
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE FÍSICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE EXPERIMENTOS E SIMULAÇÕES NUMA PROPOSTA 

DIFERENCIADA PARA ENSINAR MAGNETISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARENN CÁSSIA MELO CHAGAS E SILVA 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI-RJ 

2018 



1 

 

  



2 

 

KARENN CÁSSIA MELO CHAGAS E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE EXPERIMENTOS E SIMULAÇÕES NUMA PROPOSTA 

DIFERENCIADA PARA ENSINAR MAGNETISMO 
 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de 

graduação em Física da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

à obtenção do Título licenciada em Física. 

 

 

 

 

Orientador: Prof° Newton Luiz Pires Mansur 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI-RJ 

2018 
 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BIF 

 

S586u   Silva, Karenn Cássia Melo Chagas e 

O uso de experimentos e simulações em uma proposta 

diferenciada para ensinar magnetismo / Karenn Cássia Melo 

Chagas e Silva ; Newton Luiz Pires  Mansur, orientador. 

Niterói, 2018. 

42 f. : il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Física)- Universidade Federal Fluminense, Instituto de 

Física, Niterói, 2018. 

 
1. Ensino de Física. 2. Experimento. 3. Simulação 

por computador. 4. Magnetismo. 5. Produção 

intelectual. I. Título II. Mansur,Newton Luiz Pires , 

orientador. III. Universidade Federal Fluminense. 

Instituto de Física. Departamento de Física. 

 
CDD - 

 
Bibliotecária responsável: Danieli Brabo de Moraes - CRB7/5805 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

SUMÁRIO  

Agradecimentos ....................................................................................5 

Resumo..................................................................................................6 

1 Introdução...........................................................................................8 

2 Objetivos …........................................................................................13 

2.1 Objetivos Gerais …..........................................................................13 

2.2 Objetivos Específicos …..................................................................13 

3 Fundamentação Teórica.......................................................................14 

3.1 Uso da experimentação nas aulas de disciplinas científicas.............14 

3.2 Uso de atividades computacionais nas aulas de ciências..................16 

4 Metodologia.........................................................................................19 

4.1 Conhecendo o livro-texto..................................................................19 

4.2 Introdução ao processo de divisão de experimentos, construção de cada um e 

metodologia aplicada a cada um..............................................................19 

4.3 Dos Experimentos..............................................................................21 

4.3.1 A formação das linhas de campo de ímãs........................................21 

4.3.2 O campo magnético terrestre e o funcionamento de bússolas.........24 

4.3.3 A relação entre magnetismo e corrente elétrica...............................27 

4.3.3.1 O eletroímã...................................................................................27 

4.3.4 O fluxo magnético e seu papel no cotidiano...................................29 

4.3.5 Outras sugestões ao professor.........................................................31 

5 Da Utilização em sala de aula...............................................................35 

6 Considerações Finais.............................................................................38 

7 Referencias Bibliográficas.....................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço, primeiramente a Deus, por traçar meu caminho e me propor 

oportunidades que me possibilitassem estar onde estou hoje. Agradeço, também, aos 

meus pais Rita de Cássia de Jesus Melo e Marcos Raimundo das Chagas Silva por me 

mostrarem a importância do estudo e sempre se dedicarem na busca de novos estudos 

para os filhos, seja em cursos de idiomas, boas escolas e cursos superiores. 

 Agradeço de maneira inenarrável às minhas tias e tio Noemia Chagas, Maria do 

Carmo Chagas, Katia Chagas e Amaro Marcelo por mesmo depois de tantos anos, não 

cansarem de perguntar quando sairia a tal conclusão do curso. 

 Agradeço a todos funcionários do Instituto de Física, sejam bibliotecários, 

porteiros, faxineiros, técnicos administrativos, entre outros, pois sempre me ofereceram 

suporte nesses anos, seja por um café, um bom dia em momentos de cansaço, um livro 

que foi devolvido depois, etc.  

 Agradeço à cantina do Adriano, a todos inúmeros salgados que preparou mais 

cedo em dia de provas, aos lanches vendidos para pagar depois, aos cafés de cortesia 

quando o cansaço vencia, mas o dinheiro no fim do mês era curto. Obrigada pelo espaço 

cedido para as tardes de estudo, contemplando a vista do campus e bebendo um delicioso 

mate caseiro.  

 Agradeço a imensa gama de professores fantásticos que me ajudaram neste 

caminho, seja com ensinamentos didáticos ou de vida. Obrigada Jorge Sá, José Roberto 

e Wanda Oliveira. Vocês se tornaram marcantes e exemplos. 

 Um agradecimento especial ao meu orientador Newton Mansur, pela paciência e 

disponibilidade para me ajudar neste trabalho. 

 Agradeço a torcida dos amigos, que sempre me encorajaram a estudar e concluir 

o curso. Obrigada por não me deixar desistir. 

 Agradeço aos meus afilhados, pois é deles que tiro a força para continuar a estudar 

e mostrar a importância do estudo para o futuro. 

 Agradeço a Deus, novamente, pela nova benção enviada. Ela é a prova que “Deus 

escreve certo por linhas tortas”. 

 A todos que lembrei e todos aqueles que não pude lembrar, meu MUITO 

OBRIGADA! 

 

 



7 

 

 

 

RESUMO 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nesta monografia discorreremos sobre o uso de experimentos e simuladores como 

uma alternativa didática para lecionar o conteúdo de eletromagnetismo. Sugerimos no 

decorrer do trabalho uma abordagem de construção do conhecimento através de processos 

investigativos. Para tal, inserimos os alunos no processo de montagem e análise dos 

experimentos e simuladores. O trabalho propõe uma construção progressiva do 

conhecimento, iniciando a partir do ímã e finalizando nos conceitos de fluxo magnético, 

proporcionando, assim, uma maior compreensão do conhecimento por parte do aluno.  

 

Palavra chave: Ensino de Física, Eletromagnetismo, Experimento Didático 
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 In this monograph we will discuss the use of experiments and simulators as a 

didactic alternative to teach the content of electromagnetism. We suggest in the course of 

the work, an approach to building knowledge through investigative processes. To this 

end, we introduce the students in the process of assembling and analyzing the experiments 

and simulators. The work proposes a progressive construction of knowledge, starting 

from the magnet and ending in the concepts of magnetic flux, providing a greater 

understanding of the knowledge on the part of the student. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Ensinar física não é e nunca foi uma atividade fácil. Primeiramente, devido ao 

fato de uma grande quantidade de alunos de uma sala possuir uma certa “aversão” ao 

conteúdo, por considerarem difícil e pouco útil. Segundo porque, se não bastasse ter que 

compreender os muitos conceitos e fórmulas, existe ainda o rigor matemático para 

resolver quantitativamente inúmeros problemas. Mas a dificuldade atual dos professores 

vai muito além destas. Vivemos num mundo tecnológico, altamente informatizado, onde 

a informação chega às pessoas cada vez de maneira mais rápida e com um número mais 

amplo de dados. Hoje em dia, nós possuímos o mundo na palma de nossas mãos, com 

nossos celulares superinteligentes, que são capazes de descobrir qualquer fato em 

segundos. Então eu lhes pergunto: por que nossos alunos vão assistir a uma aula com 

diversos conteúdos, fórmulas, cálculos; quando eles podem com um toque ver tudo o que 

estamos falando, mas com imagens, vídeos, figuras, etc. 

