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RESUMO 

 

Na sociedade atual, os conhecimentos que estão relacionados à área de 

ciências da natureza apresentam-se com certa importância, tanto no que diz 

respeito ao seu papel na compreensão sobre os equipamentos tecnológicos 

utilizados no dia-a-dia, quanto para uma melhor qualidade de vida. Esses 

conhecimentos também contribuem para maior participação social, além de 

melhorar a inserção do cidadão no mercado de trabalho, favorecendo o exercício 

da cidadania plena. A apropriação do conhecimento por parte dos alunos é 

marcada por desempenhos fracos constatados em exames nacionais e 

internacionais. E o ensino de ciências, e particularmente de física, desperta pouco 

interesse dos alunos. Nesse contexto, o ensino de física, e em particular o de 

Eletromagnetismo, encontram grandes desafios na sua execução, uma vez que os 

conceitos e fenômenos envolvidos são poucos intuitivos aos alunos, além de 

requerer grande capacidade de abstração. O ensino de física na educação básica 

apresenta excessivo conteúdo expositivo, permeado de cálculos matemáticos, 

dificultando a compreensão dos fenômenos em si. Além disso, as práticas 

experimentais que poderiam auxiliar numa aprendizagem potencialmente mais 

significativa, apresentam diversas dificuldades na sua execução. A fim de 

proporcionar uma metodologia mais participativa e motivadora aos estudantes, 

propomos a utilização de dispositivos confeccionados com materiais de baixo custo 

relativo, numa sequência de atividades pré-determinadas que proporcione aos 

estudantes, uma melhor visualização de alguns dos fenômenos eletromagnéticos, 

pretendendo-se, assim, uma aprendizagem potencialmente mais significativa. 

Como produto associado a esta Dissertação, elaboramos um documento a parte, 

q u e  p o d e r á  ser utilizado por docentes do 3º ano do Ensino M é d i o ,  a  f i m  

d e  p o s s i b i l i t a r  a  aplicação dessa proposta em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Materiais de Baixo Custo, Experimentação, 

Eletromagnetismo. 
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ABSTRACT 

 

In today's society, knowledge related to the field of natural sciences is of some 

importance, both in terms of its role in understanding the technological equipment 

used in everyday life and in life. This knowledge also contributes to greater social 

participation, besides improving the insertion of the citizen in the labor market, 

favoring the exercise of full citizenship. Students' appropriation of knowledge is 

marked by poor performance in national and international examinations. And the 

teaching of science, and particularly of physics, arouses little interest among 

students. In this context, the teaching of physics, and in particular that of 

Electromagnetism, find great challenges in its execution, since the concepts and 

phenomena involved are few intuitive to the students, besides requiring great 

capacity for abstraction. The teaching of physics in basic education presents 

excessive expository content, permeated by mathematical calculations, making it 

difficult to understand the phenomena per se. In addition, the experimental practices 

that could help a potentially more significant learning, present several difficulties in its 

execution. In order to provide a more participatory and motivating methodology for 

students, we propose the use of devices made with materials of low relative cost, in a 

sequence of predetermined activities that give the students a better visualization of 

some of the electromagnetic phenomena, , thus potentially more meaningful learning. 

As a product associated with this Dissertation, we have prepared a separate 

document, which can be used by teachers of the 3rd year of High School, in order to 

enable the application of this proposal in the classroom. 

 

Keywords: Physics Teaching, Low Effective Cost Materials, Experimentation, 

Electromagnetism. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, os conhecimentos próprios que estão relacionados à 

área de ciências da natureza apresentam-se investidos de certa importância, tanto 

no que diz respeito de maior compreensão sobre os equipamentos tecnológicos 

utilizados no dia a dia, quanto para melhor qualidade de vida, permitindo uma 

participação social ativa, além de melhorar a inserção, com certa qualificação do 

cidadão no mercado de trabalho, permitindo um melhor exercício da cidadania 

plena. 

Em contrapartida, o ensino de física na educação básica ainda se encontra 

num estágio de excessivo conteúdo expositivo, com demasiada quantidade 

repetitiva de exercícios, permeado de cálculos matemáticos, que ao invés de 

auxiliar na descrição e compreensão dos fenômenos físicos, parece dificultá-las. 

Não se está dizendo, com isso, que se deva abandonar a formulação da linguagem 

matemática no estudo da física, uma vez que ela é uma ferramenta poderosa para 

a descrição dos fenômenos naturais, favorecendo melhor compreensão da 

natureza e, ainda, permitindo certas previsibilidades, confirmações e/ou refutações 

de hipóteses. Ocorre que em muitos casos o estudo da física, no ensino médio, 

resume-se a “como se calcula”, negligenciando-se a natureza do fenômeno, o seu 

significado e como pode ser observado no dia a dia. Desse modo, percebe-se certo 

distanciamento entre os conteúdos que são ministrados em sala de aula e a 

realidade do aluno (CLEMENT, 2002). 

A sala de aula, na sua essência no que diz respeito aos trabalhos realizados 

dos professores de física e para aqueles que constantemente e incansavelmente 

buscam novas metodologias que possam facilitar e tornar o aprendizado na sua 

área de atuação, mais significativo, serviu de inspiração para a escolha do tema 

desta dissertação. A motivação para o desenvolvimento deste trabalho é a 

constante busca por novas metodologias para o ensino de física, que venham 

facilitar e dinamizar sua aprendizagem por parte dos alunos durante o curso do 

ensino médio. 

Atualmente, parece haver um consenso em relação ao ensino e 

aprendizagem da física, no citado ensino, quanto à resolução de problemas 

envolvendo excessivamente cálculos matemáticos utilizados nas exposições das 
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aulas, constatando-se que esta abordagem não é tão eficiente como se supunha, 

em detrimento dos aspectos conceituais envolvidos nos fenômenos naturais. 

De maneira tradicional, o ensino de eletricidade e magnetismo é geralmente 

ministrado apenas no 3º ano do ensino médio e com objetivos muito específicos e 

por muitas vezes, desvinculados da realidade do aluno. Percebe-se um demasiado 

estudo quanto à eletrostática, comparativamente ao de eletromagnetismo 

propriamente dito, além de relacioná-lo muito pouco às suas aplicações na 

sociedade atual. 

Ultimamente, tem sido muito abordado os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), quanto às habilidades específicas em determinadas áreas do 

conhecimento, ensino por competências, busca das denominadas 

interdisciplinaridades etc., porém, pouco se tem feito quanto ao esclarecimento aos 

professores sobre esses documentos, seus regimentos e, ainda, sobre o 

significado da sua terminologia. Assim, apresentamos algumas sugestões de 

formas alternativas que auxiliem no sentido de tornar as práticas em sala de aula 

mais interessantes, empolgantes e participativas, uma vez que a referida proposta 

poderá proporcionar aos professores um material que apresenta como foco 

principal um trabalho baseado em atividades experimentais e a participação ativa 

dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, bem como nas 

implementações das propostas dos PCN+ (BRASIL, 2002), onde se encontram 

sugestões de formas alternativas que auxiliem no sentido de tornar as práticas em 

sala de aula mais interessantes, empolgantes e participativas, uma vez que estas 

são direcionadas para algo mais significativo, tanto para o professor quanto para o 

aluno, resgatando assim, um ambiente onde desperte o interesse da formação do 

cidadão, conforme preconiza as determinações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1999). 

Grande parte dos professores de física acredita na experimentação como 

instrumento de ensino que estimula e motiva o aluno. Os alunos também apontam 

a experimentação como uma atividade prazerosa, atrativa e lúdica. Ocorre, porém, 

que muitas vezes as aulas que propõem experimentos são tratadas de forma 

tradicional, no sentido de coleta de dados ou ainda, verificações de conceitos, 

como encontramos em Borges (2002), em que o professor detém toda a 

informação e a prática acaba sendo conduzida apenas como caráter informativo ou 

ainda para coleta de dados que muitas vezes são desvinculados de um propósito
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maior. Embora muitas vezes as práticas experimentais sejam realizadas de forma 

tradicional, ainda assim possuem um importantíssimo papel nas práticas de ensino. 

Neste trabalho, percebemos a sua abrangência não apenas para os alunos como 

também aos professores, uma vez que as atividades propostas não se aplicam 

apenas ao eletromagnetismo, como também pode ser utilizado para promover uma 

melhor compreensão dos assuntos estudados em eletricidade, proporcionando 

discussões e a formação de opiniões sobre eles. Além disso, possibilita o 

questionamento sobre o que se vê, refletir e formular hipóteses acerca dos 

fenômenos eletromagnéticos, favorecendo deste modo, a obtenção de parâmetros 

para discussões que antes eram desconhecidas. 

Quanto à escolha de se utilizar materiais de baixo custo (comparado ao 

custo dos equipamentos que são utilizados em laboratórios), na confecção dos 

dispositivos utilizados nas atividades, o objetivo foi mostrar aos alunos que os 

aparelhos e equipamentos sofisticados são aprimoramentos de engenharia de 

dispositivos muitas vezes simples, no sentido de aperfeiçoar a aplicação dos 

fenômenos de maneira que se permita obter melhores desempenhos, além de 

proporcionar lucros com as vendas desses equipamentos, que são largamente 

utilizados pela sociedade contemporânea. Encontramos em Borges (2002), que em 

muitas escolas existem laboratórios com equipamentos, muitos deles com custos 

elevados, e que por razões econômicas, não são utilizados de maneira apropriada. 

Ou porque os professores não preparam as práticas com objetivos claros para os 

alunos, ou ainda, não possuem uma formação adequada para esse fim. 

