
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

INSTITUTO DE FÍSICA

LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA

LEANDRO BATISTA DA SILVA

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA DEMONSTRAÇÃO DA LEI 
DE FARADAY E APLICAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA PARA O 

ENSINO MÉDIO

NITERÓI

2012



LEANDRO BATISTA DA SILVA

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA DEMONSTRAÇÃO DA LEI 
DE FARADAY E APLICAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA PARA O 

ENSINO MÉDIO

Monografia apresentada como requisito parcial 
e obrigatório para a conclusão do curso de 
Licenciatura em Física da Universidade 
Federal Fluminense.

Orientador: Prof. Ms. Newton Luis Pires Mansur

NITERÓI

2012



LEANDRO BATISTA DA SILVA

S586 Silva, Leandro Batista da.

Atividades experimentais para demonstra��o da Lei de 
Faraday e aplica��o em corrente alternada para o ensino m�dio 
/ Leandro Batista da Silva ; orientador: Newton Luis Pires 
Mansur. –- Niter�i, 2012.

35 f. : il.

Trabalho de Conclus�o de Curso (Licenciatura em F�sica) –

Universidade Federal Fluminense. Instituto de F�sica, 2012.

Bibliografia: f. 29-30.

1.LEI DE FARADAY. 2.CORRENTE ALTERNADA. 3.ENSINO DE 

F�SICA . 4.ESTUDO EXPERIMENTAL. I. Mansur, Newton Luis Pires,  

Orientador. II.Universidade Federal Fluminense. Instituto de 

F�sica, Institui��o respons�vel. III.T�tulo. 

CDD 530.07



LEANDRO BATISTA DA SILVA

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA DEMONSTRAÇÃO DA LEI 
DE FARADAY E APLICAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA PARA O 

ENSINO MÉDIO

Monografia apresentada como requisito parcial 
e obrigatório para a conclusão do curso de 
Licenciatura em Física da Universidade 
Federal Fluminense, sob a Orientação do 
Professor Ms. Newton Mansur.

Aprovada em Julho de 2012.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Ms. NEWTON LUIS PIRES MANSUR - Orientador
UFF

Prof. Dr. ROBERTO BECHARA MUNIZ
UFF

Prof. Ms. LINDOLFF THADEU CARNEIRO
UFF

NITERÓI

2012



AGRADECIMENTOS

Agrade�o aos meus pais pelo incentivo e apoio, as suas atitudes durante todo o tempo 

de gradua��o foi essencial para eu seguir adiante. 

Aos meus amigos e companheiros de gradua��o, minha homenagem a toda turma de 

Licenciatura Noturna de F�sica 2007/2. Foi uma turma maravilhosa e sinto-me honrada em ter 

convivido com colegas que demonstraram um valor que admiro muito no ser humano: 

respeito ao pr�ximo. Alguns se tornaram especiais pelo conv�vio: Bruno Max, �lvaro 

Siguin�, Fagner Alves, Tatiana dos Anjos e Jonas Leonardo. Ao Jonas Leonardo devo um 

agradecimento especial pelo apoio e ajuda nas disciplinas de F�sica durante toda a gradua��o 

e com quem pude contar quando os conflitos pessoais surgiram. Durante a gradua��o todos 

n�s lidamos com conflitos pessoais e a incessante rotina de estudos. Citando Martin Luther 

King: “(...) talvez n�o tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor 

fosse feito (...). N�o somos o que dever�amos ser, mas somos o que iremos ser. Mas gra�as a 

Deus, n�o somos o que �ramos”.

Agrade�o ao professor Newton Mansur, a quem admiro pelo dinamismo, cultura e 

simplicidade. E por �ltimo, a todos os professores da gradua��o que contribu�ram para essa 

conquista.



”A F�sica pode se transformar num bicho-
pap�o, numa mat�ria muito chata e 
complicada. Mas tamb�m pode se 
transformar no extremo oposto. A diferen�a 
estar� em consider�-la ou como um “monte 
de f�rmulas” ou como uma “grande aventura 
do esp�rito humano”. Espero estar 
colaborando para que prevale�a a segunda 
op��o”. Alberto Gaspar



RESUMO

Não existem dúvidas da relevância que a corrente alternada tem no dia a dia de todos. 

O conhecimento sobre sua produção e o fenômeno físico envolvido, a lei de Faraday, se torna 

importante para o ensino de nível médio. A grande barreira para a difusão deste conhecimento 

é a matemática envolvida, pois está fora do alcance dos alunos neste nível. O propósito deste 

trabalho foi construir uma sequência de atividades experimentais para demonstração da Lei de 

Faraday e o ensino da corrente elétrica alternada no ensino médio, em nível introdutório, 

deixando de fora toda a complexidade do formalismo matemático. Tal atividade foi 

apresentada em sala de aula com a intenção de desencadear nos alunos discussões sobre os 

fenômenos físicos observados nos experimentos e suas aplicações no dia a dia. 

Palavras- chave: Lei de Faraday. Atividades Experimentais. Corrente Alternada. Ensino de 

Física



ABSTRACT

There is no doubt that the importance of alternating current has on day to day 
activities. Knowledge about its production and physical phenomena involved, Faraday's law, 
becomes important for middle-level education. A major barrier to the diffusion of this 
knowledge is the math involved, because it is beyond the reach of students at this level. The 
purpose of this study was to construct a sequence of activities for experimental demonstration 
of Faraday's Law and the teaching of alternating electrical current in middle school, 
introductory level, leaving out all the complexity of the mathematical formalism. Such 
activity was presented in the classroom with students intuition to trigger discussions about the 
physical phenomena observed in the experiments and their applications in everyday life.