 Este trabalho não tem como propósito criticar o ensino tradicional, pois é de 

conhecimento geral que ele tem o seu valor. O intuito desta discussão é propor uma 

maneira diferente para lecionar física. 

 Como professora, atuante no ambiente de ensino, percebi que por vezes a 

dificuldade dos alunos é em parte por falta de relação daquele assunto com seu cotidiano. 

“Para que preciso saber isso se não vou usar na minha vida?” é uma indagação que 

comumente escutamos deles e por vezes ficamos sem ter resposta. Mesmo para os 

assuntos pertinentes ao dia-a-dia, quando lecionados da maneira como muitos de nós 

ainda fazemos (alguns não por opção, mas porque o ensino ainda mantém uma hierarquia 

que enaltece a importância do ensino tradicional), desestimulamos o interesse pelo 

aprendizado. Então como instigar a curiosidade dos alunos, sem que afete o trabalho que 

nos é cobrado? Que soluções podemos utilizar, mesmo que a curto prazo, para que um 

determinado assunto não seja menosprezado completamente pelos alunos e que, ao menos 

uma parte, se torne componente dos conhecimentos adquiridos? 

 A utilização de experimentos e recursos computacionais em sala de aula para o 

ensino de Física não é uma novidade, estando presente em alguns textos de vinculação 

nacional. Estudos sobre a introdução de experimentos em sala são muitos. Eles buscam 

possíveis soluções para se desenvolver uma educação voltada para a participação plena 

dos indivíduos. Uns dos objetivos fundamentais para esta diretriz é a possibilidade de 
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melhorar a compreensão dos alunos sobre as diversas possibilidades e tendências deste 

ramo, tendo em vista a contribuição para com o trabalho dos professores de ensino médio.  

 Entretanto, a utilização de atividades didáticas que propõe essa perspectiva 

representa um grande desafio para os professores que tomam iniciativas nesse sentido. 

Dentre os aspectos que tornam essas ações desafiadoras estão a cultura escolar e a 

estrutura da disciplina escolar que, com suas epistemologias próprias, parecem resistir às 

inovações em relação ao tradicionalmente instituído. 

 Compreender os atuais avanços tecnológicos e como o funcionamento deles 

influencia na vida da maneira atual que conhecemos é essencial para podemos pensar de 

maneira consciente e responsável diante de possíveis debates e problemas que possam vir 

a aparecer. Poder relacionar o que se foi aprendido em sala com situações as quais os 

alunos convivem é de suma importância para que os conceitos aprendidos sejam 

significativos. Desta maneira, o entendimento da natureza da Ciência de um modo geral 

e da Física em especial constitui um elemento fundamental à formação da cidadania. 

 O uso de atividades experimentais como estratégia de ensino de Física tem sido 

apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar 

as dificuldades de se aprender e de se ensinar Física de modo significativo e consistente. 

A utilização destas é de suma importância para auxiliar o discente a “compreender a 

relação entre modelos teóricos, representações formais e a realidade”(Dorneles, P.F.T; 

Araújo, I.S; Veit, E.A) 

 Servir-se de formas de diálogo entre as atividades computacionais, as aulas 

teóricas e experimentais de maneira que estas se tornam complementares é essencial para 

auxiliar o estudante a obter uma aprendizagem significativa de conceitos físicos e 

modelos científicos. 

 O trabalho a seguir tem como objetivo o desenvolvimento de alguns conceitos 

relacionados ao Eletromagnetismo, empregando durante as aulas experimentos e recursos 

computacionais, de maneira que o aluno seja capaz de formular concepções a cerca de 

determinado assunto. Este projeto tem como ideia principal a inserção de tais atividades 

dentro do cotidiano de sala de aula, não sendo estas atividades ministradas de maneira 

única. 

 Todos os experimentos utilizados nesta proposta são confeccionados com material 

de baixo custo e não necessitam de espaço físico próprio para tal manuseio. A participação 

dos alunos na montagem dos experimentos e da simulação computacional se faz sempre 

necessária, tornando-se o professor mero espectador da construção do raciocínio e 
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elaboração de teses e hipóteses. Cabe aqui ao professor apenas guiar o aluno para o 

argumento mais próximo do esperado teoricamente e, até mesmo, propor caminhos 

diversos aos quais poderemos provar a eficácia (ou não) de determinada lei ou conceito 

físico. 

 Cada atividade proposta a seguir possui objetivos diferentes e focos em diferentes 

áreas do eletromagnetismo. Em algumas delas iremos nos focar numa interpretação 

quantitativa; em outras na relação daquele conceito com o cotidiano. 

 Estes experimentos quantitativos nos permitem tornar menos abstratos os 

conceitos tratados e, a fim de ampliar a teia de conhecimento, são capazes, ao final de 

certa discussão, de propor um diálogo com outras disciplinas, possibilitando, assim, uma 

abordagem interdisciplinar do conteúdo. 

 A escolha dos experimentos foi realizada utilizando alguns critérios e eles podem 

ser divididos de acordo com algumas categorias: 

I) aqueles que demonstram conceitos básicos e de fácil visualização por parte do 

aluno; 

II) aqueles que demonstram o conceito físico e a análise da fórmula através de 

manipulações em variáveis do sistema 

III) aqueles que permitem, através da montagem, a análise dos conceitos, utilizando, 

às vezes, o processo de tentativa e erro. 

IV) aqueles que ilustram alguns aspectos de fenômenos físicos abordados, tornando-

os perceptíveis e proporcionando aos alunos a elaboração de representações 

concretas sobre determinadas situações. 

 

 A diversificação de tipos e modelos experimentais na atividade, tem como 

objetivo, de modo geral, permitir ao estudante que através destes ele seja capaz de 

demonstrar, verificar e/ou investigar diferentes situações, possibilitando a formação de 

um ambiente propício para o aprendizado de conceitos científicos, sem que sejam 

desvalorizados ou desprezados os conceitos prévios dos alunos. Cada uma destas 

atividades experimentais, “favorece aos estudantes o desenvolvimento da sua capacidade 

de elaborar novos conhecimentos, conceitos e significados, o que pode ser entendido 

como reestruturação conceitual.” (Araújo, M.S.T; Abib, M.L.V.S.)   

 A utilização de processos experimentais permite criar diversas situações que 

proporcionam aos estudantes melhores possibilidades para que desenvolvam sua 

capacidade de reflexão e formulação de hipóteses. Por sua vez, os experimentos 
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selecionados envolvem situações corriqueiras que tendem a favorecer o aprendizado a 

medida que enfocam em uma situação atual do aluno e que são situações as quais os 

alunos já possuem concepções prévias acerca do assunto. No ensino de Física, a 

importância da experimentação está na forma de aproximar o aluno dos conceitos físicos. 

 A escolha deste tema foi feita devido ao fato do conteúdo de eletromagnetismo 

passar pelos alunos despercebidos, sendo esta uma área extremamente presente no dia a 

dia. Os alunos são incapazes de associar momentos nos quais tal conhecimento é aplicado 

ou como a aplicação se relaciona com o conteúdo ministrado em sala. 

 A vasta gama de experimentos de tal área e o baixo custo de produção de alguns 

desses chamou a atenção para o seguinte fato: o que, então, impede de utilizá-los em sala? 

