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Resumo 

A busca por uma abordagem em que o estudante se torne o protagonista de seu processo de aprendizagem 

[CARVALHO, 2011], ou seja, um ensino centrado neste estudante, e que torne a aprendizagem significativa e 

eficaz e também mais atraente nos fez desenvolver um material para o ensino de Circuitos Elétricos baseado em 

investigação. Para isto, utilizamos o ciclo PODS (Previsão, Observação, Discussão e Síntese) na qual os alunos 

inicialmente respondem a algumas questões (normalmente previsões sobre o que ocorrerá numa determinada 

situação experimental), seguida da realização da demonstração e discussão. Esta estratégia visa confrontar as as 

pré-concepções dos alunos com as observações reais do mundo físico. Neste trabalho descrevemos o uso destas 

demonstrações no Ensino Médio, em uma escola pública. Os resultados preliminares indicam que os estudantes 

estão tendo um bom aproveitamento, com aumento da participação e amadurecimento das discussões em sala de 

aula.  
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A literatura [MCDERMOTT, 1991; SOKOLOFF; THORNTON, 1997] nos revela que as 

estratégias de Aprendizagem Investigativa são muito eficientes para o aumento da 

compreensão dos estudantes sobre os conceitos básicos da Física. Com elas os alunos são 

impulsionados a construírem seus conhecimentos conceituais através da observação direta do 

mundo físico. Dentre as estratégias possíveis temos as Demonstrações Investigativas 

(doravante, chamaremos apenas DI), as quais levam à participação ativa dos alunos, e podem 

ser usadas para auxiliar nas aulas de resolução de problemas em grupo, nas de discussão de 

textos, nas experimentais propriamente ditas, etc. Elas representam alternativas para 

complementar as aulas expositivas tradicionais (pouco interativas), que apresentam 

consideráveis evidências acerca de sua ineficiência no ensino das Ciências. Deve-se notar 

ainda que as DI são planejadas para serem utilizadas na mesma estrutura física das salas de 

aula comuns, ou seja, são muito mais fáceis de serem implementadas do que as atividades 

experimentais (laboratórios) além de demandarem menos tempo. Obviamente, os laboratórios 
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têm a vantagem de possibilitar que todos os alunos manuseiem os experimentos, mas é 

impossível abordar todos os temas experimentalmente devido a várias limitações (de infra-

estrutura, material e também tempo). 

 Acerca dessas considerações, Sokoloff e Thornton [1997] propuseram a utilização das 

DI segundo a sequência de aprendizagem PODS – Previsão individual da situação problema 

colocada, seguida de discussão em pequenos grupos, Observação da demonstração 

experimental, Discussão em pequenos grupos, comparando a previsão com a observação 

realizada e Síntese da situação física estudada. Assim, os alunos são levados a confrontarem 

suas crenças e ideias com a realidade Física, e acreditamos que através desse choque entre a 

crença e a realidade, o conceito físico torna-se melhor apreendido. Este ciclo também é 

conhecido como POE [CARVALHO, 20120; DORNELES; ARAUJO; VEIT, 2006; TAO; 

GUNSTONE, 1999]. Deve-se ressaltar que, no desenvolvimento das DI, é importante a 

valorização da idéia dos estudantes, a qual é feita através da pergunta: Qua(is)l é(são) a(s) 

sua(s) idéia(s)?  Esta pergunta pode ser colocada antes mesmo do experimento ser realizado 

[AAPT, 1996] ou quando uma modificação é feita, por exemplo: o que você observaria se a 

massa do corpo fosse aumentada? 

 Neste trabalho, objetivamos apresentar um roteiro de DI sobre temas de eletricidade, 

tais como: circuitos elétricos simples, resistências, diferenças de potencial e circuitos com 

elementos diferentes. E, para servir de apoio aos professores para a realização dos 

experimentos, desenvolvemos uma lousa de eletricidade acompanhada de vários elementos 

de circuito, que é de fácil construção e manuseio. 

