemos ter. Os procedimentos que 

apresentamos têm apenas a função de facilitar a execução dos experimentos, e não mostrar um processo 
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seqüencial que certamente nos levará a uma descoberta científica. 

6.2  Experimento 01: Eletrização por atrito I 

Este experimento talvez seja um dos mais conhecidos sobre eletricidade por parte da maioria 

das pessoas. Apesar disto, ele serve para uma reflexão sobre a eletrização de um corpo e, também, 

mostra efeitos reais da força elétrica. 

6.2.1  O objetivo 

Verificar a eletrização por atrito e, também, observar manifestação da força elétrica em 

objetos do nosso cotidiano. 

6.2.2  O Material 

 Uma caneta plástica. 

 Pedaços de papel (retirados das bordas de folhas de caderno). 

 

                            Figura 1: Material utilizado no experimento 1. 

 

6.2.3  O Procedimento 

Neste experimento devemos, primeiramente, aproximar a caneta dos pedaços de papel e 

verificar o que ocorre (figura 2) Posteriormente, devemos atritar a caneta com o nosso cabelo ou com 

o cabelo de algum colega (figura 3). Depois disto, devemos lentamente aproximar a caneta dos 

pedaços de papel que devem estar previamente dispostos sobre uma  superfície seca.  
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Figura 2: Caneta sendo aproximada de pedaços de papel, antes de sofrer atrito. 

 

Figura 3: Caneta sendo atritada com cabelos. 

6.2.4 O Que Verificar 

Podemos verificar que quando aproximamos a caneta previamente atritada dos pedaços de 

papel eles são atraídos pela caneta (figura 4), porém, quando aproximamos a caneta sem que esta 

tenha sido atritada com o cabelo ela não atrai os pedaços de papel. Qual a diferença entre os dois 

casos? 

 

 

 

Para refletir: o conhecimento científico inicia com  conhecimento teórico, e não pela 

observação livre de pressupostos. 
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Figura 4: Após ser atritada com cabelos, a caneta atrai os pedaços de papel. 

6.2.5  Preste Atenção 

Se o ambiente estiver muito úmido, ou se a pele da pessoa que tiver a caneta atritada em seus 

cabelos for muito oleosa, a caneta pode não atrair os pedaços de papel, ou seja, pode não ser eletrizada. 

6.3  Experimento 02: Eletrização por Atrito II 

Este experimento é muito semelhante ao anterior; porém, neste caso, a manifestação do 

excesso de cargas elétricas na caneta ocorre em um filete de água de uma torneira. 

6.3.1  O Objetivo 

Verificar a eletrização por atrito e, também, observar manifestação da força elétrica em 

elementos do nosso cotidiano. 

 

6.3.2  O Material 

 Uma caneta plástica. 

 Uma torneira aberta onde se verifique um fino filete de água. 
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Figura 5: Torneira aberta com um filete de água. 

 

6.3.3  O Procedimento 

Neste experimento devemos, primeiramente, aproximar lentamente a caneta do filete de água 

sem que esta seja anteriormente atritada com o cabelo de algum colega, ou mesmo, com o nosso 

cabelo (Figura 6).Depois, a caneta deve ser atritada com o cabelo (figura 7) e novamente, lentamente 

aproximada do filete de água. 

 

Figura 6: Caneta sendo aproximada do filete de água, antes de ser atritada. 
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Figura 7: Caneta sendo atritada com cabelos. 

6.3.4  O que verificar 

Na primeira situação em que a caneta não havia sido atritada com o cabelo, poderemos 

verificar que o escoamento não sofrerá nenhuma alteração. Porém, depois da caneta ter sido atritada 

com o cabelo, ao ser aproximada novamente do filete de água, poderemos verificar que este sofrerá 

um pequeno desvio se aproximando da caneta (Figura 8). Você sabe explicar a razão deste desvio? 

 

 

 

 

Figura 8: Filete de água sofre um desvio depois que a caneta atritada é aproximada. 

6.3.5  Preste Atenção 

Se o ambiente estiver muito úmido, ou se a pele da pessoa que tiver a caneta atritada em 

seus cabelos for muito oleosa, a caneta pode não atrair os pedaços de papel, ou seja, pode não ser 

Para refletir: o conhecimento científico inicia com conhecimento teórico, e não pela 

observação livre de pressupostos. 
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eletrizada. 