Por que, em meio ao conteúdo, não apresenta-los, gradativamente, propondo 

questionamentos, tornando assim o aluno um agente ativo na formação de seu 

conhecimento? 

 A utilização de atividades didáticas que colaboram na contextualização de 

fenômenos eletromagnéticos é uma ferramenta fundamental para romper as barreiras 

comumente encontradas no ensino dos conceitos ligados ao eletromagnetismo. Todavia, 

a falta de laboratórios experimentais equipados para lidar com tais conceitos se torna um 

empecilho na realização das atividades experimentais. Sendo assim, experimentos que 

não necessitem de um espaço físico propício e de baixo custo, já que para professores é 

difícil a tarefa de arrecadar fundos para tais finalidades, tornam-se os pilares deste 

trabalho. 

 Alguns experimentos foram selecionados através de sites da internet1 e foram 

organizados de acordo com desenvolvimento do conteúdo. As respectivas montagens e 

material encontram-se descritas, assim como sugestões de como professor pode guiar o 

trabalho junto aos alunos.  As simulações2 utilizadas foram encontradas no site da 

Universidade do Colorado e para ampliar a busca, o MEC também disponibiliza no seu  

portal de ensino algumas sugestões de experimentos e simulações. São simulações que 

permitem que os alunos “brinquem” com o conteúdo, propiciando assim que eles 

experimentem diferentes cenários, formulando hipóteses acerca do que visualizam estar 

ocorrendo. 

                                                 
1
 Todos os sites encontram-se disponíveis na bibliografia. 

2
 Os locais para se encontrar as simulações encontram-se citados na bibliografia. 
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 A descrição de cada experimento e simulação, assim como sua montagem, a 

metodologia (sugerida) para aplicação e algumas perguntas chaves para os alunos 

encontram-se subdivididos em capítulos, citados no Índice. Cada capítulo possui uma 

fundamentação acerca do conteúdo em que o experimento ou simulação se encaixa. A 

sequência didática adotada no desenvolvimento deste trabalho foi o sugerido pelo Vol. 3 

da Coleção Projeto Múltiplo, dos autores Wilson Carron, José Roberto Piqueira, Osvaldo 

Guimarães. Outra ferramenta utilizada na montagem desta monografia foi o material 

didático disponível no site da Editora Moderna, apesar do material ser unicamente 

disponível às pessoas que compram o livro. 
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2. OBJETIVOS 

 2.1- OBJETIVOS GERAIS 

 

 Construir, através da utilização de atividades experimentais, uma sequência 

didática capaz de aproximar o aluno do terceiro ano do ensino médio do conteúdo de 

Eletromagnetismo, auxiliando-o na compreensão da relação entre modelos teóricos e a 

realidade. Todos experimentos encaixam-se dentro da sequência de construção do 

conhecimento proposta pelos livros didáticos. 

 

 2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar aspectos que estejam relacionados ao assunto e que possam ser 

explorados como elementos catalisadores de discussões pertinentes sobre as 

relações que abrangem o tema. 

2. Investigar a presença do conteúdo ministrado em aula em situações cotidianas. 

3. Organizar as atividades para compor a proposta na forma de uma sequência 

didática que favoreça as discussões previstas pelo material desenvolvido e a 

abordagem dos conteúdos físicos associados ao tema propriamente ditos.  

4. Propor teorias e hipóteses para os fenômenos cotidianos, entre outros.31 

5. Analisar como a variação dos parâmetros físicos pode alterar os resultados dos 

experimentos. 

6. Intensificar a aprendizagem de conceitos científicos 

7. Proporcionar a interação entre a teoria e a realidade 

8. Estimular a geração e teste de hipóteses; ou seja, criar no aluno “uma visão de que 

a ciência contemporânea não é apenas experimentação e sim teoria mais 

experiência, executada e interpretada à luz de teorias” (BUNGE, 1974, p.10)  

 

 

 

 

 

                                                 
3
1 Alguns experimentos possuem uma relação com um elemento do cotidiano. Esta relação está se 

encontra  a parte na descrição deles. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 3.1- O USO DA EXPERIMENTAÇÃO NAS AULAS DE DISCIPLINAS 

CIENTÍFICAS 

 

 Nos últimos 20 anos, em nosso país, muitos estudos sobre o ensino de ciências 

foram realizados, como mostrado em um levantamento realizado por Moreira (2007). 

Apesar desse aumento das pesquisas, percebemos que os resultados dessas investigações 

continuam não fazendo parte do cotidiano de sala de aula de nossas escolas (Maldaner et 

al 2007 p.49-50). Essas investigações têm se dedicado ao estudo da natureza e do processo 

de criação do conhecimento (Neves et al 2006, p. 385).  

A falta de interesse e o baixo desempenho dos alunos no ensino de ciências é um 

reflexo da falha do nosso atual modelo de ensino, onde o aluno é mero coadjuvante na 

construção do seu próprio conhecimento. Essas características representam a necessidade 

de se reconfigurar o espaço escolar e as metodologias de ensino. Atualmente, observa-se 

que muito do ensino de ciências limita-se, em sua maioria, a aulas expositivas de quadro-

pilot, baseadas no conteúdo direcionado pelo livro-texto e ressaltada pela resolução 

incessante de exercícios numéricos. A ineficácia do ensino de ciências é apenas um 

reflexo desse sistema obsoleto.  

A utilização de experimentos é uma alternativa para concretizar em aprendizagem 

significativa conceitos científicos e potencializar sua relevância para seu principal 

interessado, o aluno. Mas nem todo processo experimental se adequa aos propósitos de 

sala. As situações em que limitamos o aluno a seguir instruções diretas ou a observar uma 

experiência realizada pelo professor são as que menos contribuem para aprendizagem 

(Neves et al 2006, p. 383).  

Este estudo tem por principal pilar o ensino de magnetismo através de simulações 

e experimentos. Utilizando a definição de atividade experimental proposta por Hegarty-

Hazel, citada por Lazarowitz e Tamir (1994, p.94), temos que “é a atividade desenvolvida 

em um ambiente criado para esse fim, envolvendo-se os alunos em experiências de 

aprendizagem planejadas, interagindo com materiais para observar e compreender os 

fenômenos.”  

Como defendido por Dewey (1944), os métodos científicos são tão importantes 

quanto o próprio conhecimento científico. Na segunda metade do sécXX, Piaget (1969), 
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através de seu estudo da psicologia evolutiva, foi capaz de evidenciar a necessidade da 

concretização do ensino, dando devida relevância ao processo experimental, não 

excluindo o papel da argumentação teórica. Segundo Piaget (1969, p.45)  "se pretendemos 

formar indivíduos criativos e capazes de fazer progredir a sociedade de amanhã, é 

evidente que uma educação baseada na descoberta ativa da verdade é superior a uma 

educação que se limita a transmitir verdades e conhecimentos acabados".  

Ainda no campo da pesquisa em experimentação, podemos destacar a pesquisa de 

Figueiroa et. al. (1994), que diz que tais atividades, além de permitirem que o aluno seja 

capaz de relacionar a teoria com o mundo real e, assim, aprimorar a capacidade 

observatória, também são capazes de facilitar a compreensão dos conteúdos lecionados 

em sala. Ele destaca, também, que o uso dessas atividades pode promover neles um 

interesse maior pelas áreas das ciências. 