Principais Concepções Espontâneas sobre eletricidade 

 Muitos estudantes têm intrínseco, concepções alternativas sobre os conceitos físicos. 

Essas, muitas vezes, estão atreladas ao conhecimento que o indivíduo adquiriu anteriormente 

à sua educação formal. Porém, essas concepções nem sempre correspondem ao conhecimento 

cientificamente aceito. Esse conhecimento prévio possui, segundo McDermott e Shaffer, as 

seguintes características: 

a. Dificuldades em distinguir as diferenças entre os conceitos de corrente, diferença de 

potencial, energia e potência. 

b. Falta de experiência concreta com circuitos reais. 



c. Dificuldades para entender e aplicar o conceito de circuito simples. 

d. Crença de que a direção da corrente e ordem dos elementos são importantes. 

e. Crença de que a corrente é consumida no circuito. 

f. Crença de que a bateria é uma fonte de corrente constante.  

g. Dificuldades em reconhecer que a bateria ideal mantém constante o potencial entre os 

terminais. 

h. Dificuldades para distinguir a diferença entre os ramos conectados em paralelo através da 

bateria e os ramos conectados em paralelo em outros lugares. 

i. Dificuldades em reconhecer potencial e diferença de potencial. 

j. Falha em distinguir entre a resistência equivalente de uma rede e a resistência de um 

elemento individual. 

k. Dificuldades para identificar conexões em série e em paralelo.[MCDERMOTT; 

SHAFFER, 1992]  

 Em vista disso, propomos a realização de aulas de demonstrações experimentais 

investigativas com a discussão de experimentos simples, que visam fixar os conceitos de 

eletricidade, uma vez que conforme os experimentos são realizados os alunos podem 

comparar seus pensamentos e até mesmo antigas crenças com a realidade física. E a partir 

dessa comparação o professor ganha papel fundamental, no sentido de fazer com que os 

alunos cheguem às conclusões corretas e a partir dessas conclusões, criadas por eles mesmos, 

o conceito físico torna-se melhor assimilado. 

Etapas de uma Demonstração investigativas (DI) 

 A fim de se ter um ambiente mais ativo é de fundamental importância que o aluno 

faça suas previsões antes que o experimento seja realizado, para que crie o hábito de pensar 

fisicamente, e ao realizar discussões em grupo possam defender, confrontar e modificar suas 

ideias. Desta forma é necessário que se siga os seguintes passos: 

a . O professor pode descrever a demonstração e colocar uma questão a respeito dela. 



b. É solicitado aos alunos para realizarem suas previsões individuais e as registrem em sua 

folhas de previsões.  

c. Os estudantes devem realizar discussões, sobre suas previsões em pequenos grupos (duas 

ou três pessoas) e tentar buscar um consenso. 

d. O professor pode realizar as demonstrações, porém não deve comentar, descrever ou 

interpretar  os resultados do experimento. 

e. Os alunos devem comparar suas previsões com os resultados observados na prática. 

Inicialmente o papel do professor deve ser de guiar a discussão destacando, caso seja o 

caso, as diferentes opiniões dos alunos.  

f. Depois, o professor deve tentar conduzir os alunos a respostas e conceitos corretos. 

Finalmente, ele pode finalizar a discussão, fornecendo as explicações, conceitos, 

generalizações, etc. que julgar conveniente.  

g. Os resultados observados devem ser discutidos pelos alunos, e esses por sua vez devem ser 

monitorados pelo professor, que deve atuar como um guia, que sem mencionar a resposta, 

conduz os estudantes às conclusões corretas. [SOKOLOFF; THORNTON, 1997] 

Roteiros de demonstrações experimentais investigativas (DI) 

 As demonstrações experimentais a serem realizados são simples e versam sobre 

circuitos elétricos, abordando os seguintes conteúdos: modelo de Circuito Elétrico, circuitos 

simples (série, paralelo e misto), diferença de potencial e resistência equivalente. Todas elas 

são propostas serem realizados através da Lousa de Eletricidade (Figura 1).  



