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RESUMO 

A SALA DE AULA INVERTIDA: USO DE UM SOFTWARE E UM JOGO PEDAGÓGICO NO 

ENSINO DE ELETROSTÁTICA 

Neste trabalho abordamos um dos assuntos mais importantes da física e que faz parte da 

grade curricular de tal disciplina no ensino médio (EM) que é o estudo da Eletrostática. Por 

muitas vezes, esse tema torna-se muito abstrato aos alunos, porém é de extrema importância 

para que o mesmo possa entender os conceitos estudados. Deste modo, foi desenvolvida 

uma aplicação dos conceitos do assunto utilizando experimentos para potencializar a 

aprendizagem e propor uma estratégia facilitadora em sala de aula. Foi elaborado também, 

juntamente com os alunos, um mapa conceitual dos experimentos para cada conceito e tópico 

estudado. Para enfatizar todo esse processo de aprendizagem com os experimentos e com 

os mapas conceituais houve a produção de um jogo pedagógico. Um software na linguagem 

Delphi foi contruido, de modo que os alunos pudessem determinar matemáticamente a força 

elétrica, o campo elétrico, o potencial elétrico e o trabalho realizado pela força elétrica no 

interior de um campo, assim como o comportamento dos gráficos de cada conceito, 

relacionando com as atividades experimentais. 

 

Palavras chaves: Ensino de Física. Mapas Conceituais. Experimento. Eletrostática. Delphi      

 

ABSTRACT  

 

THE REVERSE CLASSROOM: USE OF A SOFTWARE AND A PEDAGOGICAL GAME IN 

THE ELECTROSTATICS OF THE TEACHING 

 

In this work, we approach one of the most important physics subjects that belong of the 

curriculum of such discipline in high school (HS) that is the study of electrostatics. For many 

times, this theme becomes very abstract to students, however, it’s very important for it can 

understand the concepts studied. This way, an application of the subject concepts was 

developed using experiences for learning potentiate and propose a facilitating strategy in the 

classroom. Also, it was elaborated with students, a conceptual map of the experiments for each 

concept and topic studied. To emphasize all this learning process with experiments and with 

the conceptual map, there was created a pedagogical game. A Delphi language software was 

developed, in such a way the students could determine mathematically the electric force, the 

electric field, the electric potential and the work carried out by electric force inside a field, as well 

as the behavior of the graphs of each concept, relating to experimental activities. 

 

Keywords: Physics Teaching. Concept Maps. Experiment. Electrostatic. Delphi 
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1. INTRODUÇÃO 

Vem crescendo intensamente nas escolas de ensino médio (EM) a importância 

e a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no estudo da 

Física. Essa tecnologia, já mostrou que pode ajudar os alunos no que tange o ensino 

e aprendizagem em sala de aula.  

Alguns conteúdos estudados em sala de aula, para os aprendizes, tornam-se 

bastante abstratos e não aplicáveis em seu cotidiano. Isso faz com que o aluno perca 

o interesse no que é estudado, criando um obstáculo à aprendizagem (PHILIPPE 

PERRENOUD, 2000). A inserção de programas, aplicativos de computadores, tablets, 

smartfones e outros artefatos tecnológicos podem, em algumas vezes, tornar a 

prática pedagógica no ambiente escolar mais prazerosa. O professor em sala de aula 

deve procurar recursos que possam potencializar a aprendizagem dos alunos, 

tentando resgatar e prender a sua atenção para o conteúdo estudado. A sequência 

didática, ou até mesmo, o dispositivo didático (PHILIPPE PERRENOUD, 2000) 

utilizado pelo professor, tem muita importância na captura dessa atenção. 

A utilização de programas educacionais nos laboratórios ou na sala de aula, 

melhora significativamente a prática educativa. Um fator importante é que os dados 

podem ser obtidos em tempo real, o que lhes fornece respostas imediatas, como 

representações gráficas e determinação de diferentes coeficientes (ALVES, 2000).  

A tecnologia que temos atualmente oferece uma gama de possibilidades para 

ajudar a resolver muitos problemas de ensino e aprendizagem em Física. Segundo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2006) para o ensino da 

Matemática, Ciências da Natureza e suas tecnologias, o uso adequado dos meios 

tecnológicos, como máquina de calcular ou das diversas ferramentas propiciadas 

pelos microcomputadores, especialmente editores de textos e planilhas, devem ser 

estimulados.  

De acordo com os PCNs (BRASIL, 2006), a Física deve ser apresentada como 

um conjunto de competências que permitem o estudante lidar com os fenômenos 

naturais e tecnológicos presentes em seu cotidiano. Uma das grandes dificuldades  
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encontradas pelos estudantes é exatamente a abstração em relação a alguns 

conteúdos estudados. Eles não absorvem e não conseguem fazer nenhuma ligação 

do conteúdo com a vida real, com o cotidiano. Então, cabe aos professores se 

atualizarem quanto aos instrumentos pedagógicos utilizados e proporcionar ao 

estudante diferentes maneiras de aprendizagens mais eficazes. 

David Ausubel defendia o conceito de aprendizagem significativa na qual uma 

nova informação é relacionada de maneira não-arbitrária e substantiva (não literal) 

com um aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA et 

al., 1999, p. 46). Uma alternativa facilitadora da aprendizagem significativa defendida 

por Ausubel que, de certa maneira, prepararia e organizaria a estrutura cognitiva do 

aprendiz, são os organizadores prévios. Os organizadores prévios são materiais 

oferecidos aos alunos antes do conteúdo ser lecionado. Eles devem servir de 

apresentação e introdução ao assunto que se quer ministrar e são elaborados em um 

nível mais alto de abstração, generalidade e inclusão (MOREIRA et al., 1996, p. 3). O 

organizador prévio tem a função de fazer a ligação entre o que o aprendiz já sabe 

com o que ele deverá aprender. 

Mapas Conceituais (MC) estão fortemente relacionados à teoria da 

aprendizagem significativa, ou seja, à teoria cognitiva de David Ausubel (MOREIRA, 

2010). De um modo geral, são diagramas indicando relações entre conceitos ou 

palavras que usamos para representar tais conceitos. Tais Mapas podem seguir um 

modelo hierárquico onde conceitos inclusivos encontram-se na parte superior do 

Mapa e os conceitos de pouca abrangência estão na parte inferior do Mapa.  

Joseph D. Novak foi quem refinou e testou a teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel. Juntamente com seus alunos de pós-graduação, em 

meados dos anos setenta, desenvolveu os Mapas Conceituais, que são instrumentos 

extremamente úteis e importantes para o ensino, avaliação e para a análise do 

conteúdo curricular (MOREIRA, 2006). Os Mapas Conceituais são uma espécie de 

diagrama onde a estrutura conceitual de uma disciplina, parte dela ou um conteúdo 

específico, é traçada e disposta de maneira hierárquica, relacionado os conceitos 

entre si. Um Mapa Conceitual não é único, isto é, cada indivíduo pode perceber 



 

13 
 
 

diferentemente as relações estruturais de um mesmo assunto ou conteúdo. No 

apêndice E, temos um esquema de como construir um mapa conceitual integrando 

os conceitos mais globais aos menos inclusivos e um exemplo de um Mapa 

Conceitual. 

Em termos de avaliação os Mapas também são potencialmente úteis, uma vez 

que eles permitem a análise de indícios de aprendizagem significativa dos estudantes, 

pois um aluno que memorizou fórmulas, leis e conceitos dificilmente traçará um bom 

Mapa Conceitual. 

Uma metodologia utilizada também para justificar o produto educacional neste 

trabalho é chamada metodologias ativas, onde o aluno passa a ser o centro da 

aprendizagem e o professor passa a ser um mero mediador do conhecimento. Essas 

metodologias incentivam o aluno a ter um papel mais ativo em sua própria 

aprendizagem. Ao invés de ficar apenas de expectador enquanto o professor ensina 

uma grande quantidade de conteúdo, o aluno realizará ativamente uma tarefa. Esta 

tarefa estimulará o aluno a pensar mais, a debater mais, ter mais iniciativa e aprender 

com mais qualidade. Através de uma problematização inicialmente proposta aos 

alunos, os mesmos, por meio da procura pelo conhecimento na aprendizagem ativa, 

tomam a iniciativa da busca de respostas para o problema. No presente trabalho 

utilizamos dois tipos de metodologias ativas: a problem based learning (PBL) que 

significa aprendizagem baseada em problemas (ABP) e a sala de aula invertida 

(Flipped Classroom). No método PBL, o professor apresenta um problema e os alunos 

devem propor uma solução. O professor facilita o estudo e a discursão, porém serão 

os próprios alunos que descobrirão quais habilidades e conhecimentos precisarão 

desenvolver para aplicar na situação problema. 

Essa situação problema deve estar ligada a uma situação real e ao tópico que 

o professor quer desenvolver em sala de aula. A PBL estimula a capacidade de 

pensar criticamente, trabalhar em grupo, resolver problema e argumentar. 

Em outro momento utilizaremos o método da sala de aula invertida, onde o 

aluno estuda previamente o conteúdo que será exposto na aula através de vídeos, 

revistas, filmes, livros ou sites indicados pelo próprio professor em sala. Em uma aula 
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Fonte:<http://www.abntouvancouver.com.br/2016/11/a-piramide-de-apren

dizagem-de-william.html> Acesso em 10 de maio de 2018. [Adaptado] 

tradicional, os alunos são expostos ao conteúdo em sala de aula e podem fazer 

exercícios também em sala, no entanto, na sala invertida, ocorre a inversão dos fatos. 

Neste caso, o aluno estuda o conteúdo antes da aula com materiais, vídeos e filmes 

indicados pelo professor e posteriormente vai a aula para aplicar, através de 

exercícios, os conhecimentos adquiridos, sob orientação do docente. A vantagem 

desse método, é que cada aluno tem a oportunidade de aprender em seu ritmo antes 

da aula. Caso o aluno sinta dificuldade durante seus estudos, ele poderá pedir auxílio 

para o seu próprio professor ou para os colegas na aula seguinte.  

O trabalho em conjunto com o colega é um forte catalisador de aprendizagem, 

como mostra a pirâmide abaixo proposta William Glasser: 

Figura 1: Pirâmide de aprendizagem de William Glasser 
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Para responder as perguntas do questionário, alguns alunos utilizaram seus 

celulares e/ou notebooks para as pesquisas. Essa metodologia é conhecida como 

Ensino Híbrido.  

A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam 

repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano 

pedagógico e a gestão do tempo na escola. Dessa forma, o papel 

desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre alterações em relação à 

proposta de ensino tradicional e as configurações das aulas favorecem 

momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias 

digitais (BACICH, 2018).  

Foi produzido em sala de aula quatro experimentos simples, com materiais de 

baixo custo, para que os alunos possam ter entendimento dos conceitos de carga 

elétrica, processos de eletrização, força elétrica e campo elétrico. Adotamos os 

Mapas Conceituais como abordagem para potencializar os conceitos de Eletrostática, 

tomando como base os experimentos realizados em sala. 

Mapas Conceituais ou Mapas de Conceitos, são diagramas indicando relações 

de conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos. São 

diagramas de significados, de relações significativas; de hierarquias conceituais, se 

for o caso. Não buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los 

(MOREIRA, 2010). Como dito anteriormente, no Apêndice E, temos um exemplo de 

como pode-se ter a ideia da construção de um Mapa Conceitual e um exemplo 

construído pelo autor utilizando o software Cmap Tools. 

Feito os Mapas, um aluno de cada grupo foi sorteado para explicar para a 

turma como preparou o seu Mapa Conceitual baseado no experimento que foi 

exposto em sala. Após as apresentações, os alunos foram submetidos a dois 

processos avaliativos.  

A primeira avaliação foi aplicada em forma de jogo pedagógico, que faz parte 

do produto educacional, para que os alunos pudessem entender de forma lúdica os 

conceitos estudados nos experimentos, avaliando-o qualitativamente. Já na segunda 

avaliação houve questões discursivas, porém com aplicação das equações da 

Eletrostática, de forma a avaliá-los quantitativamente, deste modo eles puderam 
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testar o outro produto educacional aplicando a avaliação, seguindo como o último 

passo do projeto. Esta segunda avaliação encontra-se no Apêndice H. 

Abordamos então, como produtos educacionais, a construção de um jogo 

pedagógico, para que o aluno pudesse testar seus conhecimentos sobre os conceitos 

do conteúdo e, a produção de um pequeno programa que calcula a força elétrica, o 

campo elétrico, o potencial elétrico e o trabalho realizado por uma carga no interior do 

campo, plotando seus respectivos gráficos. Este programa foi desenvolvido em uma 

linguagem de programação do Delphi, onde o aluno não teve contato com a 

linguagem de programação, utilizando apenas a execução do programa para realizar 

o teste da sua segunda avaliação. 

O projeto foi aplicado aos estudantes do 2º e 3º do Ensino Médio de uma 

mesma escola da rede privada da cidade de Parauapebas, Pará, utilizando as 

chamadas metodologias ativas com a aplicação da sala de aula invertida.     
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2. METODOLOGIA 

Nesta seção será abrodada a utilização do Ensino por investigação e como 

elaboramos os experimentos e os Mapas Conceituais em sala de aula para o 

desenvolvimento do conteúdo no Ensino Médio. Posteriormente, será mostrado como 

este trabalho poderá ser desenvolvido e utilizado para o estudo da Eletrostática. 

O assunto Eletrostática estudado no Ensino Médio requer muita atenção tanto 

em sua teoria quanto na parte prática e ainda, na parte matemática. Para os alunos 

do Ensino Médio, é um conteúdo bastante abstrato, onde a maioria não consegue 

compreender e absorver o que a teoria explica.  

Portanto, para romper este paradigma, faremos em sala de aula experimentos 

voltados para a observação da Eletrostática na sua forma prática, assim o aluno 

poderá potencializar ainda mais a sua aprendizagem e, posteriormente, fará um 

Mapa Conceitual do próprio experimento que foi proposto a ele. 