Keywords: Faraday's Law. Experimental activities. Alternating Current. Physics Teaching
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1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho monográfico foi construído um conjunto de atividades experimentais de 

demonstração que abordam a lei de Faraday e sua aplicação como gerador eletromagnético e 

freio magnético. Estes são sequencias de ações que permitiram a construção do ensino da

corrente elétrica alternada no ensino médio, em nível introdutório, deixando de fora toda a 

complexidade do formalismo matemático. Este trabalho foi apresentado na sala de aula 

envolvendo quinze alunos do 4º ano do Colégio de Aplicação da UFRJ.

Entre professores e pesquisadores tem havido o consenso de que o estudo da corrente 

alternada está além do nível do nosso ensino médio. Na verdade, o que de fato impede 

inclusão deste tema no currículo de Física no ensino médio é a falta de boas propostas 

instrucionais. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais a adaptação dos 

conhecimentos físicos deve ser desenvolvida passo a passo, a partir dos elementos próximos, 

práticos e vivenciais do aluno (PCN1, 1998, p.24). No entanto, o problema mais contundente é 

o desligamento do cotidiano do aluno, que tem como consequência materiais didáticos tão ou 

ainda mais desligados dessa realidade. Um exemplo clássico são os trabalhos desenvolvidos 

que aborda corrente elétrica contínua e a omissão à corrente elétrica alternada que está

presente no dia a dia do aluno. Uma forma de preencher essa lacuna e possibilitar o ensino de 

corrente alternada foi montar um conjunto de atividades seguindo as indicações da teoria 

sócio-histórica de Vygotsky. 

Trata-se de um procedimento pedagógico que já foi objeto de dissertação de mestrado 

de (MONTEIRO, 2002) são atividades que possuem duplo papel: esclarecer e facilitar a 

apresentação dos conceitos abordados, e de provocar as discussões entre os alunos que

possibilitem a compreensão desses conceitos. Este tipo de atividade viabiliza de forma que 

1 Esta é uma proposta para o Ensino Médio, no que se relaciona às competências indicadas na Base Nacional Comum, 
correspondentes à área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.
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esse aprendizado passe a ter significado para cada sujeito do espaço escolar. Para Vygotsky2

(1989, apud GASPAR, 2006, p.347):

[...] o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, seus conhecimentos se 
constituem a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros 
sujeitos e consigo próprio que nele se internalizam conhecimentos, papéis e 
funções sociais, o que permite a construção de conhecimentos e da própria 
consciência. 

2 VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
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2 OBJETIVOS DE ESTUDO E AS PESQUISAS QUE GUIARAM PARA 
O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Neste cap�tulo abordara objetivos de estudo e as pesquisas que guiaram a realiza��o 

deste trabalho e, em seguida, a descri��o e os funcionamentos dos experimentos 

desenvolvidos.

2.1 Objetivos de estudo 

Esse trabalho se deu em decorr�ncia da sua import�ncia para a compreens�o de 

diversos fen�menos e dispositivos com que os alunos lidam cotidianamente em especial o 

conceito de corrente alternada. Devido � complexidade matem�tica desse conceito para os 

alunos do ensino m�dio, como hip�tese, admitiu-se a constru��o de atividades experimentais 

demonstrativas. Essas atividades pedagogicamente se fundamentam na explica��o de 

conceitos ou modelos f�sicos, nas quais o aluno possa compreender seu cotidiano e a 

sociedade em que est� inserido.  Significa propor um Ensino de F�sica que lhe permita 

entender como este ajudou a construir o mundo em que se vive destacando as leis de Faraday 

e Lenz, as quais s�o base de muitas aplica��es, tais como os geradores eletromagn�ticos e 

freios magn�ticos.

De acordo com Curr�culo M�nimo de F�sica do Estado do Rio de Janeiro “devemos 

utilizar leis f�sicas para interpretar processos naturais ou tecnol�gicos inseridos no contexto 

do eletromagnetismo, e tamb�m dimensionar o impacto da indu��o eletromagn�tica como 

sustenta��o de uma nova revolu��o industrial” (CURR�CULO M�NIMO DE F�SICA, 2012,

P.09).

2.2 As pesquisas que guiaram a constru��o do trabalho
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No início do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica cujo enfoque, foi buscar 

artigos científicos e monografias sobre experimentos envolvendo lei de Faraday com sua

aplicação no dia a dia. Sendo que privilegiou-se o estudo da corrente elétrica alternada que é 

um conceito importante, pois está presente, desde a geração e transmissão de energia elétrica 

em uma usina geradora(hidrelétrica, termoelétrica e outras), até a utilização dessa energia nas 

residências. Percebe-se que a maioria dos trabalhos desenvolvidos para o Ensino Médio, o

interesse é dado apenas ao estudo da corrente elétrica contínua e uma ausência da corrente 

elétrica alternada. Sobre tal interesse Gaspar afirmar:

Parece-nos que entre professores e pesquisadores tem havido o consenso de que o 
estudo da corrente alternada está além do nível do nosso ensino médio. Mas não tem 
estado além do nível de conhecimento dos técnicos em eletricidade e eletrônica, 
muitos com formação elementar (DAWES, 1974). Na verdade, na nossa visão, o que 
de fato impede a inclusão da corrente alternada no currículo de Física do ensino 
médio é a falta de boas propostas instrucionais que possibilitem a abordagem desse 
conteúdo. Ou, para utilizar a linguagem da pesquisa em ensino de ciências, falta uma 
proposta que viabilize a transposição didática da teoria da corrente alternada para o 
seu estudo no ensino médio (GASPAR, 2006, p.346).

