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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo fazer um relato de
uma prática experimental, da construção do gerador eletrostático com materiais de
fácil obtenção e de baixo custo, como um instrumento pedagógico mediador no ensino
e aprendizagem dos conceitos e processos de eletrização. Este projeto foi
desenvolvido em uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Feira de
Santana, com a participação de quatro alunos do segundo ano do ensino médio. O
intuito do trabalho foi de criar um ambiente lúdico para proporcionar maior
engajamento dos alunos em relação ao ensino da disciplina Física, sustentado na
prática experimental. O projeto faz referência ao ensino da disciplina Física, utilizando
a teoria de ensino e aprendizagem Sociointeracionista de Lev Semenovich Vygotsky,
para justificar a importância da realização da prática experimental. A montagem e
aplicação da atividade contribuem bastante para a compreensão dos tipos e
processos de eletrizações, pois eles visualizaram, identificarão os diferentes tipos de
eletrização a parti das realizações de experimentos. O projeto irá descrever cada
componente e montagem, o princípio básico de funcionamento do gerador
eletrostático, os processos de eletrizações e as dificuldades encontradas ao longo do
desenvolvimento do trabalho. A metodologia utilizada no trabalho foi representada por:
pesquisa feita pelos alunos da historia, montagem e funcionamento do gerador de Van
de Graaff, realização de experimentos pelos alunos com a supervisão do bolsista,
aplicação de questionários para analisar a evolução na compreensão dos conceitos
físicos.
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1. INTRODUÇÃO

Um fato negativo relacionado á educação está sendo observado pelos
professores ao longo dos últimos anos, a falta de interesse dos educandos em relação
à aprendizagem principalmente a relacionada ao ensino de física. Situação essa que
pode ser conseqüência da metodologia utilizada pelo professor e os preconceitos
adquiridos pelos alunos ao longo de sua formação de base nas das séries iniciais, a
volta de políticas públicas voltada para a educação, a questões socioeconômicas e
sociopolíticas.
A utilização da pratica experimental como um recurso pedagógico vem sendo
recomendado por muitos pesquisadores da área de ensino de Física, para contribuir
no desenvolvimento da prática de ensino e aprendizagem. Há um número grande de
trabalhos feito com essa temática no setor acadêmico, como por exemplos os
trabalhos de Azevedo et al. (2000), Medeiros e Bezerra (2000), Araújo e Abib (2003),
Silveira e Ostermann (2002), Laburú et al (2007)
Mas este alto índice de trabalho produzido nesta área ainda é pouco
aproveitado pelo sistema de ensino, principalmente o médio. Situação essa
decorrente de vários fatores, como a falta de interesse dos professore em buscar e
adequar mais esse recurso pedagógico a necessidade da turma, se restringindo
apenas a ministrar aula apenas com auxílio do livro didático, falta de equipamentos,
tempo reduzido para educadores preparar e criar experimentos, a falta de espaço
apropriado para a realização das atividades.
Com o intuito de melhorar esta realidade o presente trabalho propõe uma
atividade experimental, através da construção do um gerador eletrostático pelos
alunos com materiais de fácil aquisição, caracterizando uma atividade experimental
de baixo custo. Essa atividade pode contribuir com o ensino, quando ela proporciona
ao estudante visualizar de forma concreta os conceitos trabalhados em sala de aula.
A proposta dessa atividade é de utilizar a construção do gerador como
instrumento mediador de ensino dos conceitos dos tipos de eletrização e promover o
engajamento dos alunos como a disciplina Física, aparte do referencial teórico de Lev
Semenovich

Vygotsky,

relacionado

à

teoria

Sociointeracionista

aprendizagem e da tendência pedagogia liberal renovada progressivista.

de

ensino
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A prática experimental será utilizada segundo a teoria de Lev Semenovich
Vygotsky relacionado á zona de desenvolvimento potencial e a interação social, esta
será a linha de desenvolvimento deste trabalho. A atividade experimental da
construção do gerador de Van de Graaff com matérias pressente na vida cotidiana do
aluno, servira como instrumento mediado de ensino e do desenvolvimento proximal
do individuo, que representa a distância entre desenvolvimento real e o
desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento proximal é compreendida
como aquelas funções que ainda esta em processo de maturação, mas que estão
presente no educando
O primeiro nível de desenvolvimento real é compreendido como o conjunto de
atividade que o individuo consegue realizar, resolver sozinho. Esta etapa do ciclo de
desenvolvimento se refere ás funções psicológicas que o estudante já conseguiu
construir até o momento.
O desenvolvimento potencial é compreendido como um conjunto de tarefas que
os estudantes não conseguem resolver sozinho, mas com a interação com indivíduos
mais experiente que lhe dê orientações adequadas, ele é capaz de resolver e chagar
em um patamar além de suas capacidades individual. Na visão de Vygotsky, o
desenvolvimento potencial indicar mais o desenvolvimento do aluno que o real, pois o
real é um desenvolvimento acabado e o desenvolvimento potencial está em
construção.
A atividade será desenvolvida como a participação de quatros estudantes do
segundo ano do ensino médio da rede pública de ensino, do colégio estadual Teotônio
Vilela de Feira de Santana. O número baixo de alunos que participarão do projeto é
devido a alguns critérios que eles tinham de cumprir, como a participação na atividade
em horário aposto as aulas normais, a frequência, pois o estudante que se
ausentassem a dois encontros era desligado do desenvolvimento da atividade. A
escolha dos alunos ficou a cargo da professora, selecionou dois alunos de cada turma,
seguindo o critério. Trabalho esse desenvolvido no projeto do PIBID Projeto de
Iniciação a Docência, que gerou o trabalho de conclusão de curso.
O gerador de Van de Graaff foi um equipamento criado pelo engenheiro
americano Robert Jemison Van de Graaff, capaz de produzir elevadas tensões,
contribuindo para a pesquisa atômica como um acelerador de partículas muito
importante para desvendar a constituição do átomo. A construção desse equipamento
terá função na atividade de contribuir de forma lúdica com o ensino dos tipos e
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processos de eletrizações, através de pesquisas feitas ao longo da montagem e das
práticas experimentais realizadas pelos indivíduos participantes. A atividade permitirá
ao estudante manipular variáveis envolvidas na atividade como sistema de medidas e
de manuseio de ferramentas, além de poder fazer experimentos dos principais tipos
de eletrizações observando os efeitos e características de cada tipo na prática.

1.1.

MOTIVAÇÃO
O projeto “O Uso de Experimento Como Instrumento Mediador do

Desenvolvimento Potencial e Engajado do Aluno”, surgiu a partir de observações
feitas nas aulas de Física, nas quais, foi verificado pouco interesse dos estudantes
pela aula, baixo índice de aprendizagem, elevadas taxas de reprovação, as frequentes
perguntas feitas pelos educandos ao professor em relação à funcionalidade da
disciplina na sua vida cotidiana. Outro fato que contribuiu para a escolha do recurso
experimental foi em decorrência do diálogo exercido por me com a professora, no
qual, foi mencionada pela educadora que o principal motivo para não utilização do
recurso experimental, decorrente da falta de tempo para buscar e preparar essa
atividade, se restringindo mais a utilização livro didático, por ser mais acessível aos
alunos. Outros obstáculos foram listados pela professora como, a falta de
equipamentos, de espaço apropriado para a realização das atividades. No entanto
pensando em minimizar este fator negativo e contribuir para o ensino, atrelando a
prática representada pela experimentação com a teoria é que foi pensado no
desenvolvimento dessa atividade experimental.

1.2. OBJETIVO GERAL

O Objetivo geral da monografia é fazer um relato de uma prática experimental,
da construção de um gerador eletrostático de Van De Graaff, com a finalidade de ser
um instrumento mediador do ensino do conteúdo dos tipos e processos de
eletrizações.
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Para embasar o objetivo geral, o projeto foi desenvolvido de acordo com os
objetivos específicos:
1- Elaborar uma atividade experimental a partir da construção do Gerador de Van De
Graaff.
2- Aplicar a atividade com o grupo.
3- Relatar o desenvolvimento e aplicação da atividade.
4- Ter uma percepção geral sobre a motivação dos estudantes ao participarem da
atividade
5- Ter uma percepção panorâmica sobre possíveis indícios de aprendizagem.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico são documentos, leis, trabalhos científicos e teorias que
irão embasar e sustentar as idéias, informações que vão ser usados ao longo da
produção do trabalho. De acordo com Marconi e Lakatos (2003) o referencial teórico
permitirá ao pesquisador ter uma visão ampla de como está sendo desenvolvida a
pesquisa no meio acadêmico, o que é preciso acrescentar e a quantidade de trabalho
produzido em um período estabelecido do tema.
Para uma melhor compreensão da prática de ensino e para ter bons resultados
e alcançar um número maior e diversificado de estudantes, é muito importante que os
professores tenham um mínimo de conhecimento sobre os diversos tipos de teorias
de ensino e aprendizagem, pois esse conhecimento contribuirá para a escolha mais
adequada da metodologia e didática a ser adotada em cada aula (LAKATOS;
MARCONI, 2003).
Na visão de Moreira (1999) o termo teorias de aprendizagem é uma construção
humana que tem por finalidade a interpretação sistemática de informações, fatos de
uma determinada área de conhecimento. Essa teoria é uma representação do ponto
de vista de um ou mais pesquisadores de como interpretaram e analisaram a questão
aprendizagem, levando em contas suas singularidades, as variáveis dependentes e
independentes que compõem esse conteúdo.
Teorias de aprendizagem são, portanto, tentativas de interpretar
sistematicamente, de organizar, de fazer previsões, sobre o conhecimento
relativo à aprendizagem (MOREIRA, 2009, p. 19).

Para os educadores desempenharem bem a tarefa de ensino do ser humano é
muito importante considerar os conhecimentos já adquiridos pelo aluno, a capacidade
que cada estudante tem de se desenvolver por si só e com a relação social, é preciso
estar buscando novas metodologias, teorias de ensino e aprendizagem voltadas para
esse novo público que está a todo o momento recebendo novas informações.
Na docência em especial a área da Física, se faz necessário que os
profissionais de ensino tenham um bom entendimento sobre as diferentes teorias de
ensino e aprendizagem, um bom domínio dos conteúdos da Física, das diferentes
metodologias e da Lei de Diretriz e Base da educação (LDB). É exatamente a teoria
Sociointeracionista de Lev Semenovich Vygotsky, o PCN+ de Física – Parâmetros
Curriculares Nacionais de Física, o PSSC - Physical Science Study Committee e os
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diferentes tipos de prática de laboratório, que irão embasar teoricamente o
desenvolvimento desse trabalho.

2.1.