Cada turma tem a sua peculiariedade, que é influenciada pelo bairro e pela 

região em que a escola se encontra. Neste caso, o trabalho e a utlização destas 

ferramentas devem se adequar à característica de cada lugar, de cada escola e de 

cada público. Para isso, utilizamos materiais de baixo custo para a construção dos 

experimentos, facilitando ao aluno o entendimento de quatro conceitos básicos da 

eletrostática: o de carga elétrica, processos de eletrização, força elétrica entre duas 

cargas e o campo elétrico gerado por uma carga. 

Após esse estudo e a análise dos experimentos, foi proposto aos alunos que a 

partir de então, dentro dos conceitos observados e utilizados por eles em cada 

experimento, fizessem um Mapa Conceitual em uma folha de caderno, para ilustrar o 

que foi entendido e absorvido em sala de aula. No término das apresentações dos 

Mapas Conceituais, os alunos foram submetidos a uma avaliação qualitativa em 

forma de um jogo pedagógico, dentro dos conceitos estudados em cada experimento. 

Uma segunda avaliação foi aplicada posteriomente para analisarmos 

quantitativamente o conteúdo, fazendo um intercabio entre algumas experimentações 

e os problemas abordados em Eletrostática. Nesta ocasião construímos um 
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programa na linguagem Delphi, para que os alunos pudessem fazer o teste dos 

resultados na segunda avaliação e tirar suas conclusões em relação aos seus 

resultados e consolidar o seu entendimento no que foi proposto em algumas 

experimentações e nas apresentação dos Mapas Conceituais. 

Este trabalho foi realizado durante 16 aulas com 50 minutos cada aula entre os 

dias 04 de agosto de 2018 a 06 de outubro de 2018 em uma escola privada na cidade 

de Parauapebas no interior do Pará, para contemplar o conteúdo relacionado a 

Eletrostática. 

2.1. A investigação sobre o conteúdo 

Nessa seção, com o objetivo de melhorar o entendimento da eletrostática em 

sala de aula, realizamos o projeto em oito etapas. Cada etapa correspondeu a 2 

aulas de 50 minutos, cada. 

Na primeira etapa, trouxemos para a sala de aula a problematização do 

conteúdo, utilizando alguns conceitos de eletrostática apresentados em um pequeno 

questionário, tais como quais são os processos de eletrização existentes, como se 

comporta o campo elétrico na presença de cargas positivas e negativas, se 

aumentarmos a distância entre duas cargas o que acontece com a força elétrica entre 

elas, e assim por diante. Nessa etapa utilizamos 2 aulas de 50 minutos em cada 

turma, onde os alunos primeiramente analisaram, discutiram e responderam o 

questionário de investigação do assunto em grupos. Esse questionário poderia ser 

respondido utilizando o próprio livro didático da escola, as anotações no caderno, 

internet através dos seus celulares, notebooks, tablets, acessando videos aulas ou 

até mesmo a plataforma digital da escola. A sala de aula foi dividida em 4 grupos para 

a realização do projeto. Nesta etapa ao alunos utilizaram as metodologias ativas para 

a resolução do questionário. Através desta metodologia, eles se dividiram em grupos, 

utilizando a idéia da sala de aprendizagem invertida.  

Em uma segunda etapa, após a aplicação do questionário de investigação, 

apresentamos para os alunos alguns materiais simples e de fácil acesso para a   
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produção de alguns experimentos que estão voltados aos conceitos básicos de 

eletrostática, ainda em sala foi mostrado quais experimentos seriam produzidos. 

Nesta etapa, os mesmos discutiram, pesquisaram e buscaram as informações 

necessárias em livros, celulares, computadores pessoais ou na sala de informática 

da escola. 

A figura 2 abaixo mostra a reunião dos grupos e o início dos trabalhos no 

computador, pesquisando as perguntas do questionário.  

Figura 2: Reunião dos grupos para o início das atividades 

  

O questionário consiste em 6 perguntas abertas sobre o conteúdo de 

eletrostática. Destas, 5 perguntas são teóricas e 1 exige um pouco da matemática do 

aluno. No Apêndice I, apresentamos o questionário aplicado em sala de aula. 

2.2. Materiais para os experimentos 

Em uma terceira etapa, foi apresentado aos alunos um conjunto de quatro 

experimentos que deveriam ser montados com os materiais já apresentados 

anteriormente. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 2-1 Reunião dos grupos para 

o início das atividades. Fonte: Autor. 
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2.2.1. Experimento para o conceito de carga elétrica: Garrafa de 

Leyden 

A seguir descreveremos todos os itens que devem ser utilizados na construção 

da Garrafa de Leyden. 

Material utilizado: 

•  15 cm de fio de 0,5 mm; 

•  8 cm de fio de 0,5 mm; 

•  Papel alumínio; 

•  1 pote plástico estilo de maionese (médio); 

•  1 pedaço de arame em torno de 15 cm; 

• 1 bola de ping-pong ou uma esfera de desodorante rolon; 

 

Figura 3: Fios elétricos de 0,5mm           Figura 4: Papel de aluminío 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 2-2: Papel de aluminío, fonte: Autor. 

Figura 6: Pote de vidro de maionese 

 

Figura 2-4: Fio de arame, fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

. 

 

Figura 2-1: Fios elétricos de 

0,5mm, fonte: Autor. 

. 

Figura 5: Bola de ping-pong 

. 

 

Figura 2-2: Papel de aluminío, fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

 

Figura 2-2: Papel de aluminío, fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

 

Figura 2-2: Papel de aluminío, fonte: Autor. 
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Procedimento experimental: 

Faça um pequeno furo na tampa do pote para que o arame possa passar por 

ele, em seguida, revista todo o pote com papel alumínio por dentro e por fora 

pregando-o com fita isolante. Pegue a bolinha de ping-pong ou bolinha de 

desodorante rolon e faça um pequeno furo com um prego de tal forma que o arame 

possa encaixar. Depois disto, a envolva com papel alumínio e a encaixe na tampa do 

pote. Pegue o fio de 0,5 mm (o de 8 cm) prenda-o no arame para ficar internamente 

ao pote e grude a outra ponta com fita isolante no papel alumínio interno a garrafa. 

Fixe o outro fio (o de 15 cm) no papel alumínio externo a garrafa  

 

 

Fonte: Autor 

Figura 9: Atrito do balão nos cabelos dos alunos 

Figura 7: Fio de arame 

 

Figura 2-4: Fio de arame, fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

. 

 

Figura 2-1: Fios elétricos de 

0,5mm, fonte: Autor. 

. 

Figura 8: Garrafa de Leyden montada 

Fonte: Autor 
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2.2.2. Experimento para o conceito dos Processos de eletrização: 

palito que gira 

Material utilizado: 

•  1 copo descartável; 

•  1 bexiga; 

•  1 palito de fósforo; 

•  2 moedas; 

 

 

 

 

 

Figura 10: Descarga da bolinha no fio 

Figura 11: Copo descartável 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

. 

 

Figura 2-1: Fios elétricos de 

0,5mm, fonte: Autor. 

. 

Figura 12: Bexiga 

Fonte: Autor. 
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Procedimento experimental:  

 

Pegue as duas moedas e equilibre uma sobre a outra, uma deitada e outra em 

pé. Em cima da moeda que estiver em pé, equilibre o palito de fósforo e cubra-o com 

o copo descartável. Esfregue a bexiga no cabelo alguns segundos e aproxime-a do 

copo. Através do processo de eletrização da bexiga por atrito, ao aproximá-la do 

copo, o palito começará a se mover girando para os lados, dependendo de que lado 

do copo será feita a aproximação da bexiga.  

 

Fonte: Autor. 

Figura 15: Procedimento de montagem do 

experimento 

Fonte: Autor. 

Figura 13: Palito de fósforo Figura 14: Duas moedas 

Figura 16: Experimento já montado e 

apresentado em sala 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 
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2.2.3. Experimento para o conceito de Força Elétrica: Pêndulo 

Eletrostático: 

Material utilizado: 

•  Papel alumínio; 

•  1 base de madeira medindo 20 cm x 22 cm; 

•  1 pedaço de fio de nylon (aproximadamente 20 cm); 

•  Fita adesiva; 

•  1 Suporte de madeira ou de ferro para a sustentação da bolinha; 

•  1 canudinho ou régua; 

•  Papel toalha ou papel higiênico. 

 

 

 

 

Figura 17: Aproximação da bexiga e a observação 

do giro do palito 

Figura 18: Papel aluminio 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor. 

Figura 19: Base de madeira 

Fonte: Autor 
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Procedimento experimental:

Figura 20: Fio de nylon Figura 21: Fita adesiva 

Fonte: Autor Fonte: Autor 

Figura 22: Suporte de sustentação Figura 23: Canudinho de plástico 

Fonte: Autor Fonte: Autor 

Figura 24: Suporte de papel usado 

para atritar 

Fonte: Autor 
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Faça uma pequena esfera de papel alumínio e prenda-o com um pedaço de 

fita adesiva em uma extremidade do fio de nylon. Amarre a outra extremidade do fio 

em um haste de sustentação vertical de metal ou de madeira, de modo que a bolinha 

possa se mover livremente. Fixe ao haste na base de madeira. De um modo geral, o 

fio de nylon com a esfera de alumínio pode ser pendurado em qualquer local que 

sirva de suporte.  

 

 

2.2.4. Experimento para o conceito de Campo Elétrico: cuba 

visualizadora das linhas de campo. 

Material utilizado: 

•  1 plug de tomada; 

•  3 metros de fio elétrico de 1,5 mm, cada; 

•  1 interruptor liga-desliga; 

•  2 conectores boca de jacaré; 

•  2 eletrodos de ferro; 

•  1 travessa de vidro; 

•  Semente de mato ou arroz; 

•  Fita isolante; 

•  Água;

Figura 25: Experimento montado, 

pêndulo eletrostático 

Figura 26: Experimento realizado em 

sala de aula 

Fonte: Autor 
Fonte: Autor 
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Figura 27: Tomada Figura 28: Fio elétrico de 1,5mm 

Figura 29: Interruptores 

liga-desliga 

Figura 30: Conectores na forma 

de jacaré 

Figura 31: eletrodos de ferro Figura 32: forma de vidro 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
Fonte: Autor 

Fonte: Autor Fonte: Autor 
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Figura 33: Fita isolante  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento experimental: 

Divida o fio elétrico ao meio para que se tenha duas pernas de 1,5 m. Conecte 

o plug e o interruptor no fio. Ligue o interruptor mais ou menos no meio do fio, em 

uma das extremidades conecte o plug e na outra extremidade conecte as boca de 

jacaré. 

Na travessa de vidro, fixe os eletrodos em cada lado utilizando a fita isolante 

para prendê-las. Na outra extremidade dos eletrodos conecte as bocas de jacaré que 

já estarão ligadas ao fio. Coloque água na travessa e despeje a semente de mato ou 

o arroz. Ligue o fio na tomada e observe qua após alguns segundos a formação das 

linhas de campo.  

 

 

Figura 34: Montagem dos experimentos para os alunos 

 

Figura 0-1: Montagem dos experimentos para os alunos, fonte: autor. 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
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Na quarta etapa, após a conclusão da montagem de cada experimento por 

grupo e a realização dos mesmos, lançamos os desafio para que cada grupo 

montasse um Mapa Conceitual incluindo todos os conceitos utilizados em cada um 

dos experimentos. Foram apresentados conceito de Mapas Conceituais, como eles 

são produzidos e de que forma eles podem ajudar e orientar em sala de aula no 

entendimento, compreensão e revisão do conteúdo ministrado. 

Em uma quinta etapas, após as construções em grupo de seus Mapas 

Conceituais, os alunos tiveram a oportunidade de apresentá-los oralmente. 

Na sexta e sétima e etapa, para avaliar o processo de ensino aprendizagem 

dos alunos, houve duas avaliações. Uma avaliação de forma qualitativa e uma outra 

de forma quantitativa. 

Fonte: Autor 

Figura 35: Experimento da cuba montado  

Fonte: Autor 

Figura 36: Formação das linhas de campo 
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E, finalmente, em uma oitava etapa, utilizamos um dos produtos educacionais 

(porgrama do Delphi) para que os alunos pudessem fazer a correção de uma das 

avaliações feita em sala.  
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3. RESULTADOS 

Para que fosse realizada uma das avaliações da proposta pedagogica na 

utilização dos experimentos no processo de aprendizagem dos alunos foi proposto a 

eles a construção de Mapas Conceituais baseando-se nos experimentos estudados e 

apresentados em sala de aula. Cada Mapa deveria constar a teoria eletrostática 

utlizada para explicar cada experimento. Primeiramente houve uma pequena 

explicação da ideia do que é um Mapa Conceitual e sua finalidade.  

Nos tópicos abaixo, mostramos como foi construído cada Mapa Conceitual 

pelos alunos, escolhemos alguns feitos por eles para exemplificarmos a aplicação em 

sala de aula desta metodologia e suas apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: explicação da ideia de um mapa conceitual apresentado aos alunos 

Figura 3-1: Explicação de um mapa conceitual aos alunos. 

 

Figura 3-2: Mapa conceitual produzido no Cmap Tools para melhor visualização dos conceitos 

utilizados.Figura 3-3: Explicação de um mapa conceitual aos alunos. 

 

Figura 3-4: Explicação de um mapa conceitual aos alunos. 

Fonte: Autor 
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Fonte: Autor 

 

 

3.1.  Experimento para o conceito de carga elétrica: Garrafa de Leyden: 

No mapa construído pelo grupo sobre a Garrafa de Leyden, observamos alguns 

dos conceitos teóricos estudado sobre o assunto em sala de aula. Identificamos 

também que esses conceitos foram bem explorados quase que em sua totalidade na 

construção do Mapa Conceitual. O experimento realizado por eles para o 

entendimento de tais conceitos e suas aplicações foi satisfatório. Os próprios alunos 

conseguiram empregar os conceitos fundamentais em concordância no que se 

observava no experimento. 