6.4  Experimento 03: Líquidos condutores e não condutores 

Este experimento é muito interessante. Sabemos que nos sólidos condutores são os elétrons 

livres que se movimentam através da estrutura atômica das substâncias. Nos líquidos condutores, 

são os íons positivos que se movimentam através do líquido. Este experimento mostra o 

comportamento de substâncias líquidas condutoras e não condutoras, quando submetidas a uma 

diferença de potencial elétrico. 

6.4.1 O Objetivo 

O objetivo deste experimento é verificar quais líquidos são condutores de eletricidade e quais 

não são. Temos, também, o objetivo de observar uma manifestação visível da corrente elétrica em 

um líquido. 

6.4.2 O Material 

O material necessário para esta experiência será: 

 Dois pedaços de fio finos e encapados com cerca de 10 cm cada. 

 Dois clipes metálicos. 

 Uma pilha grande nova. 

 Dois pequenos recipientes plásticos (copos descartáveis). 

 Um pouco de água, suficiente para encher o recipiente. 

 Um pouco de óleo, suficiente para encher o recipiente. 

 Um pouco de sal de cozinha. 

 Fita adesiva de preferência do tipo “crepe”. 

 Uma faca de cozinha. 
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Figura 9: Material utilizado no experimento 3. 

 

6.4.3 O Procedimento 

Primeiramente, desencape as extremidades dos fios com a faca, com muito cuidado para que 

não ocorra nenhum acidente. Em hipótese alguma, no caso deste experimento ser aplicado com 

crianças, estas devem manusear a faca ou qualquer objeto cortante. Isto é tarefa do professor. 

Depois disto, enrole uma extremidade de um dos fios em um dos clipes (Figura 10). Faça o mesmo 

com o outro pedaço de fio. Coloque a extremidade do fio que sobrou em contato com um dos pólos 

da pilha e prenda-a com um pedaço de fita (Figura 11). Faça o mesmo com a outra extremidade e 

fixe-a com a fita adesiva no pólo livre da pilha. Fixe, então, os dois clipes no recipiente plástico 

(Figura 12). 

 

Figura 10: Fio enrolado em um clipe. 
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Figura 11: Fio enrolado em um clipe e fixado em um dos pólos da pilha. 

 

Figura 12: Clipes fixados no recipiente plástico. 

Encha o recipiente com água e observe. Depois, adicione um pouco de sal à água e observe. 

Pegue outro recipiente, limpe os clipes e conecte-os da mesma forma anterior. Encha o novo 

recipiente com óleo e observe o que ocorre. 

 

6.4.4 O Que Verificar 

Quando o líquido em questão for condutor, você poderá verificar que em um dos clipes se 

formarão pequenas bolhas (Figura 13). Quando o líquido não for condutor, você verificará que 

nenhuma bolha se formará ao redor de um clipe (Figura 14). Classifique os líquidos que você utilizou 

como condutores e não condutores. Você também pode utilizar outros líquidos, mas lembre-se de 

trocar o recipiente descartável para cada líquido utilizado. 

 

 

 

Para refletir: não existe um método científico que começa com a observação e 

culmina com a descoberta. 
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Figura 13: Na substância condutora, bolhas se formam ao redor de um dos clipes. 

 

Figura 14: Na substância não condutora, nenhuma bolha se forma ao redor dos clipes. 

6.4.5 Preste Atenção 

Aperte as extremidades dos fios que estão em contato com a pilha para que não exista o 

perigo de não ocorrer o contato necessário do fio com os pólos da mesma. 

6.5 Experimento 04: A experiência de Oersted 

Este experimento demonstra o experimento de Oersted, que contribuiu para o avanço do 

estudo sobre a relação de fenômenos elétricos e magnéticos. É um experimento simples como os 

demais, e uma análise reflexiva do seu resultado pode contribuir, significativamente, para a 

construção de conceitos relacionados a fenômenos eletromagnéticos. 
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6.5.1 Objetivo 

Este experimento tem, por objetivo, demonstrar e ilustrar o experimento realizado por Oersted 

em 1820, bem como contribuir para uma melhor compreensão sobre relações existentes entre 

fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. 

6.5.2 O Material 

Para a realização deste experimento o material necessário é: 

 Uma bússola. 

 Um pedaço de fio fino com, aproximadamente, 30 cm de comprimento. 

 Uma pilha grande (nova). 