LEV SEMENOVICH VYGOTSKY

Segundo Rego (2000), Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro
de 1896 em uma cidade da Bielo-Rússia chamada de Orsba. Ele não viveu muito
faleceu aos 37 anos de idade decorrente de uma tuberculose. Sua pouca idade não
impediu que ele produzisse muito e sua produção gerou um embate na época com as
escolas de psicologia existentes na região. Essas produções foram realizadas em um
período de muita instabilidade social e política no país, decorrente do fim da
Revolução Russa.
As consequências desses fatos sociais e políticos influenciaram em muito a sua
produção intelectual, graciosa, inacabada e de muita importância na área da
psicologia e educação. As suas obras são bastante atuais e fontes de pesquisas de
muitos estudiosos da área da educação e psicologia.
Vygotsky é um exercício de reunir e se apropriar de fertilidade das
descobertas de um estudioso inquieto e obstinado, que dedicou sua vida ao
esforço de romper, transformar e ultrapassa restado de conhecimento e
reflexão sobre o desenvolvimento humano de seu tempo (REGO, 2008, p 17).

É um dos principais teóricos da área da corrente Sociointeracionista que afirma
que o desenvolvimento do ser humano ao longo da vida se dá através das interações
que ocorrem entre o indivíduo e a sociedade, sua cultura e história de vida, além das
oportunidades e situações de aprendizagem que resultaram neste desenvolvimento
durante toda a sua existência e essa aprendizagem ocorre com a participação,
interação do estudante com o social e o meio.
Nas palavras de Coelho e Pisoni sobre a visão de Vygotsky,
a relação indivíduo sociedade em que afirma que as características humanas
não estão presentes desde o nascimento, nem são simplesmente resultados
das pressões do meio externo. Elas são resultados das relações homem e
sociedade, pois quando o homem transforma o meio na busca de atender
suas necessidades básicas, ele transforma-se a si mesmo (COELHO e
PISONI, 2012, p 145).

Para Rego (2000) para compreender a teoria de Vygotsky, em especial as
relacionadas com funções psicológicas superiores utilizadas para diferenciar o homem
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de outro animal, é necessário entender o processo de mediação, elementos
intermediários utilizados para facilitar o desenvolvimento cognitivo do ser humano, que
está ligada com interação do homem com o social e com o mundo. Alguns conceitos
básicos, tais como instrumentos, signos e símbolos, são muito importantes para a
compreensão da teoria de Vygotsky.
O instrumento, segundo Vygotsky é um elemento facilitador que atua entre o
estudante e o objeto de seu estudo, possibilitando um aumento das variáveis que
possibilitem o indivíduo alcançarem êxito nas tarefas, por exemplo, o compasso
desenha um círculo melhor que a mão.
Os signos funcionam também como um mediador, todavia voltada mais com a
função de regular as ações no cognitivo dos indivíduos, é através do signo que o
indivíduo desenvolve a capacidade psicológica de memorização, raciocínio, acúmulo
de informações. Compreender o processo de mediação é muito importante, pois
segundo Vygotsky é através desse mecanismo que há o desenvolvimento da
aprendizagem do estudante.
Segundo Oliveira (1999, p. 27), a relação do homem com o mundo não se
efetua de forma direta, mas sim mediada, essa relação é mediada por elementos
intermediários ente o homem e o ambiente. Esses elementos intermediários são os
instrumentos que proporciona modificação no meio e contribuir para aprendizagem.
O símbolo, é um conceito importante para compreender a teoria de Vygotsky,
é um recurso muito utilizado pelo humano, para se orientar e controlar suas atitudes
na convivência social. A internalização por parte do indivíduo da utilização dos signos
nas atividades do psicológico cria um sistema denominado por ele de sistemas
simbólicos que é uma articulação entre signos, formando uma estrutura entre eles,
por exemplo, a articulação ente o sistema simbólico com a linguagem contribui para o
desenvolvimento intelectual dos estudantes.
O tema desenvolvimento e aprendizagem têm grande destaque nos trabalhos
desenvolvidos por Vygotsky, para o melhor entendimento desse processo ele se utiliza
de um conceito de zona de desenvolvimento proximal, conceito esse que analisa o
grau de conhecimento que o indivíduo já chegou e o quanto pode chegar com a
relação dele com outros indivíduos e com o meio. A compreensão da zona de
desenvolvimento proximal está agregada em dois tipos de desenvolvimento: o
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desenvolvimento real que é a etapa, no qual os conhecimentos já estão consolidados
com o indivíduo e o desenvolvimento potencial que é o conhecimento que o indivíduo
ainda não domina, mas com a interação com outros indivíduos mais experientes
podem conseguir.
...ao caminho que um o individuo vai percorrer para desenvolver funções que
estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções
consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real
(OLIVEIRA, 1999, p. 27)

A avaliação de possíveis indícios de aprendizagem dos estudantes será feita
ao longo do desenvolvimento e aplicação da atividade experimental, numa perspectiva
Vygotskiana, na qual será observado e analisado o desenvolvimento proximal dos
alunos através dos questionários relacionados aos tipos de eletrização.

2.2.

PSSC – PHYSICAL SCIENCE STUDY COMMITTEE

A discussão do ensino de ciências no Brasil em especial a relacionada à área
da Física teve mais destaque com o projeto PSSC – Physical Science Study
Committee, desenvolvido pelos Estados Unidos da América do norte no início da
década de 50 por vários grupos de profissionais da área da educação, principalmente
professores universitários e de escolas do ensino médio, fotógrafos, psicólogos entre
outras áreas, a sociedade científica, governo e financiada por alguns institutos
integrantes da NSF – National Science Foundation, para reformular o ensino de Física
do ensino médio no país, com o intuito de aumentar a procura dos jovens pela área
das ciências exatas e suprir a falta de profissionais. Outros fatores determinantes para
a criação desse projeto foi à disputa entre a EUA e a URSS na corrida armamentista
e do lançamento da Sputnik pela URSS e A União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas– URSSA (Krasilchik, 2000).
A justificativa da criação do PSSC foi que o país tinha de formar uma elite que
garantisse a hegemonia norte-americana na corrida espacial, e para
conseguir o objetivo era necessário ter uma escola secundária em que os
cursos de Ciências identificassem e incentivassem os jovens talentos a seguir
a carreiras cientificas (Krasilchik, 2000, p. 85).

O PSSC teve grande influência no desenvolvimento de projetos de ensino em
todo o mundo. No Brasil ele teve forte influência principalmente pelo processo de
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industrialização e a necessidade de uma mão de obra qualificada para alavancar esse
processo, a restauração do ensino de ciência que já não atendia a necessidade dos
países, a identificação do projeto norte americano com os conceitos de reestruturação
proposto para a reforma do projeto de ensino do Brasil que foi discutido em um
encontro em São Paulo com a participação da Organização das Nações Unidas para
Educação (UNESCO), Ciência e Cultura e Instituto Brasileiro de Educação Cultura
(IBECC)(Krasilchik, 2000).

2.3. TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Ter uma compreensão das tendências pedagógicas presentes na área de
ensino é muito importante para desenvolver qualquer trabalho relacionado ao sistema
de educação, pois ela contribuirá para que a atividades em desenvolvimento estejam
conectadas com as características políticas, culturais e econômicas do período de
suas construções. É de fundamental importância que os professores tenham uma
compreensão dessas tendências para ter um desempenho bom no desenvolvimento
de seu trabalho em sala, contribuindo para um ensino conectado com o as tendências
político-sociais e culturais da atualidade.
Várias foram as tendências pedagógicas estudadas e praticadas por
educadores ao longo do tempo, mas para a construção desse trabalho o foco estará
nas tendências assim classificadas por Libaneo (2012), Luckesi (2003) e Saviani
(2001), em Pedagogia Liberal e Progressista. De acordo a esses pesquisadores a
tendência Liberal está subdividida em: Tradicional, Renovada progressivista,
Renovada não diretiva e tecnicista e a Progressivista em Libertadora, Libertária e
Crítico-Social dos conteúdos.

2.3.1. Tendência Pedagógica Liberal
De acordo com Libaneo (2012), a tendência pedagógica liberal, não tem nada
a ver com autonomia, liberdade ou democracia no ensino, pois essa pedagogia prega
uma educação, que tem como meta o desenvolvimento dos estudantes para
desempenhar atividades na área social, baseada nas características sociais do
momento. Logo a educação com esse cunho pedagógico tem como função levar o
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indivíduo a se adequar às normas, valores e cultura vigentes na sociedade de classe,
não considerando as diferenças e desigualdades sociais dos estudantes. Essa
pedagogia é muito utilizada por professores na prática de ensino na atualidade
escolar.
A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema capitalista que, ao
defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais na
sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na
propriedade privada dos meios de produção, também denominada sociedade
de classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse
tipo de sociedade. (LIBÂNEO, 2012, p. 21).

A consolidação hegemônica da classe burguesa na área econômica e política
da sociedade contribuíram para eles exercerem esse domínio também no sistema
educacional, principalmente relacionada à tendência pedagógica, foi neste clima que
a pedagogia Tradicional foi mais utilizada no sistema de ensino.



Pedagogia Tradicional
A tendência pedagógica tradicional é a mais antiga das tendências a ser

utilizada no sistema de educação, que continua predominando na atualidade pelos
docentes nas salas de aula. Essa pedagogia se caracteriza por um tipo de educação
hierárquica no qual o professor é detentor de conhecimento e os alunos são meros
receptores dos conteúdos acarretando em indivíduos como baixa criticidade.
O mecanismo de ensino e aprendizagem nesse tipo de tendência é
caracterizado por uma pedagogia com acentuado ensino humanístico, de cultura
geral, no qual o aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena
realização como pessoa. Os conteúdos não têm nenhuma relação com o cotidiano do
aluno, as aulas têm função de desenvolver no estudante a capacidade de
memorização dos assuntos retirados dos livros didáticos, formandos indivíduos
acríticos.
Segundo Libaneo,na tendência pedagógica liberal tradicional:
Os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno
não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos
com as realidades sociais. É a predominância da palavra do professor,
das regras impostas, do cultivo exclusivamente intelectual (Libaneo,
2012, p. 22).
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Pedagogia Renovada
A pedagogia Renovada é também conhecida como Escola Nova que se

caracteriza por uma democratização e reformulação do ensino exigido pela
sociedade decorrente de uma maior consciência do nacionalismo. De acordo
com Libaneo, a tendência liberal renovada se desenvolve por meio de duas
versões a renovada progressista ou programática e a não diretiva, na qual o
papel da escola progressista era se adequar ao meio social que esse indivíduo
está inserido se aproximado do cotidiano do estudante. Já a visão da escola para
a renovada não diretiva esta mais focada nos aspectos psicológicos do que
pedagógicos (LIBANEO, 2012).
O processo de ensino na visão renovada progressista está sustentada na
atividade experimental, pesquisa, e o estudo do meio social do aluno, nesse
processo o professor não é mais o centro das atenções, ele desempenha a
função de influenciar trabalhos em grupos, passar informações para a reflexão e
que ajudem os estudantes a solucionar problemas. O relacionamento professor
aluno é democrático e os conteúdos abordados são relacionados com o social
do estudante.
Na tendência renovada não diretiva o processo de ensino está mais
preocupado com o psicológico do indivíduo, através de meios que visam facilitar
aos alunos a busca do conhecimento indispensável por si mesmo. A didática
usada pela pedagogia não diretiva em relação aos livros didáticos não tem muita
importância, pois o foco está na autonomia do estudante. O professor neste
processo tem o papel de facilitador e o aluno é o centro do sistema educativo
sempre com o objetivo de desenvolver o psicológico do estudante.