Fonte: Autor 

Figura 38: Mapa conceitual produzido no software Cmap Tools para melhor visualização dos 

conceitos utilizados.  

 

Figura 3-5: Mapa conceitual produzido no Cmap Tools para melhor visualização dos conceitos utilizados. 

 

Figura 3-6: Mapa conceitual produzido pelo grupo da garrafa de Leyden, Fonte: Autor.Figura 3-7: Mapa conceitual 

produzido no Cmap Tools para melhor visualização dos conceitos utilizados. 

 

Figura 3-8: Mapa conceitual produzido no Cmap Tools para melhor visualização dos conceitos utilizados. 
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Figura 39: Mapa Conceitual produzido pelo grupo da Garrafa de Leyden 

 

Figura 3.1-1: Mapa conceitual produzido pelo grupo da garrafa de Leyden, Fonte: Autor. 

 

Figura 3.1-2: Apresentação do Mapa Conceitual do experimento da garrafa de Leyden, 

Fonte: Próprio autorFigura 3.1-3: Mapa conceitual produzido pelo grupo da garrafa de 

Leyden, Fonte: Autor. 

 

Figura 3.1-4: Mapa conceitual produzido pelo grupo da garrafa de Leyden, Fonte: Autor. 

Fonte: Autor 
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3.2  Experimento para o conceito dos Processos de Eletrização: palito que gira 

apoiado em moedas  

Neste mapa conceitual construído pelo grupo, observamos que os conceitos 

utilizado para referenciar o experimento teve seu objetivo alcançado. Desde a citação 

da formação de átomos pela matéria até a eletrização do balão fazendo mover o 

palito, houve uma ligação coerente entre os conceitos. Com isso, concluímos então, 

que o experimento realizado por eles foi satisfatório para o entendimento dos 

conceitos previamente estudado em sala. 

 

Figura 40: Apresentação do Mapa Conceitual do experimento da Garrafa de Leyden 

 

Figura 3.1-5: Apresentação do Mapa Conceitual do experimento da garrafa de Leyden, Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.1-6: Mapa conceitual produzido pelo grupo do palito que gira apoiado em moedas. Fonte: Próprio 

autorFigura 3.1-7: Apresentação do Mapa Conceitual do experimento da garrafa de Leyden, Fonte: Próprio 

autor 

 

Figura 3.1-8: Apresentação do Mapa Conceitual do experimento da garrafa de Leyden, Fonte: Próprio autor 

Fonte: Autor 
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Figura 41: Mapa Conceitual produzido pelo grupo do palito que gira apoiado em moedas.  

 

Figura 3.2-1: Mapa conceitual produzido pelo grupo do palito que gira apoiado em moedas. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.2-2: Apresentação do mapa conceitual do experimento do palito que gira sobre moedas. Fonte: Próprio 

autorFigura 3.2-3: Mapa conceitual produzido pelo grupo do palito que gira apoiado em moedas. Fonte: Próprio 

autor 

 

Figura 3.2-4: Mapa conceitual produzido pelo grupo do palito que gira apoiado em moedas. Fonte: Próprio autor 

Figura 42: Apresentação do mapa conceitual do experimento do palito que gira sobre 

moedas.  

 

Figura 3.2-5: Apresentação do mapa conceitual do experimento do palito que gira sobre moedas. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.2-6: Mapa conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático. Fonte: Próprio autorFigura 

3.2-7: Apresentação do mapa conceitual do experimento do palito que gira sobre moedas. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.2-8: Apresentação do mapa conceitual do experimento do palito que gira sobre moedas. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
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3.3  Experimento para o conceito de Força Elétrica: pêndulo eletrostático 

No presente mapa, notamos uma ligação entre os conceitos um pouco mais 

completa. A ligação do conceito de carga elétrica com o conceito de força elétrica e 

campo elétrico foi bem sucedida. No experimento, os alunos observaram que a força 

elétrica entre o canudinho e a bolinha metálica mudava de atrativa para repulsiva a 

partir do momento em que se mudava o processo de eletrização de atrito para 

contato. Isso ficou bem nítido no mapa conceitual construído pelo grupo. Portanto, o 

experimento mais uma vez mostrou a sua eficácia em aula na abordagem dos 

conceitos de força elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Mapa Conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático.  

 

Figura 3.3-1: Mapa conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.3-2: Apresentação do mapa conceitual do experimento do Pêndulo 

Eletrostático. Fonte: Próprio autorFigura 3.3-3: Mapa conceitual do experimento do 

Pêndulo Eletrostático. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.3-4: Mapa conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 
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3.4  Experimento para o conceito de Campo Elétrico: cuba visualizadora 

No Mapa Conceitual sobre a cuba visualizadora das linha de campo, 

notamos uma ampla relação com os conceitos estudados em sala. Neste mapa, 

constatamos a aprendizagem dos alunos sobre o conceito de campo elétrico, 

comentando sobre a sua relação com o campo gravitacional, a lei de Gauss, princípio 

da superposição, lei de Coulomb e etc. Na prática, os alunos acompanharam a 

formação das linhas de campo ao submetermos os eletrodos a uma diferença de 

potencial. Essas linhas ficaram melhor observadas quando jogamos uma pequena 

quantidade de semente de mato no recipiente contendo água. 

Portanto, o experimento feito pelos alunos e o Mapa Conceitual construídos 

por eles obteve aprendizagem significativa em relação ao conteúdo de Eletrostática e 

principalmente ao conceito de campo elétrico. 

 

 

Figura 44: Apresentação do Mapa Conceitual do experimento do pêndulo eletrostático.  

 

Figura 3.3-5: Apresentação do mapa conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.3-6: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: Próprio 

autorFigura 3.3-7: Apresentação do mapa conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.3-8: Apresentação do mapa conceitual do experimento do Pêndulo Eletrostático. Fonte: Próprio autor 

Fonte: Autor 
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Figura 45: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de 

campo elétrico.  

 

Figura 3.4-1: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-2: Apresentação do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de 

campo elétrico. Fonte: Próprio autorFigura 3.4-3: Mapa conceitual do experimento da cuba 

visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-4: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 

Figura 46: Apresentação do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de 

campo elétrico.  

 

Figura 3.4-5: Apresentação do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-6: Tela inicial do Delphi. Janela de modo formulário. Fonte: Próprio autorFigura 3.4-7: Apresentação 

do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-8: Apresentação do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 
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4. A IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO PEDAGÓGICO E O SOFTWARE DO 

DELPHI NO ENSINO DA ELETROSTÁTICA 

Nesta seção, apresentaremos duas possíveis formas de processos de 

avaliação que podem ser aplicadas em sala de aula após as atividades experimentais 

e as apresentações dos Mapas Conceituais. Esses processos poderão ser aplicados 

em quatro aulas, sendo duas para cada processo avaliativo.  

O primeiro processo avaliativo será aplicado em forma de um jogo 

pedagógico, que fará parte do nosso primeiro produto educacional, e um segundo 

processo avaliativo em forma de problemas de Eletrostática em que o aluno fará e 

depois testará em outro produto educacional do presente trabalho, um software 

produzido na linguagem de programação Delphi.  

Ambos processos foram aplicados no laboratório de informática da escola, 

utilizando quadro branco, pincel e computadores para os alunos. Com a produção 

dos experimentos e a construção dos Mapas Conceituais para cada experimento, 

abordamos uma análise quantitativa da Eletrostática em sala de aula. Para cada 

experimento, para cada Mapa Conceitual construído, tivemos uma ideia lúdica dos 

conceitos de carga elétrica, força elétrica e campo elétrico, que se enfatizou com a 

avaliação dos jogos pedagógicos que os alunos realizaram após essa primeira parte 

do trabalho. 

Algumas habilidades e competências foram observadas na parte inicial do 

trabalho, por exemplo, a construção conceitual, a aplicação dos conceitos e a 

observação a olho nu dos conceitos de carga elétrica, força elétrica e campo elétrico. 

4.1  Primeira e segunda aula – Aplicação do jogo pedagógico para o 

estudo qualitativo da eletrostática 

Nestes encontros, a ideia foi aplicar aos alunos um exemplo de jogo 

pedagógico para que eles pudessem desenvolver suas competências em relação ao 

que foi estudado de forma conceitual nos experimentos e na apresentação dos 

Mapas Conceituais por cada grupo de alunos.



 

40 
 
 

A figura 47 mostra os alunos em sala de aula execultando o 1º processo 

avaliativo do jogo pedagógico. 

 

 

4.2 Terceira e quarta aula - Implementação do programa desenvolvido em 

Delphi para o estudo quantitativo da Eletrostática 

Na parte complementar do trabalho, os alunos foram submetidos a uma 

segunda avaliação, onde buscou-se uma abordagem quantitativa da Eletrostática, 

que também está ligada de forma direta com os experimentos e com os Mapas 

Conceituais. Essa avaliação também foi feita em grupos, utilizando os mesmos dos 

experimentos. A referida avaliação encontra-se anexo no Apêndice H. 

Após as experimentações e a aplicação da segunda avaliação, utilizando a 

sala de aula invertida, os alunos obtiveram habilidade e capacidade de abordar os 

problemas da eletrostática utilizando um pequeno programa produzido no software 

Delphi, de modo mais fácil e eficaz, como podemos observar no questionário anexo,  

Apêndice I. 

Figura 47: Realização da avaliação do Jogo Pedagógico em sala de aula 

 

Figura 3.4-9: Apresentação do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: Próprio 

autor 

 

Figura 3.4-10: Tela inicial do Delphi. Janela de modo formulário. Fonte: Próprio autorFigura 3.4-11: Apresentação do mapa 

conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-12: Apresentação do mapa conceitual do grupo da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 
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O aluno não terá contato algum com a linguagem de programação 

desenvolvida para gerar o programa, mas poderá manusear livremente o programa 

desenvolvido, pois o Delphi é um desenvolvedor de software destinado ao cliente 

final. 

O Delphi é uma plataforma de desenvolvimento de software poderosa 

composta por ser um IDE (Integrated Development environmet), significa dizer que é 

um ambiente de desenvolvimento integrado, linguagem de programação e 

compilador. É uma ferramenta que fornece um ambiente completo para o 

desenvolvimento de software com agilidade e qualidade. É um programa bem 

parecido com o VBA (Visual Basic for Application), porém ao invés de usar a 

linguagem Basic, utiliza a linguagem Pascal. Na figura a seguir podemos observar a 

tela inicial do Delphi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

A primeira página mostra o formulário em branco. Ao lado esquerdo você tem 

as propriedades do Delphi. Na parte superior temos a guia de componentes. Clicando 

F12, podemos alternar entre a janela de modo formulário com a janela de editor de 

códigos. 

 

Figura 48: Tela inicial do Delphi. Janela de modo formulário. 

 

Figura 3.4-13: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-2: Janela de editor de códigos do Delphi. Fonte: Próprio autorFigura 3.4-14: Tela inicial 

do Delphi. Janela de modo formulário. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-15: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 
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A medida que vamos adicionando algum botão de comando na janela de 

formulários, a propriedade do objeto vai sendo gerada na janela de editor de códigos,  

onde já podemos programar em cima dessas propriedades.  

 

 

A ideia do programa é fazer com que o aluno possa ter contato com alguma 

tecnologia da informação, e que pudesse usá-la para a produção do seu segundo 

processo avaliativo. A figura 50 mostra a apresentação do programa produzido na 

linguagem de programação Delphi. No Apêndice J, inserimos o código fonte utilizado 

na janela de códigos do Delphi para a construção do programa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Janela de editor de códigos do Delphi 

 

Figura 3.4-16: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Fonte: 

https//www.infoescola.com/pedagogia/mapas-conceituais-no-processo-de-ensino-aprendizagem

-aspectos-práticos/. Acesso em 18 de Janeiro de 2019.Figura 3.4-2: Janela de editor de códigos do 

Delphi. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-17: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 
Fonte: Autor 
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Ainda sobre a figura 50, ao lado esquerdo da janela, temos as grandezas físicas 

que serão calculadas, tais como força elétrica (F), campo elétrico (E), potencial 

elétrico (V) e trabalho da Força elétrica (W). Nos tópicos abaixo, apresentaremos 

primeiramente a parte teórica do conteúdo, para que o aluno tenha conhecimento e 

possa inserir as variáveis no programa assim como responder a avaliação 

quantitativa que se encontra em anexo no Apêndice H, e, posteriormente, as janelas 

do programa que mostram onde serão inseridos os dados para os cálculos de cada 

grandeza. 

4.2.1 Força elétrica – Lei de Coulomb 

Essa lei foi obtida experimentalmente pelo físico francês Charles Augustin de 

Coulomb (1736-1806) e por isso é denominada lei de Coulomb.  

 

Consideremos duas cargas puntiformes q1 e q2, separadas por uma distância 

r. Entre elas haverá um par de forças, que poderá ser de atração ou repulsão, 

Figura 50: Janela inicial do programa Delphi.  

 

Figura 3.4-18: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.4-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autorFigura 3.4-3: Janela 

inicial do programa. Ao lado esquerdo, os conceitos em eletrostática que o programa irá calcular. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.4-19: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 
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dependendo dos sinais das cargas. Porém, em qualquer caso, a intensidade dessas 

forças será dada por:  

 

                                     
onde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                           

                         

 

 

 

 

Figura 51 – Charles Augustin Coulomb (1736-1806). 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure 

 

Figura 52 – Força de interação entre duas cargas 

Fonte: https://educacao.uol.com.br 
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Se mantivemos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância 

entre elas, o gráfico da intensidade de F em função da distância tem o aspecto da 

Figura 53. 

                    

 

 

4.2.2 Campo elétrico 

É a região do espaço que foi modificada pela presença de uma carga elétrica, 

ou seja, a região do espaço que a carga exerce influencia. 

