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Resumo 
 

No presente artigo, pretendemos apresentar e discutir um material didático, em forma de página na 
internet, concebido e desenvolvido para ser utilizado como principal recurso pedagógico para o 
estudo do tema da supercondutividade por alunos do terceiro ano do ensino médio de Física. No 
material, abordamos os aspectos históricos da descoberta do fenômeno da supercondutividade, os 
Prêmios Nobel relacionados ao fenômeno, tópicos da teoria dirigida a professores e um módulo 
desenvolvido especialmente para alunos do ensino médio. Para o desenvolvimento do módulo 
dirigido ao ensino médio, enfatizamos apenas os aspectos teóricos envolvidos nessa teoria. A 
página serviu para mediar a interação entre colegas de classe, sob orientação da professora, sendo 
utilizada como principal recurso didático. Na concepção da página procuramos enfatizar 
convergências entre as epistemologias de Popper (1993), Kuhn (1978), Lakatos (1989) e Laudan 
(1977): a oposição ao empirismo-indutivismo. Durante a implementação do projeto, os alunos 
trabalharam em duplas, pois, de acordo com a teoria sócio-cognitivista de Vygotsky, a 
aprendizagem ocorre a partir da interação social. Para verificar a aprendizagem significativa dos 
alunos, inicialmente, identificamos o conhecimento prévio da turma sobre o tema proposto, através 
de um questionário inicial. Ao final das aulas, procuramos evidências de aprendizagem com a 
aplicação de um questionário final. 
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1. Introdução 

 O presente artigo faz parte de um projeto de dissertação de Mestrado Profissional em Ensino 
de Física (UFRGS). A execução de tal projeto justifica-se pela percepção que temos em relação à 
pobreza e semelhança dos currículos de Física nas escolas brasileiras, que se refletem na divisão em 
blocos tradicionais: mecânica, física térmica, ondas, óptica e eletromagnetismo, que seguem, 
basicamente, a seqüência dos capítulos nos livros didáticos e, dessa forma, toda a Física 
desenvolvida no século XX em diante está excluída desse contexto. Na prática, é comum que a 
Física se reduza apenas à cinemática (quase toda 1a série do ensino médio é dedicada a ela), leis de 
Newton, termologia, óptica geométrica, eletricidade (basicamente direcionada ao estudo dos 
circuitos simples de corrente contínua). 

 O movimento de inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) 
intensificou-se aqui no Brasil a partir da década de noventa, porém ainda é reduzido o número de 
publicações que encaram a problemática e se propõe a atualizar os currículos existentes. A própria 
legislação brasileira (LDB)1 prevê uma renovação curricular, buscando no conhecimento científico 
recente subsídios para o aluno entender o mundo criado pelo homem atual. Precisamos investir na 
possibilidade de introduzir tópicos modernos no ensino médio a partir da utilização de materiais 

                                                           
1 Estudos nº 17. Revista da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Ano 14. n. 17. Brasília, 20 de dezembro de 1996. 
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didáticos preparados de uma maneira mais crítica, tendo maior comprometimento com a melhoria 
do ensino. 

 Sendo assim, testamos em sala de aula a introdução de um tema de FMC, verificando, na 
prática, seus sucessos e fracassos. 

O tema escolhido foi o da supercondutividade, pois apresenta vários atrativos que justificam 
sua escolha como tópico a ser ensinado no nível médio, dos quais destacamos que: 

- é fundamental que os alunos aprendam os conhecimentos científicos no contexto de seu 
desenvolvimento histórico e que os utilizem no exercício pleno de sua cidadania; 

- o fenômeno da supercondutividade está relacionado à impressionante revolução tecnológica que 
presenciamos neste início de século, ilustrando, portanto, uma série de aplicações potencialmente 
motivadoras para os alunos (como exemplo podemos citar: o funcionamento do trem Maglev, os 
SQUIDS – usados em equipamentos para diagnóstico médico, entre outros); 

- uma atividade demonstrativa pode ser facilmente realizada: a demonstração da levitação 
magnética, com o uso de equipamentos relativamente simples (uma pastilha de supercondutor de 
alta temperatura crítica, um pequeno ímã e um pouco de nitrogênio líquido) (Rocha & Fraquelli, 
2004); 

- a supercondutividade insere-se, naturalmente, no tema estruturador “Matéria e Radiação” existente 
nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) – 
(MEC-SEMTEC, 2002)2, nas quais  é contemplada a necessidade de proporcionarmos aos 
estudantes uma compreensão mais abrangente sobre como se constitui a matéria e os diferentes 
modelos de explicação; 

- o tema envolve áreas da Física Clássica já trabalhadas na escola (por exemplo, Termodinâmica e 
Eletromagnetismo), dessa forma podendo ser articulado ao currículo escolar com grande facilidade, 
sendo apresentado a partir de princípios físicos já conhecidos (Ostemann&Ferreira, 2006). 