 Fita adesiva do tipo “crepe”. 

 Uma faca de cozinha (sem ponta). 

 

Figura 15: Material utilizado no experimento 4. 

6.5.3 O Procedimento 

Primeiramente, desencape as extremidades do fio com auxílio da faca, tomando o cuidado para 

que não ocorra nenhum acidente. Se você for aplicar este experimento com crianças, jamais os deixe 

manusear a faca ou qualquer outro objeto cortante. Isto é tarefa do professor. Coloque em contato as 

extremidades do fio com os pólos da pilha e fixe-as com a fita adesiva (figura 16). É importante você saber 

que, neste momento, existe uma corrente elétrica no fio condutor, pois você estabeleceu uma diferença de 

potencial entre as extremidades do mesmo conectando-o à pilha. Você deve então aproximar o esquema 

montado da agulha da bússola. 
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Figura 16: Fio fixado nos pólos de uma pilha. 

6.5.4 O Que Verificar 

Neste experimento, podemos observar que aproximando o fio condutor conectado à pilha da 

agulha da bússola, esta sofre um desvio (Figuras 17 e 18). Você saberia explicar o motivo deste 

desvio sofrido pela agulha imantada da bússola? 

 

 

 

 

Figura 17: Bússola somente sob influência do campo magnético terrestre. 

Para refletir: o conhecimento científico é uma construção humana. 
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Figura 18: Campo magnético criado pela corrente elétrica no condutor gera um desvio na agulha da bússola. 

6.5.5 Preste Atenção 

Aperte as extremidades dos fios que estão em contato com as extremidades da pilha, para que 

não exista o perigo de não ocorrer o contato necessário do fio com os pólos da mesma. 

6.6  Experimento 05: O eletroímã 

Neste experimento poderemos verificar manifestações reais sobre as relações entre os 

fenômenos elétricos e magnéticos. Ele é um experimento muito interessante pelo seu resultado final, 

apesar disto não é complicado de ser realizado. 

6.6.1 O Objetivo 

Assim como o experimento anterior, este também tem por objetivo mostrar as relações entre 

fenômenos elétricos e magnéticos. Outro objetivo presente neste experimento, é fazer com que o 

aluno construa um ímã utilizando somente a corrente elétrica. 

6.6.2 O Material 

 Seis pregos grandes. 

 20 m de fio de cobre envernizado com diâmetro de 0,3 mm. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – MACHADO, M. A. & OSTERMANN, F. v.17 nº.6 

 60 

 Fita adesiva do tipo “crepe”. 

 Uma pilha grande nova. 

 Alguns clipes metálicos. 

 Uma faca de cozinha (sem ponta). 

 Um pedaço de “lixa”. 

 

Figura 19: Material utilizado no experimento 5. 

6.6.3 O Procedimento 

Em um primeiro momento, você deve unir os seis pregos e enrolá-los com a fita adesiva de 

modo que estes formem um núcleo (Figura 20). Posteriormente, deve começar a enrolar o fio de cobre 

ao redor do núcleo de pregos, com o cuidado de formar espiras justapostas, isto é, não cruzar uma volta 

do fio sobre outra (Figura 21). Depois de enrolado o núcleo, você deve lixar as duas extremidades do fio 

de cobre, para retirar a camada de verniz existente. Ao fazer isto, ligue uma extremidade do fio em cada 

pólo da pilha e fixe-as com pedaços de fita adesiva (Figura 22). Aproxime a parte do núcleo de pregos 

que não contém a fita de um clipe. 

 

Figura 20: Núcleo de pregos envolto pela fita adesiva. 
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Figura 21: Núcleo de pregos enrolados com o fio. 

 

 

Figura 22: Núcleo de pregos fixado à pilha.  

6.6.4 O Que Observar 

Ao aproximar o núcleo de pregos do clipe, você verá que ele será atraído pelo núcleo como 

se este fosse um ímã (Figura 23). Você sabe explicar este fato? 

 

 

 

 

Para refletir: o conhecimento científico inicia com conhecimento teórico, e não pela 

observação livre de pressupostos. 
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Figura 23: Clipe sendo atraído pelo núcleo de pregos 

6.6.5 Preste Atenção 

Aperte as extremidades dos fios que estão em contato com as extremidades da pilha, para 

que não exista o perigo de não ocorrer o contato necessário do fio com os pólos da mesma. 