Para este trabalho monográfico foi selecionado e construído experimentos que 

abordam a lei de Faraday e sua aplicação como gerador eletromagnético e freio magnético. 

Estes são sequencias de ações que permitem a construção do aspecto conceitual da corrente 

elétrica alternada, pois é a realidade vivencial bastante presente na vida dos alunos

Tabela 1 - Tópicos e suas respectivas demonstrações

Conteúdo (Conceito ou tecnologia) Demonstração

Corrente elétrica gera campo 

magnético 
Interação entre imã e corrente elétrica

Indução eletromagnética: leis de 
Faraday e Lenz

Variação do campo magnético no interior de 
uma bobina

Geração de energia elétrica Gerador eletromagnético

Aplicação das leis de Faraday e Lenz Freio magnético

Aplicação da lei de Faraday Acoplamento por arrasto magnético 
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2.3 Funcionamento das demonstrações

2.3.1- Interação entre imã e corrente elétrica

A principal ideia desse experimento é mostrar a unificação da eletricidade e 

magnetismo, utilizando-se inicialmente um fio condutor retilíneo, e posicionando sobre esse 

fio um ímã. Logo em seguida, fazendo passar uma corrente elétrica no fio, observa-se que o 

imã atrai ou repele o fio. Ou seja, a corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor 

que interage com o campo magnético do imã. Para a aplicação prática desta interação foi 

descrito o princípio básico de funcionamento do motor elétrico. Neste caso, é necessário que o 

fio esteja em forma de espira, isto é, uma figura fechada. Desse modo, para que surja um 

campo magnético ao redor do fio que compõe a espira, é preciso fazer fluir uma corrente 

elétrica através desse fio, a interação do campo do imã com o campo gerado pela espira causa 

um torque que a faz girar.

Figura I: Experimento da interação entre ímã e corrente elétrica
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2.3.2-Variação do campo magnético no interior de uma bobina

Esse experimento reproduz uma das experiências realizadas por Faraday para 

demonstrar a indução eletromagnética. Para isto, temos um fio condutor em forma de espira 

fechada, imerso num campo magnético. Sempre que houver variação do fluxo de indução 

através desse contorno, surgirá nele uma corrente elétrica. A esse fenômeno da-se o nome de 

indução eletromagnética. A corrente que surge é denominada corrente induzida, e o fluxo que 

a produziu, fluxo indutor. A corrente induzida só existe enquanto o fluxo indutor está 

variando.

A experiência realiza-se da seguinte forma: um ímã e uma espira condutora, conectada 

a um galvanômetro e ao aproximar ou afastar o imã da espira condutora, o ponteiro do 

galvanômetro, que estará no centro de sua escala, se defletirá para um lado ou para o outro

dependendo do sentido da corrente que passar por ele. Com essa montagem, pode-se verificar 

que:

a) Quando o ímã está em repouso em relação à espira, o galvanômetro não registra 

corrente na espira. Neste caso, não está havendo variação de fluxo.

b) Quando o Ímã aproxima-se da espira, o galvanômetro registra corrente. Neste caso, 

está havendo variação de fluxo.

c) Quando o ímã afasta-se da espira, novamente surge corrente, mas no sentido contrário 

à demonstração do item (b). Mais uma vez, ocorre variação de fluxo.

d) Se o ímã, após mover-se, é levado novamente ao repouso, à corrente volta a valer zero. 

Neste caso, não está mais havendo variação de fluxo.

Figura II: Experimento da variação do campo magnético no interior de uma bobina
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2.3.3- Acoplamento por arrasto magn�tico

Essa experi�ncia consiste de dois discos – um condutor e outro isolante –, onde neste, 

o eixo de simetria � acoplado a um motor, cuja fun��o � fazer com que disco isolante gire em 

torno de seu eixo. No disco acoplado ao motor foram colados �m�s simetricamente pr�ximos a

sua borda. Os discos s�o aproximados at� uma dist�ncia de aproximadamente 1,0cm. Em 

seguida, faz-se girar o disco isolante onde os �m�s est�o colados. Observa-se que o disco de 

alum�nio, metal n�o ferromagn�tico, tamb�m come�a girar. Isso ocorre porque o movimento 

de rota��o faz com que o campo magn�tico dos �m�s varie enquanto atravessa o disco de 

alum�nio – essa varia��o, de acordo com a lei de Faraday, faz aparecer nesse disco corrente 

induzidas. Ent�o, se o disco de alum�nio � percorrido por corrente el�trica e est� imerso num 

campo magn�tico, uma for�a magn�tica atua em cada um de seus el�trons livres, 

consequentemente, fazendo o disco de alum�nio girar. 

Figura III: Experimento do acoplamento por arrasto magn�tico

2.3.4- Freio magn�tico 

O cobre n�o � um material ferromagn�tico, portanto n�o atrai o �m� e nem � atra�do 

por ele. Por�m, quando o �m� � abandonado no interior do tubo de cobre ele deveria cair em 
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queda livre, mas em vez disso, o ímã cai na maioria do tempo, em velocidade constante,

demorando a chegar ao final do tubo. Isto ocorre devido o seguinte motivo: o imã ao ser 

abandonado no interior do tubo faz com que um campo magnético passe por todo o interior e, 

dessa forma, o tubo tem comportamento igual a uma bobina de várias espiras.