Uma aula experimental deve ser cautelosamente preparada e pensada, pois para 

que a atividade seja bem aproveitada pelo estudante e esta reflita em aprendizagem, cabe 

ao professor selecionar a metodologia mais adequada ao objetivo que ele possui, visto 

que diferentes objetivos educacionais exigem diferentes abordagens e modalidades 

experimentais. O professor deve fazer uma seleção adequada de recursos e estratégias que 

levem o aluno a um aprendizado efetivo (Carvalho e Gil-Pérez, 1993). Autores como 

HODSON, 1994; GIL-PÉRES et.al., 1999, entre outros, consideram que muitas  

atividades propostas por alguns professores em aulas experimentais não favorecem a 

junção da compreensão entre a teoria proposta e sua utilização prática. 

Yin (2005) defende que um processo de investigação empírica é aquele que: i) 

investiga um fenômeno dentro de um contexto real; ii) instiga nos alunos perguntas do 

tipo “como?” ou “por quê?” iii) utiliza do desenvolvimento prévio do aluno; entre muitos 

outros pontos. Yin argumenta que esse processo investigativo leva o aluno ao foco do que 

se quer que seja investigado dentro do propósito experimental. Segundo ele, propostas 

diferentes devem ser direcionadas a propósitos diferentes. 

Para extrair o maior desenvolvimento dos alunos, é necessário conceber atividades 

instigantes capazes de motivar os alunos a relacionarem de forma significativa os 

conceitos físicos que pretendemos que sejam assimilados (DORNELES et.al, 2012). Para 

que tal atividade tenha significância para o aluno, é necessário, nas palavras de Carvalho 

e Gil-Pérez, que o contato com as aulas experimentais se torne um “problema”, algo que 

faça-o pensar e querer solucioná-lo. Uma atividade bem elaborada permite, segundo 

Ramos (1990): 
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● que o aluno seja capaz de formar novos conceitos; 

● a possibilidade de um desenvolvimento cognitivo; 

● que o aluno faça o exercício de estruturas cognitivas e/ou motoras já 

existentes; 

ou seja, uma atividade bem elaborada torna a relação entre o conteúdo ministrado e o 

aluno mais “amigável” e a importância do conceito aprendido mais significativa.  

Outro problema enfrentado pelo professor na hora de preparar aulas experimentais 

é a falta de material e estrutura, visto que atualmente é uma raridade encontrar uma escola 

que possua um laboratório didático equipado (lembrando que de nada é útil uma escola 

com laboratório montado se não há capacitação do professor para trabalhar neste 

laboratório). Ferreira (1979), Violin (1979), entre outros propõem como solução a estes 

problemas que o professor busque alternativas com a utilização de materiais de baixo 

custo e, com isso, eliminando a necessidade de se possuir ambientes especiais para as 

aulas experimentais. 

 Preparar aulas experimentais não é um trabalho fácil. Conhecer o aluno, levar em 

consideração seu desenvolvimento cognitivo, seu contexto social é uma das bases citada 

por Vygotsky (2001). É necessário, também, segundo Ausubel (2003), apresentar as 

ideias mais gerais do conteúdo no início do ensino, para, somente então, serem 

posteriormente diferenciadas em seus aspectos menores. Esta teoria desenvolvida por 

Ausubel tem como ideia fundamental a da Aprendizagem Significativa, processo em que 

novas informações se relacionam com um aspecto relevante do conhecimento do aluno. 

 

 

3.2- USO DE ATIVIDADES COMPUTACIONAIS NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

 

O uso dos recursos computacionais é uma ferramenta relativamente nova no 

campo do ensino. Atualmente, um grande número de simulações computacionais está 

disponível no cyber espaço, com acesso livre para alunos e professores (algumas 

simulações estão disponíveis apenas pra professores nos espaços do MEC reservados a 

eles). Além de uma nova ferramenta para auxiliar no ensino de ciências, as simulações se 

tornam um aparato muito útil para apresentar conteúdos difíceis de visualizar em um 

simples experimento. 
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Dentro do conteúdo que estamos abordando, algumas simulações se destacam, 

uma delas, a selecionada para este estudo, demonstra o comportamento da corrente diante 

da variação de um campo magnético. Outro tipo que seria um mecanismo útil seria uma 

simulação do portal do MEC4 que evidencia um aspecto importante do cotidiano 

contemporâneo, o funcionamento de uma usina hidroelétrica, que ilustra ao aluno como 

o fluxo de água que passa pelo gerador influencia na produção de energia elétrica. 

A utilização deste tipo de recurso pode representar para o aluno o 

desenvolvimento da capacidade de elaboração de novos conhecimentos, significados e 

conceitos. É preciso entender o recurso didático como um elemento de mediação entre o 

aluno e o conteúdo. Libâneo (2002, p.41) cita: 

 

“Os meios de comunicação social (mídias e multimídias) fazem parte 

de um conjunto de mediações culturais que caracterizam o ensino. 

Como tais, são portadores de ideias, emoções, atitudes, habilidades e, 

portanto, traduzem-se em objetivos, conteúdos e métodos de ensino.”  

 

Para tal sucesso na utilização de tal material, o professor deve dominar as mídias 

disponíveis e ter autonomia para transformá-las em recursos didáticos, planejando e 

executando aulas e conhecimentos a partir delas. 

Para que o ensino de ciências deixe de ser exclusivo para se tornar inclusivo é 

necessário que o aluno compreenda o mundo físico a sua volta e utilize os conhecimentos 

conceituais e processuais que os cientistas desenvolveram. Uma ferramenta importante 

neste processo é a utilização de atividades experimentais e computacionais. 

Medeiros e Medeiros (2002) destaca como fator negativo dos recursos 

computacionais a perda de uma referencia objetiva, ocasionada pela descontextualização 

do trabalho. Em contrapartida, Zacharia (2007) propõe alguns fatores positivos na 

utilização destes recursos, tais como manipulação mais fácil e rápida de variáveis; rapidez 

na exibição de dados dinâmicos, proporcionando melhores circunstâncias para o 

aprendizado conceitual.  

Em um trabalho realizado por Ronen e Eliahu (2000), destaca-se como ponto 

positivo da utilização de simuladores o aumento da motivação do aluno nas aulas e o 

aumento da confiança no trabalho que eles estão desenvolvendo. Este mesmo estudo parte 

                                                 
4
 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/14895, Acesso em 12 de Agosto de 2018 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/14895
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/14895
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do principio de que a utilização de recursos computacionais pode diminuir o 

distanciamento entre o conceito e o aprendizado, ou entre a teoria e a realidade. O estudo 

realizado por Zacharia (2007) mostrou que os alunos que utilizaram, além dos recursos 

experimentais, os recursos computacionais obtiveram uma compreensão maior do que 

aqueles que trabalharam apenas com os recursos experimentais. Sobre esses resultados, 

ele apresenta que as atividades computacionais, além de tornar os fenômenos mais 

visíveis para os alunos, permitem uma manipulação mais fácil.   
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4- METODOLOGIA 

 

 4.1- CONHECENDO O LIVRO-TEXTO 

 

 Este trabalho está fundamentado na divisão proposta pela coleção Projeto 

Múltiplo, dos autores Wilson Carron, José Roberto Piqueira e Osvaldo Guimarães, da 

editora Ática. Esta coleção é dividida em três volumes, cada um deles a ser utilizado em 

cada série do ensino médio. O volume três ainda é dividido em duas partes. Nessas partes 

se encontram todo o estudo de Eletromagnetismo. Eles são divididos em capítulos, com 

cada um com tópicos diferentes do conteúdo. Dentre os capítulos destacaremos: 

Capítulo 7- 

● Campos Magnéticos criados por Ímãs 

● Campos Magnéticos criados por correntes elétricas 

● Força Magnética sobre cargas elétricas 

● Movimento de cargas em campos magnéticos uniformes 

● Força magnética sobre condutores 

           Capítulo 8- 

● Indução Eletromagnética 

● Lei de Lenz 

● Força eletromotriz Induzida 

● Gerador de corrente Alternada 

● Arranjos para indução magnética 

As atividades propostas para este trabalho estão organizadas segundo este roteiro 

e foram elaboradas para que cada experimento ou simulação estivesse em uma sequência 

cronológica de construção do conhecimento. Espera-se que a utilização desta proposta 

facilite o processo de aprendizagem do aluno, tornando-a mais significativa. 