Pedagogia Tecnicista
A pedagogia tecnicista teve seu auge no país no período da intervenção

militar, época que o mercado de trabalho necessitava de muita mão de obra com
o mínimo de conhecimento técnico para suprir a necessidade do mercado de
emprego. E para ensinar esse conhecimento técnico é que se implantou nas
instituições de ensino o modelo tecnicista que qualificava os indivíduos para
exercer funções no mercado de trabalho (LUCKESI, 2003).
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A metodologia de ensino utilizada se baseava na transmissão e recepção
de conteúdos, a escola tinha a papel de modelar o comportamento humano,
organizar os mecanismos de aquisição de habilidades e conhecimentos
específicos necessários para os estudantes se incluírem no mercado de
trabalho. Os conteúdos são transmitidos em uma sequência lógica, estas
matérias geralmente são agrupadas em livros didáticos, manuais e módulos de
ensinos com o a intuito de colocar o ensino mais objetivo possível. A relação
professor aluno é bem definida, o professor desempenha o papel de administrar
a transmissão dos conteúdos tecnicista conforme o cronograma, o aluno
receber, fixar e aprender as informações.

2.3.2. Tendência Pedagógica Progressista
A pedagogia progressista tem um caráter marxista e se opõem a pedagogia
Liberal, pois ela trabalha a educação com uma visão de luta de classes contra o
capitalismo em prol do socialismo. A metodologia é inspirada no conhecimento social
e na dialética materialista. Os conteúdos são desenvolvidos de acordo ao cotidiano,
necessidade e aspiração dos indivíduos, com o objetivo de formar cidadãos críticos,
pensantes e participativos no contexto social.
De acordo com Libaneo (2012) a pedagogia progressista é desenvolvida a
partir de três tendências, a Libertadora também conhecida como pedagogia de Paulo
Freire, Libertária e a Crítico-social dos conteúdos.



Pedagogia Libertadora
A educação na visão da pedagogia libertadora é caracterizada por uma

educação crítica que questiona a realidade, as relações entre os indivíduos, do
homem com o ambiente visando sempre transformar a educação para ser mais crítica
e reflexiva.
Na pedagogia libertadora os conteúdos não são desenvolvidos na forma
tradicional sequenciada de acordo com os livros didáticos, os conteúdos são
trabalhados a partir de temas geradores, temas do cotidiano dos estudantes, de
discussão em sala e é o grupo que administra o ritmo da aprendizagem, a relação
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educando educador é horizontal, no qual professor e aluno se comportam como
agentes ativos da construção do conhecimento, por tal fato o professor deve descer
ao patamar dos alunos, se adequando às características da turma.



Pedagogia Libertária
A corrente pedagógica Libertária tem a visão de uma educação que exerça

transformações nas personalidades dos indivíduos, contribuindo para que eles sejam
mais atuantes na gestão das instituições de ensino, gerando uma escola com uma
maior liberdade para mudança, ou seja, uma escola com autogestão que tem como
finalidade a resistência à burocracia que exerce uma função de instrumento de
dominação do Estado, aos professores, alunos e programas de ensino.
O desenvolvimento do ensino nesta linha de pedagogia é de forma
democrática, no qual as matérias são colocadas à disposição do estudante, mas não
são cobradas, porque o importante é o conhecimento adquirido pelo indivíduo nos
grupos para responder às questões da vida social. A relação entre professor e aluno
é horizontal, o educador é um orientador que está a serviço do educando, sem impor
suas idéias, o aluno se relaciona com o professor como um membro do grupo e com
liberdade de questionar. O desenvolvimento do ensino da ênfase na aprendizagem
informal e em grupo, negando qualquer forma de repressão e as forma burocráticas
existentes nas instituições de ensino.



Pedagogia Crítica Social Dos Conteúdos
Na pedagogia Crítica Social dos Conteúdos a instituição de ensino

desempenha um grande papel social, pois contribui para a preparação do estudante
para o mundo adulto, fornecendo-lhe os conteúdos necessários à sua socialização. A
escola na visão dessa pedagogia era parte integrante da sociedade que servia aos
interesses populares através de um ensino de qualidade.
O processo de ensino se dá a parti de conteúdos universais de conhecimentos
da humanidade. Nessa tendência não basta apenas ensinar os conteúdos é preciso
que tenha significado humano e social. Para que esse ensino tenha êxito o professor
desempenha o papel de mediador entre o conteúdo e o aluno no qual, o aluno com
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informações e conhecimentos da vida cotidiana, irá construir o conhecimento
verdadeiro ao confrontá-lo aos conteúdos expressos em sala pelo educador que irá
mediar essa construção do saber pelo estudante.
O trabalho será desenvolvido na visão da tendência pedagógica liberal
renovada progressista, pois essa tendência valoriza a atividade experimental, a
pesquisa e valorização do trabalho em grupo como condição fundamental para o
desenvolvimento do indivíduo. Devido às características se assemelha muito com a
teoria de ensino e aprendizagem Sociointeracionista que foi escolhida para ser usada
no desenvolvimento do projeto.

2.4. PCN+ DE FÍSICA
A utilização do conteúdo prática de laboratório teve uma maior evidencia no
sistema de ensino, principalmente ao ensino da disciplina Física, a partir dos
parâmetros apresentadas no PCN+ de Física. Esse documento contribuiu com os
professores em sua prática cotidiana de ensino, fornecendo apoio para o preparo das
aulas teóricas e experimentais. O novo modo de ensinar Física visa desenvolver no
cidadão competências e habilidades para lidar, interpretar e agir em situações e
fenômenos físicos presentes no seu cotidiano.
A utilização da prática experimental atrelada à teoria contribuir muito para a
compreensão dos conteúdos principais da disciplina Física, pois o estudante irá
visualizar sentir os conteúdos que foram ministrados em sala, além de contribuir com
a motivação dos alunos para participar da atividade, pois essa metodologia diferente
da tradicional.
É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de
todo o processo de desenvolvimento das competências em Física,
privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e
níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento
pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre
indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como uma verdade
estabelecida e inquestionável (PCN+, 1999, p. 37).

O PCN + de Física é um documento muito importante para o profissional de
educação, pois orienta aos educadores quais os principais conteúdos devem ser
trabalhados em sala de aula. Esse documento terá a função de proporcionar um apoio
para o professor planejar e desenvolver as suas atividades de ensino.
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2.5. NATUREZA DA CIÊNCIA
Mais uma fundamentação teórica importante na construção desse trabalho
acadêmico é a compreensão da Natureza da Ciência. Ela tem sua importância, pois
ela proporciona uma maior compreensão de como foi construído o conhecimento
cientifico ao longo do tempo. A natureza da ciência é um conteúdo bastante discutido
por grandes pensadores com: Francis Bacon, Karl Raimund Popper, Paul
Feyerabend, Imre Lakatos, Thomas Kuhn entre outros. Esses pensadores defendiam
deferentes teorias como a teorias empiristas indutivista, falsificacionista, relativista e
racionalista. Mas o enfoque será apenas para a teoria indutivista.
A teoria indutivista da natureza da ciência, que tem com representante o filósofo
Francis Bacon. Essa visão filosófica da ciência é construída a parti percepção dos
sentidos do indivíduo, ou seja, pela observação da natureza e pelo acúmulo
sistemático de informações, pela obtenção de dados da experimentação. Esta visão
indutivista ingênua da ciência foi motivo de muitas críticas, pois para analisar as
observações o individuo tem que se basear em uma teoria, tornado essa observação
não parcial, derrubando a teoria indutivista de que a ciência começa com a
observação.
“De acordo com o indutivista ingênuo, a ciência começa com a
observação. O observador científico deve ter órgãos sensitivos
normais e inalterados e deve registrar fielmente o que puder ver
e ouvir...” (CHALMERS, 1993, p. 23).