Ao colocá-lo dentro do tubo será possível perceber que o tempo de queda do ímã é 

maior quando comparado ao tempo de queda de outro objeto que atravesse o tubo, como por 

exemplo, uma pilha. Além do mais, contata-se que o ímã atravessa o tubo de cobre com 

velocidade constante na maior parte de sua trajetória. Isto acontece porque, durante a 

travessia, o ímã gera um campo magnético variado no tubo de cobre e, por conseguinte, surge

uma força eletromotriz induzida de acordo com a lei de Faraday. Essa força eletromotriz 

induzida provoca uma corrente elétrica pelo fato de o circuito ser fechado e, esta, obedece à 

Lei de Lenz.

Esta corrente cria um campo magnético que se contrapõe com a que a originou, 

interagindo então, com uma força magnética no sentido contrário ao movimento. Sendo 

assim, teremos a força peso puxando o ímã para baixo e uma força magnética apontando para 

cima.

No início, o ímã ao ser abandonado desce acelerado para dentro do tubo fazendo 

surgir uma força magnética contrária que aumenta conforme a velocidade cresce.

Rapidamente a força magnética se iguala à força peso fazendo com a resultante entre as duas 

forças seja igual a zero. Isso faz com que o ímã caia com movimento uniforme.

Figura IV: experimento do freio magnético

2.3.5-Gerador eletromagnético 

Ao demonstrar a relação que existe entre eletricidade e magnetismo e, 

consequentemente, o fenômeno da geração de corrente elétrica por variação do campo 
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magnético, caracterizando a indução nas demonstrações anteriores, podemos então discutir a 

geração de energia elétrica, usando a lei de Faraday. Para isso, demonstraremos a seguir como 

funciona o gerador de corrente alternada.

O gerador é constituído por um ímã fixo em um eixo móvel, ao redor deste eixo 

uma bobina (fio condutor enrolado, constituído por um conjunto de espiras). Não existe 

contato físico entre o imã e a bobina. Ao girar-se a manivela é acionado o movimento da 

bobina em torno do ímã provocando a variação fluxo magnético. Essa variação induz nas 

bobinas uma tensão alternada que, por sua vez, gera uma corrente alternada e faz a lâmpada 

de led acender. De acordo com a lei de Faraday, a tensão e a corrente induzida são 

diretamente proporcionais à frequência de rotação da manivela, o que se evidencia pelo 

aumento da intensidade da luz produzida quanto à frequência de rotação aumenta.

A corrente gerada é alternada, pois, de acordo com a experiência demonstrativa da lei 

de Faraday, quando aproximamos o ímã a corrente é induzida num sentido e, quando o 

afastamos a corrente surge no sentido contrário. Então, ao girar a manivela a bobina se 

aproxima do ímã e depois se afasta, gerando uma inversão de corrente, sendo esta então 

alternada.

Figura V: Gerador Eletromagnético
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo aborda a fundamentação teórica utilizando as indicações da teoria sócio-

histórica de Vygotsky.

3.1 A teoria de Vygotsky como fundamentação para as atividades de 

demonstração

As atividades experimentais de demonstração em sala de aula, tanto quanto as 

atividades tradicionais de laboratório realizadas por grupos de alunos com orientação do 

professor, apresentam algumas dificuldades comuns para a sua realização: desde a falta de 

equipamentos até a inexistência de orientação pedagógica adequada. No entanto, alguns 

fatores parecem favorecer a demonstração experimental, como por exemplo, a possibilidade 

de ser realizada com um único equipamento para todos os alunos, sem a necessidade de uma

sala de laboratório específica; a possibilidade de ser utilizada em meio à apresentação teórica, 

sem quebra de continuidade da abordagem conceitual que está sendo trabalhada e a motivação 

ou interesse que desperta e que pode predispor os alunos para a aprendizagem.

(MONTEIRO, I. C. C., p.228) afirma que é possível ensinar e aprender conceitos 

científicos em ambientes informais, pedagogicamente através da atividade experimental de 

demonstração, pois este favorece a compreensão e a aquisição formal e mais aprofundada 

desses conceitos. Para tanto, teve como embasamento teórico-pedagógico a teoria sócio-

cultural de Vygotsky 
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Howe3 (1996, Apud MONTEIRO et al (2002). p.231) destaca o fato de que, na teoria 

formulada por Vygotsky, é considerado científico todo conhecimento de origem formal. Este 

está relacionado às ciências sociais, línguas, matemática, ciências físicas e naturais. São 

conhecimentos sistemáticos e hierárquicos apresentados e apreendidos como parte de um 

sistema de relações, ao contrário do conhecimento espontâneo, composto de conceitos não-

sistemáticos, não-organizados, baseados em situações particulares e adquiridos em contextos 

da experiência cotidiana.

A diferença crucial entre essas duas categorias de conhecimentos é a presença ou a 

ausência de um sistema. Vygotsky (2001) faz questão de destacar a unicidade cognitiva do 

processo de aquisição dos conceitos espontâneos e científicos. Para ele:                            

O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos - cabe pressupor - são 
processos intimamente interligados, que exerce influência um sobre o outro. [...] 
independentemente de falarmos do desenvolvimento dos conceitos espontâneos ou 
científicos, trata-se do desenvolvimento de um processo único de formação de 
conceitos, que se realiza sob diferentes condições internas e externas, mas continua 
indiviso por sua natureza e não se constitui da luta, do conflito e do antagonismo de 
duas formas de pensamento que desde o início se excluem (VYGOTSKY4, 2001, p. 
261).