 

4.2- INTRODUÇÃO AO PROCESSO DE DIVISÃO DE EXPERIMENTOS, 

CONSTRUÇÃO E METODOLOGIA APLICADA  

 

Para tornar o processo de aprendizagem mais significativo é necessário que cada 

uma das atividades seja pensada com muito cuidado e atenção. A perfeita adequação do 

experimento ao tema é peça fundamental na construção do conhecimento. As atividades 

propostas e os roteiros sugeridos para utilização de cada uma dessas ferramentas formam 
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uma base para criação de diversas situações que proporcionam aos estudantes melhores 

possibilidades para que desenvolvam sua capacidade de reflexão e que sejam capazes de, 

sem ajuda do professor, formular hipóteses que expliquem fenômenos corriqueiros. Por 

sua vez, os experimentos selecionados envolvem situações que tendem a favorecer o 

aprendizado a medida que enfocam em uma situação atual do aluno. Permitir que o aluno 

seja capaz de relacionar os conteúdos vistos no livro texto com o funcionamento de um 

determinado experimento, propondo que ele formule hipóteses do funcionamento dos 

aparelhos e aplique os conhecimentos previamente adquiridos, sejam eles através do 

livro-texto ou de concepções prévias dos alunos. 

Por ser uma área de suma importância na atual maneira como vivemos nos dias 

atuais, estimular os alunos a perceberem onde os conhecimentos adquiridos são aplicados 

facilita a compreensão do funcionamento dos aparelhos do dia-a-dia e até mesmo do 

próprio conteúdo. O eletromagnetismo está relacionado ao funcionamento de simples 

motores elétricos até grandes usinas. 

Um dos pontos principais deste trabalho é permitir que o aluno manuseie os 

experimentos, tornando-o sujeito ativo em todo processo, deste a separação dos materiais, 

passando pela montagem e, por fim, a interpretação dos dados. Por serem de fácil 

construção, todos os experimentos podem ser construídos pelos alunos. Para facilitar o 

processo, os alunos podem ser divididos em pequenos grupos. Dentro desses grupos, eles 

podem discutir, dividir tarefas e compartilhar conhecimentos. Alguns dos materiais 

utilizados podem ser de responsabilidade dos alunos, já que a maioria é barata ou 

reciclável.  

Alguns experimentos sugeridos aqui possuem outras maneiras de serem 

montados, com diferentes materiais e com visuais diferentes. Cabe salientar, aqui, que os 

experimentos sugeridos nem sempre terão um visual “bonito”, já que nosso principal 

objetivo não é a imagem do experimento em si, mas observar os fenômenos ligados àquele 

experimento. 

Cada experimento possui uma lista de material necessária a sua montagem, mas é 

comum a todos a utilização de ferramentas, como alicate. Provavelmente, o aluno terá 

maturidade para manusear tal objeto, porém, caso o professor julgue necessário, ele 

mesmo pode manejar este instrumento. Porém, quando professor adquire tal tarefa, ele 

perde tempo realizando processos ao invés de estar ajudando os alunos na montagem. 

4.3.DOS EXPERIMENTOS 
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4.3.1 A FORMAÇÃO DAS LINHAS DE CAMPO DE ÍMÃS 

 

O livro-texto inicia o capítulo de magnetismo a partir da história da descoberta do 

fenômeno. Por ser superficial a abordagem histórica do livro, caso seja da necessidade do 

professor, estamos sugerindo a utilização de textos sobre a abordagem histórica da 

descoberta deste fenômeno.  

Após a introdução do tema, o livro aborda os materiais ferromagnéticos e introduz 

alguns conceitos importantes a cerca dos ímãs. São eles: 

● A existência de pólos nos irmãs, denominados pólo norte e pólo sul, os 

quais o pólo norte é aquele que é atraído pelo pólo sul de uma bússola e o 

pólo sul é aquele que é atraído pelo pólo norte de uma bússola.  

● Fazer uma rápida observação sobe o funcionamento de bússolas5. 

● Introduz o conceito de que pólos iguais se repelem e pólos opostos se 

atraem. 

● Introduz e explica o conceito da inseparabilidade magnética. Explica a 

ideia dos domínios magnéticos. 

Em sequência, o livro aborda a ideia dos campos magnéticos. Ele demonstra logo 

no inicio, (livro texto, figura 7.6 da página 182) uma imagem de um dos experimentos 

que iremos realizar. Em seguida, ele aborta os conceitos utilizados para determinar a 

direção e o sentido do campo magnético e introduz a ideia das linhas de campo. Cabe ao 

professor, salientar na explicação da teoria as respectivas direções e sentidos do campo 

magnético e das linhas de campo magnético.  

                                                 
5
 Como o livro-texto introduz os campos magnéticos terrestres em um momento posterior, optamos por 

deixar o experimento da construção da bussola para uma etapa posterior. 
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Figura 1: Figura 7.6 do livro texto 

 

Após esta parte, o aluno já deverá possuir os conhecimentos necessários para 

montar e responder as perguntas acerca do experimento 1. 

 

 

 

 EXPERIMENTO 1: DEMOSTRAÇÃO DAS LINHAS DE CAMPO 

 

OBJETIVO: Auxiliar ao aluno a compreender o conceito de linhas de campo magnético. 

 

MATERIAIS: folha de papel a4, limalha de ferro, dois ímãs em barra ou em formatos 

similares a barra. 

 

DESCRIÇÃO: 

1 Segure a folha de papel com as mãos. Não apoie em uma superfície, pois 

iremos utilizar a parte de baixo da folha. Coloque a limalha de ferro sobre a 

folha. Procure manter a folha mais reta possível. Coloque uma das pontas de 

um dos imãs na parte inferior da folha. Observe as linhas formadas pela 

limalha. 
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2 Coloque um dos imãs sobre uma superfície. Coloque a folha sobre esse imã. 

Com ajuda das mãos, mantenha-a reta. Coloque a limalha de ferro e observe 

as linhas formadas para esta configuração. 

3 Com os dois ímãs, procure a maneira em que ocorra repulsão entre eles. 

Coloque-os sobre uma mesa, segurando-os o mais perto possível. Uma 

segunda pessoa deve segurar a folha o mais próximo possível sobre os imãs. 

Não se esqueça que a folha deve estar reta. Coloque a limalha de ferro. 

Observe as linhas formadas. Agora faça o mesmo, mas ao invés de utilizar os 

imãs se repelindo, os utilize se atraindo. Não deixe que eles se encostem. 