 Para introdução do tema, concebemos e desenvolvemos um material didático (página 
disponível na internet) sobre a supercondutividade, servindo de material de apoio para a inserção do 
tema em turmas do terceiro ano de Física. O material desenvolvido foi usado como principal 
recurso pedagógico para o estudo do tema proposto. No material, abordamos os aspectos históricos 
da descoberta do fenômeno, os Prêmios Nobel relacionados à supercondutividade através de uma 
linha do tempo; oferecemos um tópico das teorias da supercondutividade dirigido a professores e 
um módulo desenvolvido especialmente para alunos do ensino médio. Está disponível uma 
filmagem da levitação magnética realizada no laboratório de supercondutividade e magnetismo da 
UFRGS, pois sabemos que em muitas escolas não será possível a realização dessa atividade prática, 
embora seja de simples fabricação. O objetivo principal do presente relato é apresentar a página 
desenvolvida. 

 Procuramos enfatizar uma abordagem conceitual sobre o tema para que o aluno desse nível 
de ensino não esbarrasse em dificuldades matemáticas, o que faz com que a Física, frequentemente, 
seja inacessível a grande parte dos alunos. Inicialmente identificamos o conhecimento prévio dos 
alunos sobre a supercondutividade através de um questionário inicial e, a partir disso, com a  
interação entre  colegas de classe e sob orientação da professora, pudessem evoluir 
conceitualmente. A página desenvolvida serviu para mediar essa interação no sentido de facilitar a 
aprendizagem significativa, verificada através da aplicação de um questionário final, entrevistas e 
observação-participante da professora. 

Cabe assinalar que, no desenvolvimento e execução da página, enfatizamos a principal 
convergência entre a epistemologia de Popper, Kuhn, Lakatos e Laudan: a oposição ao empirismo-

                                                           
2 Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), MEC-SEMTEC, 2002. 
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indutivismo. Para introduzir os conceitos de modelo de metal e corrente elétrica, por exemplo, 
expomos os modelos teóricos atuais, sem partir da observação, como está previsto no primeiro 
passo do método científico. Os outros tópicos também foram desenvolvidos através de analogias, 
exemplos, fatos históricos, sem que fosse necessária a observação dos fenômenos envolvidos. 
Durante a implementação do projeto os alunos trabalharam em duplas, pois, de acordo com 
Vygotsky (1984), a aprendizagem ocorre, dentre outras formas, através da interação social. 

O desenvolvimento dessa página3 foi realizado com o software Flash que é amplamente 
utilizado em ambientes interativos próprios para fins educativos. 

 

2. Fundamentação Teórica  
No presente trabalho, utilizamos as idéias de filósofos da ciência contemporâneos para uma 

fundamentação epistemológica consistente, coerente e ao mesmo tempo atual, por entendermos que 
em toda ciência da natureza, a exemplo da Física, o processo investigativo é imprescindível e por 
isso, torna-se fundamental que o professor aproprie-se da epistemologia para poder problematizar 
visões ingênuas sobre a natureza da ciência. 

Destacamos as epistemologias de Popper (1993), Kuhn (1978), Lakatos (1989) e Laudan 
(1977), tendo em vista sua relevância no ensino de Física, enfatizando a principal convergência 
existente entre suas visões – a oposição ao empirismo-indutivismo. Nesse sentido, o ensino de um 
tema, como, por exemplo, o da supercondutividade deverá problematizar visões ingênuas sobre a 
natureza da ciência, tais como a crença na observação livre de pressupostos teóricos, na concepção 
de método científico, na possibilidade de se obter conhecimento por indução, entre outras 
concepções. Para isso evitamos deliberadamente o uso de palavras como: descoberta, acaso, entre 
outras, consideradas “deslizes epistemológicos”, encontradas com muita freqüência em livros 
didáticos.  

Percebemos a necessidade de aplicar um referencial adequado para uma maior compreensão 
do processo ensino-aprendizagem envolvido no presente projeto. Justifica-se a escolha de Vygotsky 
no âmbito do projeto pela hipótese de que a aprendizagem ocorre através da interação social.  