A atividade de demonstração experimental, em sala de aula, quando relacionada a 

conteúdos de Física, tem por singularidade própria a ênfase no elemento real. Esta tem a

possibilidade simular em sala de aula a realidade informal vivida pelo aluno no seu mundo 

exterior. Grande parte das concepções espontâneas, senão todas, que o aluno adquire,

resultam das experiências vividas no dia a dia. Mas essas experiências só adquirem sentido 

quando o processo de ensino e a aprendizagem ser realiza por meio de interações sociais. 

Desde que, estas sejam adequadamente conduzidas, por um parceiro mais capaz; como um

professor com um bom domínio do conteúdo abordado. Pois é ele que transmite aos alunos os 

significados e explicações atribuídos a essas experiências no universo sócio-cultural em que 

vivem (VYGOSTKY, 1996).  

A utilização de uma metodologia de ensino fora do padrão tradicional, na qual são 

estimuladas perguntas e comentários, propicia o desencadeamento de ideias novas nos alunos 

proporcionando um clima ótimo em sala de aula. Para tanto é preciso explorar os 

conhecimentos prévios dos alunos, que são conceitos capazes de possibilitarem o 

estabelecimento de relações com o novo conhecimento.

3 HOWE, A. C. (1996). Development of science concepts within a vygotskian framework. Science Education 80(1), 
pp. 35-51
4 VYGOTSKY, L.S. (2001). A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo. Editora Martins Fontes.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações 

Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) a 

experimentação deve ser uma constante no espaço escolar. Durante todo o desenvolvimento 

das habilidades e competências dos alunos, essas atividades devem servir como fonte de 

construção de conhecimento pelo próprio aluno. E através do manusear, do fazer, do agir em 

diferentes formas e níveis que o conhecimento contemplado em sala de aula é construído 

espontaneamente (PCN+, 2002, p. 82). 

Para obtermos um Ensino de Física mais eficiente, é necessário alterar as 

metodologias que atualmente são aplicadas por outra mais eficiente e atraente onde o aluno 

tenha a oportunidade de experimentar, concluir, extrapolar, analisar, testar. Na qual o 

professor utilize abordagens mais criativa, em que o aluno possa realmente, conhecer e 

compreender como se dá a produção de conhecimento em Física. De tal forma que essa 

compreensão tenha reflexos perceptíveis no seu comportamento como cidadão.
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4 PROCEDIMENTO DIDÁTICO

A metodologia adotada neste trabalho envolveu quinze alunos do 4º ano do Colégio de 

Aplicação da UFRJ. As atividades experimentais para demonstração da lei de Faraday e sua 

aplicação em corrente alternada, foram realizadas na sala de aula com a intuição de 

desencadear aos alunos interações sociais e discussões sobre os fenômenos físicos observado 

nos experimentos e suas aplicações no dia a dia. 

4-1 Metodologia didática

A estratégia pedagógica adotada para a realização dos experimentos em sala de aula

está relacionada com as indicações da teoria sócio-histórica de Vygotsky. Primeiramente foi 

feito um círculo com as carteiras ao redor da mesa do professor, que foi colocado no centro da 

sala de aula para que todos pudessem ter uma boa visualização das demonstrações. Os alunos

foram informados do que seria ser feito e à vontade para fazer perguntas ou interagirem com o

professor a qualquer momento.   Nas apresentações dos experimentos, foram utilizados

applets que são simuladores de fenômenos físicos e que propõem a facilitar o entendimento 

dos mecanismos e leis da Física.

Usamos como estratégia de ensino a história da ciência para ajudar na construção do 

conhecimento físico dos alunos. Introduziu o assunto comentando aos alunos que o estudo da 

eletricidade e magnetismo originou-se através de duas observações: a primeira foi feita com 

material denominado âmbar; a segunda observação diz respeito ao comportamento de pedras 

encontradas na região grega denominada Magnésia. Estas pedras têm a propriedade de atrair 

objetos de ferro, sendo feitas de uma substância que hoje se denomina de magnetita.

Então, com objetivo de desencadear discussões e incentivar a reflexão crítica dos 

alunos, fez-se um experimento sobre eletrização por atrito e outro com dois ímãs. Percebemos 



- 24 -

que a propriedade dos �mas despertou mais interesse nos alunos do que a eletriza��o. A

propriedade do bast�o de pl�stico eletrizado ao atrair pequenas folhas era tempor�ria, 

enquanto dos �m�s parecia ser permanente e com este fato, os estudantes foram socilitados a 

expor suas concep��es o que sabiam, e conheciam sobre �mas, p.ex., seguem algumas 

afirma��es dos alunos apresentados no seu pr�prio linguajar: (i) Os �mas se grudam em 

metais, por exemplo, porta de geladeira. (ii) O im� se gruda em superf�cie que contenha ferro. 

Esta ideia foi adotada com o objetivo de fazer um levantamento dos conceitos pr�vios dos 

alunos sobre os conte�dos relacionados ao magnetismo.  Depois dessa abordagem o autor foi 

apresentando alguns experimentos.

 1� Experimento: intera��o entre im� e corrente el�trica

Utilizamos como recurso did�tico, a hist�ria da ci�ncia para fazer um breve contexto 

hist�rico: atrav�s disto foi mencionado aos alunos que o italiano Alessandro Volta (1745-

1827) apresentou sua pilha, capaz de fazer cargas “caminhar” atrav�s dos fios. Contando que 

em 1820 o dinamarqu�s Hans Christian Oersted (1777-1851) mostrou uma conex�o entre o 

efeito el�trico e magn�tico. 