De maneira, prática o campo elétrico é a região em que uma carga Q pode 

exercer uma força F sob determinada carga de prova (móvel).  

Quando quisermos visualizar a distribuição de um campo elétrico através do 

espaço, nós o faremos através do contorno das suas linhas de força que, por  

definição, são linhas imaginárias construídas de tal forma que o vetor campo elétrico 

seja tangente a elas em cada ponto. As linhas de força são sempre orientadas no 

mesmo sentido do campo. 

Figura 53 – Gráfico da força em função da distância (Fxd) 

Fonte:http://fismatica.com.br/Fisica/Fisica_03/Eletromagnetismo/Eletricidade/El

etrostatica/Eletricidee_Eletrostatica_Aula_06_Forca_Eletrica_6398725415.html 
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No caso de um campo elétrico gerado por uma carga puntiforme isolada, as 

linhas de força serão semi-retas. 

 

         

 

 

 

 

Para uma carga positiva dizemos que as linhas de força gerada são de 

afastamento, enquanto as linhas forças geradas por uma carga negativa são de 

aproximação. 

 

                          

Figura 54 – Vetor campo tangente a linha de força que passa pelos pontos ABCD 

Fonte:http://cepa.if.usp.br/e-fisica/eletricidade/basico/cap03/cap3_07.php 

 

 

Figura 55 – Representação das linhas de campo 

Fonte:https://www.researchgate.net/figure/Figura-8-a-Representacao-do-campo-ele

trico-atraves-de-linhas-de-forca-para-o-caso-de_fig3_262543233 

fisica/eletricidade/basico/cap03/cap3_07.php 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNkZqhm8beAhUJhZAKHcbDBXwQjRx6BAgBEAU&url=http://cepa.if.usp.br/e-fisica/eletricidade/basico/cap03/cap3_07.php&psig=AOvVaw3jHFCLYN5xIRJ5-MePW8zY&ust=1541815165144458
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                         Afastamento          Aproximação 

 

                     Carga Positiva         Carga negativa 

 

 

 

 

A seguir você tem o aspecto do campo elétrico resultante, gerado por duas 

cargas puntiformes iguais e positivas e diferentes. 

 

                

 

 

 

 

Onde as linhas de força estão mais afastadas o campo elétrico é menos intenso 

e onde estão mais unidos o campo é mais intenso. 

4.2.3 Vetor Campo elétrico 

Considere uma carga Q criando em torno de si um campo elétrico. Colocando-se 

num ponto P dessa região uma carga de prova q, esta fica sujeita a uma força elétrica 

F

. A definição do vetor campo elétrico E


 é dada pela expressão: 

Figura 56 – Linhas de campo em uma carga positiva e uma negativa 

Fonte: https://def.fe.up.pt/eletromagnetismo/campo_eletrico.html 

 

 

Figura 57 – Linhas de campo entre duas cargas de mesmo sinal e 

sinais contrários. 

Fonte:http://fismedieval.blogspot.com/2015/07/campo-eletrico.html 
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E

q
=

 E N C=

 

 

 

 

 

 

Características do vetor Campo Elétrico 

➢ Módulo 

 

O módulo do vetor campo elétrico em um ponto, costuma ser denominado 

intensidade do campo elétrico naquele ponto, e pode ser calculado por: 

 

 

E = vetor campo elétrico 

F = força elétrica  

q  = carga de prova 

Unidade no S.I. 

➢ Direção 

 

A direção do vetor campo elétrico é sempre a mesma da força elétrica. 

➢ Sentido 

Analisando a ultima equação, podemos associar o sentido do campo elétrico 

com o da força elétrica. 
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1) se q > 0, E  e F  tem o mesmo sentido.  

                           

 

 

2) se q < 0 E  e F  tem sentidos opostos. 

                        

 

 

 

 

 

Como consequência, do que vimos acima, podemos concluir que o campo 

elétrico no ponto estudado não depende da carga de prova e sim da carga que gera o 

campo. 

 

Para que uma carga puntiforme gere um campo, vamos considerar uma carga 

puntiforme Q. Colocamos uma carga de prova q a uma distância d da carga geradora 

Q. Imaginando que as duas cargas são positivas, termos a situação que se segue: 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Carga positiva, o campo e a força no mesmo sentido 

Fonte: sofisica.com.br 

 

 

Figura 59 – Carga negativa, o campo e a força em sentidos contrários 

Fonte: sofisica.com.br 

 

 

Figura 60 – Carga Q puntigorme gerando um campo elétrico 

Fonte: mundoeducacao.bol.uol.com.br 
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Logo, está equação calcula a Intensidade do Campo Elétrico gerado pela carga 

Q em um ponto P situado a uma distância d.  

O gráfico do campo elétrico E pela distância terá o comportamento segundo a 

Figura 61. 

 

 

      

 

   

  

 

 

4.2.4 Energia potencial elétrica – Trabalho realizado pela força elétrica 

Se considerarmos uma carga elétrica Q fixa, no vácuo, e uma carga de prova q, 

abandonada a partir do repouso em um ponto A livre pra se movimentar. O 

movimento que esta carga adquire nos permite perceber que no ponto A, a carga 

elétrica possui uma energia, a essa energia damos o nome de energia potencial 

elétrica. 

          

 

 

Figura 61 – Gráfico do campo em função da distância 

Fonte: fisimatica1.lwsite.com.br/eletrostatica-campo-eletrico 

 

 

Figura 62 – Movimento da carga ao ser abandonada no ponto A 

Fontes:http://uab.ifsul.edu.br/tsiad/conteudo/modulo1/fis/fis_ub/at1/01.html 
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Como energia é uma grandeza escalar, podendo ser positiva ou negativa, as 

cargas elétricas devem ser consideradas com seus res-pectivos sinais. 

Observamos que se as cargas Q e q tiverem o mesmo sinal, a energia potencial 

do sistema será positiva e caso tenham sinais opostos a energia será negativa. 

 

4.2.5 Potencial elétrico 

Uma carga elétrica q, ao ser colocada num ponto P de um campo elétrico E, 

adquire uma certa quantidade de energia potencial elétrica Epel. Definimos o potencial 

elétrico do ponto P através da relação abaixo. 

 

                 

 

 

 

 

 

Unidade de Potencial no SI: V (Volt) 

Podemos chegar a outra relação para podermos calcular o potencial elétrico, 

 

 

 

Figura 63 – Carga colocada em um ponto P, a uma certa distância da carga fixa 

Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/fisica/energia-potencial-eletrica-duas-cargas.html 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKzr22p8beAhVFiFkKHcNdBeQQjRx6BAgBEAU&url=https://alunosonline.uol.com.br/fisica/energia-potencial-eletrica-duas-cargas.html&psig=AOvVaw2CN5ZL1FyWDPzfHaDUUfNu&ust=1541818323091314
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demonstrando da seguinte forma: 

                         

 

 

 

 

• Se Q for +  , então V  será  + . 

• Se Q for  - , então  V  será  - . 

 

Q → carga elétrica  Coulomb (C) 

Epel → Energia Potencial  Joule (J) 

V → Potencial Elétrico  Joule/Coulomb (J/C) ou Volt (V) 

 

Observando a figura abaixo, é fácil perceber que o potencial elétrico associado 

ao ponto A é maior do que aquele associado ao ponto B, visto que o ponto A está 

mais próximo da carga central. 

                           

 

 

 

 

A figura 65 abaixo representa o gráfico do V (potencila elétrico) em função da d 

(distância).                                             

 

Figura 64 – Potencial elétrico representado em dois pontos A e B 

Fonte: https://www.infoescola.com/fisica/potencial-elétrico 
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Nas figuras a seguir observaremos onde serão inseridos os dados para o 

cálculo da força elétrica, e ainda, um exemplo inserido no programa utilizando a 

questão 1 do 2º Processo Avaliativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Janela de aplicação para o cálculo da força elétrica 

 

Figura 3.4-20: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio 

autorFigura 3.4-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-21: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo 

elétrico. Fonte: Próprio autor 

Fonte: Autor 

Figura 65 – Gráfico de V em função da distância 

Fonte:http://www.fismatica.com/Fisica/Site/Eletromagnetismo/Eletrostatica 

/Eletrostatica_Potencial_Eletrico.html 
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Sobre a imagem anterior, ao lado esquerdo, na parte inferior, temos a equação 

utilizada pelo programa para o cálculo da Força elétrica. No centro, temos os espaços 

para a inserção dos dados, todos no sistema internacional de unidades (SI), e, ao 

lado direito, a plotagem do gráfico, conforme a inserção dos dados. 

Na parte inferior do programa, aparece o histórico de todos os dados inseridos, 

tanto quanto para o cálculo de cada conceito quanto para a plotagem dos gráficos. 

É notório que, a metodologia utilizada para o ensino de Eletrostática em sala 

de aula, tanto com os jogos pedagógicos quanto ao uso do programa contruído em 

Delphi, foi muito prazeroso para os alunos. Alguns relataram que gostariam de 

refazer essa experiência em conteúdos de outras disciplinas, como a de física, por 

exemplo. Um questionário de avaliação da prática pedagógica foi passado aos 

alunos após a aplicação destes produtos educacionais. 

Figura 67: Cálculo da força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. 

 

Figura 3.4-22: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.4-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-23: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 
Fonte: Autor 
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Nas figuras que seguem podemos visualisar um modelo de questionário respondido 

por alunos do 2º ano e 3º ano do Ensino Médio sobre o trabalho realizado em sala.

Figura 68: Os alunos trabalhando na sala de informática testando o programa.  

 

Figura 3.4-24: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.4-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-25: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 
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Figura 69: Avaliação de um aluno do 2º Ano sobre a prática pedagógica 

 

Figura 3.4-26: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.4-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-27: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 
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Figura 70: Avaliação de um aluno do 3º Ano sobre a prática pedagógica 

 

Figura 3.4-28: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 3.4-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3.4-29: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

Fonte: Autor 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado uma maneira de ministrar o conteúdo de 

Eletrostática em sala de aula de modo mais significativo para o aluno, onde ele foi 

capaz de fazer experimentos, produzir mapas conceituais, responder avaliações e 

trabalhar com software computacional.  

As simulações experimentais utilizando materiais de baixo custo visam propor 

ao aluno uma aprendizagem mais significativa do conteúdo abordado em sala de 

aula. No contexto deste trabalho, avaliando o resultado obtido após as 

experimentações, foi permitido mostrar aos alunos de forma mais simples e 

significativa os conceitos que norteiam cada simulação experimental. 

Tendo em vista os aspectos observado e considerando experiências pessoais 

de muitos anos na educação básica como professor e educador, a aplicação do 

trabalho teve uma grande aceitação por parte dos alunos e da direção da escola. 

A aplicação de experimentos em sala, despertou o interesse dos alunos sobre 

o conteúdo e aproximou de maneira satisfatória o ensino de sua realidade, por todos 

esses aspectos mencionados, podemos afirmar que os experimentos aproximaram 

os alunos da disciplina de física. 

No experimento da Garrafa de Layden, os alunos puderam entender, por meio 

de uma construção caseira, o conceito de carga elétrica através do acumulo de 

cargas em uma garrafa plástica. Com uma bolinha na ponta de um haste metálico e 

enfiado na garrafa, observaram uma pequena faísca ou uma pequena descarga 

quando aproximamos a extremidade de um fio conectado a garrafa em função das 

cargas acumuladas. 

Um outro grupo mostrou os diferentes processos de eletrização. Para explicar 

a eletrização através do atrito por exemplo, o grupo montou o experimento de 

equilibrar um palito de fósforo em duas moedas. Neste experimento, constataram que 

o balão se eletrizava ao ser atritado ao cabelo. Ambos se eletrizavam com cargas de 

sinais contrários. Dado o exposto, entenderam que o palito se movia sobre as 

moedas, em função da eletrização do balão. 
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Em outro experimento proposto a mais um grupo da sala os alunos tiveram a 

possibilidade de entender o conceito de força elétrica através do pêndulo 

eletrostático.  

Esse grupo de alunos pode apresentar aos colegas que o atrito de um lenço de papel 

com um canudinho proporcionava a eletrização do ultimo. Ao aproximar de uma 

bolinha revestida de papel alumínio, eles se atraiam. Quando os alunos encostavam 

o canudinho na bolinha, observavam que ocorria uma repulsão entre ambos, pois 

neste momento ocorrera a eletrização por contato, onde tanto o canudinho quanto a 

bolinha adquiriram cargas de mesmo sinal. Este experimento causou uma grande 

euforia entre os alunos, pois puderam entender que a força elétrica que, antes era 

atrativa, passou a ser repulsiva, em função da eletrização por contato. 

Já no experimento da cuba visualizadora, notaram a formação das linhas de 

campo quando o recipiente era submetido a um potencial elétrico. Essas linhas 

saíam do polo positivo e entravam pelo polo negativo dos eletrodos quando jogavam 

sementes de mato na água que estava no recipiente. 

Muitas curiosidades foram despertadas pelos alunos no que se diz respeito 

aos fenômenos que ocorreram nos experimentos. Tais fenômenos puderam ser 

explicados e observados sem que fosse necessário recorrer ao padrão de ensino: 

quadro e pincel. A produção dos experimentos e a construção dos Mapas Conceituais 

fizeram com que os alunos pudessem expandir seus conhecimentos conceituais de 

Eletrostática. 

A contrução dos Mapas Conceituais fizeram com que os alunos fixassem ainda 

mais os conceitos envolvidos nos experimentos. Os mapas serviram de revisão do 

conteúdo ministrado em sala de aula. Com a utilização dos jogos pedagógicos e do 

programa gerado no software Delphi como produtos educacionais, com base no 

questionário aplicado no final do trabalho, notamos uma maior aprendizagem 

significativa dos alunos em relação ao conteúdo na parte quantitativa. 