Devemos entender que a expressão “materiais de baixo custo”, refere-se 

aos materiais que foram utilizados na confecção dos dispositivos que compõem o 

produto, fruto do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, a ser 

aplicado, comparativamente aos equipamentos que são utilizados nos laboratórios 

de física e vendidos por empresas especializadas no assunto. Encontra-se no 

apêndice I, uma listagem de alguns desses materiais e seus valores médios 

praticados no mercado. 

Nessa linha de pensamento, a melhor abordagem para o desenvolvimento 

das atividades propostas é a Sequência de Ensino Investigativo (SEI), por permitir 

posicionar o aluno frente a frente aos problemas a serem resolvidos, 

proporcionando a troca de ideias entre os estudantes, o desenvolvimento de 

atitudes de cooperação além da interação social, uma vez que, existindo diferentes 
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experiências e diferentes saberes, as descobertas podem se revestir de grande 

exercício de cidadania. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de 

ensino na área de eletromagnetismo para o ensino médio, utilizando-se sete 

dispositivos confeccionados com materiais de baixo custo relativamente aos 

equipamentos de laboratórios e suas respectivas atividades pertinentes a cada um 

deles, segundo as quais, pretende-se disponibilizar aos alunos, uma oportunidade 

para a observação dos fenômenos pertinentes a esta área do conhecimento, e que 

não são tão intuitivos como as demais, bem como ampliar essas observações no 

cotidiano dos estudantes. Espera-se que a partir desses dispositivos e suas 

respectivas atividades que serão propostas, possam contribuir para que as escolas 

públicas do estado do Rio de Janeiro passem a contemplar de modo mais 

abrangente possível, os aspectos mais fundamentais do eletromagnetismo a fim de 

possibilitar aos alunos, a aquisição de uma visão mais apropriada da necessidade 

do conhecimento destes conteúdos de forma integrada aos novos anseios da 

sociedade contemporânea. 

O presente trabalho está divido da seguinte maneira: 

No capítulo 1, apresentam-se as justificativas e os objetivos da proposta 

para o ensino de eletromagnetismo no ensino médio. 

No capítulo 2, é realizada uma revisão bibliográfica da literatura, onde são 

abordados alguns pontos considerados importantes do Currículo Nacional para o 

Ensino, de um modo geral, e também para o ensino de física no nível médio, 

destacando-se os conteúdos específicos de eletromagnetismo, que é o foco deste 

trabalho. Ainda neste capítulo, discorre-se sobre atividades experimentais no 

ensino de Ciências e no ensino de Eletromagnetismo. Posteriormente, abordam-se 

alguns conceitos pertinentes à área da Aprendizagem Potencialmente Significativa 

em que se destacam, entre outros, os principais conceitos encontrados nos 

trabalhos de David P. Ausubel, bem como nos seus desdobramentos nas 

atividades experimentais. 

No capítulo 3, se apresenta a metodologia utilizada no contexto da 

pesquisa, e a estruturação das atividades. 

No capítulo 4, discorre-se quanto à implementação das atividades em sala 

de aula e apresentam-se os resultados obtidos realizando uma breve discussão.
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Por fim, exibisse a conclusão do trabalho apresentado e as referências 

bibliográficas, seguidas dos Apêndices e Anexos. 
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CAPÍTULO 2 

QUESTÕES SOBRE O ENSINO DE FÍSICA 

 

2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Utilizando-se de um breve histórico sobre a origem e o processo de 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação brasileira, 

busca-se a compreensão sobre as tendências básicas apontadas pelo Ministério 

da Educação e sobre a fundamentação dos mesmos. 

Com a participação do Brasil na Conferência Mundial de Educação para 

Todos, na Tailândia, ocorrida no ano de 1990 e que foi organizada pela Unesco, 

Unicef, PNUD e Banco Mundial e da Declaração de Nova Délhi, assinada pelos 

nove países em desenvolvimento de maior contingente populacional do mundo, 

resultaram posições consensuais na luta em satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem para todos, capaz de tornar universal a educação fundamental e de 

promover a ampliação das oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e 

adultos (BRASIL 1999). 

Partindo dos estados e municípios brasileiros e de uma análise realizada 

pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais além de contatos com 

informações relativas a experiências de outros países, inicia-se o processo de 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, (BRASIL 1999). A partir de 

então, formulou-se uma proposta inicial, apresentada como uma versão preliminar, 

passando por um processo de discussão a nível nacional, no biênio 1995 e 1996. 

Participaram dessa discussão, docentes de universidades públicas e particulares, 

técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação, instituições 

representativas das diferentes áreas do conhecimento, especialistas e educadores. 

Cerca de setecentos pareceres foram elaborados sobre a proposta inicial, 

servindo, assim, de referência para a sua reelaboração (BRASIL 1999). 

Em inúmeros encontros regionais, que foram organizados pelas delegacias 

do MEC, foram promovidas discussões sobre a proposta, com a participação de 

professores do ensino fundamental, técnicos de secretarias municipais e estaduais 

de educação, membros de conselhos estaduais educação, representantes de 

sindicatos e entidades ligadas ao magistério, resultando em muito boa contribuição 

para a elaboração do documento. Essas ações permitiram a inserção das
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 universidades e faculdades de educação na melhoria do ensino nas séries iniciais, 

quanto à elaboração de novos programas de formação de professores, vinculados 

à implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Das análises, críticas e sugestões aos pareceres recebidos no que diz 

respeito aos conteúdos dos documentos, apontaram para a necessidade de uma 

nova proposta de educação nacional, sendo elaborados, então, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais que contempla todas as disciplinas consideradas essenciais 

no ensino fundamental e do ensino médio. 

No presente trabalho, concentraremos nossa atenção especialmente (mas 

não exclusivamente), ao que estabelecem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino de física, particularmente no 3º ano do nível médio. 

 

2.2 Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de física 

 

No seu Art. 36, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera 

o ensino médio como a "etapa final da educação básica", caracterizando-o quanto 

a sua terminalidade. Assim, os cidadãos passam a ter assegurada a oportunidade 

de aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, além de 

possibilitar o prosseguimento de estudos, garantindo uma educação básica 

qualificada para o trabalho e para a cidadania, ou seja, fornecer ao educando 

elemento que permitam que ele continue aprendendo, desenvolvendo a 

compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos. Podemos citar a resolução Nº. 03/98, do Conselho Nacional de 

Educação, que organiza as áreas do conhecimento, incluindo a física na área das 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 1999). 

O que se percebe, em grande escala é que o ensino de física está longe de 

ser ministrado conforme essas prescrições, uma vez que o ensino, de maneira, 

deve preparar o estudante para o vestibular, levando-se em consideração que 

todos os alunos deverão dar continuidade aos seus estudos apenas em cursos 

superiores, porém em outras áreas do conhecimento. Assim apresenta o 

conhecimento como um produto acabado, confundindo esses como frutos de 

mentes privilegiadas como a de Galileu, Newton ou Einstein, dando a impressão 

aos alunos que todos os problemas significativos já foram resolvidos. Com uma 

lista de conteúdos demasiadamente extensa que impede ou dificulta o 
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aprofundamento necessário e a possibilidade de um diálogo construtivo, (BRASIL, 

1999). Entre, outros, estes são os motivos principais que justificam a mudança no 

atual ensino de física.  

De acordo com os PCN 

 

O ensino de física deve contribuir para a formação de uma cultura científica 

efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e 

processos naturais (BRASIL, 1999, p.22). 

 

É preciso rediscutir o que (qual física) e como ensinar para possibilitar uma 

melhor compreensão do mundo e uma formação mais adequada para a 

cidadania. Sabemos todos que, para tanto, não existem soluções simples ou 

únicas, nem receitas prontas que garantam o sucesso. Essa é a questão a 

ser enfrentada pelos educadores de cada escola, de cada realidade social, 

procurando corresponder aos desejos e esperanças de todos os 

participantes do processo educativo, reunidos através de uma proposta 

pedagógica clara. É sempre possível, no entanto, sinalizar aqueles aspectos 

que conduzem o desenvolvimento do ensino na direção desejada (BRASIL, 

1999, p.23). 

 

Não se trata, no entanto, de elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, 

mas, sobretudo, de dar ao ensino de física, novas dimensões. Isso significa 

promover um conhecimento contextualizado e integrado à vida dos 

estudantes. Apresentar uma física que explique a queda dos corpos, o 

movimento da lua ou das estrelas no céu, o arco íris e também os raios 

laser, as imagens, as imagens da televisão e as formas de comunicação. 

Uma física que explique os gastos da "conta de luz" ou o consumo diário de 

combustível e também as questões referentes ao uso das diferentes fontes 

de energia em escala social, incluída a energia nuclear, com seus riscos e 

benefícios (BRASIL, 1999, p.23). 

 

Uma física que discuta o universo e sua evolução, que trate do refrigerador 

ou dos motores de combustão, das células fotoelétricas, das radiações presentes 

no dia a dia, mas também dos princípios gerais que permitam generalizar todas 

essas compreensões. Ou seja, com um significado que o aluno possa perceber no 

momento em que aprende, e não em um momento posterior ao aprendizado. 

Em um artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) 

intitulado "Ensino de Física no Brasil: Retrospectiva e Perspectivas" (MOREIRA, 

2000), é realizada uma retrospectiva sobre o ensino de física dos anos 60 aos dias
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 atuais, além de uma discussão sobre os aspectos de um futuro próximo. De 

acordo com o autor, nos anos 60 e 70 o ensino de física esteve calcado e 

centralizado nos livros didáticos. 