Esse primeiro experimento � direto e desafiador, para mostrar aos alunos a intera��o

ente im� e a corrente el�trica, convidou-se um aluno para realizar o experimento que � muito 

simples: ao aproximar um �m� natural de um fio condutor de cobre percorrido por uma 

corrente el�trica os alunos notaram que o fio afastava ou se aproximava do �m�, conforme o 

p�lo do �m� voltado para ele. 

Figura VI: Experi�ncia sobre intera��o entre im� e corrente el�trica realizada na turma do 4� ano do CAP UFRJ 2012.

Em seguida fez-se a experi�ncia do motor el�trico simples, explicando aos alunos, que 

� necess�rio uma corrente el�trica passar por um fio condutor para que surja um campo 

magn�tico ao seu redor e o fio se torne um eletro�m�.
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 2� Experimento: varia��o do campo magn�tico no interior de uma bobina

No segundo experimento, os alunos foram estimulados a pensar com a seguinte 

quest�o. “A corrente el�trica produzia campo magn�tico, como voc�s observaram no primeiro 

experimento, sobre intera��o entre corrente el�trica e �m�. Mas ser� que o campo magn�tico 

produz correntes el�tricas”? 

Logo em seguida, explorou-se o teor hist�rico: em meados de 1831, o ingl�s Michael 

Faraday relatou uma s�rie de experimentos, e depois de muitas tentativas, conseguiu provar 

experimentalmente que campo magn�tico era capaz de criar correntes el�tricas.

Antes da realiza��o do experimento foi explicado todo o circuito e seus componentes. 

Na execu��o do experimento, � medida que o material ia sendo trabalhado, o autor fez 

perguntas aos alunos para incentivar as discuss�es entre eles e direcionar para o entendimento 

dos conceitos envolvidos.

Depois da realiza��o do experimento, introduziu-se o conceito de corrente el�trica 

induzida (Lei de Faraday) e a ideia de oposi��o ao efeito que provoca o aparecimento dessa 

corrente (Lei de Lenz). Explicamos que a corrente el�trica � alternada, pois no galvan�metro a

uma intera��o entre o im� permanente e a bobina na qual gera um campo magn�tico devido �

corrente el�trica alternada, este campo magn�tico interage com o campo magn�tico gerado 

por um �m� permanente, fazendo com que o ponteiro do galvan�metro se deslocasse ora para 

a direita ora para a esquerda, dependendo da polaridade da corrente. Depois fizemos uma 

experi�ncia conectando os cabos do galvan�metro na pilha e o resultado da intera��o dos dois 

campos magn�ticos da bobina e do �m� permanente do galvan�metro, fez com que o ponteiro 

se desloque para a direita ou para a esquerda, dependendo da polaridade da corrente que � 

aplicada � bobina.

Posteriormente utilizando um applet para simular o fen�meno da lei de Faraday, foi 

mostrado aos alunos que aproximar ou afastar o �m� em uma espira conectada a uma l�mpada, 

a mesma come�ava a piscar.  Como consequ�ncia mais relevante da descoberta desse 

fen�meno o autor apresentou o gerador eletromagn�tico.

 3� Experi�ncia: gerador eletromagn�tico 

Ap�s demonstrar aos alunos como a energia el�trica pode ser gerada, a partir da 

movimenta��o de um �m� pr�ximo de uma espira, discutimos como a energia mec�nica se 

transforma em energia el�trica. Foi comentado como se d� a gera��o da eletricidade em usinas 

hidrel�tricas e logo em seguida, mencionamos o contexto hist�rico sobre o processo de 
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geração de energia. Para isto comentamos sobre a máquina a vapor, a pilha voltaica e a 
vantagem do gerador eletromagnético na produção de corrente de grande intensidade. 

Estas correntes podem ser enviadas para lugares distantes, por meios de fios metálicos.

Para a realização deste experimento, discutiu-se com os alunos um pouco sobre o  

conceito de corrente elétrica. Pois ela está presente em qualquer equipamento elétrico, desde a 

geração e transmissão de energia elétrica em uma usina hidroelétrica, até na utilização dessa 

energia nas residências. 

Um aluno foi chamado para realizar a experiência fez com que os alunos, no decorrer

da mesma, prestassem atenção na luz do gerador. Perceberam que quando girava a manivela a 

luz do led ficava piscando, pois a corrente é alternada. 

Figura VII: Experiência do gerador eletromagnético foi realizada na turma do 4º ano CAP UFRJ 2012.

Aproveitando-se o entendimento dos alunos aprofundamos alguns conceitos, 

explicamos que nas tomadas das residências, a freqüência com que a corrente se alterna é de 

60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. A transmissão em corrente alternada foi desenvolvida 

pelo Engenheiro Nicola Tesla, com ela, foi possível transmitir energia elétrica a longas 

distancias, com o uso de transformadores, que elevam a tensão a grandes valores nas linhas de 

transmissão, diminuindo perdas de energia devido ao conseqüente uso de correntes elétricas 

mais baixas.

 4º Experimento: Freio Magnético



- 27 -

Neste experimento os alunos foram informados da aplicação do freio magnético que é 

utilizado para facilitar as frenagens em geral, principalmente de trens, sendo uma inovação 

com bases no eletromagnetismo.

Essa demonstração foi interessante aos alunos para ilustrar e facilitar a apresentação 

dos conceitos, promovendo a estruturação de leis e princípios físicos associados ao 

experimento, estimulando os alunos a discutir e relacionar os conceitos abordados com o seu 

cotidiano, de modo que eles chegassem uma conclusão plausível.

Figura VIII: Experiência do freio magnética foi realizada na turma do 4º ano CAP UFRJ 2012.