6.7 Conclusão 

Este texto tem por objetivo apresentar alguns experimentos simples sobre eletricidade e 

eletromagnetismo, para facilitar a compreensão de alguns fenômenos relacionados a estes tópicos. 

Lembramos que este não tem o objetivo de ser auto-explicativo. O docente que tiver a intenção de 

utilizá-lo precisa conhecer os principais conceitos referentes a estes experimentos. Eles podem ser 

utilizados como demonstração, ou então, serem apresentados como uma situação-problema proposta 

pelo professor. Salientamos ainda, que o mesmo pode ser utilizado tanto na formação inicial ou 

continuada de docentes das séries iniciais, ou ainda, servir de embasamento para uma transposição 

didática para as séries iniciais. 
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7 A UTILIZAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL CONSTRUTIVISTA: O INTERAGE 

7.1 A Utilização de um Ambiente Virtual Construtivista 

Nossa proposta de trabalho visa melhorar a formação do docente das séries iniciais, tanto do 

ponto de vista inicial, como de forma continuada. No entanto, na formação continuada de docentes, 

optamos por usar uma metodologia totalmente baseada na utilização de um ambiente virtual de 

aprendizagem construtivista, elaborado especialmente para essa formação. A utilização da formação 

continuada à distância pode, a nosso ver, contribuir para que, mesmo os docentes que não possuam 

acesso facilitado aos centros de formação, possam utilizar tal tecnologia. Segundo Rezende et al. 

(2003), esta prática pode ser uma alternativa para os docentes que residem distantes dos grandes 

centros (op. cit., p.374): 

7.2 O InterAge 

O ambiente virtual construtivista utilizado neste estudo, é denominado InterAge. Este 

ambiente é composto por um conjunto de páginas, objetos de navegação e mecanismos de 

comunicação (REZENDE et al., 2003). Encontramos, neste ambiente, situações que correspondem a 

problemas comuns presentes em práticas pedagógicas e a interação do docente pode ocorrer através 

de um planejamento devidamente elaborado por parte do mesmo, com o objetivo de resolver as 

situações-problema apresentadas. 

Cabe salientar que um banco de informações pertinente a cada situação-problema faz parte 

do InterAge. Neste banco, uma série de textos sobre o tema em questão se encontra disponibilizada 

para que o docente possa buscar o embasamento teórico necessário. O InterAge também oferece 

ferramentas de interação on-line para que o docente possa discutir com outros profissionais os 

problemas e práticas de seu cotidiano escolar. 
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7.3 Situações-problema 

Nossa situação problema existente no InterAge mostra o questionamento de um aluno de 

quarta série do ensino  fundamental em que este demonstra toda curiosidade inerente a tal faixa 

etária. Adotamos uma situação totalmente fictícia, inclusive quanto aos nomes da professora e do 

aluno. Com base em nossas pesquisas, admitimos que a professora de nome Cristina, presente em 

nossa situação, tem sua formação através do Curso Normal de nível médio e possui formação 

superior em Pedagogia, com ênfase voltada para atuação nas séries iniciais do ensino  fundamental 

(Apêndice H). 

Nossa intenção foi mostrar que, mesmo tendo uma formação de nível superior, a professora 

Cristina possui conhecimentos específicos sobre Física que são quase que desconsideráveis, pois 

seu contato com a Física no ensino  médio ocorreu somente no primeiro ano de estudo e a matéria 

lhe parecia muito complicada. O professor de Cristina enfocava a resolução de muitos problemas 

numéricos voltados para o movimento de um corpo. Para Cristina, a Física era muito complicada e, 

conseqüentemente, muito distante de ser trabalhada nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Já na faculdade, Cristina teve somente uma disciplina de Ciências denominada “Metodologia 

do Ensino de Ciências”, em que o conteúdo era, basicamente, voltado para assuntos relacionados 

com a Biologia. 

Em sua prática docente, a professora Cristina utilizava, como referência, livros de Ciências 

existentes na biblioteca da escola. Com base nestes livros, ela realizava alguns experimentos 

práticos com seus alunos. 

Certo dia, durante uma aula, o aluno Cleber questionou o seguinte: 

“Professora, ontem assisti um programa de televisão em que o homem dizia que a corrente 

elétrica é formada por elétrons. A senhora sabe me explicar isto?” Neste momento alguns colegas de 

Cleber também começaram a questionar vários fenômenos de seu cotidiano relacionados à 

eletricidade. 