O programa e o jogo ratificaram e qualificaram ainda mais a metodologia 

utilizada na aplicação desse trabalho, mostrando ao professor que uso da Flipped 

Classroom (sala de aula invertida) traz grandes benefícios, tais como a construção do 
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conhecimento, a criatividade, a autonomia, a automotivação, a colaboração e a 

organização. 

Tendo em vista os aspectos observados com esta metodologia, o professor 

passa a ter em suas mãos uma nova maneira de ensinar física, melhorando o 

processo de ensino-aprendizagem da Eletrostática. As várias alternâncias entre o 

quadro, a explicação oral, o uso das experimentações e a construção dos mapas 

tornou o estudo do conteúdo mais proveitoso e dinâmico, otimizando o tempo da aula 

já que se utilizássemos apenas o quadro e pincel tomaríamos tempo precioso das 

aulas para a realização dos desenhos e equações que o conteúdo exige. 

A relação entre a investigação através do questionário, os experimentos e dos 

mapas conceituais, auxiliaram os alunos a compreenderem os conceitos de carga 

elétrica, eletrização, força elétrica e campo elétrico de forma muito mais prática. 

No trabalho apresentamos também todos os materiais com suas respectivas 

medidas, comprimentos, tamanhos e outras dimensões que irá auxiliar outros 

professores na abordagem do tema. 

A construção desse trabalho mostrou-se muito importante, não só para a 

obtenção do título de mestre como também no denvolvimento pessoal e profissional, 

possibilitando também uma imensa melhora no papel de professor e agente 

transformador da educação. 

Esperamos muito em breve uma ampliação deste trabalho em outros 

conteúdos abordados em física, aumentando assim as opções de recursos didáticos 

disponíveis ao professor. Esperamos também que a presente dissertação motive 

outros professores a criarem mecanismos quer seja de  uso de tecnologias de 

informação ou de qualquer outro recurso didático, podendo assim potencializar 

significativamente a aprendizagem de seus alunos. 
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APÊNDICE A – Jogo Pedagógico 01: Loteca 

Abaixo, apresentamos o modelo do nosso primeiro produto educacional 

utilizado como avaliação, tomando como base as atividades experimentais e as 

apresentações dos mapas conceituais. 

 

1º Processo Avaliativo 

Aluno: __________________________________      Data: ____/____/____ 

Série: _____________ 

Professor: Mayk Williams da Silva Oliveira 

 

JOGO PEDAGÓGICO 01 

MODALIDADE: LOTECA 

INSTRUÇÕES: 

A afirmativa A vai jogar com a afirmativa B se a afirmativa A for verdadeira assinale a 

coluna I. Se a afirmativa B for verdadeira assinale a coluna II. Se as duas 

afirmativas forem verdadeiras ou falsas assinale a coluna do meio. ATENÇÃO: 

jogos duplos ou triplos NÃO valem. 

 I AFIRMATIVA A X AFIRMATIVA B II 

 

 

01 

 

 Carga elétrica é uma 

propriedade de determinadas 

partículas, como prótons e 

elétrons. 

 A carga do elétron é igual em 

módulo a carga do próton. 
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02 

  A eletrostática estuda os 

líquidos em repouso. 

 

 

Cargas de sinais iguais se 

atraem e de sinais contrários se 

repelem. 

 

 

03 

 

 

 

Nos sistemas eletricamente 

isolados a quantidade de 

cargas é mantida constante. 

 Os metais não são bons 

condutores de energia elétrica. 

 

 

04 

 O vidro trata-se de um 

condutor de energia elétrica. 

 Os corpos eletrizados 

apresentam quantidades 

diferentes entre prótons e 

elétrons. 

 

 

 

05 

 

 

 

A quantidade de carga que um 

corpo eletrizado apresenta é 

um múltiplo inteiro da carga 

elementar. 

 

 

 

A unidade de carga no sistema 

internacional é o Coulomb. 

 

06  Somente os condutores 

elétricos podem ser 

eletrizados. 

 

 Na eletrização por atrito entre 

dois corpos neutros, os dois se 

eletrizam com a mesma 

quantidade de cargas porém  

com sinais contrários. 
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07 

 

 

 

Na eletrização por contato 

entre dois corpos é necessário 

que um dos corpos já esteja 

previamente eletrizado. 

 No processo de eletrização por 

indução eletrostática os corpos 

sempre ficam eletrizados 

positivamente. 

 

 

 

 

08 

 

 

A Lei de Coulomb nos permite 

calcular a força de interação 

elétrica entre duas cargas 

elétricas puntiformes. 

 Carga elétrica puntiforme é a 

carga que se encontra no vácuo. 

 

 

09 

 A unidade de força elétrica no 

sistema internacional de 

unidades é o Newton.. 

 

 

O micro-coulomb e o 

mili-coulomb são submúltiplos 

da unidade de carga Coulomb. 

 

10  A força elétrica é uma grandeza 

vetorial. 

 

 

O potencial elétrico é uma 

grandeza escalar. 
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APÊNDICE B – Jogo Pedagógico 02: Jogo dos Erros 

JOGO PEDAGÓGICO 02 

MODALIDADE: JOGO DOS ERROS 

INSTRUÇÕES: 

O texto abaixo apresenta erros. Identifique sublinhando cada um deles. 

Transcreve-os abaixo fazendo a devida correção. 

 

1. Na eletrização por atrito, no final do processo, os corpos apresentam cargas de 

mesmo sinal e quantidades diferentes. 

 

2. Volt é a unidade do vetor campo elétrico no sistema internacional de unidades. 

 

3. Na Lei de Coulomb, a força de interação eletrostática é diretamente proporcional 

ao quadrado da distância que separa as cargas. 

 

4. Efeito Joule é transformação de energia elétrica em luz. 

 

5. Na eletrização por efeito fotoelétrico uma radiação (onda eletromagnética) 

transporta energia em pequenos pacotes chamados elétrons. 

 

6. A 1ª Lei de Ohm relaciona ddp, resistência de resistores e potência elétrica. 

 

7. A função dos resistores é produzir o efeito luminoso. 

 

8. As linhas de força de um campo elétrico nascem nas cargas negativas e morrem 

nas carga positivas. 

 

9. Como característica das linhas de força podemos afirmar que elas se cruzam. 

 

10. A corrente elétrica é constituída pelo movimento prótons livres nos sólidos. 
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 ERROS CORREÇÃO 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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5 

 

 

 

 

      

6 

 

 

 

7  

 

 

 8  

 

 

9  

 

 

10  
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APÊNDICE C – Jogo Pedagógico 03: Palavra Chave 

JOGO PEDAGÓGICO 03 

MODALIDADE: PALAVRA CHAVE 

 

INSTRUÇÕES 

Complete corretamente os quadrinhos abaixo de acordo com o número 

correspondente de cada questão e descubra na vertical a palavra chave formada 

pelas respostas dadas. 

1. Ramo da Física que estuda cargas elétricas em repouso. 

 

2. Característica de todo resistor e fisicamente representa a oposição que o resistor 

oferece à passagem de corrente elétrica. 

 

3. Grandeza física cuja unidade de medida no sistema internacional de unidades é o 

wat. 

 

4. Processo de eletrização onde no final os corpos ficam eletrizados com cargas de 

mesmo sinal. 

 

5. Partícula elementar que apresenta carga igual, em módulo, a carga do elétron. 

 

6.Fenômeno que é propiciado (conhecido como efeito) quando uma onda 

eletromagnética incide numa superfície metálica provocando o arranque de elétrons. 

 

7. Transformação de energia elétrica em calor. 

 

8. Ramo da eletricidade que estuda em conjunto as propriedades elétricas e 

magnéticas. 

 

9.Parte da Física que estuda os fenômenos elétricos. 

 

10. Fenômeno através do qual um corpo passa de neutro a eletrizado. 
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     1    T          

  2       E          

   3      C          

      4   N          

      5   O          

   6      L          

   7      O          

8         G          

   9      I          

 10        A          

 

PALAVRA CHAVE: TECNOLOGIA 
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APÊNDICE D – Jogo Pedagógico 04: Palavra Chave 

JOGO PEDAGÓGICO 04 

MODALIDADE: PALAVRA CHAVE 

 

INSTRUÇÕES: 

Estão camufladas no quadro abaixo as palavras que completam os dados. Essas 

palavras podem ser lidas em diagonal, da direita para a esquerda (ou vice-versa) e de 

cima para baixo (ou vice-versa). Contorme com o risco bem visível. Em seguida, 

escreva cada palavra encontrada no espaço próprio do dado correspondente: 

 

O T A T N O C R O P B O R O T S I S E R 

  M O G U N I P E A R C I M E A F O P 

  P M E U A M O R N A O V A I L A T A 

  E J O G O S O L I M P I C O S R I O 

  R     O C I R T E L E O P M A C 

  E F L A M E N G O O M E L H O R D O 

M U N D O U M A V E Z F L A M E N G O E 

P A R A U A P E B A S E M A R A B A E E 

P O T E N C I A L E L E T R I C O    

L A I C N E T O P E D A Ç N E R E F I D 

    A C I R T E L E E T N E R R O C 

E  D C U I M O A D E P M J I U E C U N 

D  E X U N O M P O R E O L I M I P U M 

I E D I O P E S U H M  E D I M O P A O 

K         O          L 

O                   U 

C A R G A E L E T R I C A       O 

                   C 

 

1. Propriedade que apresentam os prótons e elétrons. 

 

2. Processo de eletrização em que os corpos envolvidos, no final, apresentam cargas 

de sinais iguais. 

 

3. A força de interação eletrostática entre duas partículas carregadas é regida pela lei 

de: 

 

4. Volt é a unidade de medida da grandeza:  

 

5. Região do espaço em torno de uma carga ou de uma superfície eletrizada.
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6. Unidade de medida da resistência elétrica. 

 

7. Significado de ddp. 

 

8. A intensidade de corrente elétrica é medida no SI em: 

 

9. É a relação entre a quantidade de carga que atravessa um condutor e o intervalo 

de tempo. 

 

10. Componente elétrico cuja função é transformar energia elétrica em calor. 
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APÊNDICE E – Construção de um Mapa Conceitual 

Para a construção de Mapas Conceituais devemos usar diagramas indicando 

relações entre conceitos. Essa construção deve seguir uma organização hierárquica, 

onde conceitos mais inclusos devem está no topo, ou seja, na parte superior do 

mapa, e conceitos específicos, com pouca abrangência, devem está na parte inferior. 

Esta construção deve incluir setas e balões em formato de figuras geométricas, tais 

como elipses, retângulos, círculos, onde conceitos mais gerais devem estar 

embutidos em tais figuras. Abaixo pode-se analisar um esquema de Mapa 

Conceitual.  

 

Figura E-1: Um exemplo de um mapa conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

¹ Disponivel em: 

<https//www.infoescola.com/pedagogia/mapas-conceituais-no-processo-de-ensino-aprendizagem-aspectos-pr

áticos>. Acesso em 18 de Janeiro de 2019. 

 

Fonte: Site infoescola¹ 

 

Fonte: 

https//www.infoescola.com

/pedagogia/mapas-conceitu

ais-no-processo-de-ensino-a

prendizagem-aspectos-práti

cos/. Acesso em 18 de 

Janeiro de 2019. 
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APÊNDICE F - Exemplo de Mapa Conceitual construído por um aluno no software 

Cmap Tools 

Figura F-1: Exemplo de mapa conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mariana da Silva Brito – Aluna do 2ª Ano do Ensino Médio 

 

Fonte: 

https//www.infoescola.com/pedagogia/mapas-conceituais-no-processo-de-ensino-a

prendizagem-aspectos-práticos/. Acesso em 18 de Janeiro de 2019. 

 

Fonte: 

https//www.infoescola.com/pedagogia/mapas-conceituais-no-processo-de-ensino-a

prendizagem-aspectos-práticos/. Acesso em 18 de Janeiro de 2019. 

 

Fonte: 

https//www.infoescola.com/pedagogia/mapas-conceituais-no-processo-de-ensino-a

prendizagem-aspectos-práticos/. Acesso em 18 de Janeiro de 2019. 
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APÊNDICE G – Questionário aplicado em sala de aula aos alunos antes das 

experimentações: 

Aluno: __________________________________      Data: ____/____/____ 

Série: _____________ 

Professor: Mayk Williams da Silva Oliveira 

Assunto: Eletrostática – Carga elétrica, Processos de eletrização, força elétrica e 

campo elétrico. 

 

1 – Explique com suas palavras quais os tipos de eletrização existente. 

 

2 – Dê exemplos de aparelhos que você acha que utilizam o processo de acumulo de 

cargas. Justifique. 

 

3 – Se atritarmos um canudinho com um pedaço de papel toalha, qual o sinal das 

cargas adquirida por cada um dos dois? 

 

4 - Quantos elétrons deve-se retirar de um corpo neutro para que ele fique com carga 

de 2 C? 

 

5 - A figura a seguir mostra 3 (três) pares de cargas, a e b,c e d,f e g, e a configuração 

das linhas de força para o campo correspondente a cada par: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que podemos afirmar sobre o sinal de cada par de carga? 

 

6 - Sobre uma carga elétrica q, situada num ponto P onde há um campo elétrico E, 

atua uma força elétrica F. Afirma-se: 

I. O módulo de F é proporcional ao módulo de q e ao módulo de E. 

II. A direção de F sempre coincide com a direção de E. 

III. O sentido de F sempre coincide com o sentido de E. 

Das afirmativas acima, qual é (são) correta(s)? 
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APÊNDICE H - Avaliação Quantitativa - 2º Processo Avaliativo 

 Para uso do programa produzido na linguagem Delphi baseado nas 

observações das experimentações e na contrução dos Mapas Conceituais 

Aplicação de problemas de Eletrostática 

Aluno: __________________________________      Data: ____/____/____ 

Série: _____________ 

 

Professor: Mayk Williams da Silva Oliveira 

 

Assunto: Eletrostática – Força elétrica, Campo elétrico, Potencial elétrico e Trabalho 

da força elétrica. 