 

Figura 1. Lousa de Eletricidade com seus diversos componentes 

 

Modelo de Circuito Elétrico 

 Para aproximarmos os experimentos ao cotidiano dos alunos, visando criar um maior 

interesse por parte dos mesmos, e a fim de ilustrar que um circuito só funciona se estiver 

devidamente fechado, propomos, inicialmente, que o professor peça aos estudantes para 

desenharem [LABURÚ; GOUVEIA; BARROS, 2009] diferentes formas de acender uma 

lâmpada incandescente comum, utilizando para isso, apenas, uma lâmpada incandescente, um 

fio e uma bateria.  

 A partir da demonstração (Figura 2.a) e discussão de que a mesma só acende se todos 

os terminais dos três elementos estiverem devidamente conectados (lâmpada, fio, bateria), os 

alunos aprendem o conceito de circuito fechado, o que nos possibilita a elaborar o Modelo de 

Circuito Elétrico.  

Modelo de Circuito Elétrico: em um circuito fechado existe um fluxo de um terminal da 

bateria, que percorre todo o resto do circuito, e retorna ao outro terminal da bateria e através 

dela. Fluxo esse que será denominado corrente elétrica. Além disso, vamos considerar que 

quando o circuito estiver ligado, o brilho das lâmpadas pode ser usado como um indicador 

do valor da corrente que atravessa o circuito: quanto maior o brilho da lâmpada, maior é 

corrente.  

Circuito série 



   

                (a) 

 

                  (b) 

Figura 2. (a) Esquema do circuito com uma lâmpada. (b) Esquema do circuito com duas 

lâmpadas em série. 

 A ligação em série configura uma oportunidade dos alunos se acostumarem e 

utilizarem efetivamente o modelo que foi elaborado. Assim sugerimos que o professor monte 

o circuito com duas lâmpadas em série, sem ligar a fonte. Em seguida, propomos que ele peça 

previsões sobre o que ocorrerá na demonstração: 

Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Quando a fonte for ligada na Figura.2.b preveja como a 

luminosidade (brilho) das lâmpadas A e B se compararão (Figura 2.b.). 

 Após as previsões dos grupos o professor realiza a demonstração. Em princípio 

sugerimos que seja adotado o mesmo procedimento (descrito na seção Base de um roteiro de 

demonstrações experimentais investigativas) para todas as questões.  

 Com a realização desse experimento notamos duas dificuldades básicas. Uma 

dificuldade é entender o que acontece com a corrente que flui pelo circuito, pois muitos não 

conseguem perceber que a corrente através dos elementos é a mesma nesse tipo de ligação, 

pois há um forte pensamento de que o fluxo é consumido ou se divide pelos elementos (item 

e da seção Concepções comuns aos alunos em eletricidade). A outra dificuldade está 

relacionada à fonte de tensão, atrelada à falta de percepção de que a corrente fornecida por 

essa fonte de tensão não é sempre a mesma (item f da seção Concepções comuns aos alunos 

em eletricidade), mas depende do circuito. Isto foi percebido após ver que muitos alunos, 

mesmo depois de observarem o funcionamento de um circuito em série, acreditam que a 

corrente na fonte nos dois circuitos da Figura 2 é a mesma. Logo, propomos que sejam 

realizadas as seguintes perguntas aos alunos, referentes à interpretação das observações: 

• Com base apenas em suas observações, é possível dizer a direção do fluxo através do 

circuito? 



• Compare o brilho da lâmpada A da Figura 2.b com o brilho da lâmpada A na Figura 

2.a. Compare também a intensidade do fluxo de corrente elétrica. 

• Como a corrente fornecida pela fonte de tensão (ou através da fonte) se compara nos 

circuitos da Figura 2.a e da Figura 2.b? 