Outra visão filosófica da natureza da ciência é a falsificacionista, que tem como
principal defensor o Karl Raimund Popper, será mais uma linha de pensamento que
compõe a natureza da ciência, presente na construção dessa monografia.
O pensamento defendido pelo falsificacionista é contrário ao indutivismo que
argumenta que uma teoria confiável é a que pode ser provada. Já a falsificacionista,
uma teoria é considerada de qualidade quando ela é submetida a muitos testes de
observação e de experimentação para verificar se a teoria é falsa, ou seja, verificar
todos os possíveis problemas e se for encontrada limitações essa teoria não é de
qualidade e devem ser substituída por outra que supere essas limitações. Uma teoria
é considerada mais sólida e confiável, quando ela é periodicamente testada e sempre
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responde de forma positiva a essa provas, mas nunca considerada como uma verdade
absoluta (CHALMERS, 1993).
Para Popper, ciência se desenvolve por erros e acertos, no qual as melhores
teorias que mais superam as provas de falsificação são consideradas mais confiáveis,
mas nunca afirmam que ela é legitimamente verdadeira, pois ela pode ser falsificada
por um novo teste e uma nova teoria que responda de esse teste será considerada
mais confiável.
A escolha da corrente filosófica indutivista para o embasamento teórico do
trabalho é devido à visão que ela defende. Está linha de pensamento estará presente
no desenvolvimento da atividade, pois a compreensão dos conceitos físicos pelos
estudantes será alcançada através das observações dos efeitos das realizações de
experimentos.
2.6 TIPOS DE LABORATÓRIOS
O uso da prática experimental atrelada com a teoria vem sendo recomendada
pelos PCN+ de Física, LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação e por muitos
autores, que demonstram o quanto é importante e benéfico na prática de ensino.
Segundo Araújo e Abib (2003), a utilização desse recurso pedagógico pode
proporcionar ao professor uma grande gama de abordagem a ser usada em sala,
como a verificação de uma lei, análise e reflexão dos fenômenos e conceitos física
presentes na atividade.
A utilização do tema prática de laboratório em especial aos relacionados aos
tipos é mais uma fundamentação na construção desse trabalho, conteúdo esse fonte
de pesquisa de muitos estudiosos da área da educação e publicados em periódicos
relacionados ao ensino e aprendizagem de Física. Através da análise desses artigos,
foi possível observar características pedagógicas tais como: tradicionalista na qual a
transferência de conhecimento e a exercitação estão ligadas e o estudante é um
receptor desse conhecimento, sendo o professor o foco principal; a escola nova que
coloca o aluno como um ser ativo centro do processo de ensino, o professor tem o
papel de facilitador; e a tecnicista que coloca o meio como foco principal que garante
o resultado do ensino e aprendizagem. Outras características presentes são as
epistemológicas, tais como: empirismo que fala que as teorias decorrem da
observação e da experimentação; indutivismo que diz que o conhecimento é adquirido
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através de várias observações de um fenômeno que se repete várias vezes, fazendo
uma generalização sem levar em conta a lei, teoria que está por trás; e o
falsificacionismo que tem como finalidade a falsificação de uma teoria ou lei já
existente (CHALMERS, 1993). A prática de laboratório está dividida em: Laboratório
estruturado, não estruturado, demonstrativo, novas tecnologias e de construção de
equipamentos (D’ÁVILA, 2005).
No Laboratório Estruturado os experimentos se caracterizam por roteiros
prontos em que cada passo da atividade já é predeterminado. Essa prática tem
presença marcante do indutivismo, pois o conhecimento origina da observação, e um
papel verificacionista, pois o objetivo é comprovar um resultado já conhecido na
literatura (CHALMERS, 1993). Quanto a característica pedagógica presente nesse
tipo de prática experimental há o predomínio da tradicional, na qual os estudantes não
são levados muito a pensar, ele é levado a só comprovar uma teoria, executado as
informações de um roteiro.
Esse tipo de laboratório é muito importante principalmente para os alunos que
estão começando a fazer experimentos, pois tal atividade proporciona a esses
indivíduos a verificação das leis físicas observando a sua validade (AZEVEDO et al,
2007).
A utilização do laboratório não estruturado é o que melhor se adéqua ao
desenvolvimento desse trabalho, pois ele contribui para uma maior interação entre os
estudantes, ela contribuir para o desenvolvimento de habilidades e técnicas no aluno
de manusear instrumentos. Esse tipo laboratório é o que se mostra mais interessante
para o ensino da disciplina Física, pois nesta prática de laboratório o aluno tem uma
maior abertura para imaginar, buscar, investigar e questionar.
No laboratório não estruturado, a pedagogia da escola nova tem uma
predominância, na qual o aluno é o centro das atenções e não mais o professor. As
atividades experimentais são caracterizadas por não ter um roteiro pronto, a atividade
é gerada por uma situação problema que é apresentada aos estudantes, com os
objetivos de desempenhar nos alunos a busca de soluções para o problema, através
dos métodos da tentativa e erro e levantamentos de hipóteses, caracterizando assim
com investigativo e falsificacionista, que tem a função de falsificar uma teoria
(CHALMERS, 1993; D’ÁVILA, 2005).
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O fato de o laboratório não estruturado não ter uma ficha de laboratório
possibilita aos estudantes um maior desenvolvimento crítico, criativo e reflexivo, que
decorre das situações problemas que são submetidas aos alunos, no intuito de
encontrar a suas soluções, o que exige muito do seu desenvolvimento cognitivo, pois
tais resoluções são feitas através de seus conhecimentos prévios de conceitos físicos
e de suas habilidades de relacionar a teoria com a prática e criatividade, acarretando
no maior envolvimento desses estudantes com os conteúdos abordados em sala de
aula e contribuindo para a explicação e entendimento científico da situação problema
que eles foram submetidos. Outros benefícios que esse tipo de laboratório
proporciona aos alunos são: melhoramento do conhecimento e manuseio dos
equipamentos devido à metodologia utilizada nessa categoria de atividade
experimental, dessa forma o aluno é que executa os experimentos ficando ao
professor o papel de mediador (AZEVEDO et al, 2007).
Outro tipo de laboratório muito utilizado na prática de ensino é o relacionado à
área demonstrativa, atividade que se caracteriza em algumas situações como
empirista, quando o conhecimento resulta da observação da atividade experimental
de forma isenta, neutra, sem ser contaminada por crenças e preconceitos.
O laboratório demonstrativo pode ser usado pelo professor de forma mais
fechada, no qual o papel está centrado no educador que demonstra o experimento
aos alunos, que são meros observadores que pouco opinam ou questionam as tais
práticas experimentais, tendo assim uma forte característica da pedagogia tecnicista,
pois só cabe aos estudantes assimilarem passivamente as informações transmitidas
pelo professor (ARAÚJO e ABIB, 2003).
O uso dos experimentos demonstrativos é muito importante para o
desenvolvimento da aula, pois através desse tipo de metodologia o professor tem um
importante instrumento para tornar o assunto e conceitos Físicos abordados na aula
teórica, mais concretos tornando mais fácil de serem compreendidos. Através do uso
do laboratório demonstrativo o aluno tem mais possibilidade de entendimento de
alguns fenômenos físicos, contribuindo com o processo de ensino.
O ensino de Física através da atividade experimental principalmente a que faz
uso de novas tecnologias tem uma boa característica verificacionista, além de adotar
uma pedagogia tecnicista. Em sua maioria esse tipo de atividade é constituído por um
programa pronto, nos quais os passos dos experimentos já estão programados que
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visa à obtenção de dados que comprove um resultado que é reconhecido pela
literatura, caracterizando assim o lado verificacionista da prática experimental
(ARAÚJO e ABIB, 2003; D’ÁVILA, 2005).
Essa atividade pode também ter uma característica investigativa, quando é
proposta uma situação problema ao estudante que através de programas de
computadores simulam soluções para tal fato, essa metodologia é mais interessante
e atraente para o estudante, pois envolve em sua prática computadores e outras
tecnologias que possibilitam a eles uma maior capacidade de análise e controle da
atividade experimental (AZEVEDO et al, 2007).
A utilização do laboratório de novas tecnologias é muito importante para a
compreensão pelos estudantes de conceitos físicos principalmente relacionados à
área de Física Moderna, pois tais experimentos são muito complicados de serem
feitos através das práticas tradicionais, outra vantagem e que essa prática de
laboratório gera nos estudantes uma grande atração, porque boa parte das atividades
experimentais são executadas com auxílio do computador, através de simuladores.
Através desses equipamentos modernos eles podem repetir várias vezes a prática
possibilitando um maior poder de questionamento dos fenômenos físicos verificando
os seus limites de validades aumentando o poder de interpretação dos resultados,
melhorando o desenvolvimento cognitivo dos estudantes (ARAÚJO e ABIB, 2003).
A prática de laboratório que faz relação com a construção de equipamentos
físicos tem como princípios básicos a montagem de experimentos que sejam
utilizados para representar fatos que acontecem na natureza caracterizando essa
prática pedagógica como tecnicista, pois geralmente essa montagem é desenvolvida
a partir de um manual (ARAÚJO e ABIB, 2003).
O ensino de Física através da atividade experimental de construção de
equipamentos é bastante interessante e atraente, pois os alunos interagem mais com
as práticas através do manuseio dos matareis e ferramentas, contribuindo para um
maior entendimento dos conceitos, leis e fenômenos físicos trabalhado em sala de
aula. Esse tipo de experimento é muito bom para o desenvolvimento crítico, criativo,
cognitivo e principalmente interpessoal dos alunos (ARAÚJO e ABIB, 2003).
Para conduzir a atividade experimental, foi escolhido o laboratório didático não
estruturado. A escolha é porque ele se adéqua melhor ao objetivo do trabalho de ser
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o instrumento mediado do ensino dos tipos de eletrização, pois esse tipo de laboratório
não possui um relatório pronto, ele contribui para o desenvolvimento do trabalho em
grupo e aumento da discussão.
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3. METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido com base na teoria de zona de desenvolvimento
de Vygotsky, através da construção do gerador de Van de Graaff com materiais
presentes no cotidiano dos alunos. A metodologia de construção deste trabalho é
dividida em três etapas:
Etapa 1: análise de literaturas, focando nas seguintes áreas: tipos de
laboratórios didáticos e o uso da experimentação como instrumento mediador na
aprendizagem do individuo.
Etapa 2: Escolha dos alunos que irão participar do desenvolvimento do projeto.
Etapa 3: Pesquisa sobre a história e funcionamento do gerador pelos alunos.
Etapa 4: Pesquisa e Busca dos materiais que serão utilizados na construção
do gerador.
Etapa 5: Montagem do equipamento.
Etapa 6: Realização de experimentos sobre os tipos de eletrização com o
gerador eletrostático.
Etapa 7: Aplicação de questionários para avaliar o entendimento do conteúdo
e engajamento do aluno.
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4. CARGA ELÉTRICA
De acordo com Serway (2004), a primeira civilização a registrar em documento
sobre o conhecimento da eletricidade, foram os Chineses por volta de 2000 a.C. Já
os gregos, possivelmente por volta de 700 a.C, foram os primeiros a observar o
fenômeno elétrico. Eles presenciaram que ao friccionar um pedaço de âmbar, que é
um tipo de resina vegetal, ela se eletriza e adquire a propriedade de atrair pedaços de
palha ou penas.
Mas ficou a cargo do inglês William Gilbert, descobrir que esta propriedade que
a âmbar tem de adquirir cargas elétricas e interagir com outros corpos, quando
atritada, não é exclusiva só desse material, pois outros corpos que são atritados
adquirem também essas propriedades. Dessa forma, ele chegou a um consenso, que
a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. E graça a essa propriedade
que e possível eletrizar os corpos.