Diante desta situação, a professora Cristina, em uma situação delicada, resolveu combinar 

com seus alunos que, na semana seguinte, eles abordariam tal tema através de experimentos. Em 

uma reflexão, a Professora Cristina lembrou que nunca havia estudado tópico sobre eletricidade e 

deveria, então, pesquisar sobre o assunto e como ensiná-lo. 

Nesta situação-problema, apontamos uma série de elementos que, baseados em nossas 

pesquisas, podem representar uma situação muito comum nas salas de aula das séries iniciais do 

ensino fundamental. Em nosso exemplo, utilizamos um questionamento referente à eletricidade; 

porém, sabemos que diversos são os questionamentos de alunos desta faixa etária (CARVALHO et 

al., 1998). 
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7.3.1 Recursos Pedagógicos 

O InterAge disponibiliza um banco de recursos pedagógicos que é composto por textos de 

apoio sobre a situação problema . Estes textos podem ser resumos ou na íntegra. Eles podem ser 

lidos na tela do computador, impressos ou, então, serem salvos em forma de arquivos. 

Também são disponibilizados materiais educativos que podem ser simulações 

computacionais, bem como pôsteres, vídeos ou software livres, sendo que todos os materiais citados 

são de domínio público. Ainda fazem parte deste banco, os endereços de sites que podem ser 

acessados através dos links existentes. 

O InterAge oferece, também, as chamadas boas práticas que são resoluções de situações 

problemas elaboradas por usuários deste ambiente. Diferentemente das boas práticas, temos os 

problemas resolvidos, que são da prática pedagógica, resolvidos, não por usuários do ambiente, mas 

por especialistas na área de concentração dos mesmos. 

Para implementação de nossa proposta, usamos os textos elaborados no âmbito deste 

estudo. Estes textos, voltados exclusivamente para a formação do docente, têm o objetivo de dar o 

embasamento teórico necessário ao professor, tanto na especificidade do conteúdo de Física, como 

na questão epistemológica e teórica, no que diz respeito à concepção da aprendizagem. Os textos 

disponíveis são sobre as seguintes unidades didáticas: aprendizagem significativa, mapas 

conceituais, método científico, o átomo e as partículas elementares, eletricidade e eletromagnetismo. 

Cabe salientar que estes mesmos textos foram utilizados na implementação de nosso projeto junto 

aos professores em formação inicial. 

Utilizamos, ainda, uma série de trabalhos publicados em revistas de ensino de Ciências e de 

Física e, também, em encontros e simpósios sobre o ensino de Física. Nestes trabalhos podemos 

encontrar uma série de propostas de transposição didática de vários temas de Física. 

Nos links, apresentamos sites em que estão disponíveis, gratuitamente, simulações sobre 

modelos atômicos e um software livre sobre modelos atômicos e a experiência de Rutherford. 

7.3.2 Outros Recursos 

O InterAge também possui um blocos de anotações que pode ser utilizado pelo professor 

para que este possa anotar e registrar suas idéias acerca das situações-problema, recursos 

pedagógicos e discussões com outros profissionais. 

Muito importante, na concepção construtivista do InterAge, é a ferramenta denominada 

planilha para planejamento. Este espaço permite que o professor elabore a sua solução para 

situação-problema, podendo seguir ou não as etapas indicadas. 

Os principais recursos de comunicação presentes no InterAge são o fórum de discussão que 

permite interações on-line assíncronas. O chat permite interações on-line síncronas, sendo muito útil 
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em cursos oferecidos através deste ambiente, uma vez que oferece uma comunicação entre o tutor e 

os participantes dos cursos. 

7.4 Utilização do InterAge 

O docente que pode utilizar o InterAge simplesmente acessando o site 

<http://nutes2.nutes.ufrj.br/interage/>. Primeiramente, o professor encontrará a página de 

apresentação do ambiente. Para acessar a página em se encontram as situações-problema, 

denominada Laboratório Pedagógico, basta que o docente preencha uma ficha simples com 

informações básicas sobre sua atividade profissional. Nesta página, o docente poderá encontrar as 

situações-problema e poderá ser redirecionado para a página em que constam os recursos didáticos 

disponíveis, referentes às situações–problema. 