 A ênfase de Vygotsky está na importância da interação social na aprendizagem. Um 
estudante aprende com maior eficiência através da interação entre seus colegas e professores, pois 
isso permite uma evolução da zona de desenvolvimento proximal. Nessas condições o estudante 
pode optar por encontrar resultado sozinho ou com ajuda externa (Moreira e Ostermann, 1999). Na 
ótica vygotskiana, o sujeito se relaciona com o mundo através dos outros e por esse motivo sua 
teoria, muitas vezes, é dita interacionista. Através da mediação é que os processos psicológicos 
superiores são desenvolvidos (Vygotsky, 1984). 

 

3. Descrição do trabalho desenvolvido 

 A implementação do projeto foi realizada no Colégio Frederico Jorge Logemann situado em 
Horizontina (região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul), com alunos do 3º ano do ensino 
médio, no segundo semestre de 2006. O Colégio faz parte da Rede Sinodal de Educação e na 
estrutura física do mesmo estão instaladas a estrutura administrativa da Faculdade Horizontina – 
FAHOR, uma faculdade especializada em agronegócio. 

 O número de horas inicialmente previstas para a aplicação do projeto foi de vinte horas-aula 
(na prática foram utilizadas apenas 16 horas-aula). O tema da supercondutividade foi inserido ao 
conteúdo de Física Moderna, já presente no currículo desta série. Em séries cujo currículo não 

                                                           
3 O desenvolvimento da página também faz parte de um projeto maior que, entre outras coisas, visa divulgar materiais 
didáticos sobre supercondutividade na internet. Tal projeto conta com suporte técnico em informática e se insere no 
PRONEX do Laboratório de Supercondutividade e Magnetismo do IF – UFRGS (coordenação: Prof. Dr. Paulo Pureur).   
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contempla o conteúdo de Física Moderna, a supercondutividade pode ser inserida de maneira 
articulada no conteúdo de Termologia, bem como no conteúdo de Eletromagnetismo. 

 Os conceitos abordados para o estudo do tema proposto foram os seguintes: 

1. Um modelo de metal 

2. Corrente elétrica 

3. Resistividade elétrica 

4. Supercondutor x Condutor perfeito 

5. Materiais Supercondutores 

6. Indução Magnética 

7. Propriedades do estado supercondutor 

 Resistividade nula 

 Efeito Meissner 

 Levitação magnética 

8. Transição do estado normal para o estado supercondutor como uma mudança de estado físico 

9. Teoria BCS - Analogias 

9.1. Resistividade nula e pares de Cooper 

9.2. Efeito Colchão 

10. Aplicações 

Como já mencionado, a página desenvolvida na internet foi usada como principal recurso 
pedagógico para o estudo do tema proposto. Os alunos trabalharam em duplas, sendo que cada 
dupla teve à sua disposição um computador, no horário de aula.  

Para demonstrar uma das aplicações do fenômeno da supercondutividade realizamos o 
experimento de levitação magnética, ou seja, da levitação de um ímã repelido por uma amostra de 
YBa2Cu3O7. Embora Rocha e Fraquelli (2004) apresentem um roteiro relativamente simples para 
confecção do YBACO, a obtenção do material que compõe a cerâmica é de difícil acesso. Portanto, 
disponibilizamos na página um filme demonstrativo da levitação do ímã sobre uma amostra 
supercondutora. 

A abordagem epistemológica contemporânea guiou a introdução dos conceitos  de modelo 
de metal e corrente elétrica, por exemplo, ao expormos os modelos teóricos atuais, sem partir da 
observação, como está previsto no primeiro passo do método científico. Deixamos claro para o 
aluno que o cientista inicia suas investigações tendo claro seus objetivos, ou seja, sabe exatamente 
o que deve ser observado. Portanto, se algo saiu de forma inesperada, serão feitas várias 
investigações a respeito do novo comportamento, desmistificando a idéia de que a evolução do 
conhecimento científico acontece “por acaso”. Os outros tópicos também serão desenvolvidos 
através de analogias, exemplos, fatos históricos sem que haja uma suposta observação neutra dos 
fenômenos envolvidos. 

A avaliação utilizada no desenvolvimento deste projeto foi basicamente qualitativa. 
Inicialmente aplicamos um questionário com questões abertas para fazer um diagnóstico do nível 
de familiaridade que os alunos tinham acerca do tema. Após o levantamento das respostas obtidas 
nos questionários, estruturamos as aulas usando como material central a página desenvolvida e 
disponível na internet. Finalizando o processo de avaliação, aplicamos um teste final, contendo 
questões com o objetivo exclusivo de avaliar a aprendizagem do aluno, também sendo aferida 
através de participação em aula, questionário de atitudes e entrevistas. 
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