 5º Experimento: acoplamento por arrasto magnético

Este último experimento despertou bastante curiosidade nos estudantes, estimulando-

os a pensar e intercambiar informações com o professor (autor) sobre os fenômenos físicos 

envolvidos.

4-2 Considerações sobre a realização dos experimentos

Este trabalho não teve por objetivo avaliar os estudantes, porém, verificamos bastante 

interesse dos alunos para a realização dos experimentos. Os alunos ficaram fascinados com o 

funcionamento de uma usina hidrelétrica, uma extensão imediata da demonstração do gerador. 

Essa demonstração, como havia previsto, permitiu apresentar algumas diferenças de corrente 

alternada e corrente contínua. Para complementar as ideias e os conceitos, algumas aplicações 

tecnológicas como o freio magnético e acoplamento por arrasto magnético foram 

apresentados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia deste trabalho foi contribuir para o desenvolvimento de novas formas de se 

apresentar um tema aos alunos, mais acessível à realidade da nossa escola atual. Devido à

grande desinteresse dos alunos pelo estudo da Física no ensino médio se deve, em geral, a 

falta de atividades experimentais que possam relacionar a teoria e a prática. A construção de 

um conjunto de atividades experimentais para demonstração da lei de Faraday a ser 

apresentado em sala de aula para o ensino da corrente alternada e suas aplicações no dia a dia,

deve privilegiar a compreensão das relações conceituais da disciplina, permitindo que os 

alunos manipulem objetos e ideias, e negociem significado entre si e com o professor, durante 

a aula, tornando uma oportunidade que o sujeito tem de extrair de sua ação as conseqüências 

que lhe são próprias e aprender com erros tanto quanto com os acertos. 

Ao contrário do que muitos professores ingenuamente pensam a visualização dos 

fenômenos apresentados não faz os alunos compreenderem ou descobrirem o que os provoca, 

mas os predispõe às vezes até os desafia a entender o que acontece. Essa predisposição para o 

entendimento cria e enriquece o intercâmbio de informações por meio dos quais o professor 

os explica, apresentando os modelos teóricos que a Física construiu pra explicá-los. Além 

disso, a utilização de uma metodologia de ensino fora do padrão tradicional, na qual são 

estimuladas perguntas e comentários, propicia o desencadeamento de ideias novas nos alunos 

e proporciona um clima ótimo em sala de aula.
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7 APÊNDICE
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Ap�ndice A

Neste ap�ndice est� inserido o contexto hist�rico da eletricidade e magnetismo

A.1 Descobrimento da eletricidade e magnetismo

A trajet�ria n�o foi f�cil e, por muito tempo, o magnetismo e a eletricidade trilharam 

caminhos completamente diferentes um do outro. A hist�ria tem in�cio no ano 600 a.C, 

quando Tales de Mileto5 d� o pontap� inicial para o estudo da eletricidade ao se tornar o 

primeiro pensador a chamar aten��o das propriedades de atra��o resultantes do atrito entre 

diferentes materiais, em particular o �mbar. Muitos s�culos depois, a partir de sua experi�ncia, 

diversos estudiosos voltaram seus esfor�os para a cria��o de um meio para produzir 

eletricidade continuamente. Essa busca era importante, pois o movimento cont�nuo de carga 

permitiria a execu��o de diversas experi�ncias. 

A segunda observa��o diz respeito ao comportamento de pedras encontradas na regi�o 

grega denominada de Magn�sia (que hoje pertence � Turquia). Essas pedras t�m a 

propriedade de atrair objeto de ferro. Elas s�o feitas de uma subst�ncia que hoje conhecemos 

por magnetita e sabemos ser um �xido de ferro (Fe3O4). Chamado na �poca de seu 

descobrimento de magnetos, algum tempo mais tarde elas receberam o nome de im�s. 

Inicialmente, a propriedade da magnetita despertou interesse maior do que o �mbar, 

por dois motivos. Em primeiro lugar, a propriedade do �mbar era tempor�ria, enquanto a da 

magnetita parecia ser permanente. Em segundo lugar, foi constatado que os im�s em forma de 

barra quando suspensos de modo que possam girar livremente, tende a se orientar, 

aproximando, na dire��o norte – sul.  Assim, a hist�ria do magnetismo ganha experi�ncias 

not�veis em meados do ano de 1260, quando um engenheiro da cruzada do ex�rcito franc�s, 

Pierre de Maricourt, passou a estudar as magnetitas recolhidas durante o caminho percorrido 

pelos soldados e a realizar experi�ncias com as pedras. Ele foi o primeiro pesquisador a 

cunhar o nome de p�lo para as extremidades norte e sul da pedra magn�tica.  Ao perceber a 

5 Foi o primeiro fil�sofo ocidental de que se tem not�cia. Ele � o marco inicial da filosofia ocidental. De 
ascend�ncia fen�cia, nasceu em Mileto, antiga col�nia grega, na �sia Menor ,atual Turquia,por volta de 624 ou 
625 a.C. e faleceu aproximadamente em 556 ou 558a.C.
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descoberta que tinha feito na experiência em que foi realizada com um imã em forma de 

esfera. Maricourt percebeu que uma pequena agulha de aço ficava em equilíbrio. Traçando 

sobre a esfera linhas tangentes a diversas direções tomadas pelas agulhas, ele percebeu que 

elas se encontravam em pontos opostos, de modo semelhante ao que fazem os meridianos da 

Terra. Dessa maneira, parece ter sido o primeiro a apresentar o conceito de polos de um imã.  