 

 

 

Figura 2: Modelo do que irá se observar no Passo 2 

 

Figura 3: modelo do que será observado no Passo 3 (repulsão) 
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Figura 4: modelo do que será observado no Passo 3 (atração) 

 

 

 

PERGUNTAS PARA OS ALUNOS 

 

Nesta parte, cabe ao aluno interpretar as linhas de campo que surgirão na folha de 

A4. O professor pode auxiliar, pedindo aos alunos que diferenciem as linhas observadas 

na configuração de 1 e 2. Já na configuração de 3, o aluno deve construir seu 

conhecimento através das imagens das linhas que aparecem quando os ímãs estão se 

atraindo e se repelindo.  

 

4.3.2 O CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE E O FUNCIONAMENTO DE 

BÚSSOLAS 

 

 Um dos tópicos no estudo do magnetismo é o magnetismo terrestre. A Terra 

funciona como um gigantesco ímã e esta é a característica que permite o funcionamento 

de bússolas. Desde a época das grandes navegações, a utilização deste instrumento 

possibilitou a descoberta de novos rumos. Antes de iniciar a montagem do experimento, 

o professor deve introduzir o tema, de modo que o aluno adquira conhecimentos sobre os 

pólos magnéticos e geográficos da Terra. 

 O livro-texto se utiliza de uma figura representativa das linhas de campo da Terra 

(figura 7.10). Nesta figura, o livro destaca os eixos magnéticos e de rotação e cita que 

eles não coincidem. Mostra, também os pólos magnéticos e geográficos e inclui 
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representações de bússolas em alguns pontos das linhas de campo magnético terrestre.  

 

Figura 5: Figura 7.10 do livro texto 

  

Após estas explicações, o professor deve reunir a turma em grupos para a 

construção do experimento. 

 

EXPERIMENTO 2: CONSTRUÇÃO DE UMA BÚSSOLA 6 

 

OBJETIVO: Este experimento nos permite evidenciar alguns aspectos importantes do 

magnetismo. São eles: 

● Processo de imantação: Um corpo neutro imanta-se ao ser atritado com um ímã 

com movimentos sempre no mesmo sentido. 

● Funcionamento de uma bússola: Interpretar a relação entre os pólos da bússola, 

magnéticos e geográficos terrestres 

                                                 
6
 Há um vídeo explicando a montagem deste experimento em 

https://www.youtube.com/watch?v=1ItwpRKaKg0 (Acesso em 07/12/2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ItwpRKaKg0
https://www.youtube.com/watch?v=1ItwpRKaKg0
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● Experimento de Oersted: Estudar a relação entre corrente contínua  e campos 

magnéticos.7  

 

 

MATERIAIS: Uma agulha de costura, um copo com água, um ímã, papel higiênico, uma 

bússola e um fio de cobre conectado a uma pilha (ou outra montagem que funcione com 

correte contínua) 

 

MONTAGEM 

● Para imantar a agulha, precisamos passar o ímã repetidamente sobre ela, sempre 

na mesma direção. 

● Em seguida, colocamos um pedaço de papel na água (certifique-se que a água 

esteja parada) e depois a agulha já imantada sobre o papel. 

● Depois que colocamos a agulha, iremos perceber que o papel irá cair e a agulha 

boiará na superfície da água. Conforme o papel for caindo, a agulha irá se 

direcionar para o pólo norte geográfico terrestre. Utilize a bússola para situar onde 

é o pólo norte da agulha e o sul. 

● Após identificar os pólos da agulha, aproxime o fio com a pilha do experimento e 

observe o que acontece com a direção da agulha. Faça o mesmo com a bússola. 

Observação: Para podemos observar corretamente o funcionamento da bússola, devemos 

monta-la longe de objetos de ferro. 

 

PERGUNTAS PARA OS ALUNOS 

● O que acontece com a agulha quando passamos o ímã por ela e por quê?  

Nesta parte, o aluno deve elaborar hipóteses, a partir do conhecimento 

adquirido em momento anterior, sobre como ocorre o processo de imantação. 

● Identifique, a partir da posição da agulha do experimento e da bússola, os 

pólos norte e sul Magnéticos e Geográficos e explique qual pólo da agulha 

do experimento aponta para onde e por quê. 

● Analise o que ocorre com as agulhas quando aproximamos um fio de 

corrente contínua (fio ligado a uma pilha) do experimento e da bússola. 

                                                 
7
 O livro texto apresenta um tópico denominado “Física tem História”, que aborda o experimento de 

Oersted e propõe perguntas a respeito. Caso o professor não utilize o livro proposto aqui, uma 

pequena introdução teoria pode ajudar o aluno.  



28 

 

● Há relação entre correte elétrica e magnetismo?  

 

4.3.3 A RELAÇÃO ENTRE O MAGNETISMO E A CORRENTE ELÉTRICA 

 

 No início do estudo do magnetismo, acreditava-se que era um ramo a parte no 

conteúdo das ciências. Através da experiência de Oested, descobriu-se que a passagem 

de correntes elétricas podia modificar o comportamento do campo magnético e vice-versa 

(demonstrado na experiência 2). Esta relação tornou-se de fundamental para a vida da 

maneira que conhecemos. Dentro do estudo do eletromagnetismo, podemos relaciona-los 

de maneiras diferentes, e, cada uma delas, nos dará consequências diferentes. Iremos 

explorar este vínculo com três experimentos diferentes, cada um deles com seu respectivo 

efeito. São eles o eletroímã, o motor elétrico e o dínamo. Lembramos que, em todos eles, 

não iremos analisar o aspecto quantitativo, apenas o qualitativo, pois eles são relevantes 

para que os alunos sejam capazes de interpretar situações cotidianas através de 

conhecimentos adquiridos. 

 

4.3.3.1  O ELETROÍMÃ 

 

O eletroímã consiste na construção de um aparato que transforma um objeto capaz 

de se imantar através da passagem de corrente elétrica. Seu funcionamento se baseia no 

conceito que diz que quando um fio é submetido a uma diferença de potencial elétrico, 

sobre este é gerada uma correte elétrica e esta, por sua vez, gera um campo magnético. 

Ao enrolarmos o fio condutor no objeto a ser imantado, esse campo magnético gerado o 

transforma em um ímã temporário, que irá funcionar enquanto há passagem de corrente 

elétrica e pode ser aumentado ou diminuído através da variação da corrente.  

 

 

EXPERIMENTO 3: CONSTRUÇÃO DO ELETROÍMÃ 

 

OBJETIVOS: 

● Identificar a relação entre corrente elétrica e campo magnético 

● Explorar a relação entre o campo magnético gerado pela passagem de 

corrente elétrica em um solenóide 
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MATERIAIS: Um prego grande, fio de cobre esmaltado, 2 pilhas C, fita isolante, 

lixa, clips 

 

MONTAGEM 

● Junte o pólo positivo de uma das pilhas com o negativo da outra e una-os 

com a fita isolante. 