4.1 ELETRIZAÇÕES DOS CORPOS

A matéria é constituída por átomos e a união de um ou mais átomos iguais ou
diferentes formam as moléculas que se juntam em diferentes estruturas para
formarem os materiais. Esse conteúdo é terma de estudo de muitos cientistas que
propuseram criar várias teorias para explicá-las, entre a qual se destaca a teoria dos
Modelos Atômicos. As teorias que se destacaram foram a dos cientistas inglês John
Dalton, John Thomson e a do físico neozelandês Ernest Rutherford. O átomo é
constituído por uma região central denominada de núcleo atômico, que é formado por
prótons, nêutrons e orbitando neste núcleo existe a eletrosfera constituída por
elétrons. Tanto a carga elétrica do próton quanto a do elétron são consideradas de
mesmo módulo, porém de sinais opostos, já o nêutron tem carga elétrica nula.
Os elétrons se distribuem na eletrosfera do átomo que é composta por setes
camadas centrada no núcleo atômico. Essas camadas foram denominadas pelas
letras K, L, M, N, O, P e Q, e cada camada comporta respectivamente os seguintes
números de elétrons 2, 8, 18, 32, 32, 18, e 2. Por fim as camadas distribuem-se em
subníves, de acordo ao Diagrama de Pauling, e estes subníves são representados
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pelas letras s, p, d, f. Cada subníves comporta respectivamente no máximo 2, 6, 10 e
14 elétrons. (Figura 1).
Figura 1- Diagrama de Pauling

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-no-diagrama-pauling.htm

O átomo é um sistema eletricamente neutro, não há uma predominância de
carga elétrica, ou seja, prótons e elétrons têm o mesmo número de carga. Entretanto,
ele pode perder ou ganhar elétrons, pois eles estão na eletrosfera e são mais fáceis
de serem capturado por outros átomos. Este processo de ganhar e perder elétrons
pelo átomo acorre com a finalidade de conseguir o equilíbrio eletrostático, além de
eletrizar o átomo, positivamente quando pede elétrons e negativamente quando
ganha. O elétron tem a menor quantidade de carga elétrica existente na natureza e
ele foi adotado como carga padrão ou elementar na medida das cargas elétricas. O
valor da carga elementar é de 1,6 x 10−¹⁹ C.Na unidade no Sistema Internacional de
Unidades de Medidas, a carga elementar é dada em Coulomb(C).
Sendo assim conclui-se que:
►Carga do elétron: - 1,6 x 10−¹⁹ C
►Carga do próton: + 1,6 x 10−¹⁹ C
►Carga do nêutron: nula

4.2. PRINCÍPIOS DA ELETROSTÁTICA

É importante frisar alguns princípios da eletrostática, como a atração e
repulsão, entre elas quantização das cargas e o princípio da conservação da carga. A
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atração e repulsão é uma característica que as cargas de mesmo sinal têm de se
afastar e de sinal contrário de se atrair e estas forças agem em corpos diferentes e,
portanto não se anulam.
O princípio da conservação da carga informa que, em um sistema isolado
eletricamente, a soma das cargas elétricas de todos os corpos pertencentes a este
sistema se mantém a mesma.
E essa carga pode ser quantizada, ou seja, ela será sempre um múltiplo inteiro
da carga elementar. E a quantidade de carga de um corpo eletrizado pode ser
encontrada por: Q = n. e
4.3 CONDUTORES E ISOLANTES

Para compreender o processo de eletrização dos corpos, é preciso entender
sobre condução elétrica, que é o deslocamento ordenado das cargas elétricas de uma
posição para outra dentro do corpo. Em decorrência da menor facilidade das cargas
de se movimentar dentro da substância, elas são classificadas em condutores,
isolantes e semicondutores.
Os condutores são assim chamados, pois apresentam menor resistência para
a passagem da corrente elétrica no interior de suas estruturas maior, eles sofrem
menor influência do núcleo do átomo, por estarem na última camada ou camada de
valência, pois tem dois e oito elétrons na última camada. Esta movimentação de
elétron de eletros livres e de forma ordenada é denominada de corrente elétrica. Já
os isolantes têm características opostos aos condutores, pois os elétrons não se
movimentam com facilidade nas substâncias, devida à força de ligação que o átomo
exerce sobre eles, impedido seu deslocamento. Mas este isolante pode se tornar um
condutor, isso ocorre quando é superada a rigidez dielétrica da substância, um
exemplo: o ar que é um isolante, mas se torna um condutor quando nele atua uma
energia capaz de supera a sua rigidez dielétrica. Os semicondutores, em que suas
propriedades elétricas se caracterizam por estar entre as dos condutores e as dos
isolantes.
“Condutores são materiais nos quais as cargas elétricas se deslocam de
maneira relativamente livres e os isolantes são materiais nos quais as cargas
elétricas não se deslocam livremente” (Serway, 2006, p. 679).
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4.4 PROCESSOS E TIPOS DE ELETRIZAÇÃO

Os processos de eletrização têm como função provocar uma diferença no
número de elétrons e prótons de uma substância, pois é natural dos corpos serem
neutros, ou seja, terem o mesmo número de elétrons e prótons, quando há uma
diferença dessa quantidade, o corpo se encontra eletrizado. Esse processo de
eletrização é base de funcionamento do Gerador de Van de Graaff. É através da
prática experimental realizada com o gerador, que serão representadas os três tipos
de eletrização, por atrito, contato e indução. Como já foi visto anteriormente, cada
material envolvido nesta atividade se comportará como um condutor, isolante e
semicondutores, dependendo da atividade experimental a ser realizada.

4.4.1 Eletrização por Atrito
A eletrização por atrito é um processo que ocorre quando esfregamos dois
corpos de materiais diferentes, inicialmente neutros, onde um corpo que tem a mesma
quantidade de elétrons e prótons proporciona a passagem de elétrons de um corpo
para outro. Quando um corpo perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente e
quando ganha elétrons ele fica eletrizado negativamente. Neste tipo de eletrização,
os corpos que participam do processo, no final ficam carregados com mesma
quantidade de carga, porém de sinal contrário. (Figura 2).
Figura 2- Representação do processo de eletrização por atrito

Fonte: http://geradorfisicac.blogspot.com/
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Para saber quais corpos irão ficar carregados positivamente ou negativamente,
em um processo de eletrização por atrito entre duas substâncias diferentes, existem
nas literaturas uma tabela triboelétrica. Na tabela, as substâncias perderão elétrons
se forem atritadas com qualquer outra substância que esteja na posição inferior da
tabela (Figura 3).
Figura 3- Tabela triboelétrica

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/serie-triboeletrica.htm

4.4.2 Eletrização por Contato
A eletrização por contato se estabelece a partir de dois corpos condutores,
sendo um deles eletrizado positivamente ou negativamente e o outro precisa ser
neutro. Ao entrar em contato, o material neutro com o eletrizado, há uma transferência
de elétrons do material carregado para o neutro. Ao final, ambos os materiais ficam
com carga de mesmo sinal.
A conservação da carga também existe na eletrização por contato, pois a
quantidade de carga elétrica antes do contato é igual à quantidade de carga elétrica
depois do processo. Se os dois corpos que participam do processo forem idênticos,
ao final da atividade eles ficarão com a mesma quantidade de carga elétrica, e o valor
das cargas depois do contato será determinada pela média aritmética da quantidade
de cargas. (Figura 4)
Figura 4- Representação do processo de eletrização por contanto
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Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/1269467

4.4.3 Eletrização por Indução
O processo de eletrização por indução é proporcionado a partir do princípio da
atração e repulsão das cargas elétricas. Para que ocorra a indução ente os corpos,
um deles precisa estar eletrizado e o outro neutro, sendo que os corpos que participam
da atividade de eletrização são chamados de indutor, o corpo eletrizado e induzido, o
corpo neutro.
O processo ocorre quando aproximamos o indutor do induzido, os elétrons
livres do induzido são atraídos ou repelidos, dependendo do sinal da carga do indutor,
ou seja, há uma separação das cargas no corpo neutro. No final da atividade, o corpo
induzido se eletriza sempre com carga contrária a do indutor, mas para que ocorra a
separação das cargas no induzido é preciso que ele esteja aterrado, de acordo com a
figura 5.
Figura 5- Representação processo de eletrização por indução

Fonte: http://seusaber.com.br
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5. MONTAGEM DO GERADOR

Antes de falar da montagem do gerador, é muito importante fazer uma
descrição dos materiais que irão compor o gerador eletrostático.

5.1 DESCRIÇÕES DOS MATERIAIS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO
GERADOR
►Base
Na base foi utilizado um pedaço de uma folha de MDF. É um material oriundo
da madeira, que significa placa de fibra de média densidade. As dimensões dessa
base foram de 70 cm x 30 cm x 2 cm. Uma capa para o tubo da coluna que foi
parafusada no MDF, com a função de sustentar a coluna, com 10,1cm de diâmetro
por 5 cm de altura. (Figura 6).
Figura 6- Base do gerador

Fonte: O autor

► Coluna
A coluna é constituída de um cano de PVC de 110 cm de comprimento por 10
cm de diâmetro. O comprimento da correia influencia no rendimento da eletrização da
cuba esférica, pois quando maior a correia melhor a eletrização. (Figura 7).
Figura 7- Coluna
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Fonte: O autor

► Roletes
Para o rolete inferior, foi utilizado um pedaço de cabo de enxada com 8 cm de
comprimento por 3,5 cm de diâmetro, revestido todo com fita isolante, o revestimento
do rolete inferior tem por objetivo de melhora o processo de eletrização, pois na tabela
triboelétrica a fita que em sua maioria e confeccionada com polietileno e está bem
abaixo da borracha que compõem a correia.
Foi feito o furo em cada extremidade do rolete, com o intuito de passar o
parafuso que iria funcionar como eixo. Para o rolete superior, foi utilizado um cubo de
bicicleta com rolamento (Figuras 3 e 4).
Figura 8- Rolete superior

Fonte: O autor

Figura 9- Rolete inferior

Fonte: O autor

►Rolamentos
Rolamentos de 2,5 cm de diâmetro, que serão utilizados para apoiar o eixo do
rolete inferior. (Figura 10).
Figura 10- Rolamentos
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Fonte: O autor

►Braçadeiras
As braçadeiras de metal serão utilizadas para prender os rolamentos, que são
o suporte do eixo do rolete inferior. (Figura 11).