 

Questão 01: Duas cargas de -1.10-6C e 2.10-6C estão separadas por 20 cm, no 

vácuo.  

 

a. Calcule o valor da força de repulsão entre elas. 

b. Construa o gráfico da força em função da distância. 

 

Dado: 1m = 100 cm 

 

 

Questão 02: Calcule o campo elétrico criado por uma carga Q = 2.10-6 C, situada no 

vácuo, em um ponto distante 3.10-2 m de Q. Construa o gráfico do campo em função 

da distância. 

 

 

Questão 03: Calcule o campo elétrico gerado por uma carga Q = - 4.10-6 C, situada 

no vácuo, em um ponto distante 0,6m de Q. Faça também um esquema 

representando a carga Q e o vetor campo elétrico. 

 

 

Questão 04: No campo elétrico produzido por uma carga pontual Q = 4.10-7 C, 

calcule o potencial elétrico em um ponto P, situado a 2m de Q. O meio é o vácuo. 

Construa o gráfico de V em função da distância. 

 

 

Questão 05: Determine a energia potencial elétrica que uma carga de 5µC adquire 

0,1m de uma carga de 0,2µC, localizada no vácuo.
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Questão 06: No campo elétrico criado por uma carga elétrica Q= 3C, determine: 

 

a. o potencial elétrico num ponto P situado a 0,3 m da carga Q; 

b. a energia potencial elétrica que uma carga q= 2µC adquire no ponto P. O 

meio é o vácuo. 

c. Construa o gráfico de V x d (potencial em função da distância) e W x d 

(trabalho em função da distância). 

 

 

Questão 07: Considere uma carga Q, fixa, de -5.10-6 C, no vácuo.  

 

a) Determine o campo elétrico criado por essa carga num ponto A localizado a 

0,2 m da carga;  

b) Determine a força elétrica que atua sobre uma carga q = 4.10-6 C, colocada no 

ponto A. 

c) Construa o gráfico E x d e F x d? 
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APÊNDICE I - Questionário de avaliação da prática pedagógica  

Questionário de avaliação da prática pedagógica dos jogos pedagógicos e  

do programa realizado pelos alunos 

 

Disciplina: Física 

 

Aluno: _______________________________________________ 

 

Série: _______________________________________________  

 

1) O que você achou da metodologia utilizada em sala de aula para o estudo da 

Eletrostática? Qual a diferença entre essa metodologia usada com as 

metodologias tradicionais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Com essa metodologia, você conseguiu entender o conteúdo? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Você achou importante a aplicação do software para o entendimento do 

conteúdo? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Qual a sua opinião sobre a implantação do Jogo Pedagógico em sala de aula, 

no que se refere ao contéudo estudado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Mais comentários: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE J - Código Fonte utilizado para a criação do programa 

Abaixo segue o Código Fonte utilizado na linguagem de programação Delphi 

para a criação do programa  

 

program FSCE; 

{Aplicação computacional na resolução de força, campo, potencial e trabalho do 

campo elétricos. 

uses 

  Vcl.Forms, 

  U_MnOperecao in 'U_MnOperecao.pas' {F_MnOperecao}, 

  Vcl.Themes, 

  Vcl.Styles; 

 

{$R *.res} 

 

begin 

  Application.Initialize; 

  Application.MainFormOnTaskbar := True; 

  TStyleManager.TrySetStyle('Windows10'); 

  Application.Title := 'FSCE'; 

  Application.CreateForm(TF_MnOperecao, F_MnOperecao); 

  Application.Run; 

end. 

 

{Aplicação computacional na resulução de força, campo, potencial e trabalho do 

campo eletricos. 

unit U_MnOperecao; 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ComCtrls, Vcl.StdCtrls, 

  Vcl.Imaging.pngimage, Vcl.ExtCtrls, System.ImageList, Vcl.ImgList, Vcl.Buttons, 

  VclTee.TeeGDIPlus, VCLTee.TeEngine, VCLTee.TeeProcs, VCLTee.Chart, 

  VCLTee.Series; 

 

type 

  TF_MnOperecao = class(TForm) 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    GroupBox2: TGroupBox;
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    PageControl1: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    Image1: TImage; 

    lbxOperacao: TListBox; 

    imgFCE: TImage; 

    TabSheet3: TTabSheet; 

    TabSheet4: TTabSheet; 

    Trabalho: TTabSheet; 

    Splitter1: TSplitter; 

    mmHistorico: TMemo; 

    ImageList1: TImageList; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    Panel1: TPanel; 

    btnCancF: TSpeedButton; 

    btnExecF: TSpeedButton; 

    GroupBox4: TGroupBox; 

    GrafF: TChart; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    editQ1F: TEdit; 

    editQ2F: TEdit; 

    editDF: TEdit; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    lblResultF: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    blmAvisos: TBalloonHint; 

    ImageList2: TImageList; 

    Panel2: TPanel; 

    btnCancE: TSpeedButton; 

    btnExecE: TSpeedButton; 

    GroupBox5: TGroupBox; 

    Label7: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    editQ1E: TEdit; 

    editDE: TEdit; 

    GroupBox6: TGroupBox; 

    lblResultE: TLabel; 

    Label13: TLabel; 

    GrafE: TChart;
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    Series1: TFastLineSeries; 

    FastLineSeries1: TFastLineSeries; 

    Label8: TLabel; 

    editQ1B10F: TEdit; 

    Label12: TLabel; 

    editQ2B10F: TEdit; 

    Label14: TLabel; 

    editQ1B10E: TEdit; 

    Panel3: TPanel; 

    btnCancP: TSpeedButton; 

    btnExecP: TSpeedButton; 

    GroupBox7: TGroupBox; 

    Label15: TLabel; 

    Label17: TLabel; 

    Label18: TLabel; 

    Label19: TLabel; 

    Label20: TLabel; 

    editQ1P: TEdit; 

    editDP: TEdit; 

    editQ1B10P: TEdit; 

    GroupBox8: TGroupBox; 

    lblResultP: TLabel; 

    Label23: TLabel; 

    GrafP: TChart; 

    FastLineSeries2: TFastLineSeries; 

    Panel4: TPanel; 

    btnCancT: TSpeedButton; 

    btnExecT: TSpeedButton; 

    GroupBox9: TGroupBox; 

    Label16: TLabel; 

    Label21: TLabel; 

    Label22: TLabel; 

    Label24: TLabel; 

    Label25: TLabel; 

    Label26: TLabel; 

    Label27: TLabel; 

    editQ1T: TEdit; 

    editQ2T: TEdit; 

    editDT: TEdit; 

    editQ1B10T: TEdit; 

    editQ2B10T: TEdit; 

    GroupBox10: TGroupBox; 

    lblResultT: TLabel; 

    Label29: TLabel;
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    GrafT: TChart; 

    FastLineSeries3: TFastLineSeries; 

    Button1: TButton; 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure lbxOperacaoClick(Sender: TObject); 

    procedure editEnter(Sender: TObject); 

    procedure editExit(Sender: TObject); 

    procedure editKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure PageControl1Change(Sender: TObject); 

    procedure btnExecFClick(Sender: TObject); 

    procedure btnCancFClick(Sender: TObject); 

    procedure btnExecEClick(Sender: TObject); 

    procedure btnExecPClick(Sender: TObject); 

    procedure btnExecTClick(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

    k,Q1, Q2:double; 

    B10Q1, B10Q2:Integer; 

    Dist_m:Double; 

    {Força} 

    ResutadoF:double; 

    function RsultForça(var Rslt:double):string; 

    function RsultCampo(var Rslt:Double):string; 

    function RsultPotencial(var Rslt:Double):string; 

    function RsultTrabalho(var Rslt:double):string; 

    procedure GrafForca(const Forc:double = 1; const Dist:double = 1); 

    procedure GrafCampo(const Forc:double = 1; const Dist:double = 1); 

    procedure GrafPotencial(const Forc:double = 1; const Dist:double = 1); 

    procedure GrafTrabalho(const Forc:double = 1; const Dist:double = 1); 

    function FloatToInt(Dobl:double):integer; 

 

    procedure CorEntrda(Sender:TObject); 

    procedure CorSaida(Sender:TObject); 

    procedure HistoricoCalc(Acao:integer; SubT:string); 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  F_MnOperecao: TF_MnOperecao; 

 

implementation
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{$R *.dfm} 

 

procedure TF_MnOperecao.btnCancFClick(Sender: TObject); 

begin 

 PageControl1.ActivePageIndex := 0; 

 lbxOperacao.ItemIndex := -1; 

 Application.ProcessMessages; 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.btnExecEClick(Sender: TObject); 

begin 

  Q1                 := StrToFloat(editQ1E.Text); 

  Dist_m             := StrToFloat(editDE.Text); 

  if Q1 < 0 then 

    Q1 := q1 *(-1); 

  B10Q1 := StrToInt(editQ1B10E.Text); 

 

  //.. 

  lblResultE.Caption := RsultCampo(ResutadoF); 

  GrafCampo(ResutadoF,Dist_m); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.btnExecFClick(Sender: TObject); 

begin 

  Q1                 := StrToFloat(editQ1F.Text); 

  Q2                 := StrToFloat(editQ2F.Text); 

  Dist_m             := StrToFloat(editDF.Text); 

  if Q1 < 0 then 

    Q1 := q1 *(-1); 

  if Q2 < 0 then 

    Q2 := q2 *(-1); 

  B10Q1 := StrToInt(editQ1B10F.Text); 

  B10Q2 := StrToInt(editQ2B10F.Text); 

  //.. 

  lblResultF.Caption := RsultForça(ResutadoF); 

  GrafForca(ResutadoF,Dist_m); 

 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.btnExecPClick(Sender: TObject); 

begin 

  Q1                 := StrToFloat(editQ1P.Text); 

  Dist_m             := StrToFloat(editDP.Text); 

  {if Q1 < 0 then
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    Q1 := q1 *(-1);} 

  B10Q1 := StrToInt(editQ1B10P.Text); 

 

  //.. 

  lblResultP.Caption := RsultPotencial(ResutadoF); 

  GrafPotencial(Q1,Dist_m); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.CorEntrda(Sender: TObject); 

begin 

  if (sender is TEdit) then 

    (sender as TEdit).Color := clInfoBk; 

 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.CorSaida(Sender: TObject); 

begin 

   if (sender is TEdit) then 

    (sender as TEdit).Color := clWhite; 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.editEnter(Sender: TObject); 

begin 

CorEntrda(sender); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.editExit(Sender: TObject); 

begin 

 if (length((sender as TEdit).Text) = 0) and ((sender as TEdit).Tag = 0) then 

   (sender as TEdit).Text := '0'; 

 if (length((sender as TEdit).Text) = 0) and ((sender as TEdit).Tag = 1) then 

   (sender as TEdit).Text := '1'; 

 

 CorSaida(Sender); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.editKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

var 

  s:string; 

  i:integer; 

  VirgD:Boolean; 

begin 

  VirgD := false; 

  if not(key in['0'..'9',',','-',#13]) then
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  begin 

    key := #0; 

    exit; 

  end; 

  //.. 

  s := (sender as TEdit).Text; 

  if length(s) > 0 then 

  begin 

    for I := 0 to length(s) do 

    begin 

      if s[i] = ',' then 

      begin 

         VirgD := true; 

         Break; 

      end; 

    end; 

    //.. 

    if (VirgD = True) and (key = ',') then 

      key := #0; 

  end 

  else if Key = ',' then 

         key := #0; 

 

end; 

 

function TF_MnOperecao.FloatToInt(Dobl: double): integer; 

var 

 sVlr:string; 

 iVlr, ipos:integer; 

begin 

  sVlr := FloatToStr(Dobl); 

  ipos := pos(',',sVlr); 

  if ipos > 0 then 

  begin 

    sVlr := copy(sVlr,1,ipos -1); 

    if StrToInt(svlr) = 0 then 

    begin 

       sVlr := FloatToStr(Dobl); 

       ipos := pos(',',sVlr); 

       sVlr := copy(sVlr,ipos +1,length(sVlr)); 

    end; 

  end; 

  iVlr := StrToInt(sVlr); 

  FloatToInt := iVlr;



 

87 
 
 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.FormShow(Sender: TObject); 

var 

 i:integer; 

 sFile:string; 

begin 

  for I := 1 to PageControl1.PageCount -1 do 

    PageControl1.Pages[i].TabVisible := false; 

  PageControl1.ActivePageIndex := 0; 

  //.. 

  k := Power10(9.0,9); 

  mmHistorico.Clear; 

  sFile := ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\HistCalc.cel'; 

  if FileExists(sFile) then 

     mmHistorico.Lines.LoadFromFile(sFile); 

 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.GrafCampo(const Forc, Dist: double); 

var 

 aVlrGrf:array[1..200] of double; 

 i:integer; 

 iDst, iXDst:integer; 

 SubT :string; 

begin 

  try 

    //.. 

    for i := 1 to 200 do 

        aVlrGrf[i] := 0; 

    //.. 

    iDst := FloatToInt(Dist); 

    for I := 1 to iDst + 4 do 

    begin 

      iXDst      := Sqr(I); 

      aVlrGrf[i] := Forc / iXDst; 

    end; 

 

    FastLineSeries1.Clear; 

    SubT := 'Grafico: Valor por metro> '; 

    for I := 1 to iDst + 4 do 

    begin 

      FastLineSeries1.Add(aVlrGrf[i]); 

      SubT := SubT +'m ('+IntToStr(i)+') '+FloatToStr(aVlrGrf[i])+#32;
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    end; 

    GrafE.Visible := true; 

    GrafE.Refresh; 

    //.. 