● Enrole o fio de cobre no prego de maneira que apenas a cabeça e a ponta 

do prego apareçam. Deixe nas duas extremidades do prego um pedaço do 

fio de aproximadamente 10cm sem enrolar. (Veja na figura 6 como deve 

ficar) 

● Raspe com a lixa as duas extremidades do fio de cobre 

● Ligue o pólo positivo de uma das pilhas a uma das extremidades do fio 

descascado e o polo negativo na outra extremidade 

● Segurando a montagem, aproxime a “cabeça” do prego aos clips 

 

 

Figura 6: Fio de cobre esmaltado enrolado no prego 

 

PERGUNTAS PARA OS ALUNOS 

● Os clips foram atraídos pelo extremo do prego. Explique todo processo envolvido 

na imantação do prego 

● Com os clips atraídos, desfaça a ligação do fio de cobre com as pilhas. O que 

ocorreu? Justifique 

● O que aconteceria se ligássemos as pilhas da maneira contrária à anterior? Elabore 

hipóteses e discuta com colegas. 

● Pesquise aparelhos cotidianos que funcionam através de eletroímãs 
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TRABALHANDO COM OS PARÂMETROS FÍSICOS 

● Estime um valor aproximado para tensão que o fio de cobre está sujeito 

● O que aconteceria com o experimento se colocássemos mais uma pilha a 

montagem? 

● Se pegarmos um prego com menor área de secção (mais fino), o que aconteceria 

com o campo gerado pela passagem de corrente? 

● Então quanto mais voltas forem dadas maior será o campo magnético? Discuta 

com os alunos a relação entre o comprimento do fio e o número de voltas. 

 

4.3.4 O FLUXO MAGNÉTICO E SEU PAPEL NO COTIDIANO 

 

 O fluxo magnético é um conceito físico que consiste em analisar as linhas de um 

campo magnético que passam por uma determinada área. Podemos concluir, desta 

maneira, que quanto mais linhas de campo magnético passarem por certa superfície, 

maior será o fluxo magnético. 

 Faraday dedicou parte de sua vida para trabalhar com eletromagnetismo. Em 

vários de seus experimentos, ele verificou que quando uma força eletromotriz aparecia 

no circuito ocorria a variação do fluxo magnético nesse mesmo circuito. Ele constatou 

que a intensidade da f.e.m produzida era maior quando o fluxo magnético variava de 

maneira mais rápida. O aparecimento da força eletromotriz foi denominado de indução 

eletromagnética e esta descoberta feita por ele ficou conhecida como a Lei de Faraday 

da indução eletromagnética. 

 Essa descoberta se tornou importante, pois foi a partir dela que se desenvolveu as 

pesquisas sobre eletricidade, produção e utilização de equipamentos elétricos e até mesmo 

a produção e distribuição de energia elétrica da maneira atual que conhecemos. 

 Das montagens mais simples (por exemplo, a construção de um sistema de 

iluminação de bicicletas a partir de fios e ímãs nas rodas) até o modelo de um gerador de 

energia elétrica, passam pelos conceitos desenvolvidos por Faraday. 

 A utilização da simulação a seguir propõe mostrar ao aluno a interação entre a 

variação do fluxo magnético no tempo com aparição de corrente elétrica (a simulação até 

permite verificar a força eletromotriz que aparece, mas a demonstração com a lâmpada é 

visualmente mais fácil para o aluno observar o resultado). Cabe ao professor salientar que 

a aparição da corrente se deve ao fato de existir no fio uma força eletromotriz, que já 

denominamos anteriormente como sendo a indução magnética. 
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Figura 7: Tela da simulação do PET 

 

 

 

 Observe que na simulação podemos alterar os seguintes parâmetros do 

experimento: 

● variar a quantidade de água que sai da torneira 

● variar a área do fio 

● alterar a intensidade do ímã 

● aumentar o número de espiras 

● alterar a posição da lâmpada com as espiras 

 

 

Propomos inicialmente que o professor organize os alunos em duplas ou trios e guie 

para que eles alterem essas variáveis e observem o que acontece. Não é necessário a 

participação do professor neste processo, que se realizado de maneira correta, pode se 
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tornar um processo de investigação. 

Após tempo suficiente para que os alunos investiguem possíveis situação que podem 

ocorrer na simulação, o professor pode abrir uma discussão com alunos para que eles 

elaborem hipóteses sobre o observado. Podem ser perguntas feitas a eles: 

● O que ocorre na lâmpada quando a velocidade da água na torneira aumenta? 

● O que ocorre com a passagem de elétrons conforme aumentamos a velocidade 

da água? 

● Mantendo a posição da bobina a mesma, o que ocorre quando acrescentamos 

mais voltas? E quando variamos a área? 

● O que ocorre com a bússola no processo? E com as linhas de campo? Peça 

para que eles observem os dois em momentos diferentes. 

 

Construa junto aos alunos o conceito da Lei da Indução de Faraday. 

 

4.3.5 OUTRAS SUGESTÕES AO PROFESSOR 

 

 A simulação é útil para observamos visualmente o conceito envolvido na Lei da 

Indução de Faraday. Após esse momento, o professor pode construir junto aos alunos 

alguns experimentos que podem ilustrar alguns dos conceitos aprendidos com o cotidiano. 

1- Modelo Eólico (Lei de Faraday) 

Material: Cooler de computador; lâmpada de LED 

 

Montagem: Ligar os fios do cooler do computador ao LED, observando a 

polaridade da lâmpada e do cooler. 
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O que será observado: Ao assoprarmos o cooler, ele se movimenta, fazendo com que 

o LED comece a piscar, dependendo da variação da velocidade do vento feito. 

 

Para este experimento, o professor pode demostrar ou apenas comentar com os alunos 

que dentro do cooler há uma montagem de solenoides e ímãs que giram conforme o cooler 

gira. Este movimento gera corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada acenda. É um 

modelo simples de um gerador de energia elétrica através da eólica. 

 

2- Modelo de Dínamo (Lei de Faraday) 

Material: Dois CD’s, pasta de poli onda (um pedaço), elástico, motor de DVD de 

computador, lâmpada de LED, madeira, porcas e parafusos para estrutura. 

 

Montagem: Recortar a pasta do tamanho dos CD’s. Em seguida cole-a entre eles. 

Na estrutura, fixe o motor de DVD e os CD’s (o motor deve ser colado e os CD’s 

devem ser fixos com parafuso). Ligue o LED ao motor de DVD, levando em 

consideração os pólos. Coloque um parafuso com uma porca para servir de 

manivela nos CD’s. Ligue os CD’s ao eixo do motor com elástico.  

 



34 

 

 

O que será observado: Ao girarmos a manivela, a lâmpada de LED irá ascender. 

Quanto mais rápido, mais veremos ela brilhar. 

 

O professor deve ajudar aos alunos a relacionarem o movimento do CD com a criação de 

uma corrente elétrica que irá ascender a lâmpada. O professor pode demostrar, 

também, que há apenas um lado que podemos girar a manivela. Este aspecto está 

ligado ao fato de lâmpadas de LED possuírem polos, diferente de lâmpadas 

convencionais.  

 

3- Motor Elétrico ( Lei de Biot-Savart) 

Material: Fio de cobre encapado, pilha, parafuso, ímã em formato de disco. 

Montagem: coloque o ímã na “cabeça” do parafuso. Equilibre o parafuso com o 

polo negativo da pilha. Ligue o fio entre o polo positivo e o ímã. 
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O que será observado: Ao fecharmos o circuito, a passagem de corrente faz com 

que o parafuso comece a rodar. É a demonstração de um processo inverso ao que 

representamos anteriormente (corrente elétrica gerando movimento ao invés de 

movimento gerando corrente elétrica) 
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5- DA UTILIZAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi proposto após alguns testes junto a alunos 

realizados durante o projeto PIBID-UFF de 2012 a 2014.  