 

Eram bons os livros, sem dúvida, mas, hoje, podem ser considerados 

exemplares de um paradigma, o dos livros, que foi substituído por outro, o 

dos projetos. Por representar uma mudança de paradigma, é que a física do 

PSSC – Physical Sciences Study Commitee – é um bom referencial para 

início de conversa em relação ao ensino de Física no Brasil (MOREIRA, 

2000a). 

 

Quanto à metodologia que predomina no ensino de física nos dias atuais: 

 

Digo "não deveria", porque, agora me referindo apenas à realidade 

brasileira, muito do ensino de física em nossas escolas está, atualmente, 

outra vez referenciado os livros, porém de má qualidade – com muitas 

cores, figuras e fórmulas – e distorcido pelos programas de vestibular; 

ensina-se o que cai no vestibular e adota-se o livro com menos texto para 

ler (MOREIRA, 2000b). 

 

Ainda no referido artigo, Moreira fala sobre as perspectivas para o ensino de 

física na escola secundária com os PCN (BRASIL, 1999), que traçam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em física, dentre as quais 

destacamos: 

 

Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas do 

saber científico. Trata-se, pois, de ensinar física como construção, 

modelagem, de significados. Física para a cidadania, física significativa". 

(MOREIRA, 2000c). 

 

Se considerarmos que o ensino médio é uma educação básica e que a 

maioria dos alunos que passam por ele não pretende serem cientistas, então os 

objetivos e a prática da disciplina nesse curso devem contemplar as necessidades 

da maioria dos estudantes brasileiros, conforme versa os PCN (BRASIL, 1999, 

p.29), quanto as competências e habilidades a serem desenvolvidas em física. 

Assim, através desse desenvolvimento, pretende-se que seja rediscutido como e o 

que ensinar em física para promover melhor compreensão do mundo relacionada a
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diversos fenômenos físicos que ocorrem no nosso dia a dia, bem como a ampla 

diversidade de aplicações tecnológicas. 

 

2.3 Os PCN+ e o ensino de física 

 

Tendo em vista as visíveis transformações por que passa a sociedade 

contemporânea, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/ 1996), 

aponta para uma necessidade da reforma, em todos os níveis educacionais, 

inspirados nessas transformações. 

Levando-se em consideração os aspectos éticos, estéticos, políticos e 

pedagógicos da LDB/ 1996, implementadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM), sendo, portanto, de cunho obrigatório o seu 

conhecimento por todo o pessoal envolvido no processo educacional. 

Especificamente para o ensino de nível médio, foram elaborados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999) e, recentemente, os 

PCN+ (BRASIL, 2002), os quais oferecem subsídios aos professores para a 

implementação da reforma pretendida e são divididos por áreas de conhecimento, 

a fim de facilitar, conforme as DCNEM, um trabalho interdisciplinar. 

No entanto, percebe-se a existência de um hiato entre o que está proposto 

nos documentos e a prática escolar, cuja superação mostra-se extremamente 

complexa. Segundo Ricardo (2003, p.8): 

 

Um dos pontos centrais da LDB é a nova identidade dada ao ensino médio 

como sendo a etapa final do que se entende por educação básica. Ou seja, 

espera-se que ao final desse nível de ensino o aluno esteja em condições 

de partir para a realização de seus projetos pessoais e coletivos. 

 

Nesse artigo, "A contribuição da física para o novo ensino médio", 

Kawamura e Hosoume (2003) encontram-se novas ideias merecedoras de reflexão 

sobre o ensino de física, a saber: 

 

As mudanças em educação estão sendo acompanhadas por um novo 

vocabulário, que inclui conceitos como contextualização, 

interdisciplinaridade, competências e habilidades (KAWAMURA; 

HOSOUME, 2003a). 
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O objetivo da escola média deve, nos dias de hoje, estar voltado para a 

formação de jovens, independente de sua escolaridade futura (KAWAMURA 

& HOSOUME, 2003b). 

 

Nesse novo ensino médio, os PCN+ (BRASIL, 2002), nos termos da lei, de 

sua regulamentação e de seu encaminhamento, deixa de ser um simples curso 

preparatório para o ingresso no ensino superior ou estritamente profissionalizante, 

assumindo a responsabilidade em complementar a educação básica. Ou seja, 

preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado 

permanente, em um eventual prosseguimento dos estudos ou, ainda, diretamente 

no mercado de trabalho. 

Consideramos estar formado para a vida, pressupõe muito mais do que 

reproduzir dados, denominar classificações ou identificar símbolos. Cabe aqui a 

pergunta: Quais seriam os reflexos dessa postura no ensino de física? Segundo 

Kawamura e Hosoume (2003), encontramos que 

 

Um primeiro aspecto importante é pela própria necessidade de explicar e 

discutir objetivos. Não que antes eles estivessem presentes, mas, apenas, 

não eram tão discutidos. Ensinar física era fazer compreender aos alunos 

uma série de conhecimentos, ainda que de forma resumida, que seriam 

mais tarde retornados de forma mais completa na continuação de seus 

estudos (KAWAMURA; HOSOUME, 2003a). 

 

O conjunto desses conhecimentos estavam pré-determinados nos livros 

didáticos e no coletivo das pessoas, de uma forma tão completa que parecia 

não haver espaço para outras escolhas: cinemática, dinâmica, estática, 

eletrostática etc. Essa era a Física. No entanto, fixar objetivos implica em 

definir estratégias para alcançá-los e em selecionar conteúdos 

(KAWAMURA; HOSOUME, 2003b). 

 

Conteúdos proposto, como veremos, não em função da lógica da Física, 

mas em decorrência da proposta de educação e da lógica do ensino. A 

educação vem, ainda que muito vagarosamente, voltando a ocupar seu 

espaço, pois educar é mais que ensinar conhecimentos: é promover o 

desenvolvimento dos estudantes, é possibilitar a construção de uma ética, é 

expor os valores em que acreditamos e discuti-los (KAWAMURA; 

HOSOUME, 2003c). 
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Resumindo, o que muda para o ensino de física? 

A Física como um conjunto de conhecimentos estruturados permanece 

sendo a mesma, com todos os elementos pertinentes, ou seja, leis e princípios 

reconhecidos e estabelecidos, ainda que em contínuo processo em incorporar 

novos conhecimentos e estabelecendo novas descobertas. Deve ser levada em 

consideração a existência de dois campos distintos: a Física dos físicos e a Física 

do ensino médio, pois certamente, há um longo percurso entre elas. 

É possível estabelecer critérios para novas escolhas no ensino de física no 

ensino médio, desde que sejam bem pensados no sentido de uma seleção desses. 

Poderiam, entre outras condições, deixar de considerar o que um futuro 

profissional vai precisar saber para a sua formação universitária, passando o 

referencial para o que precisará saber um jovem a fim de atuar e viver 

solidariamente em um mundo tecnológico, complexo e em transformação 

(KAWAMURA; HOSOUME, 2003, p.24). 

De forma bastante resumida, poderíamos dizer que as principais 

consequências das mudanças propostas é menos preocupação com a lista de 

tópicos a serem ensinados, e concentrar-nos a atenção nas competências em 

física as quais se desejam promover. Assim, deveremos identificar quais 

competências caracteriza o saber da Física e concentrar nossos esforços para 

desenvolvê-las. 

No que diz respeito a competências, existe grande discussão deste tema na 

literatura atual a respeito do que seriam, bem como sobre as denominadas 

habilidades. Neste contexto, destaca-se o livro: A pedagogia das competências: 

Autonomia ou adaptação. A questão é que não existe um aprofundamento desses 

conceitos, uma vez que existem grandes controvérsias levando a entendimentos 

diferentes. É possível fazer uso de exemplos concretos, estabelecendo na prática 

uma linguagem comum (RAMOS; CORTEZ, 2001). Deste ponto de vista, 

deparamo-nos com as seguintes questões: quais as competências que o ensino de 

Física deve promover? Quais são as características que reconhecemos como 

específicas de saber física e que podem ser consideradas como essenciais para 

uma formação nessa área?  

As dificuldades em responder essas questões são que não há uma listagem 

confiável e completa, ou seja, na é possível elencar oficialmente as denominadas 

competências. 
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Os PCN+ sugerem que para permitir um trabalho mais integrado entre todas 

as áreas de ciências da natureza, e destas com linguagem e códigos e ciências 

humanas, as competências em Física são organizadas de forma a explicar os 

vínculos com essas outras áreas. Assim, há competências relacionadas 

principalmente com a investigação e compreensão dos fenômenos físicos, 

enquanto há outras que dizem respeito à utilização da linguagem física e de sua 

comunicação ou, ainda, que tenham a ver com sua contextualização histórica e 

social. 

O desenvolvimento das competências e habilidades em Física, aqui 

comentados, integra os objetivos a serem atingidos pela escolarização em nível 

médio. Para isso, é necessário que se desenvolvam atividades que envolvam os 

diferentes assuntos, conhecimentos e informações. Para a organização dessas 

atividades, deve-se privilegiar a escolha de conteúdos adequados aos objetivos em 

torno dos quais seja possível estruturar e organizar o desenvolvimento das 

habilidades, competências, procedimentos conhecimentos, atitudes e valores 

desejados (PCN+, BRASIL, 2003, p.16). 

Os temas de trabalho, na medida em que articulam conhecimentos e 

competências, transformam-se em elementos estruturadores da ação pedagógica, 

ou seja, em temas estruturadores, conforme o PCN+ (BRASIL, 2002, p.24), o qual 

chama a atenção quanto a investigação e compreensão, bem como as estratégias 

para o enfrentamento de situação-problema, com as suas respectivas interações, 

relações, funções, invariantes e transformações. Ainda no PCN+ (BRASIL, 2002 

p.76), encontramos o tema relativo a equipamentos elétricos e telecomunicações, 

que faz parte do estudo a ser investigado na presente proposta de trabalho, além 

das Unidades Temáticas, versando sobre a compreensão, reconhecimento e 

conhecimento dos fenômenos elétricos e magnéticos no funcionamento de motores 

e geradores elétricos. 