Figura 11- Braçadeiras

Fonte: O autor

►Correia
A correia foi confeccionada a partir de uma atadura elástica de 80 cm de
comprimento por 9 cm de largura. A atadura foi costurada ao longo do comprimento,
ficando com uma largura de 4,5 cm. (Figura 12).
Figura 12- Correia elástica transportadora de cargas

Fonte: O autor

►Esfera Grande De Alumínio
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A esfera foi construída a partir da junção de duas bacias de alumínio de 38 cm
de diâmetro por 9 cm de altura. Em uma das bacias foi feita um furo com uma
esmerilhadora, no mesmo diâmetro do tubo da coluna. Este furo tem a função de fixar
a esfera na coluna. Depois de feito o furo, juntamos as duas bacias com fita isolante,
deixando no formato de uma esfera. (Figura 13).
Figura 13- Bacias utilizadas par a confecção da cuba esférica

Fonte: O autor

Fonte: O autor

►Escova
A escova foi confeccionada com um fio rígido de 20 cm de comprimento por 0,6
cm de diâmetro. Sendo que uma das extremidades do fio foi desencapada, a fim de
conectar a grande esfera e a outra extremidade que além de ser desencapada foi
desfiada e colocada em contato com a correia, para que quando a mesma estiver em
movimento haja atrito. (Figura 14).
Figura 14- Escova

Fonte: O autor

►Motor
O motor utilizado no desenvolvimento desse experimento foi um motor de
indução retirado de uma máquina de lavar roupa danificada. Todas as peças para a
instalação elétrica foram retiradas de equipamentos elétricos descartados. (Figura 15).
Figura 15- Motor
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Fonte: O autor

►Polia
A polia utilizada para interligar o motor ao eixo do rolete inferior, com o objetivo
de fazer o rolete girar, foi oriunda da própria máquina de lava roupa. (Figura 16).
Figura 16- Polia

Fonte: O autor

5.2 MONTAGEM
A montagem do gerador iniciou-se com a busca de ferramentas que iriam ser
utilizadas pelos alunos na execução dessa tarefa. Todas as ferramentas utilizadas
para a realização da montagem ficaram sobre a responsabilidade do responsável pela
criação da atividade. (Figura 17).
Figuras 17- Ferramentas utilizadas na construção do gerador
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Fonte: Autor

Passando esta etapa, iniciou a montagem da coluna, que serve de suporte dos
roletes inferior e superior, cuba metálica, escova, correia e o pente coletor. No tubo
de PVC, foram feitos dois furos de 13 mm de diâmetro para a passagem do parafuso
do rolete inferior. Antes de fixar o rolete na coluna, é preciso colocar a correia no rolete.
Outra situação muito importante que precisa ser observada, é que o furo do rolete
inferior não seja muito diferente do diâmetro do parafuso, pois o objetivo é que fiquem
bem apertados quando conectados, para que sempre que a polia gire, o rolete a
acompanhe. (Figura 18).
Figura 18- Coluna de apoio do Gerador

Fonte: Autor

Para a construção da esférica metálica, foram utilizadas duas bacias de
alumínio com as mesmas dimensões, sendo que em uma foi feito um furo com o
mesmo diâmetro da coluna, pois neste furo será encaixada a coluna para sustentar a
esfera. A união das bacias para formar a esfera foi feita com fita isolante, mas antes
de fazer a junção das bacias foi feita a conexão do pente coletor. (Figura 19).
Figura 19- Montagem da cuba esférica
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Fonte: Autor

Fonte: Autor

Em seguida, são feitos dois cortes nas extremidades do cano da coluna para
ser encaixado o rolete superior. É muito importante que estes dois cortes tenham a
mesma profundidade. Como foi feito com o rolete inferior, antes de fixar o cubo de
bicicleta na coluna, é preciso colocar a correia no cubo, depois de finalizado esse
processo, o cubo é fixado à coluna com auxílio de porcas. (Figura 20).
Figura 20- Encaixe do rolete superior na coluna

Fonte: Autor

A próxima etapa da construção do gerador foi a fixação da escova na coluna.
O procedimento para a realização desta etapa foi fazer um pequeno furo no cano, o
suficiente para passamos o fio da escova para fora da coluna, este fio foi fixado com
fita isolante. É muito importante que o fio da escova encoste na correia, para gerar
atrito.
A próxima etapa foi fixar o pente coletor, que é um fio na cuba, que irá captar
as cargas que surgem do processo de eletrização por atrito entre a escova e a correia
e conduzir para a esférica metálica. Para a realização desta etapa, foi utilizada fita
isolante para fixar o pente na cuba metálica. Esta união precisa estar bem conectada,
para ter um bom resultado do acúmulo de carga na cuba esférica. (Figura 21).
Figura 21- Fixação do pente coletor com a cuba esférica
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Fonte: Autor

A montagem da base se deu com a fixação de duas madeiras de 65 cm de
comprimento na tábua de MDF, com a função de suporte para a fixação do motor. Na
base também foi colocado uma capa de PVC de tubo de 10 mm de diâmetro para
sustentar a coluna como mostrar a figura 22. Para a sustentação do eixo inferior, foram
utilizados dois pares de MDF de 6 cm X 4 cm X 2 cm em cada extremidade da capa
de PVC, a fixação desses pares na base foi feita com pregos. Feita esta etapa,
colocamos as braçadeiras nos pares de MDF, as braçadeiras desempenharam a
função de apoio para os rolamentos que foram utilizados para ser colocado o eixo
inferior. Antes de fixar os rolamentos nas braçadeiras, colocou-se a polia que irá unir
o motor ao eixo inferior. (Figura 23).
Figura 22- Suporte para apoio da coluna

Fonte: Autor

Figura 23- Base

Fonte: Autor

A última parte da montagem foi colocar o motor de máquina de lavar na base,
onde foram feitos dois pequenos furos para parafusar e fixar o motor. É muito
importante que a correia que já tem no motor, fique bem tensionada com a polia do
eixo inferior, pois se não estiver bem tensionada o eixo inferior terá seu movimento
comprometido. (Figura 24).
Figura 24- Fixação do motor na base
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Fonte: Autor

Depois que foi fixado o motor na base, foi feita a junção de todas as partes que
compõem o gerador eletrostático pelos estudantes. (Figura 25)
Figura 25- Montagem do gerador

Fonte: Autor

Fonte: Autor

5.3 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR

O princípio de funcionamento do gerador, construído pelos alunos com a
mediação do aluno bolsista do PIBID, para ser usado como instrumento mediador do
ensino do conteúdo da Eletrostática, tem o mesmo mecanismo de funcionamento do
Gerador de Van de Graaff, que era de grande porte. Já o construído pra o projeto tem
dimensões menores.
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O gerador eletrostático funciona a partir do movimento da correia, que é gerado
pelo motor de máquina de lavar. O movimento da correia gera atrito entre ela e a
escova, eletrizando a correia, que transporta as cargas vindas da escova até o pente
coletor.
A escova tem a função de atritar com parte externa da correia, ela fica abaixo
do rolete. Já o pente coletor fica acima do rolete superior, que é de metal, ele coleta
as cargas existentes na correia eletrizada e as conduz até a esfera metálica, no qual
essas cargas são distribuídas em sua superfície, que está com a outra extremidade
do pente coletor.
O rolete inferior interage com o motor a partir da polia, que está conectada
com o eixo do rolete e com o motor, ou seja, sempre que o motor for acionado o rolete
inferior gira. É justamente a interação dos roletes com o motor, que faz a correia se
movimentar e ficar esticada. (Figura 26).

Figura 26- Estrutura do gerador eletrostático

Fonte:http://macao.communications.museum/por/exhibition/secondfloor/MoreInfo/2_3_7_VanGraafGenerator.html

5.4 RELAÇÃO ENTRE A TEORIA DE APRENDIZAGEM DE VYGOTSKY COM O
GERADOR

A relação entre a teoria Sociointeracionista com o gerador eletrostático se deu
a partir dos conteúdos que foram desenvolvidos simultaneamente com a prática
experimental. Essa relação da aprendizagem é promovida pela relação entre alunos,
o bolsista e os estudantes com o experimento. Logo, podemos destacar como alguns
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pontos positivos, que este experimento pode contribuir com a aprendizagem: A
interação social que contribuiu para o desenvolvimento dos alunos com dificuldade de
compreensão, a partir da troca de informações com os alunos mais desenvolvidos.
Outro ponto é a utilização do experimento como um instrumento pedagógico lúdico,
que proporciona a criação de temas sobre o gerador para serem discutidos no grupo.
O desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro que
indica, delimita e atribui significados à realidade. Dessa forma membros
imaturos da espécie humana vão aos poucos se apropriando dos modos de
funcionamento psicológicos, comportamento e cultura (COELHO e PISONI,
2012, p. 3).

Para Rego (1995), a prática de ensino é mais desenvolvida partindo daquilo
que os estudantes já sabem, dos conhecimentos e teoria que eles trazem do seu
cotidiano, ou seja, do seu desenvolvimento real, quando colocado em conflito com
novas situações, geradas pela atividade experimental e com as interações sociais, a
partir das trocas feitas com seus colegas, gerando aprendizagem. Esta aprendizagem
é concretizada, com a internalização e transformação destas trocas pelos alunos, em
um processo intrapsicológico ao longo do desenvolvimento potencial.
É muito importante frisar, que a aprendizagem de um determinado conteúdo, é
mais proveitoso atrelando a teoria com parte prática. Um instrumento muito eficaz,
para realizar a tarefa prática é o experimento, que também se comporta como um
signo, a partir do momento que essa atividade controla as ações psicológicas do
indivíduo, facilita a assimilação dos conteúdos e possibilita uma abertura para novos
conhecimentos, contribuindo para a aprendizagem.

5.5 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Várias foram as dificuldades encontradas ao longo do processo de
desenvolvimento do gerador, tais como: permanência dos alunos, montagem e
funcionamento da máquina geradora eletrostática.
A primeira dificuldade encontrada foi a relacionada à participação dos alunos,
pois o desenvolvimento da atividade transcorreu em horário oposto a aula, outra
dificuldade é em relação a distância da residência de alguns alunos para escola,
muitos dos responsáveis pelos alunos não detém condições financeiras para arcar
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transportes para eles se deslocarem de sua casa para a escola. A solução para este
problema seria a realização desta atividade experimental na própria aula de Física,
mas este conteúdo é o primeiro assunto do cronograma do terceiro ano, e a atividade
foi desenvolvida na turma do segundo e a professora não dispunha de tempo para
disponibilizar algumas aulas.
As maiores dificuldades encontradas para o desenvolvimento do experimento,
relacionado à montagem e funcionamento do gerador. Em relação à montagem, foi a
aquisição pelos alunos do motor e das bacias que seriam usadas para confeccionar a
cuba esférica metálica na atividade, pois foi combinado com os estudantes que todos
os materiais necessários para construção do gerador os estudantes é que iriam
procurar e levar para realizar a montagem do equipamento, exceto os ferramentas
que iriam utilizar. Mas como eles não conseguiram encontra o motor e as bacias, que
foram usadas para a confecção da cuba esférica, o bolsista que comprou as bacias e
encontrado o motor em uma sucateira. Ainda em relação à montagem, outra
dificuldade encontrada foi o manuseio das ferramentas, que em sua grande maioria
era manual e em decorrência desse fato foram perdidos alguns materiais como tubo
de PVC de 10 cm. (Figura 27).
Figura 27- Manuseio de ferramentas pelos alunos

Fonte: Autor

Já em relação ao funcionamento, as dificuldades foram muitas. A primeira foi
relacionada ao tipo de correia a ser utilizada para transportar as cargas, a primeira
correia a ser utilizada foi uma câmara de pneu de bicicleta e foi observado que a
intensidade da carga na cúpula era muito baixa. Esta situação foi resolvida pelos
alunos através de pesquisa em meios eletrônicos, com o intuito de encontrar materiais
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alternativos e de fácil aquisição que tenha melhor desempenho de acordo com a
tabela triboelétrica para essa situação e o material encontrado foi a atadura elástica.
Outro obstáculo encontrado foi em relação coluna de apoio do gerador. Em
relação à coluna, foi devido às impurezas e sujeiras que tinham no tubo, esta situação
prejudicou a eficácia do experimento, pois foi pesquisada em literaturas que sujeiras
prejudicam o desempenho do equipamento porque essas impurezas podem se torna
um condutor e prejudicar o isolamento do equipamento. O clima foi outro obstáculo
encontrado par o bom funcionamento do gerador.
A escolaridade foi mais um problema, pois a atividade foi desenvolvida com
alunos do segundo ano do ensino médio e o objetivo do experimento era facilitar o
ensino dos tipos de eletrizações, que é conteúdo apresentando no terceiro ano do
ensino médio. Essa situação foi gerada, pois a supervisora do PIBID este semestre
não assumiu turmas do terceiro.