Caso o docente queira postar um planejamento sobre a resolução de uma situação-problema, ele 

precisa cadastrar-se através do preenchimento de uma ficha mais completa. Desta feita, ele passa a 

poder acessar uma página denominada Laboratório Interativo que possui, praticamente, a mesma 

configuração da página Laboratório Pedagógico, com uma diferença básica que é a possibilidade de 

maior interação.O docente passa, então, a também poder acessar, tanto o fórum de discussões, 

como o chat. 

Na Figura 8, temos a página inicial do Laboratório Interativo, contendo uma situação-

problema como exemplo. 

 

Figura 8: Layout do laboratório interativo InterAge 
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Acreditamos que a utilização deste recurso possa contribuir para uma significativa melhoria 

no conhecimento físico dos docentes das séries iniciais em atividade, dada, segundo Rezende e 

Ostermann (2004, p.15), a essência da proposta educacional deste ambiente: 

A proposta educacional do InterAge tem como princípios estimular a 
reflexão do professor sobre sua prática, promover a interatividade e 
incentivar a colaboração entre os participantes de modo a desenvolver seu 
conhecimento profissional. 

Conseqüentemente, cremos que a utilização do um ambiente virtual construtivista possa 

contribuir para uma aprendizagem significativa, tanto pela concepção deste ambiente, como pelo 

potencial significativo do material de apoio disponibilizado. 

A organização de uma situação-problema sobre Física na formação de professores para as 

séries iniciais e a disponibilização de recursos pedagógicos no InterAge, também, constitui-se em um 

produto educacional desenvolvido no âmbito do estudo aqui relatado. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso trabalho não tem por objetivo fornecer receitas prontas para a formação de docentes 

das séries iniciais do ensino fundamental e docentes de Física e Ciências que atuam junto à 

formação em nível médio e nível superior deste profissional. Acreditamos que ele pode apontar 

caminhos a serem seguidos por estes profissionais. Enxergamos, também, que o mesmo possa vir a 

contribuir para uma profunda reflexão em relação à atual formação em Física do docente das séries 

iniciais do ensino fundamental, tanto em nível médio, como em nível superior. 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – MACHADO, M. A. & OSTERMANN, F. v.17 nº.6 

 72 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobreTópicos de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Axt., R., Steffani, M.H. e Guimarães, V. H., 1990. 
 

n°. 2 Radioatividade 
Brückmann, M.E. e Fries, S.G., 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Moreira, M.A, 1992. 
    

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Axt, R e Brückmann, M.E., 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Axt, R. e Alves, V.M., 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Axt, R e Alves, V.M., 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Moreira, M.A, 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Ostermann, F., Ferreira, L.M. e Cavalcanti, C.H., 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Moreira, M.A. 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Moreira, M.A, e Ostermann, F., 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Ricci, T.F., 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Ostermann, F., 2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Greca, I.M. e Herscovitz. V. E., 2002. 
   

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Ricci, T. F. e Ostermann, F., 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Ziebell, L. F. 2004. 
 

v.16, n.1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Schroeder, C., 2005. 
 

v.16, n.2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Silva, L. F. da e Veit, E. A., 2005. 
 

  



 
 

v.16, n.3 Epistemologias do Século XX  
Massoni, N. T., 2005. 
 

v.16, n.4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e cores 
Mees, A. A.; Andrade, C. T. J. de  e Steffani, M. H., 2005. 
 

v.16, n.5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  
Wolff, J, F de S e Mors, P. M., 2005. 
 

v.16, n.6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Mützenberg, L. A., 2005. 
 

v.17, n.1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma aprendizagem 
significativa no nível médio  
Moraes, M. B. dos S. A., Ribeiro-Teixeira, R. M., 2006. 
 

v.17, n.2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos 
(EJA)  
Espindola, K. e Moreira, M. A., 2006. 
 

v.17, n.3 Introdução ao conceito de energia  
Bucussi, A., 2006. 

 
v.17, n.4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  

Grala, R. M., 2006. 
 

v.17, n.5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
Webber, M. C. M. e Ricci, T. F., 2006. 
 

  

http://www.if.ufrgs.br/mpef/Textos_Apoio/Bucussi_v17n3.pdf
http://www.if.ufrgs.br/mpef/Textos_Apoio/Grala_v17n4.pdf
http://www.if.ufrgs.br/mpef/Textos_Apoio/Webber&Ricci_v17n5.pdf