 

2.4 Atividades experimentais no ensino de ciências e no ensino de 

eletromagnetismo 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio (BRASIL, 2000, 

p.13) estabelecem que o ensino de Ciências deve propiciar ao educando 

"compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 
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desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade." 

Muitas das teorias da aprendizagem sugerem que o educando seja o 

protagonista da sua própria aprendizagem e que a construção do saber é um 

processo interativo e social. Assim, toda metodologia que vise o desenvolvimento do 

educando com sua aprendizagem deve ser motivadora. Então: 

 

A liberdade de testar hipóteses presente nos exercícios experimentais como 

tentativas de soluções dos desafios propostos, dá chance de propor 

diferentes meios ou caminhos para chegar ao resultado desejado. 

Diferentes exercícios e diferentes caminhos para solução oferecerão 

condições ao estudante no desenvolvimento de táticas e estratégias que 

possam ser utilizadas em outras situações (ALVES, 2002, p.4). 

 

Portanto, faz-se necessário o planejamento de atividades que possibilite ao 

aluno explorar e questionar sobre os temas abordados em sala de aula. Nesse 

sentido, a experimentação é uma importante ferramenta pedagógica, uma vez que 

desperta a curiosidade dos educandos, promovendo o debate, tornando-os ativos no 

processo ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos. 

 

A medida que se planeja experimentos com os quais é possível estreitar o 

elo entre motivação e aprendizagem, espera-se que o envolvimento do 

aluno seja significativo e, com isso, acarrete evoluções em termos 

conceituais. (FRANCISCO JR, 2008, p.34). 

 

Percebe-se, nos documentos referenciados anteriormente, PCN e PCN+, a 

necessidade de um ensino que inclua nos seus desdobramentos, uma rotineira 

utilização de atividades experimentais, a fim possibilitar maior sucesso no decorrer 

dos estudos dos alunos do ensino médio, elegendo-as como uma das ferramentas 

a serem utilizadas na implementação desses documentos. 

Quanto ao que cabe ao professor de física, é apresentar sua disciplina 

aproximando-a do cotidiano do aluno, tornando-a mais lúdica, interativa, menos 

seguidora dos livros didáticos e mais informativa e reflexiva, favorecendo aos 

estudantes, maior possibilidade em interpretar e assimilar novos conhecimentos 

sobre conteúdos científicos. 
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O ensino de física tem-se realizado frequentemente mediante a 

apresentação de conceitos, leis e "fórmulas", de forma desarticulada, localizando-

se à parte do mundo real que é vivenciado pelos estudantes e professores. Ao 

longo do tempo, privilegiou-se muito a teoria e a abstração, desde o início dos 

estudos, ao invés de proporcionar um desenvolvimento gradual da abstração 

utilizando-se de práticas e exemplos concretos. 

Sabemos que no ensino de física, a experimentação possui uma grande 

variedade de enfoques e finalidades, que podem auxiliar professores e 

pesquisadores da área de ensino, compreender as várias possibilidades e 

tendências dessas atividades, proporcionando aos alunos promover percepções de 

inter-relacionamento entre a ciência e a natureza, como mostra os trabalhos de 

Araújo & Abib (2003). 

Atualmente existe uma grande quantidade de trabalhos publicados versando 

sobre experimentação. Percebe-se a partir daí que o ensino de física e das 

ciências, em geral, passa por uma crise. Há anos o modo de ensinar ciências, 

geralmente reduz-se apenas à sala de aula tradicional, ou seja, geralmente quadro 

e giz. Obviamente, essa crise não é causada por um determinado fator específico, 

considerando que “entre os atores dominantes desta crise eu cito: os alunos, os 

professores de ciências, os dirigentes da economia, os pais, os cidadãos (sejam 

trabalhadores manuais ou outros) etc., onde cada um tem sua parcela de 

responsabilidade” (FOUREZ, 2003, p. 110). 

Borges (2002) chama a atenção quanto ao fato de não existir tradições de 

ensino suficientemente estáveis. O ensino tradicional de ciências, que obriga o 

aluno a ver o mundo com os mesmos olhos de um cientista ao invés de ajudá-los a 

compreender melhor o mundo em que vive, tem se mostrado pouco atraente. Esse 

fato permite perceber que o aumento da procura na área das ciências humanas, 

em cursos superiores, está cada vez mais comum.  

A experimentação permite o estabelecimento de uma ponte entre a teoria e 

a prática, uma vez que determinados conceitos sobre certos fenômenos não são 

tão intuitivos no dia a dia dos alunos, como, por exemplo, os fenômenos de 

indução eletromagnética. "Piaget, em sua teoria do desenvolvimento cognitivo, 

propõe que o ensino deve ser acompanhado de demonstrações e ações, e sempre 

que possível permitindo aos alunos a possibilidade de agir"- (MOREIRA, 1999. 

p.105). Seguindo essa linha, encontramos em Borges:
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A ciência, em sua forma final se apresenta como um sistema de natureza 

teórica. Contudo, é necessário que procuremos criar oportunidades para 

que o ensino experimental e o ensino teórico se efetuem em concordância, 

permitindo ao estudante integrar conhecimento prático e conhecimento 

teórico. (2002, p.298). 

 

Atualmente, comenta-se muito sobre a revolução da informação, que é uma 

das características do deste século. Certamente, este fato não seria possível sem 

a eletricidade. A influência da eletricidade não se faz presente apenas em relação 

à informática e seus dispositivos eletrônicos, como também no cotidiano e, ainda 

em outros aspectos, tais como da iluminação elétrica ao automóvel e ainda em 

tantas outras que apenas são percebidas quando da sua falta ao ser interrompido 

o fornecimento de energia elétrica, como, por exemplo, na conservação de 

alimentos sob refrigeração e também em elevadores. A importância da eletricidade 

e do magnetismo não se limita apenas à sua disponibilidade, mas também no 

conhecimento das leis que regem esses fenômenos, e ainda a sua influência em 

certos tipos de materiais. Tais considerações são relevantes quanto ao 

desenvolvimento tecnológico. 

A questão principal é o modo de como é ensinado o eletromagnetismo. 

Pressupõe-se que os alunos entendam o que o professor esteja falando, na sua 

integridade. Verifica-se, porém que tal fato não se reveste em verdade. Os livros 

didáticos muitas vezes contêm informações equivocadas sobre os fatos históricos 

em que se deu o desenvolvimento do eletromagnetismo. Podemos citar, como 

exemplo, o fato de que Oersted verificou que a agulha de uma bússola se movia 

quando estava próxima a um fio conduzindo corrente elétrica. Na verdade, 

segundo a história do eletromagnetismo, tal fato não bem assim. Não fica muito 

claro, como por exemplo, quais foram as razões que levaram Oersted a realizar 

este experimento. Desta forma, não se pode atribuir sua descoberta a um mero 

caso de sorte (MARTINS, 1986). A relação entre os fenômenos elétricos e 

magnéticos já era observada muito antes do experimento de Oersted, realizado em 

1820. Por volta do século XVI, já se observava que as bússolas sofriam 

perturbações durante as tempestades, ou seja, já se tinha conhecimento dessa 

relação. A busca por respostas estimulava experiências buscando novas 

interações entre eletricidade e magnetismo, “[…] mas a procura não era totalmente 

cega: havia uma suposição sobre as semelhanças entre as simetrias dos 
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fenômenos elétricos e magnéticos” (MARTINS, 1986, p. 93). Da obra do citado 

autor, encontramos referências do próprio Oersted, de seus originais (ORSTED, 

1820, Experiências sobre o efeito do conflito elétrico sobre a agulha magnética, 

1986, p. 116-120). 

Um cientista, contemporâneo a Oersted, François Jean Arago (1786 – 1853) 

descreveu seu trabalho para a Academia de Ciências de Paris. O experimento 

causou muita descrença à Academia. A causa de tanta descrença e espanto pela 

comunidade científica era porque o experimento contrariava as ideias de simetria 

da época. 

Outros pesquisadores estavam tentando formular suas próprias explicações 

para o fenômeno e, Ampère em setembro de 1820, publicou um trabalho na 

Academia de Ciências mostrando que “[…] esse desvio era devido às ações 

conjuntas do fio e da Terra sobre a agulha […]” (ASSIS; CHAIB, 2011, p. 210). Se 

fosse eliminada a ação magnética da Terra, a agulha passaria a se orientar 

ortogonalmente a um fio com corrente. Esse trabalho de Ampère levou Oersted a 

reformular suas conclusões, segundo Assis e Chaib, (2011). 

Os trabalhos de Oersted também chamou atenção de Davy que realizou 

vários experimentos tendo como seu assistente Michael Faraday. Esse fato 

proporcionou a Faraday seus primeiros contatos com o eletromagnetismo. Aos 29 

anos começa uma série de estudos independentes sobre eletromagnetismo. 

Entre os anos de 1821 e 1822, publicou um artigo em que apresentou um 

apanhado histórico do eletromagnetismo, dividindo-o em três partes (ASSIS; 

CHAIB, 2011). Nesse artigo resumiu o trabalho de Oersted, escrevendo também 

sobre a contribuição de pesquisadores posteriores, bem como os fenômenos 

descobertos por eles, mas sem apresentar uma contribuição original (DIAS; 

MARTINS, 2004). 