48

6. RELATO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DA REALIZAÇÃO DE
EXPERIMENTOS

O projeto tinha como público alvo, no primeiro momento, os aluno do terceiro
ano do ensino médio. Projeto esse que foi construído a partir das observações feitas
na turma do terceiro ano do período letivo de 2016, do Colégio Estadual de Feira de
Santana, das dificuldades do ensino e aprendizagem dos conteúdos físicos,
principalmente da eletrostática. Um dos prováveis motivos que poderiam explicar esse
fato é a dificuldade que os estudantes têm de entender os conceitos relacionados ao
assunto e a utilização das equações nas resoluções dos problemas.
O projeto era para ser desenvolvido com os estudantes do terceiro ano, mas
como a supervisora do projeto do PIBIB na escola não assumiu turma do terceiro ano
de 2017, por essa razão o projeto foi aplicado com os alunos de segundo ano, turma
que a supervisora ministrava aula e por ser o primeiro conteúdo que eles iriam
trabalhar no terceiro ano.
O desenvolvimento da atividade teve início com a estruturação do projeto pelo
bolsista do programa de iniciação à docência PIBD, que foi entregue a professora para
ser analisado, com o objetivo de contribuir com o ensino de Física. Depois que a
educadora permitiu a aplicação do projeto em sua turma, foi feita a escolha dos
estudantes que iriam participar do grupo de desenvolvimento da atividade.
Feita a escolha dos alunos pela professora, foi marcado o primeiro encontro.
Neste primeiro encontro, o bolsista informou aos estudantes como iria funcionar o
projeto, que eles tinham que fazer algumas pesquisas, procurar e trazer materiais para
a construção do gerador eletrostático. Solicitado pelo bolsista, que o aluno não podia
faltar a três encontros, pois se atingissem esta quantidade, seriam desligados do
projeto. Para o próximo encontro, foi solicitado ao grupo que levasse uma câmara de
bicicleta, um tubo de PVC de 10 cm de diâmetro por 2 metros de comprimento, uma
capa de PVC de 10,1 cm de diâmetro, cubo de bicicleta, uma tábua retangular de
dimensões 70 cm x 30 cm x 2 cm. O que precisariam de recursos financeiros e as
ferramentas que seriam utilizadas na atividade, ficaram sob a responsabilidade do
bolsista.
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No segundo encontro, de posse dos materiais, começou-se a realização dos
procedimentos de montagem do equipamento. Como esperado, algumas dificuldades
surgiram com a fixação das peças na base, que foi a primeira parte a ser construída.
Esses obstáculos surgiram devido à falta de habilidade dos estudantes em manusear
as ferramentas, de fazer medidas para colocar as peças em seus devidos lugares.
Esta etapa da construção foi muito importante para aproximar os alunos e o bolsista,
que desempenhava o papel de mediador e realizava as tarefas mais perigosas como
serrar. Essa união contribuiu para superar as dificuldades.
O terceiro encontro inicia-se com o término da construção da base, com a
colocação da capa de PVC para o apoio da coluna, das braçadeiras onde seriam
colocados os rolamentos para o apoio do eixo do rolete inferior. Terminada essa etapa,
iniciou-se o procedimento da montagem da coluna.
Na montagem da coluna, os alunos demonstraram dificuldade em fazer os
furos para serem colocados os eixos, obstáculos esses devido a não exatidão da
medida do centro dos furos do eixo inferior em relação à base, em decorrência deste
fato, foram desperdiçadas duas colunas pelo grupo. Em uma das colunas, o furo ficou
abaixo da posição e em outro, o diâmetro de um lado do furo ficou maior que o do
outro lado e esses erros prejudicaria o funcionamento do gerador, só na terceira
tentativa, eles conseguiram. Estes furos foram feitos com o próprio parafuso do eixo
do rolete, esse parafuso foi aquecido na chama de uma vela até chegar a uma
temperatura que supere a resistência da coluna e consiga transfixar a mesma. Já para
realizar o furo para colocação da escova, foi utilizado o mesmo mecanismo para
transfixar a coluna, agora com auxílio de um prego. Os cortes nas extremidades da
coluna para ser encaixado o rolete superior, os estudantes usaram uma serra, nesta
etapa da montagem eles demonstraram dificuldades, como a medição que logo foi
sanada com a mediação do bolsista.
No quarto encontro, foi desenvolvida a parte da fixação dos roletes, dos
rolamentos nas braçadeiras para ser o ponto de apoio do parafuso do rolete inferior,
da escova e da correia que iria dar sincronia aos roletes. Nesta etapa da construção
do gerador, os alunos não demonstraram dificuldades.
A última parte da construção do equipamento foi a confecção da cúpula de
metal, etapa essa que surgiram algumas dificuldades. O primeiro obstáculo
encontrado pelos alunos foi com a escolha do material para ser utilizado como esfera.
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Vários materiais foram sugeridos, desde balde de metal até forma para bolo, mas
depois que foram discutidos os pontos positivos e negativo pelo grupo em relação a
escolha, foi aprovado a utilização de bacias.
Os estudantes encontraram dificuldades para realizar o furo na bacia, no qual
serviria para o encaixe da coluna. Inicialmente eles realizaram esse furo com o auxílio
de prego e martelos, mas não foi bem realizada essa tentativa, pois a bacia estava se
deformando e o furo não estava ficando com um diâmetro bom. A solução para esse
obstáculo foi a confecção do furo por um metalúrgico, que se utilizou de maquinário
apropriado para realizar essa tarefa.
Feita a confecção de cada parte do equipamento, iniciou-se a união dos
componentes para a montagem do gerador eletrostático. Com o gerador montado, os
estudantes fizeram primeiro a verificação do funcionamento da correia a partir do
funcionamento do gerador, eles verificaram que o movimento da correia não estava
certo, pois ela estava se deslocando para um lado da coluna. O grupo concluiu que o
problema tinha como causa, o corte feito na coluna superior, que é o suporte de apoio
para o rolete. Um corte estava com a profundidade menor que o outro, esse fato
provocou uma pequena inclinação no rolete gerando esse empecilho. Os estudantes
resolveram este problema aumentando o outro rasgo da coluna.
Depois de resolver o problema com o movimento da correia, eles uniram a
esfera com a coluna. Novamente, o gerador foi colocado em funcionamento, a equipe
observou que a esfera não estava acumulando carga, este problema proporcionou
uma maior dificuldade para o grupo resolver. Várias foram as medidas adotadas pelos
alunos com a ajuda do bolsista para solucionar este obstáculo, como troca da correia,
limpeza da esfera e do interior da coluna e ajuste da escova. Depois dessas medidas,
o acúmulo de carga na esfera aumentou, mas não o suficiente para realizar alguns
experimentos.
Após o melhoramento da geração de carga na esfera, que foi observado por
meio do experimento realizado pelos estudantes. O experimento que teve um
resultado mais visível foi o que os alunos confeccionaram uma esfera metálica usando
papel alumínio, eles amararão esse papel ate ficar no formato de uma esfera, depois
conectaram a essa esfera um palito de madeira usado para espeto de churrasco, feito
essa etapa eles aproximaram essa esfera segurando pelo palito da cuba esférica do
gerador em funcionamento, observando um arco voltaico entre eles. Esse foi o
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experimento onde o resultado foi mais visível pelos alunos. Já o experimento, no qual
o indivíduo está em contato com a máquina, eles não tiveram o êxito esperado, que
era de levantar os cabelos dos mesmos. A etapa, de todo o projeto, que os alunos
mostraram maior envolvimento e entusiasmo, foi quando foram realizados os
experimentos.
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7. DISCUSSÂO DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão discutidos os resultados que foram alcançados com a
atividade. Será analisado de forma qualitativa, através dos questionários, o grau de
compreensão dos estudantes em relação ao conteúdo, o quanto o projeto contribuiu
para o desenvolvimento de habilidades no grupo para resolver problemas. Avaliar a
eficácia da utilização do gerador eletrostático, como instrumento mediador e do ensino
dos tipos de eletrizações. Mas a principal análise dos resultados será focada no
quanto esta prática experimental contribuiu para o desenvolvimento potencial do aluno
e o quanto contribuiu para o engajamento deles com a atividade.
A análise dos resultados não irá focar no quantitativo focará mais no
qualitativo, pois o número de questionário e de participantes do projeto não foi
suficiente para fazer uma análise estatística confiável de desempenho.
Os primeiros bons resultados já começaram a ser visualizados a partir do
segundo encontro, quando os alunos trouxeram os materiais que iriam compor o
gerador. Observou-se nos semblantes deles, o entusiasmo em manusear as
ferramentas, transformar os materiais e construir o gerador. E o principal resultado
alcançado neste encontro foi a participação comprovada com o bom número de
questionamentos levantados, principalmente em relação à transposição dos conceitos
trabalhado atividade com a sua vida cotidiana, ou seja, eles relacionaram o
experimento com acontecimentos do seu dia a dia como, o efeito provocado nos pelos
do braços quando se aproxima de um televisão de tubo de imagem.
No desenvolvimento da atividade experimental, ficou muito evidente o aumento
da habilidade da equipe em resolver os problemas que surgiram durante o processo,
esse fato ficou bem evidente quando eles resolveram o problema que existia em
relação ao baixo acúmulo de carga na esfera, que foi resolvido com o levantamento
de várias hipóteses a partir de pesquisa feita na internet, tais como a troca da correia
que antes era de um capara de bicicleta por uma atadura elástica, outra medida foi
tomada foi em relação à limpeza da parte interna da coluna de apoio do gerador. Com
essas medidas eles obtiveram uma melhora no acúmulo de carga na esfera.
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7.1 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS
01- Quais os tipos de eletrização vocês identificaram com a realização dos
experimentos?
Na questão 01, permitiu-se ao aluno observar os três tipos de eletrização. As
respostas corretas da questão são: contato, atrito e indução, sendo que apenas os
alunos A e B responderam corretamente e o aluno C respondeu de forma incompleta.
Essa questão mostrou que a utilização da prática experimental contribuiu para o
ensino.
02- Fale um pouco de cada tipo de eletrização, de acordo com os
conhecimentos adquiridos com a prática experimental.
O aluno A respondeu: “atrito é quando ocorre dois ou mais objetos trocam
carga, contato é quando dois corpos se tocam em contato, um de forma neutra e outro
eletrizado”.
A questão 02 o resultado não foi bom, a melhor resposta foi do aluno A que não
foi uma resposta completa. Essa questão mostrou que eles conseguem identificar os
tipos, mas não conseguem explicar de forma clara o que acontece em cada tipo.
03- Relacione os tipos de eletrização com seu cotidiano.
O aluno C respondeu: “Atrito do pneu do carro com o asfalto”.
Nesta questão o resultado foi muito bom mostrando que eles conseguiram
transpor a prática experimental para sua vida cotidiana, apesar de que esse atrito não
esta relacionada a eletrostática.
04- A realização do experimento contribuiu para o trabalho em grupo?
Justifique.
Nesta questão todos responderam sim, além de darem justificativas que
indicam que o trabalho em grupo contribui para a aprendizagem, como informa o aluno
A em sua resposta: “Sim, pois aprendi muitos assuntos que com certeza irão me
ajudar no futuro”.
05- Explique os motivos que no primeiro momento o experimento não
funcionou?
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Essa questão teve como objetivo avaliar a capacidade dos alunos resolverem
os problemas em grupo, e o resultado foram positivos, situação comprovada na
resposta do aluno C que informou que o problema era que não houve rotação da
correia, isso impediu o atrito da correia com os roletes, não permitido a elitização da
correia.
06- Você acha a prática experimental importante para o ensino de Física?
Todos os participantes do projeto responderam que sim, como é visto na
resposta do aluno B. Sim, pois traz conhecimentos sobre essa matéria tão temida.
Evidenciando que no processo de ensino e aprendizagem o uso da prática
experimental contribuir para esse processo.
07- Informe as dificuldades encontradas para você participar e desenvolver
essa atividade.
O gerador eletrostático desempenhou bem o seu papel de instrumento
mediador para a apresentação e compreensão inicial dos conceitos dos tipos de
eletrização, pois os participantes eram do segundo ano do ensino médio, e o conteúdo
pertence ao currículo do terceiro ano do ensino médio. O bom resultado do gerador
como instrumento mediador para o ensino dos tipos de eletrização é comprovada
pelas respostas dadas pelos estudantes ao questionário.
Fazendo uma análise ao longo do desenvolvimento da atividade e dos
questionários foi possível observar que a maioria dos alunos se mostrou mais aberta
a buscar novas informações relacionadas ao experimento, eles tiveram o primeiro
contato com os conceitos físicos presentes na atividade, com a atividade prática e
com a interação com o grupo eles se mostraram mais engajados com o conteúdo e
com a superação de obstáculos que impediam eles de continuar no projeto. Mas teve
aluno que ficou um pouco atrás da maioria em relação à compreensão de alguns
conceitos relacionados ao experimento.
Em relação ao objetivo do projeto obtiveram bons resultados principalmente em
relação ao desenvolvimento potencial que tinha como meta um entendimento da
maioria do grupo dos conceitos físicos dos tipos de eletrizações. Dos três alunos que
ficaram até o término do projeto, dois compreenderam bem os conceitos do assunto
trabalhado e um ficou um pouco confuso fato comprovado através dos questionários.
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Mas como eles são alunos do segundo ano e o conteúdo e faz parte do currículo do
terceiro ano, foram bons os resultados.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho que foi pensado e desenvolvido por um bolsista do PIBID com a
participação de três estudantes de uma escola estadual de Feira de Santana, com a
finalidade de aplicar um método para ser usado como um instrumento mediador da
aprendizagem mais prazerosa. E o método que foi utilizado foi a construção do
gerador eletrostático de Van de Graaff com materiais alternativos de fácil aquisição e
de baixo custo.
Ao longo da aplicação do projeto, os estudantes tiveram o primeiro contato com
os conceitos dos tipos de eletrização, perceberam na prática a geração de cargas
decorrente do atrito entre a correia e os roletes, e o transporte dessas cargas para a
esférica metálica, acarretando na sua eletrização e proporcionado aos alunos
realizarem experimentos que contribuíram para o entendimento dos conceitos de
repulsão e atração entre cargas.
A construção e aplicação do gerador eletrostático ocorreram em sua maior
parte dentro da sala, esta sala é usada para depósito de materiais e de atividades
feitas pelos alunos que compõem a escola, já que a escola não dispunha de um
espaço físico adequado para realização de atividades experimentais.
Durante o desenvolvimento da construção do gerador, foi possível observar o
contraste entre as aulas teóricas com a atividade experimental, na aula teórica os
alunos se mostravam desmotivados e desatentos em relação à explicação dos
conteúdos, eles não levantavam questionamentos sobre os conteúdos para
proporcionar uma discussão ou debate em sala.
Já com a atividade experimental, observou-se que o comportamento dos três
estudantes foi oposto a da aula teórica, esta mudança de comportamento dos
estudantes mostra que é muito importante atrelar a teoria com a prática. A montagem
do gerador proporcionou um elo entre o conteúdo da eletrostática principalmente os
tipos de eletrização com o cotidiano do aluno. A interação do conteúdo com o cotidiano
do aluno contribui para um ambiente propício e agradável para o ensino e
aprendizagem.
Este trabalho tinha o intuito de construir um gerador eletrostático para
proporcionar um maior engajamento dos alunos com a disciplina Física, e que a partir
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das realizações de experimentos contribuísse com o ensino e aprendizagem através
da teoria Sociointeracionista. Esta teoria foi constatada durante a análise e discussão
dos resultados de todo o projeto.
A teoria de aprendizagem Sociointeracionista atrelada à construção do gerador
eletrostático se mostrou ao longo do projeto como uma ferramenta educacional muito
eficaz para a participação e compreensão dos conceitos físicos pelos educandos, pois
s suas utilização possibilita um maior debate de informações e idéias pelos
participantes do grupo, facilitando o entendimento dos conceitos de eletrização.
Entretanto, sabe-se que essa contribuição só não é suficiente para a aprendizagem,
ela depende de outras e de uma série de fatores que direcionem a esse objetivo.
Este trabalho pode contribuir ainda para os professores que podem se
beneficiar dessa metodologia, fazendo as devidas adequações, para desenvolver as
suas atividades de ensino, proporcionado uma aproximação da atividade educacional
da realidade dos alunos e agregando novos conhecimentos aos educandos.
Portanto esse projeto foi bem aceito pelo grupo que demonstrou um maior
engajamento em relação à atividade experimental e desempenhou de forma
satisfatória seu objetivo de facilitar o ensino aprendizagem da eletrostática em
especial os tipos de eletrizações.
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ANEXOS
TERMO DE CONSENTIMENTOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEL
Universidade Estadual de Feira de Santana
PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência
Termo de Consentimento