Inicialmente, foi proposto ao professor a utilização de todos os experimentos em 

um momento único da aula. Os alunos foram organizados em grupos e cada grupo teve a 

oportunidade de manusear cada um dos experimentos por vez. Ao final da aula, os alunos 

responderam um questionário com algumas perguntas-chave para ajudar na construção 

do conhecimento. 

Um dos pontos negativos foi que não foi possível que o aluno interagisse tempo 

suficiente com cada um dos experimentos para que formulasse ideias concretas acerca de 

cada um e assim pudesse relacionar os conhecimentos adquiridos com os experimentos e 

simulações apresentados. Apesar da aceitação dos alunos ter sido positiva, o intuito da 

utilização de experiências física deve ser além da brincadeira entre os alunos. 

Abaixo encontram-se algumas imagens da aula. 
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RELATOS DOS ALUNOS 

 

 - Como aprendemos em sala, o campo magnético gera, quando varia, energia ... 

E como tal se torna muito importante no dia a dia. Hana – 3001 

 

 - O ímã é utilizado em grandes geradores de energia, como usinas hidroelétricas, 

termoelétricas, eólicas, que fazem que a força da natureza (água, vento, calor) 

rodem hélices que fazem com que os ímãs peguem movimento no campo elétrico 

e transformem em energia alternada. 

Além de serem usados nessas turbinas, são usados em vários eletrônicos. 

Por isso é muito importante o ímã no nosso cotidiano.  Welton - 3003 

 

- Hoje na aula de física aprendemos a importância do ímã. Nas usinas o 

funcionamento é baseado na utilização do ímã. Foi mostrado vários experimentos 

com ímã. A turma participou bastante da aula e pode utilizar os experimentos. 

Foi bastante interessante. Stephane – 3003 

 

- O eletromagnetismo faz parte do nosso cotidiano como por exemplo, o 

funcionamento da campainha elétrica, faz parte também das usinas. Glauciele - 

3001 

 

Num momento posterior, fora do projeto PIBID-UFF, foi sugerida a uma turma de 
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alunos do 3º Ano do Ensino Médio de um colégio particular de São Gonçalo, durante as 

aulas de eletromagnetismo, em um momento posterior ao conteúdo ministrado, que os 

alunos se dividissem em grupos e cada grupo trabalhasse com um dos experimentos 

propostos neste trabalho. Na semana seguinte, cada grupo teria que apresentar a sala o 

experimento montado e funcionando, se fosse o caso, os conceitos físicos aplicados a 

cada um deles e sua utilidade no cotidiano. Ao final de cada apresentação, os alunos 

puderam fazer questionamentos e o professor pôde questionar e completar os pontos que 

julgasse necessário. Os alunos se preocuparam apenas com seus trabalhos e não 

participaram tão ativamente nos trabalhos dos colegas, fazendo com isso que cada grupo 

dominasse apenas o conteúdo do experimento que trabalho, fragmentando o trabalho 

como um todo. A imagem abaixo é da turma com os experimentos produzidos por eles, 

sem interferência do professor. 

 

 

 

A partir da análise dos resultados em ambos os casos, fez-se necessária elaborar 

uma nova estratégia, utilizando os mesmos materiais, para que ao final das aulas propostas 

todos alunos fossem capazes de compreender os tópicos sugeridos e localiza-los e 

explica-los no cotidiano deles. Daí a necessidade de ampliar a quantidade de aulas, de 

assuntos debatidos e o manuseio dos experimentos pelos alunos. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Lecionar física tem sido cada vez mais complicado. Em meio a tecnologias e 

distrações, fazer os alunos se interessarem por determinado conteúdo é quase um desafio 

aos professores. Tornar as aulas mais “atraentes” para os alunos, sem que perca o caráter 

didático e educativo é umas das formas encontradas parar trazer este aluno para o 

conteúdo ministrado. 

Quando o aluno domina conceitos aprendidos, ele se torna capaz a explicar 

fenômenos observados e com isso torna aquele conceito significativo em sua formação. 

Não podemos pensar que estamos formando físicos, ou cientistas, pois sabemos que nem 

todos seguirão por este caminho (se observamos, o número de pessoas que segue este 

caminho vem decrescendo a cada ano). Mas faz parte da construção do saber tornar o 

aluno um cidadão crítico e pensante para os assuntos que os cercam no dia-a-dia. 

Propor aula diferenciadas requer preparação e planejamento do professor. Ele deve 

ter em mente sempre o objetivo que ele deseja alcançar com a aula, para que consiga 

ensinar o conteúdo sem que o aluno se prejudique, ou melhor, aumentando o aprendizado 

do aluno.  

A utilização de recursos computacionais e experimentos é uma das opções para 

coordenar o aprendizado de maneira que o aluno se torne agente ativo no processo. Ao 

montar, manusear experimentos, analisar dados e formular hipóteses para fenômenos 

observados, ele se torna protagonista neste processe de construção do próprio 

conhecimento. Deixa de ser “é assim porque o professor disse” e passa a ser “é assim 

porque eu observei e consegui constatar”. 

A expectativa ao final é que ao concluir o procedimento didático os alunos fossem 

capazes de notar que modelos teóricos físicos são desenvolvidos com objetivo de 

representar parcialmente sistemas reais. Desta maneira, mais que motivar os alunos, as 

atividades experimentais contribuem para que os conceitos estudados sejam 

compreendidos, uma vez que oferece oportunidade parar conte4xtualizar, discutir, 

experimentar, formular hipóteses. 

O fato de termos escolhido o eletromagnetismo nesta proposta é só um dos possíveis 

caminhos para utilizar experimentos e simulações. Tantos outros conteúdos podem ser 

ministrados da mesma maneira, aumentando o interesse dos alunos pelas ciências e 

fazendo com que os conhecimentos se tornem significativos para ele. Cabe ao professor 
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refletir sobre a melhor maneira de aproveitar determinado conteúdo, seja com simulações, 

experimentos, analise de gráficos a partir de dados, vídeos, reportagens, visitas a centros 

de ciências, da construção histórica, entre outros. 

Um detalhe importante a respeito dos experimentos é a utilização de experimentos 

de baixo custo. Poucas são as escolas que disponibilizam aos professores de ciências 

laboratórios didáticos equipados. Além da ausência desses laboratórios, não há nas 

escolas uma cultura de ter orçamento separado para compra de materiais. Então, na 

maioria das vezes, a compra dos materiais sai do bolso do professor (que mesmo sendo 

mal remunerado em sua maioria, dedica uma parte de seu orçamento mensal para suas 

aulas), ou então dos alunos, que nem sempre possuem condições para tal. Logo, além de 

pensar na aula, devemos nos preocupar com custos e se é viável montar determinado 

experimento. 

Mesmo em meio a tantos desafios, o professor que consegue transpassar essas 

barreiras dá ao aluno significado ao que ele está ensinando, pois quando observamos que 

o aluno domina o assunto que foi ministrado, ficamos com a sensação de trabalho bem 

feito, de que o objetivo traçado desde o momento em que escolhemos o magistério, que 

seria ajudar na construção e na formação do aluno quanto cidadão ativo na sociedade, 

este papel foi cumprido com sucesso. 
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