Faraday acreditava que forças opostas, exercidas pelo ímã sobre o fio, 

também deveriam existir, mesmo que em suas experiências ainda não tivesse 

observado esse movimento do fio (ASSIS; CHAIB, 2011). Descrevendo suas 

experiências, que de certa forma, eram análogas à experiência original de Oersted. 

Na obra do citado autor, encontramos relatos do próprio Faraday, (FARADAY, 

1821. In: ASSIS; CHAIB, 2011, p. 219).
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Em setembro de 1821, Faraday teve sucesso nas experiências de “[…] 

rotação contínua da extremidade de um fio com corrente ao redor de um ímã fixo, 

ou da extremidade de um ímã ao redor de um fio fixo com corrente […]” (ASSIS; 

CHAIB, 2011, p. 129). 

Para Faraday, “[…] essas forças eram normais a esta reta e ao fio, ou seja, 

eram forças que causavam o giro ou revolução mútua entre o suposto polo 

magnético e o fio […]” (ASSIS; CHAIB, 2011, p. 220) Para Faraday a rotação do 

ímã em torno do seu próprio eixo era explicada devido à interação entre a corrente 

elétrica que passa por ele e os polos magnéticos do próprio ímã e não pela 

existência de correntes circulares no seu interior, como acreditava Ampère. 

Esses fatos mostram a importância da sequência dos experimentos 

propostos no presente trabalho, pois devido ao escasso período de tempo 

destinado á disciplina (física) e este assunto fazer parte do currículo no final do 3º 

ano do ensino médio, muitos professores detém-se apenas na parte matemática 

dos fenômenos, limitando às "fórmulas" necessárias para resolverem os problemas 

que serão cobrados nas provas. Não é incomum, ao final do assunto já ministrados, 

muitos alunos não compreenderem a diferença entre corrente elétrica contínua e a 

alternada. Ou ainda, como é gerada a corrente elétrica, ou seja, qual a propriedade 

da natureza que permite com que a eletricidade seja gerada. Pouco se fala dos 

tipos de geradores de corrente elétrica, bem como das configurações dos 

aparelhos em função do tipo de corrente elétrica que utiliza ao ser projetado. 

 

2.5 Experimentação e aprendizagem potencialmente significativa 

 

Muitos trabalhos desenvolvidos na esfera dos processos de ensino-

aprendizagem, parecem apontar para a valorização da vivência do aluno e do seu 

saber pessoal como um dos pontos de partida para que se possa dar início aos 

trabalhos na área da construção do seu conhecimento. Com base nos trabalhos de 

Piaget, Ausubel e Vygotsky, propõem-se uma abordagem nas suas ideias gerais, a 

fim de melhor fundamentar a escolha da metodologia escolhida para o 

desenvolvimento do presente trabalho.  

Segundo Piaget, a assimilação das informações ocorre através de 

esquemas mentais preexistentes formados durante o desenvolvimento natural do 

indivíduo (SARAVALLI, 2004). Com isso, o sistema de assimilação se dá através 
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da reestruturação de novas informações hierarquizando aquelas já existentes. A 

isso se dá o nome de acomodação. 

 

É através da acomodação que se dá o desenvolvimento cognitivo. Se o 

meio não apresenta problemas, dificuldades, a atividade da mente é apenas 

de assimilação; contudo, frente a elas se reestrutura (acomoda) e se 

desenvolve (MOREIRA, 1997, p. 23). 

 

Para Vygotsky, além da acomodação, abordada anteriormente, também 

deve ser levado em consideração o contexto social e cultural onde o aluno esteja 

inserido, pois, segundo ele, os mecanismos de aprendizagem não são apenas por 

"estágios", mas também de natureza sociais e peculiares ao ser humano 

(COELHO; PISONI, 2012, p.148). Esses conceitos adquiridos por meio do ensino 

formal, com a denominação "conceitos científicos", e os adquiridos na vivência do 

cotidiano do aluno, como "conceitos espontâneos", podem ser conciliados a fim de 

melhor compreensão de novos conceitos. O foco principal que o presente trabalho 

se propõe explorar é para a necessidade da condução do aluno que favoreça uma 

postura reflexiva e investigativa, que possibilite conciliar os conceitos já trazidos 

por ele e os novos conceitos adquiridos na escola. 

Vygotsky denomina os conceitos adquiridos por meio do ensino formal, com 

a denominação "conceitos científicos", enquanto os adquiridos na vivência do 

cotidiano do aluno, como "conceitos espontâneos". O foco principal a qual o 

presente trabalho se propõe explorar é para a necessidade da condução do aluno 

que favoreça uma postura reflexiva e investigativa, que possibilite conciliar os 

conceitos já trazidos por ele e os novos conceitos adquiridos na escola. Pois: 

 

Grande parte das concepções espontâneas, senão todas que a criança 

adquire, resulta das experiências por ela vivida no dia a dia, mas essas 

experiências só adquirem sentido quando ela as compartilha com adultos ou 

parceiros mais capazes, pois são eles que transmitem a essa criança os 

significados e explicações atribuídos a essas experiências no universo 

sociocultural em que vivem (GASPAR, 2005, p. 232). 

 

A interação social, que para Vygotsky, é fundamental no processo ensino-

aprendizagem, favorece o intercâmbio de significados, uma vez que se faz 

necessário para os alunos a oportunidade de falar e ser ouvido, pois segundo
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Charlot (1996) existe uma relação direta entre o sucesso e o fracasso escolar com 

a relação social do indivíduo. Reforçando a ideia de trabalho em grupo, 

encontramos em Bourdier (1998) uma associação entre fracasso ou sucesso 

escolar em função de um capital cultural, ou ‘seja, as experiências vividas que 

estão relacionadas à sua posição social, que interferirá diretamente na estrutura e 

subjetividade de cada indivíduo. 

As denominadas concepções alternativas, quanto ao entendimento de 

alguns fenômenos físicos, revestem-se de grande importância para a proposta do 

presente trabalho, uma vez que se entende que é a partir do conhecimento prévio 

que o aluno detém sobre algo, seja mais facilmente inserido, na sua estrutura 

cognitiva, novos conceitos, ou uma interpretação desses mais condizentes com o 

formalismo instrucional desejado. Referenciando-se ao conhecimento prévio, tem-

se nos trabalhos de Ausubel, em uma de suas abordagens, ser este uma variável 

crucial para uma aprendizagem mais potencialmente significativa (MOREIRA, 

1997, p. 20). A vivência do aluno se reveste de importância, pois nos conceitos já 

estabelecidos na sua estrutura cognitiva (subsunçores) é que as novas 

informações irão se fixar. Ocorre que muitas vezes, os alunos não apresentam 

nenhum conhecimento prévio sobre determinados assuntos. Caso não existam os 

conceitos subsunçores, existem diversas formas de introduzi-los e a 

experimentação, ou a manipulação de experimentos podem contribuir para a 

aquisição de conhecimentos prévios que poderão servir de base para a inserção 

de novos conceitos na estrutura cognitiva do aluno, que possa contribuir para uma 

aprendizagem mais potencialmente significativa. Ainda em Ausubel, encontramos 

que a Aprendizagem Cognitiva pode ser definida como aquela na qual um 

conteúdo é inserido na Estrutura Cognitiva de forma organizada, criando, assim, 

um complexo organizado de informações. Ainda em Ausubel, encontramos que 

Estrutura Cognitiva é um conjunto global de ideias sobre determinado assunto, ou 

o conjunto total de pensamentos de um indivíduo e a forma com que são 

organizados. 

Assim, na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, afirma-se que é 

a partir de conteúdos que os indivíduos já possuem na Estrutura Cognitiva, que a 

aprendizagem pode ocorrer, ou seja: 

 

Estes conteúdos prévios deverão receber novos conteúdos que, por sua 

vez, poderão modificar e dar outras significações àquelas preexistentes. Nas 
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palavras do próprio autor “o fator mais importante que influi na 

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Isto deve ser averiguado e o 

ensino deve depender desses dados” (AUSUBEL; NOVAK e HANESIAN, 

1983). 

 

É consenso entre os estudiosos do assunto, que a Aprendizagem 

Significativa é um processo por meio do qual uma nova informação é acoplada a 

uma estrutura cognitiva particular e específica, prévia, conhecida como subsunçor. 

Desse modo, para que a aprendizagem seja significativa, o novo conteúdo deve 

estar relacionado a conteúdos prévios importantes do aprendiz, ou seja, a 

conceitos subsunçores relevantes. Em Yamazak (2008), encontramos que é a 

partir dos subsunçores que o aluno constrói novos conhecimentos ou modificam os 

antigos, a partir do seu conhecimento prévio. 

Segundo Moreira (1999) esse processo de aquisição e organização de 

novos conhecimentos na estrutura cognitiva de um indivíduo denomina-se “Teoria 

da assimilação” que é representada na seguinte forma: 

 

Nova informação potencialmente significativa (a) [É] relacionada e 

assimilada por Conceito Subsunçor existente na estrutura cognitiva (A) 

[resultando em] Produto interacional (subsunçor modificado) 

(A'a').(MOREIRA, 1999). 