Maricourt escreveu para um amigo relatando as experiências realizadas e seus respectivos 

resultados. Nela, Maricourt detalhou como construir instrumentos usando imãs permanentes. 

Essa carta é considerada o primeiro artigo científico da história e Magnicourt ficou marcado 

como o primeiro cientista experimental da humanidade pelo pesquisador Roger Bacon, 

responsável pela estruturação do método experimental para validar estudos.

A.2 A junção das Ciências

Após séculos de estudos e pesquisas separados, a ligação entre magnetismo e 

eletricidade foi finalmente encontrada. O feito se deve ao professor dinamarquês da 

Universidade de Copenhague, Hans Christina Oersted, que, em 1819, observou que a agulha 

de uma bússola ao se aproximar de uma corrente elétrica mudava sua direção. Se a agulha 

magnética da bússola é guiada por um campo magnético, somente a existência de um campo 

como esse na corrente elétrica explicaria o fato. Assim, Oersted constatou que os dois 

fenômenos não são independentes, mas que um está no outro Assim, nasceu o 

eletromagnetismo, que une as duas ciências que antes existiam isoladamente. A percepção da 

existência do eletromagnetismo levou ao desenvolvimento de transformadores, motores e 

geradores elétricos e até mesmo da comunicação sem fio. 

A.3 A importância de Faraday

Os cientistas que estudavam eletricidade e magnetismo sabiam que a corrente elétrica 

produzia campo magnético. Mas, será que o campo magnético produziria corrente elétrica? A 

questão foi respondida exatamente no dia 29 de agosto de 1831 pelo físico e químico inglês, 

Michael Faraday. Contudo, foi um longo caminho até a solução do mistério.

O futuro pesquisador teve uma infância difícil e começou a trabalhar já aos 13 anos 

como auxiliar em uma livraria. O contato com os livros de ciência despertou a curiosidade do 

garoto que aprendeu ciência lendo todos os livros que foram permitidos em seu trabalho. 

Apesar do interesse, Faraday não havia realizado nenhum experimento até saber da descoberta 
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de Oersted. Dessa forma, a partir de 1820, Faraday, assim como diversos outros cientistas de 

sua época, entrou em contato com o eletromagnetismo. Seu conhecimento mais aprofundado 

sobre o fenômeno teve início quando se tornou assistente do professor, químico inglês e 

presidente do Royal Society, Humphry Davy. Faraday registrou todas as experiências 

relacionadas ao eletromagnetismo realizadas por Davy e as informações dadas por seu tutor 

em conferências durante sete anos. Seu trabalho em conjunto com Davy no Royal Society 

levou o editor da Revista Annals of Philosophy, importante publicação da época, a convidá-lo 

a escrever sobre o novo campo de pesquisas eletromagnéticas. Para redigir seu artigo, Faraday

reproduziu várias experiências, dando novas interpretações aos resultados. Foi assim que o 

cientista conseguiu entender melhor a experiência de Oersted e deu início a novos trabalhos 

usando fios condutores e imãs. O resultado foi à obtenção de movimento por interação de 

campo magnético, princípio que deu origem ao motor elétrico. A descoberta fez com que 

Faraday conseguisse o respeito da comunidade científica. 

Em 28 de dezembro de 1824, ele fez uma experiência que iniciou seu caminho para a 

descoberta da indução magnética. O objetivo do estudo era verificar se os imãs teriam algum 

efeito sobre correntes elétricas, já que o contrário já havia sido comprovado por Oersted. Para 

isso, colocou um imã em um solenóide ligado aos polos de uma pilha de volta. Em 29 de 

agosto de 1831, ele conseguiu observar a formação de uma corrente elétrica a partir de outra 

corrente. Meses depois, Faraday conseguiu obter corrente elétrica por meio da variação do 

campo magnético e conseguiu mais um feito: esse seria o embrião da criação do gerador, o 

dínamo. Com isso, Faraday formulou, a partir de observações sobre os fenômenos elétricos e 

magnéticos na produção de corrente elétrica, a chamada lei de indução eletromagnética ou lei 

de Faraday-Neumann-Lenz, que levou ao desenvolvimento do gerador de energia elétrica.

A.4 História da Ciência no ensino do processo de geração de energia elétrica. 

A máquina a vapor foi um elemento fundamental na Revolução Industrial, ocorrida 

aproximadamente entre 1760 e 1860. Porém, essa máquina apresentava dois inconvenientes. 

Em primeiro lugar, a energia produzida tinha que ser consumida no local onde estivesse a 

máquina, não podia ser enviado para locais muito distantes. Em segundo lugar, a máquina a 

vapor causava muita poluição: uma vez que cada indústria precisa ter suas próprias máquinas.

A invenção da pilha elétrica por Alessandro Volta, em 1860, criou a esperança de que 

esses inconvenientes pudessem ser superados pela substituição da energia do vapor pela 
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energia elétrica. Porém a energia da pilhas revelou-se insuficiente para movimentar as grandes 

máquinas indústrias. Era necessário ainda obter um modo de produzir energia elétrica em 

larga escala, o que por volta de 1860, devido à invenção dos geradores eletromagnéticos de 

corrente elétrica alternada. Esses geradores possibilitaram a produção de correntes de grande 

intensidade, que podiam ser enviadas para lugares muito distantes, por meio de fios metálicos

e foi responsável por um novo impulso às indústrias, sendo considerado um dos pilares da 

Segunda Revolução Industrial, ocorrida aproximadamente entre 1860 e 1914. Os geradores 

eletromagnéticos representam a aplicação prática de um fenômeno descoberto em 1831: a 

Indução Eletromagnética.