Eu, Fabio Cerqueira Santos, estudante do curso de licenciatura em Física e bolsista
do projeto PIBID irei realizar um projeto intitulado “O Uso da Prática Experimental
Como Instrumento Mediador do Ensino da Eletrostática e do Engajamento do Aluno”,
que visa construir um protótipo do gerador de Van de Graaff para o trabalho de
conclusão de curso.
O desenvolvimento do projeto contará com a participação de quatro alunos do
segundo ano do ensino médio da escola Teotônio Vilela, no qual estes estudantes irão
participar dessa atividade em horário oposto à sua aula. Todas as etapas do
desenvolvimento do projeto serão fotografadas, filmadas, também contendo
questionário para ser analisado apenas pelo bolsista e seu orientador, esses materiais
serão usados exclusivamente para o trabalho de conclusão de curso e pelo projeto
PIBID.
A participação dos estudantes na pesquisa é de caráter livre e voluntário, não havendo
nenhum tipo de obrigatoriedade para participar e os estudantes não serão obrigados
a fazer qualquer atividade que extrapole suas tarefas escolares comuns e não se fará
qualquer vinculação entre as respostas dadas e a identidade pessoal dos
respondentes. Entretanto, a participação dos estudantes está sujeita ao risco de
causar algum tipo de constrangimento por parte do estudante ao saber que suas “falas
e imagens” poderão ser usadas nas publicações; entretanto, serão utilizados
pseudônimos para garantir o anonimato dos participantes; além disso, aqueles que
consentirem participar podem, em qualquer fase da pesquisa, retirar seu
consentimento sem nenhuma penalidade.
Se você concorda que seu filho participe, por favor, forneça seu nome e assine este
termo no campo indicado abaixo. Isso será considerado prova de sua concordância.
Por favor, forneça também seu endereço eletrônico e telefone para contatos
posteriores. Este termo constará de duas vias, uma que ficará de posse do bolsista
do PIBID e outra de posse do participante.
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Agradeço a atenção e estou à disposição para maiores esclarecimentos que julgue
necessário sobre a metodologia.

Feira de Santana, 17 de Outubro de 2017.

Atenciosamente,
Fabio Cerqueira Santos. (Estudante de licenciatura em Física e Bolsista do PIBIDUEFS)

Nome do participante:
__________________________________________________________
Endereço eletrônico:___________________________________________________
Telefone:___________________________________________________________
Assinatura:__________________________________________________________
Pseudônimo:_________________________________________________________
Assinatura do responsável pelo projeto:
_____________________________________________
Fabio Cerqueira Santos.
Telefones: (75) 991958297; e-mail: fabioitamara@yahoo.com.br
Curso de Física/UEFS
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E ENGAJAMENTO

Universidade Estadual De Feira De Santana
Escola: Teotônio Vilela.
Supervisora Claudiana Franco.
Bolsista Do PIBID: Fábio Cerqueira santo.
Aluno:
Data:
Questionário
1) Quais os Tipos de eletrização vocês identificaram com a realização dos
experimentos?
2) Fale um pouco de cada tipo de eletrização, de acordo com os conhecimentos
adquiridos com a prática experimental.
3) Relacione os tipos de eletrização com seu cotidiano.
4) A realização do experimento contribuiu para o trabalho em grupo? Justifique.
5) Explique os motivos que no primeiro momento o experimento não funcionou?
6) Você acha a prática experimental importante para o ensino de Física?
7) Informe as dificuldades encontradas para vocês participarem e desenvolverem
essa atividade.
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