 Circuito paralelo 

 O procedimento pode ser totalmente análogo ao do circuito em série. Sugerimos as 

seguintes questões: 

Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Quando o circuito for ligado, como será o brilho das lâmpadas 

A e B da Figura 3? Compare os brilhos de A e B da Figura 3 com os brilhos de A e B da 

Figura 2.b e com o brilho de A na Figura 2.a.  

 

Figura 3. Esquema do circuito com duas lâmpadas em paralelo 

 Após a realização da DI propomos que sejam realizadas as seguintes perguntas aos 

alunos, referentes à interpretação das observações: 

Agora responda: como a corrente da fonte (ou através da fonte) se compara nos circuitos da 

Figura 2.a e da Figura 3? 

 Para que seja melhor evidenciada a ideia de ligações em série e paralelo sugerimos 

que seja realizado a seguir um experimento em que ocorra os dois tipos de ligações 

concomitantemente, como nas demonstrações/ experimentos a seguir. 

Circuito Misto  

 Nesse experimento, diferente dos anteriores, é apresentado em um mesmo circuito os 

dois tipos de ligações (série e paralelo) com o intuito de que o aluno seja capaz de reconhecê-

las. E nesse caso, o professor monta o circuito, sem ligá-lo, utilizando três lâmpadas, estando 

duas delas ligadas em série e uma dessas por sua vez ligada em paralelo a uma terceira, que é 

conectada através de uma chave.  E para essa prática sugerimos as seguintes perguntas: 



Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Quando a chave estiver ligada como será o brilho das 

lâmpadas A, B e C da Figura 4? O brilho da lâmpada A (Figura 4) muda quando a chave é 

fechada? 

 

Figura 4- Circuito Misto 

  Agora com os conceitos de ligações em série e em paralelo bem trabalhados, podemos 

focar em outro conceito de difícil compreensão dos alunos e que trataremos a seguir. 

 

Curto-circuito  

 Nós observamos que muitos alunos têm dificuldades com o conceito de curto-circuito, 

por isso propomos as perguntas e os experimentos a seguir: 

Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Quando a chave estiver ligada entre os pontos 1 e 2 como será 

o brilho das lâmpadas A, B e C da Figura 5? E agora como serão os brilhos das lâmpadas A, 

B e C quando a chave for colocada entre os pontos 2 e 3 da Figura 5? E como serão os 

brilhos das mesmas lâmpadas se a chave agora for ligada entre os pontos 3 e 4? 

 

Figura 5- Circuito com três lâmpadas em série e uma chave 

 Sugerimos ainda, para que seja bem apreendido o conceito de curto-circuito, a 

realização de mais um experimento, em que o professor pode conectar três lâmpadas em um 

circuito misto (como o da Figura 4), e para tal sugerimos mais algumas perguntas: 



Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Quando a chave estiver ligada entre os pontos 1 e 2 como será 

o brilho das lâmpadas A, B e C da Figura 4? E agora como serão os brilhos das lâmpadas A, 

B e C quando a chave for colocada entre os pontos 2 e 3 da Figura 4?  

Potência elétrica: comparando o brilho de lâmpadas diferentes 

 Até o momento apenas trabalhamos com lâmpadas que em princípio, são idênticas. 

Para introduzir o conceito de potência elétrica é interessante trabalhar com lâmpadas 

diferentes. Nós escolhemos lâmpadas de resistências diferentes, L1 de 0,12 Watts de potência 

e L2 de 0,23 Watts de potência considerando V~10V nas duas lâmpadas. É importante que as 

lâmpadas sejam suficientemente diferentes para que as diferenças de brilho sejam bem 

perceptíveis. Para iniciar esta atividade, o professor deve demonstrar que no circuito da 

Figura 2.a, a lâmpada L1 brilha mais que L2. Em seguida, propor a seguinte pergunta sobre o 

circuito da Figura 6: 

Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Qual ramo apresenta a maior corrente Ia ou Ib? A partir desta 

observação o que você pode concluir a respeito da resistência das lâmpadas L1(R1), de cada 

ramo, e L2(R2)?Explique porque uma delas brilha mais que a outra.  