    HistoricoCalc(2,SubT); 

    Application.ProcessMessages; 

  finally 

  end; 

 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.GrafForca(const Forc, Dist: double); 

var 

 aVlrGrf:array[1..200] of double; 

 i:integer; 

 iDst, iXDst:integer; 

 SubT:string; 

begin 

  try 

    //.. 

    for i := 1 to 200 do 

        aVlrGrf[i] := 0; 

    //.. 

    iDst := FloatToInt(Dist); 

    for I := 1 to iDst + 4 do 

    begin 

      iXDst      := Sqr(I); 

      aVlrGrf[i] := Forc / iXDst; 

    end; 

 

    Series1.Clear; 

    SubT := 'Grafico: Valor por metro> '; 

    for I := 1 to iDst + 4 do 

    begin 

      Series1.Add(aVlrGrf[i]); 

      SubT := SubT +'m ('+IntToStr(i)+') '+FloatToStr(aVlrGrf[i])+#32; 

    end; 

    GrafF.Visible := true; 

    GrafF.Refresh; 

    //.. 

    HistoricoCalc(1,SubT); 

    Application.ProcessMessages; 

  finally 

  end;



 

89 
 
 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.GrafPotencial(const Forc, Dist: double); 

var 

 aVlrGrf:array[1..200] of double; 

 i:integer; 

 iDst, iXDst:integer; 

 SubT:string; 

 r:double; 

begin 

  try 

    //.. 

    for i := 1 to 200 do 

        aVlrGrf[i] := 0; 

    //.. 

    iDst := FloatToInt(Dist); 

    for I := 1  to (iDst + 4) do 

    begin 

      iXDst      := I; 

      Dist_m     := I; 

      RsultPotencial(r); 

      aVlrGrf[i] := r; 

    end; 

 

    FastLineSeries2.Clear; 

    SubT := 'Grafico: Valor por metro> '; 

    for I := 1  to (iDst + 4) do 

    begin 

      FastLineSeries2.Add(aVlrGrf[i]); 

      SubT := SubT +'m ('+IntToStr(i)+') '+FloatToStr(aVlrGrf[i])+#32; 

    end; 

    //.. 

    GrafP.Visible := true; 

    GrafP.Refresh; 

    //.. 

    HistoricoCalc(3,SubT); 

    Application.ProcessMessages; 

  finally 

  end; 

 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.GrafTrabalho(const Forc, Dist: double); 

var
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 aVlrGrf:array[1..200] of double; 

 i:integer; 

 iDst, iXDst:integer; 

 SubT:string; 

 R:double; 

begin 

  try 

    //.. 

    for i := 1 to 200 do 

        aVlrGrf[i] := 0; 

    //.. 

    iDst := FloatToInt(Dist); 

    for I := 1  to (iDst + 4) do 

    begin 

      iXDst      := I; 

      Dist_m     := I; 

      RsultTrabalho(r); 

      aVlrGrf[i] := r; 

    end; 

 

    FastLineSeries3.Clear; 

    SubT := 'Grafico: Valor por metro> '; 

    for I := 1  to (iDst + 4) do 

    begin 

      FastLineSeries3.Add(aVlrGrf[i]); 

      SubT := SubT +'m ('+IntToStr(i)+') '+FloatToStr(aVlrGrf[i])+#32; 

    end; 

    //.. 

    //.. 

    GrafT.Visible := true; 

    GrafT.Refresh; 

    //.. 

    HistoricoCalc(4,SubT); 

    Application.ProcessMessages; 

  finally 

  end; 

 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.HistoricoCalc(Acao: integer; SubT:string); 

var 

 Titulo, Texto:string; 

 sFile:string; 

begin
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  sFile := ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\HistCalc.cel'; 

  case Acao of 

   1:begin 

     Titulo := 'FORÇA ELÉTRICA>'; 

     Texto  := 'Q1(C): '+FloatToStr(q1)+'x10^'+IntToStr(B10Q1)+ 

               ' Q2(C): '+FloatToStr(q2)+'x10 '̂+IntToStr(B10Q2)+ 

               ' D(m): '+FloatToStr(Dist_m)+ 

               ' F(N) = '+FloatToStr(ResutadoF)+ 

               ' '+SubT; 

   end; 

   2:begin 

     Titulo := 'CAMPO ELÉTRICO>'; 

     Texto  := 'Q(C): '+FloatToStr(q1)+'x10 '̂+IntToStr(B10Q1)+ 

               ' D(m): '+FloatToStr(Dist_m)+ 

               ' E(N) = '+FloatToStr(ResutadoF)+ 

               ' '+SubT; 

   end; 

   3:begin 

     Titulo := 'POTENCIAL ELÉTRICO>'; 

     Texto  := 'Q(C): '+FloatToStr(q1)+'x10 '̂+IntToStr(B10Q1)+ 

               ' D(m): '+FloatToStr(Dist_m)+ 

               ' V = '+FloatToStr(ResutadoF)+ 

               ' '+SubT; 

   end; 

   4:begin 

     Titulo := 'TRABALHO NO CAMPO ELÉTRICO>'; 

     Texto  := 'Q1(C): '+FloatToStr(q1)+'x10^'+IntToStr(B10Q1)+ 

               ' Q2(C): '+FloatToStr(q2)+'x10 '̂+IntToStr(B10Q2)+ 

               ' D(m): '+FloatToStr(Dist_m)+ 

               ' J = '+FloatToStr(ResutadoF)+ 

               ' '+SubT; 

   end; 

  end; 

  if mmHistorico.Lines.Count > 1 then 

    mmHistorico.Lines.Add('************************************'); 

  mmHistorico.Lines.Add(Titulo); 

  mmHistorico.Lines.Add(Texto); 

  mmHistorico.Lines.SaveToFile(sFile); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.lbxOperacaoClick(Sender: TObject); 

var 

 img:TBitmap; 

begi
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try 

    img := TBitmap.Create; 

    ImageList1.GetBitmap(lbxOperacao.ItemIndex,img); 

    imgFCE.Picture := nil; 

    imgFCE.Picture.Assign(img); 

    Application.ProcessMessages 

  finally 

    FreeAndNil(img); 

  end; 

  //.. 

  if lbxOperacao.ItemIndex + 1 = 1 then 

  begin 

    editQ1F.text       := '0'; 

    editQ1B10F.Text    := '1'; 

    editQ2F.Text       := '0'; 

    editQ2B10F.Text    := '1'; 

    editDF.Text        := '0'; 

    lblResultF.Caption := '0'; 

    GrafF.Visible      := false; 

  end; 

  if lbxOperacao.ItemIndex + 1 = 2 then 

  begin 

    editQ1E.text       := '0'; 

    editQ1B10E.Text    := '1'; 

    editDE.Text        := '0'; 

    lblResultE.Caption := '0'; 

    GrafE.Visible      := false; 

  end; 

  if lbxOperacao.ItemIndex + 1 = 3 then 

  begin 

    editQ1P.text       := '0'; 

    editQ1B10P.Text    := '1'; 

    editDP.Text        := '0'; 

    lblResultP.Caption := '0'; 

    GrafP.Visible      := false; 

  end; 

   if lbxOperacao.ItemIndex + 1 = 4 then 

  begin 

    editQ1T.text       := '0'; 

    editQ2T.text       := '0'; 

    editQ1B10T.Text    := '1'; 

    editQ2B10T.Text    := '1'; 

    editDT.Text        := '0'; 

    lblResultT.Caption := '0';
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    GrafT.Visible      := false; 

  end; 

 

 

  PageControl1.ActivePageIndex := (lbxOperacao.ItemIndex + 1); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.PageControl1Change(Sender: TObject); 

begin 

 if PageControl1.ActivePageIndex = 0 then 

    lbxOperacao.ItemIndex := -1; 

 Application.ProcessMessages; 

end; 

 

function TF_MnOperecao.RsultCampo(var Rslt: Double): string; 

var 

 qr:double; 

 dr:double; 

 r:double; 

begin 

  r := 0; 

  if (q1 <> 0)  then 

  begin 

    qr := Power10(q1,B10Q1); 

    dr := Sqr(Dist_m); 

    r := k*(qr/dr); 

  end; 

  Rslt := r; 

  RsultCampo := FloatToStr(r) + ' N/C'; 

end; 

 

function TF_MnOperecao.RsultForça(var Rslt:double): string; 

var 

 qr:double; 

 dr:double; 

 r:double; 

begin 

  r := 0; 

  if (q1 <> 0) and (q2 <> 0) then 

  begin 

    qr := Power10(q1,B10Q1) * Power10(q2,B10Q2); 

    dr := Sqr(Dist_m); 

    r := k*(qr/dr); 

  end;
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  //.. 

  Rslt := r; 

  RsultForça := FloatToStr(r) + ' N'; 

end; 

 

function TF_MnOperecao.RsultPotencial(var Rslt: Double): string; 

var 

 qr:double; 

 dr:double; 

 r:double; 

begin 

  r := 0; 

  if (q1 <> 0)  then 

  begin 

    qr := Power10(q1,B10Q1); 

    dr := Dist_m; 

    r := k*(qr/dr); 

  end; 

  Rslt := r; 

  RsultPotencial := FloatToStr(r) + ' Volts'; 

 

end; 

 

function TF_MnOperecao.RsultTrabalho(var Rslt: double): string; 

var 

 qr:double; 

 dr:double; 

 r:double; 

begin 

  r := 0; 

  if (q1 <> 0) and (q2 <> 0) then 

  begin 

    qr := Power10(q1,B10Q1) * Power10(q2,B10Q2); 

    dr := Dist_m; 

    r := k*(qr/dr); 

  end; 

  //.. 

  Rslt := r; 

  RsultTrabalho := FloatToStr(r) + ' Joule'; 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.btnExecTClick(Sender: TObject); 

begin 

  Q1                 := StrToFloat(editQ1T.Text);
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  Q2                 := StrToFloat(editQ2T.Text); 

  Dist_m             := StrToFloat(editDT.Text); 

  if Q1 < 0 then 

    Q1 := q1 *(-1); 

  if Q2 < 0 then 

    Q2 := q2 *(-1); 

  B10Q1 := StrToInt(editQ1B10T.Text); 

  B10Q2 := StrToInt(editQ2B10T.Text); 

  //.. 

  lblResultT.Caption := RsultTrabalho(ResutadoF); 

  GrafTrabalho(ResutadoF,Dist_m); 

end; 

 

procedure TF_MnOperecao.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

 sFile:string; 

begin 

sFile := ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\HistCalc.cel'; 

mmHistorico.Clear; 

mmHistorico.Lines.SaveToFile(sFile); 

end; 

 

end. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho refere-se ao produto educacional produzido a partir de uma 

pesquisa de mestrado, que tem o objetivo de proporcionar uma nova ideia de ensinar 

Eletrostática de maneira mais significativa, com o intuito de contemplar professores de 

física da educação básica. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se como teoria de 

aprendizagem a de David Ausubel e as metodologias ativas, principalmente no que se 

diz respeito o método da sala de aula invertida (Flipped Classrom). Utilizamos 

também o chamado ensino híbrido, que é a utilização de tecnologias digitais como 

prática educativa em sala de aula. Todo esse referencial teórico é apresentado no 

trabalho de dissertação de mestrado. 

A abstração, muita das vezes no estudo da Eletrostática, foi a principal razão 

para a utilização da experimentação e da utilização de um dos subsunçores de David 

Ausubel, os chamados Mapas Conceituais. 

Podemos perceber que a utilização deste método, teve um ganho muito 

significativo na aprendizagem do conteúdo, onde foi possível extrair vários pontos 

positivos, tanto na experimentação quanto na construção dos mapas. 

O trabalho de mestrado foi organizado estruturalmente utilizando uma pesquisa 

prévia sobre o assunto estudado em sala de aula, onde posteriormente foi proposta a 

experimentação e a apresentação de mapas conceituais baseados nos experimentos, 

buscando sempre unir a teoria com a prática, para que o aluno pudesse aplicar o que 

aprendeu. 

E por fim, a aplicação de dois processos avaliativos. O primeiro processo 

avaliativo foi em forma de um jogo pedagógico, onde os alunos puderam aplicar seus 

conhecimentos conceituais observados em cada experimentos, lidando com jogos, 

tais como jogo dos erros, frase codificada, palavra-chave etc. E um segundo processo 

avaliativo, onde os alunos puderam aplicar seus conhecimentos quantitativos em uma 

avaliação envolvendo problemas de eletrostática, objetivando aplicar esse 
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conhecimento em um programa produzido em uma linguagem de programação no 

Delphi.  

É neste sentido que o trabalho foi proposto, buscando visar e articular novas 

estratégias que promovam práticas educativas mais significativas para os alunos no 

estudo da Física. 
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1. APRESENTAÇÃO DO JOGO PEDAGÓGICO COMO INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO DO 1º PROCESSO AVALIATIVO DE ELETROSTÁTICA 

 

Objetivo 

 

• Mostrar ao professor que, a aula baseada em um pequeno jogo pedagógico, 

torna o aprendizado mais significativo. 

• Proporcionar ao docente uma ideia de um jogo pedagógico, que poderá ser 

utilizado nas turmas ministradas por ele, para o ensino de eletrostática, 

dando-o plena liberdade para propor modificações na estrutura do jogo, desde 

que mantenha a proposta original. 

• Esquematizar uma proposta de trabalho ao docente dentro da Lei de Diretrizes 

e bases da Educação nacional – LDB, abordando metodologias de ensino e de 

avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. 

 

 

A ideia de um Jogo Pedagógico 

 

Para a construção do presente jogo pedagógico, foi utilizado uma sequência de 

conceitos estudados em Eletrostática e alguns conceitos estudados em 

Eletrodinâmica. Até porque, o projeto foi aplicado no início do 4º Bimestre, onde os 

alunos já obtinham um conhecimento prévio de alguns conceitos estudados em 

Eletrodinâmica. Utilizamos também para a construção do jogo, a ideia de 4 

modalidades, tais como: Jogo 1 – Modalidade Loteca, Jogo 2 – Modalidade Jogo dos 

erros e os jogos 3 e 4 – Modalidade Palavra chave.  