 

Existe, porém, situações em que os alunos (ou alguns deles) não possuem 

subsunçores relacionados aos novos conceitos e que talvez seja necessário 

introduzi-los de forma mecânica. Nesse caso, Ausubel propõe a utilização de 

organizadores prévios como uma estratégia. Ou seja: 

 

[...] eles se destinam a servir como pontes cognitivas entre aquilo que o 

aprendiz já sabe e o ele deve saber para que possa aprender 

significativamente o novo conteúdo [...] Os organizadores prévios não 

devem ser confundidos com sumários e introduções que são escritos no 

mesmo nível de abstração, generalidade e inclusividade do material que se 

segue, simplesmente enfatizando os pontos principais desse material [...] 

destinam-se a facilitar a aprendizagem de um tópico específico. Por outro 

lado, os materiais introdutórios construídos para este estudo, são 

denominados pseudo-organizadores prévios, porque se destinam a facilitar 

a aprendizagem de uma unidade. (SOUZA; MOREIRA, 1981)
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Desta forma, as atividades propostas também servem como pseudo-

organizadores prévios, tendo em vista a facilitar a inserção na estrutura cognitiva 

do aluno os conceitos futuros pertinentes a lei de Faraday e lei de Lenz, como foi 

sugerido na proposta deste trabalho, e encontra-se de acordo com o que diz 

Sasseron (2013), sobre o planejamento das atividades a serem desenvolvidas, ou 

seja: 

 

Preocupações que o professor deve ter sobre os pré-requisitos, de conteúdo 

ou cognitivos, necessário ao aluno para que ele possa construir 

conhecimento a partir da atividade proposta (ALMEIDA; SASSERON, 2013, 

p. 1190) 

 

É importante salientar que não é a experiência em si que irá auxiliar na 

construção do conhecimento do aluno, mas o seu comprometimento com as 

soluções, questionamento, formulação de hipótese etc. que a prática pode lhe 

proporcionar. Nesse caso, o papel do professor é o de mediar a construção desse 

conhecimento na medida em que a prática na aula se desenvolve. Não obstante, 

as ideias prévias dos alunos, bem como as habilidades consideradas necessárias 

devem ser consideradas, conforme encontramos em Hodson (1988, apud 

BORGES, 2002). Outro fator relevante é o fato de que o que é observado por uma 

pessoa depende do seu conhecimento prévio e das suas expectativas, como se vê 

em Hanson (1958, apud BORGES, 2002) e também em Chalmers (1993, apud 

BORGES, 2002). Assim, entende-se que a formação de conceitos é um processo 

e, o ensino escolar é essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas e 

formação de conhecimento científico, uma vez que esses são diferentes dos 

conceitos cotidianos, espontâneos, ou, ainda, alternativos. 

Quanto ao experimento, este deve conter os objetivos bem definidos, pois 

como ressalta Borges (2002, p. 298), "mesmo em locais com forte tradição de 

ensino experimental, por exemplo, nos cursos superiores e cursos das escolas 

técnicas, quase nunca ocorre o planejamento sistemático das atividades, com 

explicação e discussão dos objetivos de tal ensino". Não menos importante 

também é a possibilidade de discussões de eventuais falhas ou até mesmo, 

limitações da atividade proposta, como se vê em Gustone (1991, apud, BORGES, 

2002).
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Em resumo, a experimentação no ensino de ciências, quando bem 

empregada, pode ser uma excelente ferramenta para auxiliar no aprendizado 

quanto a sua significatividade. Entretanto, não devemos encarar a experimentação 

como mera confirmação prática da teoria. Ou seja, esta ainda é uma aproximação 

do mundo real onde alguns fenômenos são reproduzidos de maneira bem 

controlada e didática, diferentemente dos experimentos utilizados em centros de 

pesquisa mais avançados, próprios ao trabalho dos cientistas. É sempre oportuno 

lembrar que o experimento é apenas um dos recursos que podem auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem e nunca um método isolado e autossuficiente, pois: 

 

Mesmo com a visão da maioria dos educadores sobre a importância da 

experimentação no ensino de ciências, tal prática não é frequente nas salas 

de aula devido a alguns fatores limitadores, tais como: falta de tempo por 

parte do professor para o preparo e desenvolvimento das aulas práticas e a 

falta de material de apoio (FRANCO, 2012, p.174). 

 

Ainda em Borges (2002), podemos encontrar: 

 

[...] várias das escolas dispõe de alguns equipamentos e laboratórios que, 

no entanto, por várias razões, nunca são utilizados, […] falta de recursos 

para compra de componentes e materiais de reposição; [...] laboratório 

fechado e sem manutenção. São basicamente as mesmas razões pelas 

quais os professores raramente utilizam os computadores colocados nas 

escolas. Muitos professores até se dispõem a enfrentar isso, improvisando 

aulas práticas e demonstrações com materiais caseiros, […] (BORGES, 

2002, p.294) 

 

A necessidade do aluno em participar ativamente das propostas 

experimentais encontra eco nas palavras de Borges (2002), defendendo a ideia de 

que o aluno não deva apenas aceitar os pressupostos do professor, mas também, 

observar, manipular experimentos que permitiam o acesso a determinados 

fenômenos que são difíceis de serem observados (e compreendidos) no seu dia a 

dia, pois segundo Carvalho (2010) a construção do conhecimento científico é 

facilitada ao se criar situações através de questionamentos intermediários que 

levem aos alunos, pouco a pouco a se expressarem utilizando uma linguagem 

científica. Nesse sentido, encontramos em Moreira, descrevendo Ausubel: 
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[...] ao procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira 

de evitar a ‘simulação da aprendizagem significativa’ é formular questões e 

problemas de uma maneira nova e não familiar, que requeira máxima 

transformação do conhecimento adquirido. (MOREIRA, 1999, p. 156). 

 

Quanto às conclusões, verificações ou comprovações de leis e/ou teorias 

científicas, ou ainda, os motivos que permeiam as atividades experimentais 

tradicionais, conforme se encontra em Hodson (1998), que porventura alguns 

roteiros (pré-definidos) possam induzir ao aluno a concluir algo sobre determinado 

fenômeno, essas não foram objeto das atividades. O foco principal das mesmas 

está em permitir aos alunos testemunhar alguns dos fenômenos eletromagnéticos, 

com a finalidade específica de facilitar a compreensão de alguns assuntos dessa 

área que serão ministrados futuramente, tais como lei de Faraday e lei de Lenz, 

que são componentes curriculares das escolas estaduais do estado do Rio de 

Janeiro na Disciplina de Física no 3º ano do Ensino Médio. Obviamente, como 

veremos na análise dos dados, como diz Tarciso (2002), nem todos os alunos 

percebem os fenômenos da mesma maneira com as mesmas interpretações ou 

relevâncias. Assim, ciente da vasta literatura crítica às práticas de laboratório (ou 

atividades experimentais) tradicionais, defendidas por diversos estudiosos do 

assunto, foram mantidos os procedimentos, porém tanto a finalidade bem como os 

objetivos propostos das atividades que foram realizadas, estão de acordo com o 

que é abordado nos diversos artigos acerca desse assunto, como por exemplo, em 

Galiazzi (2001). Entende-se que os objetivos das atividades experimentais no 

ensino médio realizadas em sala de aula devem estar voltadas para o 

desenvolvimento de professores e alunos, utilizando-as como princípio didático. 

Sabemos da existência de simulações experimentais em computadores para 

quase toda área do ensino de ciências. Sabemos das grandes vantagens das 

simulações de fenômenos físicos em computadores, por serem essas, uma 

ferramenta extremamente poderosa quanto à representação animada dos 

fenômenos, obtenção de dados, controle, comparações etc. Porém, as simulações 

também apresentam limitações. Podemos citar, por exemplo, o fato dessas não 

serem tangíveis aos sentidos dos alunos. Ou seja, o aluno não experimenta no seu 

próprio corpo, por exemplo, a sensação provocada pela intensidade da força 

magnética entre ímãs ou o aumento da temperatura num fio conduzindo corrente 

elétrica contínua, entre outros. Percebe-se que as simulações de determinados



34 

 

 fenômenos físicos realizadas em computadores, comparativamente aos 

fenômenos obtidos com materiais ou equipamentos reais, apresentam diferentes 

status epistemológicos e educacionais, como se encontra em Medeiros & Medeiros 

(2002). Além disso, o custo da aquisição de softwares, hardwares, manutenção 

dos equipamentos, pessoal qualificado etc., também contribuem para que muitas 

escolas não adotem esse procedimento para as aulas na área das ciências. A 

manipulação de dispositivos, produzindo fenômenos eletromagnéticos pode 

favorecer uma melhor compreensão desses fenômenos quando, posteriormente, 

forem mostrados numa simulação em computadores. 

Necessita-se de uma discussão mais ampla sobre a melhor maneira de se 

ensinar a Física, a fim de melhorar a compreensão dos alunos sobre o mundo e, 

assim, promover uma formação mais adequada ao exercício da sua cidadania 

plena. Para minimizar os problemas relatados acima, buscam-se constantemente 

novas metodologias para o ensino de física, que venham a facilitar e dinamizar a 

aprendizagem por parte dos alunos, especialmente no ensino médio. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho pretende avaliar a facilitação, ou não, da compreensão 

do assunto Lei de Faraday e Lei de Lenz que será ministrado futuramente para 

uma turma do terceiro ano do ensino médio, após ter sido apresentado atividades 

experimentais utilizando-se de dispositivos simples confeccionados com materiais 

de baixo custo relativo, que permitam reproduzir alguns dos fenômenos 

eletromagnéticos, numa determinada sequência didática, cujos conceitos 

envolvidos nessas atividades serão abordados na explanação desses dois 

assuntos. 