 

Figura 6- Circuito Misto com três lâmpadas idênticas e uma diferentemente 

 Este experimento tem por objetivo fazer com os alunos percebam qual lâmpada 

apresenta a maior resistência (a lâmpada de 12V), e de posse de tal conclusão, analisar como 

se comporta a corrente nos diferentes ramos do circuito. Os alunos devem ter percebido que 

quanto maior é a resistência menor é o brilho das lâmpadas, bem como a recíproca é 

verdadeira. Desta forma devem ter concluído que Ia >Ib através da comparação do brilho das 

lâmpadas idênticas (L1) presente nos dois ramos do circuito e consequentemente R1<R2.  

 Os alunos, agora, podem analisar e tirar as devidas conclusões dos experimentos a 

seguir. 

 Para o circuito da Figura 7 (circuito em paralelo) propomos a seguinte pergunta: 



Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Compare os brilhos das lâmpadas L1 e L2 da Figura 7, dizendo 

se maior, menor ou igual. Compare também o valor das correntes que percorrem L1 e L2. 

 

Figura 7- Circuito com duas lâmpadas diferentes ligadas em paralelo 

 Para o caso da Figura 8 (circuito em série) propomos a seguinte pergunta: 

Qua(is)l a(s) sua(s) ideia(s)? Compare os brilhos das lâmpadas L1 e L2 da Figura 8, dizendo 

se maior, menor ou igual. Agora compare o valor das correntes que percorrem L1 e L2 

(Figura 8). 

 

Figura 8- Circuito com duas lâmpadas diferentes ligadas em série 

 Os alunos devem ter observado na Figura 7 que L2 brilha mais que L1, e o oposto 

ocorre no circuito da Figura 8.  

 Na discussão o professor deve comentar a interpretação do comportamento dos 

circuitos série (Figura 8) e paralelo (Figura 7). Ou seja, no circuito em paralelo a tensão é 

igual nas duas lâmpadas, logo a que brilha mais é que tem maior corrente (menor resistência). 

Já no circuito em série a corrente é a mesma e a lâmpada que brilha mais é a que tem maior 

tensão (maior resistência).  

Considerações Finais 

 A literatura [MCDERMOTT; SHAFFER , 1992; COSTA; CATUNDA, 2009] nos 

revela que os estudantes possuem muitas dificuldades para compreenderem os conceitos de 

circuitos elétricos. Assim essas demonstrações investigativas (DI), configuram uma 

alternativa para as aulas passivas, que se revelam menos eficientes que as estratégias de 

Aprendizagem Investigativa [SOKOLOFF; THORNTON, 1997]. Neste trabalho, com a 



metodologia de Aprendizagem Investigativa, apresentamos diversas DI, abordando os 

circuitos série, paralelo e misto com elementos de mesmo valor e de valores diferentes. 

Inserimos, inclusive, experimentos referentes ao conceito de curto-circuito, pois o mesmo 

configura uma dificuldade de compreensão de muitos alunos e que nem sempre é abordado 

em aula. Portanto essas DI foram desenvolvidas na intenção de auxiliar a compreensão dos 

estudantes sobre esses conceitos, com a realização de experimentos simples, valorizando 

sempre a ideia e o conhecimento dos alunos, bem como promovendo a comparação entre suas 

crenças e realidade Física, para que esses possam vir a apreender melhor tais conceitos. Para 

a verificação se a estratégia utilizada, realmente é eficiente, utilizamos um pré e pós-teste, 

para comparar como se deu a evolução do conhecimento dos alunos; fazemos análise das 

respostas dadas a cada DI; e, aplicamos uma lista de exercícios conceituais. Com isso é 

possível verificar o crescimento individual de cada aluno. 
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