 

1.3 Apresentação do Jogo pedagógico 
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Abaixo, apresentamos uma possível aplicação de um jogo pedagógico para a 

revisão dos conceitos em eletrostática observada nos experimentos adotados em 

sala. Esses experimentos constam presentes no trabalho de dissertação. 

 

JOGO 01                        MODALIDADE: LOTECA                       

 

INSTRUÇÕES: 

A afirmativa A vai jogar com a afirmativa B se a afirmativa A for verdadeira assinale a 

coluna I. Se a afirmativa B for verdadeira assinale a coluna II. Se as duas afirmativas 

forem verdadeiras ou falsas assinale a coluna do meio. ATENÇÃO: jogos duplos ou 

triplos NÃO valem. 

 I AFIRMATIVA A X AFIRMATIVA B II 

 

 

01 

 

 Carga elétrica é uma 

propriedade de determinadas 

partículas, como prótons e 

elétrons. 

 A carga do elétron é igual em 

módulo a carga do próton. 

 

 

 

 

 

02 

 

  A eletrostática estuda os 

líquidos em repouso. 

 

 

Cargas de sinais iguais se 

atraem e de sinais contrários se 

repelem. 
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03 

 

 

 

 

 

Nos sistemas eletricamente 

isolados a quantidade de 

cargas é mantida constante. 

 Os metais não são bons 

condutores de energia elétrica. 

 

 

 

04 

 

 

 O vidro trata-se de um condutor 

de energia elétrica. 

 Os corpos eletrizados 

apresentam quantidades 

diferentes entre prótons e 

elétrons. 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

A quantidade de carga que um 

corpo eletrizado apresenta é 

um múltiplo inteiro da carga 

elementar. 

 

 

 

A unidade de carga no sistema 

internacional é o Coulomb. 

 

 

 

 Somente os condutores 

elétricos podem ser eletrizados. 

 

 

Na eletrização por atrito entre 

dois corpos neutros, os dois se 

eletrizam com a mesma 
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O6 

 

 

 quantidade de carga, porém 

com sinais contrários. 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

Na eletrização por contato 

entre dois corpos é necessário 

que um dos corpos já esteja 

previamente eletrizado. 

 No processo de eletrização por 

indução eletrostática os corpos 

sempre ficam eletrizados 

positivamente. 

 

 

 

08  

 

A Lei de Coulomb nos permite 

calcular a força de interação 

elétrica entre duas cargas 

elétricas puntiformes. 

 Carga elétrica puntiforme é a 

carga que se encontra no vácuo. 

 

09  A unidade de força elétrica no 

sistema internacional de 

unidades é o Newton.. 

 

 

O micro-coulomb e o 

mili-coulomb são submúltiplos 

da unidade de carga Coulomb. 

 

10  A força elétrica é uma grandeza 

vetorial. 

 

 

O potencial elétrico é uma 

grandeza escalar. 
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JOGO 02           MODALIDADE: JOGO DOS ERROS                     

 

INSTRUÇÕES: 

O texto abaixo apresenta erros. Identifique sublinhando cada um deles. Transcreve-os 

abaixo fazendo a devida correção. 

 

1. Na eletrização por atrito, no final do processo, os corpos apresentam cargas de 

mesmo sinal e quantidades diferentes. 

 

2. Volt é a unidade do vetor campo elétrico no sistema internacional de unidades. 

 

3. Na Lei de Coulomb, a força de interação eletrostática é diretamente proporcional ao 

quadrado da distância que separa as cargas. 

 

4.Efeito Joule é transformação de energia elétrica em luz. 

 

5. Na eletrização por efeito fotoelétrico uma radiação (onda eletromagnética) 

transporta energia em pequenos pacotes chamados elétrons. 
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6. A 1ª Lei de Ohm relaciona ddp, resistência de resistores e potência elétrica. 

 

7. A função dos resistores é produzir o efeito luminoso. 

 

8. As linhas de força de um campo elétrico nascem nas cargas negativas e morrem 

nas carga positivas. 

 

9. Como característica das linhas de força podemos afirmar que elas se cruzam. 

 

10. A corrente elétrica é constituída pelo movimento prótons livres nos sólidos. 

 ERROS CORREÇÃO 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

      

6 

 

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  
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10  
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JOGO 03           MODALIDADE: PALAVRA CHAVE                    

 

INSTRUÇÕES: 

Complete corretamente os quadrinhos abaixo de acordo com o número 

correspondente de cada questão e descubra na vertical a palavra-chave formada 

pelas respostas dadas. 

1. Ramo da Física que estuda cargas elétricas em repouso. 

2. Característica de todo resistor e fisicamente representa a oposição que o resistor 

oferece à passagem de corrente elétrica. 

3. Grandeza física cuja unidade de medida no sistema internacional de unidades é o 

wat. 

4. Processo de eletrização onde no final os corpos ficam eletrizados com cargas de 

mesmo sinal. 

5. Partícula elementar que apresenta carga igual, em módulo, a carga do elétron. 

6.Fenômeno que é propiciado (conhecido como efeito) quando uma onda 

eletromagnética incide numa superfície metálica provocando o arranque de elétrons. 

7. Transformação de energia elétrica em calor. 

8. Ramo da eletricidade que estuda em conjunto as propriedades elétricas e 

magnéticas. 
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9.Parte da Física que estuda os fenômenos elétricos. 

10. Fenômeno através do qual um corpo passa de neutro a eletrizado. 

 

 

 

     1    T          

  2       E          

   3      C          

      4   N          

      5   O          

   6      L          

   7      O          

8         G          

   9      I          

 10        A          

 

 

 

 

PALAVRA CHAVE:  TECNOLOGIA 

 

JOGO 04          MODALIDADE: PALAVRA CHAVE                 

 

INSTRUÇÕES: 

 

Estão camufladas, no quadro abaixo, palavras que completam os dados. Essas 

palavras podem ser lidas em diagonal, da direita para a esquerda (ou vice-versa) e de 

cima para baixo ( ou vice-versa). Conforme com o risco bem visível. Em seguida, 

escreva cada palavra encontrada no espaço próprio do dado correspondente: 
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O T A T N O C R O P B O R O T S I S E R 

  M O G U N I P E A R C I M E A F O P 

  P M E U A M O R N A O V A I L A T A 

  E J O G O S O L I M P I C O S R I O 

  R     O C I R T E L E O P M A C 

  E F L A M E N G O O M E L H O R D O 

M U N D O U M A V E Z F L A M E N G O E 

P A R A U A P E B A S E M A R A B A E E 

P O T E N C I A L E L E T R I C O    

L A I C N E T O P E D A Ç N E R E F I D 

    A C I R T E L E E T N E R R O C 

E  D C U I M O A D E P M J I U E C U N 

D  E X U N O M P O R E O L I M I P U M 

I E D I O P E S U H M  E D I M O P A O 

K         O          L 

O                   U 

C A R G A E L E T R I C A       O 

                   C 

 

1. Propriedade que apresentam os prótons e elétrons. 

 

2. Processo de eletrização em que os corpos envolvidos, no final, apresentam cargas 

de sinais iguais. 

 

3. A força de interação eletrostática entre duas partículas carregadas é regida pela lei 

de: 

 

4. Volt é a unidade de medida da grandeza:  

 

5. Região do espaço em torno de uma carga ou de uma superfície eletrizada. 

 

6. Unidade de medida da resistência elétrica. 

 

7. Significado de ddp. 

 

8. A intensidade de corrente elétrica é medida no SI em: 

 

9. É a relação entre a quantidade de carga que atravessa um condutor e o intervalo de 

tempo. 

 

10. Componente elétrico cuja função é transformar energia elétrica em calor. 
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2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUÍDO NA LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO DELPHI COMO INSTRUMENTO PARA A APLICAÇÃO DO 2º 

PROCESSO AVALIATIVO DE ELETROSTÁTICA 

 

1.1 Objetivo 

 

• Mostrar ao professor que o uso das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) no estudo da física, ajudam os alunos no que se diz respeito ao ensino 

aprendizagem em sala de aula, tornando a prática pedagógica muito mais 

prazerosa. 

• Proporcionar ao docente uma ideia de um software, construído em uma 

linguagem de programação, onde poderá ser utilizado nas turmas ministradas 

por ele, para o ensino de eletrostática, dando-o plena liberdade para propor a 

utilização de outros softwares da sua escolha e a que melhor convém na 

prática de ensino. 

• Enfatizar ao docente, que o uso de programas educacionais em sala de aula, 

melhora bastante a sua prática educativa. 

 

1.2 A ideia do programa  

 

Para a construção do programa, utilizamos a linguagem de programação Delphi, 

onde o aluno não teve contato com a linguagem e código do programa, e sim somente 

ao produto final. Esse produto é um programa, que pode ser aberto em qualquer 

computador, mesmo que o usuário não tenha instalado o Delphi em sua máquina. 

 

2.3     Apresentação do programa em Delphi 
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O programa tem a finalidade de calcular quatro conceitos importantes da 

Eletrostática. A força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e trabalho da força 

elétrica (Energia potencial elétrica). 

Neste programinha, basta o aluno inserir todos os dados que necessita, que já 

estão representados todos no Sistema Internacional de Unidades (SI) e clicar no 

botão “Executar Cálculo”. Ao clicar no botão, o programa calcula o que se está 

pedindo e na tela ao lado plota o gráfico. Na Figura 2.3-1, apresentamos a tela inicial 

do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3-1: Janela inicial do programa. Ao lado esquerdo, os conceitos em 

eletrostática que o programa irá calcular.  

Fonte: Autor 

 

Figura 2-1: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autorFigura 2-3: 

Janela inicial do programa. Ao lado esquerdo, os conceitos em eletrostática que o programa irá 

calcular. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-2: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 
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Nas figuras 2.3-2, 2.3-3, 2.3-4 e 2.3-5, apresentamos as telas iniciais, quando 

selecionamos cada um dos itens que se encontram na parte superior esquerda da 

tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3-2: Janela de aplicação para o cálculo da força elétrica.  

Fonte: Autor 

 

Figura 2-3: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio 

autorFigura 2-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-4: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 2.3-3: Janela de aplicação para o cálculo do campo elétrico.  

Fonte: Autor 

 

Figura 2-5: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 

 

Figura 2-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio autorFigura 

2-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-6: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. Fonte: 

Próprio autor 
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Figura 2.3-4: Janela de aplicação para o cálculo do potencial elétrico.  

Fonte: Autor 

 

Figura 2-7: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio 

autorFigura 2-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-8: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 
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Ao inserir todos os dados informados em cada conceito selecionado, o programa 

calcula cada um deles, plotando o gráfico ao lado. A cada troca de qualquer dado, o 

programa fornece outro resultado plotando um novo gráfico.  

Para uma melhor avaliação da utilidade do programa, sugerimos um processo 

avaliativo quantitativo, com problemas de eletrostática que pode ser aplicado aos 

alunos em relação ao trabalho de pesquisa que se insere essa segunda parte do 

produto educacional.  

Caso o professor prefira uma outra linguagem de programação, um outro 

método avaliativo ou um outro estilo de jogo pedagógico, sugerimos as referências 

bibliográficas citadas na dissertação, ou até mesmo elaboradas pelo próprio 

professor. 

 

Figura 2.3-5: Janela de aplicação para o cálculo do Trabalho da força elétrica. 

Fonte: Autor 

 

Figura 2-9: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-5: Cálculo da Força elétrica no programa e a plotagem do gráfico. Fonte: Próprio 

autorFigura 2-4: Janela de aplicação para o cálculo da Força elétrica. Fonte: Próprio autor 

 

Figura 2-10: Mapa conceitual do experimento da cuba visualizadora das linhas de campo elétrico. 

Fonte: Próprio autor 
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1. 2º Processo Avaliativo – Para a aplicação do programa em Delphi 

 

Aplicação de problemas de Eletrostática 

Aluno: __________________________________      Data: ____/____/____ 

Série: _____________ 

Professor: Mayk Williams da Silva Oliveira 

Assunto: Eletrostática – Força elétrica, Campo elétrico, Potencial elétrico e Trabalho 

da força elétrica. 

Questão 01: Duas cargas de -1.10-6C e 2.10-6C estão separadas por 20 cm, no 

vácuo.  

 

a) Calcule o valor da força de repulsão entre elas. 

b) Construa o gráfico da força em função da distância. 

 

Dado: 1m = 100 cm 

 

 

Questão 02: Calcule o campo elétrico criado por uma carga Q = 2.10-6 C, situada no 

vácuo, em um ponto distante 3.10-2 m de Q. Construa o gráfico do campo em função 

da distância. 

 

 

 

Questão 03: Calcule o campo elétrico gerado por uma carga Q = - 4.10-6 C, situada 

no vácuo, em um ponto distante 0,6m de Q. Faça também um esquema 

representando a carga Q e o vetor campo elétrico. 

Questão 04: No campo elétrico produzido por uma carga pontual Q = 4.10-7 C, calcule 
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o potencial elétrico em um ponto P, situado a 2m de Q. O meio é o vácuo. Construa o 

gráfico de V em função da distância. 

 

 

 

Questão 05: Determine a energia potencial elétrica que uma carga de 5C adquire 

a 0,1m de uma carga de 0,2C, localizada no vácuo. 

 

 

Questão 06: No campo elétrico criado por uma carga elétrica Q= 3C, determine: 

 

a)   o potencial elétrico num ponto P situado a 0,3 m da carga Q; 

b) a energia potencial elétrica que uma carga q= 2C  adquire no ponto P. O 

meio é o vácuo. 

c)   Construa o gráfico de V x d (potencial em função da distância) e W x d 

(trabalho em função da distância). 

 

 

Questão 07: Considere uma carga Q, fixa, de -5.10-6 C, no vácuo.  

 

a) Determine o campo elétrico criado por essa carga num ponto A localizado a 0,2 

m da carga;  

b) Determine a força elétrica que atua sobre uma carga q = 4.10-6 C, colocada no 

ponto A. 

c) Construa o gráfico E x d e F x d? 