A escolha desse tema tem por base a maior dificuldade na observação 

desses fenômenos eletromagnéticos no cotidiano do aluno, apesar de serem 

utilizados diariamente aparelhos e equipamentos eletrônicos que funcionam com 

base nessas propriedades. Comparativamente, é muito mais comum os alunos 

perceberem fatos do dia a dia relacionados aos conceitos da Mecânica, 

Termologia, Óptica etc., que poderão ser explorados pelo professor no 

desenvolvimento das aulas e com isso compreender mais facilmente os conceitos 

físicos desses assuntos, uma vez que intuitivamente esses fatos observados 

podem facilitar a compreensão mais aprofundada desses fenômenos, que os que 

envolvem os de eletromagnéticos. Estes são menos perceptíveis no dia a dia, 

apesar de uma gama de equipamentos ligados nas tomadas e baterias. Em última 

análise, comparativamente, é mais fácil explicar, por exemplo, os conceitos 

envolvidos na queda livre de um corpo, uma vez que esses eventos são bem mais 

facilmente intuitivos, que os de tensão e corrente elétrica induzidas. Ainda, que 

estes, serão utilizados no momento da explanação do assunto relativo à indução 

de corrente e tensão induzidas, que serão ministrados futuramente em uma turma 

de aula do terceiro ano do ensino médio regular, exigindo-se do aluno significativa 

habilidade para abstração, tornando-se esta uma condição necessária à 

compreensão desses assuntos, em função da sua natureza. Além disso, os livros 

didáticos não ajudam muito no sentido de promover o desenvolvimento dessas 

abstrações que são necessárias para uma aprendizagem mais significativa. 

Nesse contexto, esta proposta visa proporcionar algum marco teórico que 

poderá auxiliar nas tendências de novos currículos (NRC, 1996; MILLAR; 
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OSBORNE, 1998; Brasil, 2000), na tentativa de que o ensino de ciências se 

desprenda do tradicionalismo excessivamente formal, com acúmulo de 

informações desconexas (CAPECCHI; CARVALHO, 2006) e direcione o foco para 

o desenvolvimento de habilidades ligadas à cultura científica (SASSERON, 2008). 

E, ainda, propor ao professor quanto ao planejamento das atividades, criar um 

ambiente propício à investigação e troca de ideias entre os estudantes. Essa 

postura poderá facilitar o processo criativo para solução de problemas levantados 

(VYGOTSKY, 2008). Ainda em Vygotsky, encontra-se o estabelecimento da 

relação entre a situação-problema e o desenvolvimento intelectual do indivíduo, 

pois, segundo ele: 

 

Se o meio ambiente não os coloca perante tais tarefas, se não lhes fizer 

novas exigências e não estimular o seu intelecto, obrigando-os a defrontar-

se com uma sequência de novos objetivos, o seu pensamento não 

conseguirá atingir os estágios de desenvolvimento mais elevados, ou irá 

atingi-los apenas com grande atraso (VYGOTSKY, 2008) 

 

Também em Azevedo (2004), encontramos para as ações dos alunos que: 

 

[...] não se limite apenas ao trabalho de manipulação ou observação, ela 

deve também conter características de um trabalho científico: o aluno deve 

refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho características 

de uma investigação científica (p. 21, 2004). 

 

A fim de se aferir os conhecimentos prévios dos alunos, pretende-se 

aplicar um pré-teste em que seja necessário o conhecimento de conceitos que 

envolvam os conceitos de corrente e tensão induzidas. Essa aplicação apresenta um 

modelo de diagnóstico cognitivo que nos confere uma ideia da ZPD (Zona de 

Desenvolvimento Proximal), conforme encontramos em Coelho e Pisoni (2012 apud 

VYGOSTSKY, 1978). 

A escolha desse instrumento de aferição está de acordo com o que se 

encontra em Andrade (2003): 

 

A aplicação do pré-teste tem como objetivo a análise do estado corrente do conhecimento do aluno 

sem qualquer suporte do sistema (nível de desenvolvimento real), e o pós-teste remete à análise da 

interação após o suporte (nível de desenvolvimento potencial) (ANDRADE, 2003, p. 2). 
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Assim, espera-se que os dispositivos, relativamente simples, que serão 

apresentados aos alunos, utilizando-se nas suas confecções, materiais de baixo 

custo relativo, com a finalidade de reproduzir alguns dos fenômenos 

eletromagnéticos já conhecidos pela ciência, possam contribuir para uma melhor 

compreensão dos assuntos que serão ministrados futuramente, a saber: lei de 

Faraday e lei de Lenz, e assim melhorar a possibilidade de sucesso para uma 

aprendizagem potencialmente mais significativa, uma vez que a manipulação 

desses dispositivos permite aos alunos um contato físico direto com os fenômenos 

próprios desses assuntos, comparativamente aos programas rodados em 

simuladores, ou equipamentos sofisticados e dispendiosos, muitas vezes de difícil 

manipulação. 

 

3.1 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Aníbal Benévolo, no mês 

de outubro do ano de 2015, na cidade de Resende, localizada no Estado do Rio de 

Janeiro, devidamente autorizada pela Ilma. Senhora Diretora Elaine Nascimento 

Ramos, cuja carta de apresentação encontra-se no anexo I, e com a gentil 

colaboração do Ilmo. Sr. Professor Anderson Luiz de Jesus, que era o professor da 

turma do 3º ano do ensino médio, contendo 18 alunos, que participou das 

atividades. 

Os alunos foram devidamente informados pelo professor, quanto ao 

desenvolvimento das atividades, ressaltando a importância das mesmas, visando a 

contribuir para melhor compreensão dos assuntos que seriam ministrados 

futuramente, a saber: lei de Faraday e lei de Lenz. 

O referido colégio está localizado numa região próxima ao centro da cidade 

e é frequentado por alunos cuja grande maioria são provenientes de regiões com 

extrema carência de serviços oferecidos pelo município. Existe certa relutância por 

parte de uma quantidade considerável de alunos, em interagir participativamente 

das aulas. De uma maneira geral, pode-se dizer que para uma parcela significativa 

dos alunos do referido colégio, cuja infraestrutura pode ser considerada boa, que 

as atividades escolares se apresentam pouco atraentes, exigindo dos professores, 

direção, coordenação e administração, um grande esforço na tentativa em oferecer 

aos alunos, oportunidades consideradas importantes para seu sucesso 
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educacional e profissional.  

Muitos trabalhos versando sobre falta de motivação para os estudos, evasão 

escolar e situações afins, têm sido desenvolvidos. Esse esforço objetiva mostrar 

aos alunos e também aos pais que a educação oferece oportunidades substanciais 

que possibilitem transformar suas vidas, como pode se ler em Neri (2009). Para a 

execução desta proposta, foi verificado com o professor da turma que os alunos já 

tinham adquirido noções sobre força resultante, energia cinética, energia elétrica, 

diferença de potencial elétrico, sentido convencional de circulação da corrente 

elétrica em um circuito elétrico, ligação em curto-circuito, nomes convencionais dos 

polos de um ímã, sentido convencional das linhas de campo magnético em ímãs, 

forças de atração e repulsão entre ímãs, campo magnético num condutor 

percorrido por corrente elétrica, força magnética num condutor percorrido por 

corrente elétrica quando em presença de um campo magnético externo, regra da 

mão direita para campos magnéticos num condutor percorrido por corrente elétrica 

e regra da mão direita para polos magnéticos em bobina circular percorrida por 

corrente elétrica. Essa foi a principal razão para a escolha da data da aplicação 

das atividades, uma vez que estas incorporam todos os conceitos citados 

anteriormente. Esses pré-requisitos são necessários para um bom entendimento 

que as atividades desenvolvidas oferecem. 

Para a execução desta proposta, é condição necessária que os alunos já 

possuam, intuitivamente, noções básicas sobre força resultante, energia cinética, 

energia elétrica, diferença de potencial elétrico, sentido convencional de circulação 

da corrente elétrica em um circuito elétrico, ligação em curto-circuito, nomes 

convencionais dos polos de um ímã, sentido convencional das linhas de campo 

magnético em ímãs, forças de atração e repulsão entre ímãs, campo magnético 

num condutor percorrido por corrente elétrica, força magnética num condutor 

percorrido por corrente elétrica quando em presença de um campo magnético 

externo, regra da mão direita para campos magnéticos num condutor percorrido 

por corrente elétrica e regra da mão direita para polos magnéticos em bobina 

circular percorrida por corrente elétrica. Esses assuntos são anteriores aos de 

corrente e tensão induzidas e serão utilizados como ferramentas na construção da 

compreensão dos fenômenos de indução eletromagnética. Por essa razão, foi 

escolhido do período do ano letivo que melhor se enquadra para a aplicação das 
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atividades propostas, uma vez que estas utilizam todos os conceitos físicos 

supracitados. 

Os dispositivos, com exceção do motor elétrico, preferencialmente 

poderão ser apresentados em uma sequência aproximada dos momentos na 

história em que ocorreu o desenvolvimento dos estudos sobre os fenômenos 

eletromagnéticos (experimento de Oersted, motor elétrico de Faraday e a indução 

de corrente elétrica de Faraday). Por essa razão será necessária uma ordenação 

na apresentação dos mesmos, que favoreçam os questionamentos e/ou hipóteses 

que poderão ser levantadas pelos alunos. 

Procuramos desenvolver as atividades que envolvem alguns dos fenômenos 

estudados em eletromagnetismo, baseando-nos nas unidades temáticas propostas 

nos PCN+ (BRASIL, 2002), ou seja, “Aparelhos e Dispositivos Elétricos”, “Motores 

Elétricos” e “Geradores”. Nesse desenvolvimento buscou-se: 

- Utilizar ilustrativamente temas do cotidiano do aluno; 

- Enfatizar fenômenos naturais e aplicações tecnológicas; 

- Realizar discussões em sala de aula; 

- Promover uma participação mais efetiva dos alunos na sala de aula, no 

âmbito do processo ensino-aprendizagem; 

-Envolver os estudantes no processo que envolvia as atividades e 

-Desenvolver uma proposta de ensino de eletromagnetismo condizente com 

os PCN do ensino médio (PCNEM, 1996). 

Referindo-se ao Grupo de Reformulação do Ensino de Física (GREF, 1998), 

este apresenta algumas sugestões em se promover discussões em sala de aula, 

aproveitando os conhecimentos prévios que os estudantes possuem sobre o 

assunto a ser desenvolvido, abordando temas relacionados ao cotidiano dos 

alunos. Deste modo, é possível propiciar uma melhor assimilação dos conceitos 

envolvidos nos fenômenos estudados, favorecendo melhor introdução na sua 

estrutura cognitiva dos estudantes. 

Entendemos que nas abordagens das atividades propostas são necessárias 

as denominadas transposições didáticas, pois, 

 

A transposição didática é entendida como um processo, no qual, um 

conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre a partir 

daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para 

ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um 
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objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino é denominado de 

Transposição Didática (CHEVALLARD (1991) apud PINHO ALVES, 2001). 

 

Uma vez que alguns conhecimentos que os alunos do ensino médio, de 

maneira geral apresentam não preveem o que é exigido para uma compreensão 

integral das leis do eletromagnetismo. 

Além da possibilidade de inovação metodológica das propostas, existe a 

segurança de que tais ações estejam em acordo com as prescrições da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), conforme 

discutidas anteriormente. 

Neste trabalho, percebemos a sua abrangência não apenas para os alunos 

como também aos professores, uma vez que as atividades propostas não se 

aplicam apenas ao eletromagnetismo, como também pode ser utilizado para 

promover uma melhor compreensão dos assuntos estudados anteriormente a este, 

proporcionando discussões e a formação de opiniões sobre eles. Além disso, 

possibilita o questionamento sobre o que se vê refletir e formular hipóteses acerca 

dos fenômenos eletromagnéticos, favorecendo deste modo, a obtenção de 

parâmetros para discussões que antes eram desconhecidas. 

As atividades não foram "improvisadas" descriteriosamente, como se chama 

atenção em Borges (2002), alertando para os cuidados em realizar uma sequência 

lógica em que se perceba claramente seus vínculos. Elas seguem, 

aproximadamente, uma sequência histórica tentando levantar questões similares 

às que por ventura supostamente poderiam ter sido levantadas à época do 

desenvolvimento do eletromagnetismo. Além disso, as atividades permitem 

presenciar determinados fenômenos eletromagnéticos e interpretá-los se ele 

esteve presente (ou não) na atividade anterior, bem como o que se manteve e o 

que se alterou, permitindo, assim, realizar comparações entre as atividades e os 

fenômenos envolvidos nelas. 

Desta feita, a sequência didática em que os experimentos deverão ser 

apresentados permite ao aluno, relacionar causas e consequências, não se 

tratando de um simples roteiro cuja finalidade seja verificar leis, mas sim observar, 

manipular experimentos que permitiam o acesso a determinados fenômenos que 

são difíceis de serem observados (e compreendidos) no cotidiano dos alunos. 

Deseja-se que os alunos sejam estimulados a levantar questões, formular 

hipóteses etc., porém de maneira que eles próprios (de preferência em grupo) 
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formem suas opiniões (processo ação – reflexão) sobre esses fenômenos, uma 

vez que o foco principal está em permitir aos alunos testemunhar alguns dos 

fenômenos eletromagnéticos, com a finalidade específica de facilitar a 

compreensão de alguns assuntos dessa área que serão ministrados futuramente, 

tais como lei de Faraday e lei de Lenz, que são componentes curriculares das 

escolas estaduais do estado do Rio de Janeiro na Disciplina de Física no 3º ano do 

Ensino Médio. 

Esses fatos corroboram a opção da escolha da metodologia que será 

desenvolvida nesta pesquisa esperando contribuir, ainda que timidamente, para 

um ensino que possibilite uma aprendizagem potencialmente mais significativa. 

 

3.2 Estruturação das atividades 

 

As atividades envolvendo os dispositivos confeccionados foram divididas 

em duas partes. Na primeira, será utilizada corrente elétrica do tipo contínua a fim 

relacionar o fornecimento desta com a obtenção de movimento de rotação de uma 

hélice acoplada a um pequeno motor elétrico. A fim de dar sequencia aos 

trabalhos, a turma (contendo 18 alunos) será dividida em três grupos contendo 6 

alunos. 

Serão apresentados, 07 dispositivos cujos princípios de funcionamento 

utilizam algumas propriedades dos fenômenos eletromagnéticos. Anteriormente às 

atividades, será aplicado um pré-teste, a fim de se avaliar a existência de noções 

conceituais prévias sobre os fenômenos de corrente e tensão induzidas, bem como 

as concepções alternativas dos alunos sobre o assunto. Este mesmo teste deverá 

ser aplicado posteriormente às atividades, a fim de se avaliar, comparativamente 

ao primeiro, se houve alguma alteração no entendimento do fenômeno de indução 

eletromagnética. 

Antes do início das atividades, deve ser aplicado um teste (pré-teste) a fim 

de que se possa ter uma noção do conhecimento, por parte dos alunos, acerca dos 

fenômenos de indução eletromagnética. Após o pré-teste, deverá ser entregue 

para cada grupo, uma folha para anotações a fim de possibilitar o registro de suas 

observações, questionamentos etc. 

Após o término das atividades e dos debates que por ventura surgirem, 

deverá ser aplicado um pós-teste, que se tratado mesmo pré-teste.
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Em outro momento, após ter sido ministrados os assuntos lei de Faraday e 

lei de Lenz, pelo professor da turma, aplicar-se-á um questionário para o professor 

e outro para todos os alunos da turma (que participaram das atividades e os que 

não participaram), possibilitando aferir se as atividades experimentais, aplicadas 

anteriormente a exposição dos assuntos, proporcionaram alguma facilitação para a 

sua compreensão.  

Após um intervalo, a segunda parte das atividades consiste em utilizar o 

mesmo motor elétrico, funcionando agora como um gerador de corrente contínua. 

Deste modo, espera-se que os alunos relacionem os elementos do motor elétrico 

(bobinas e ímã), desta vez sendo utilizados a fim de gerar corrente elétrica. 

Para a execução desta proposta, é condição necessária que os alunos já 

possuam, intuitivamente, noções básicas sobre força resultante, energia cinética, 

energia elétrica, diferença de potencial elétrico, sentido convencional de circulação 

da corrente elétrica em um circuito elétrico, ligação em curto-circuito, nomes 

convencionais dos polos de um ímã, sentido convencional das linhas de campo 

magnético em ímãs, forças de atração e repulsão entre ímãs, campo magnético 

num condutor percorrido por corrente elétrica, força magnética num condutor 

percorrido por corrente elétrica quando em presença de um campo magnético 

externo, regra da mão direita para campos magnéticos num condutor percorrido 

por corrente elétrica e regra da mão direita para polos magnéticos em bobina 

circular percorrida por corrente elétrica. Esses assuntos são anteriores aos de 

corrente e tensão induzidas e serão utilizados como ferramentas na construção da 

compreensão dos fenômenos de indução eletromagnética. Por essa razão, foi 

escolhido do período do ano letivo que melhor se enquadra para a aplicação das 

atividades propostas, uma vez que estas utilizam todos os conceitos físicos 

supracitados. 

Os dispositivos, com exceção do motor elétrico, preferencialmente 

poderão ser apresentados em uma sequência aproximada dos momentos na 

história em que ocorreu o desenvolvimento dos estudos sobre os fenômenos 

eletromagnéticos (experimento de Oersted, motor elétrico de Faraday e a indução 

de corrente elétrica de Faraday). Por essa razão será necessária uma ordenação 

na apresentação dos mesmos, que favoreçam os questionamentos e/ou hipóteses 

que poderão ser levantadas pelos alunos. Desta feita, a sequência didática em que 

os experimentos serão apresentados permite ao aluno, relacionar causas e 
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consequências, não se tratando de um simples roteiro cuja finalidade seja verificar 

leis. Deseja-se que os alunos sejam estimulados a levantar questões, formular 

hipóteses etc., porém de maneira que eles próprios (de preferência em grupo) 

formem suas opiniões (processo ação – reflexão) sobre esses fenômenos, foram 

mantidos os procedimentos, porém tanto as finalidades bem como os objetivos 

propostos das atividades que serão realizadas, estão de acordo com o que se 

preconiza em outros artigos também acerca desse assunto. 

 

3.3 Atividades propostas 

 

3.3.1 Primeira parte das atividades: corrente elétrica produzindo movimento 

 

3.3.1.1 Atividade 01: funcionamento de um motor elétrico de CC 

 

a) Objetivos: 

- Mostrar o movimento de uma hélice acoplada a um motor quando se 

fornece corrente elétrica do tipo contínua (CC). 

- Mostrar que ocorre a inversão do sentido de rotação da hélice quando 

se inverte o sentido de fornecimento (entrada) da corrente. 

b) Materiais necessários: 

– Motor elétrico de corrente contínua com uma hélice acoplada; 

– Fios nas cores vermelha e preta; 

– Bateria de 9,0 V; 

– Galvanômetro analógico. 
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Figura 01: Atividade 01 – Motor elétrico de corrente contínua. (a) rotação em determinado 

sentido e (b) rotação em sentido contrário após inversão do sentido da corrente. Atentar para 

os detalhes das ligações. 

 

 

 

 

 

     (a)                                                               (b) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno utilizar um equipamento 

(pequeno motor elétrico usado em brinquedos, DVDs etc.) e observar a inversão 

do sentido de rotação da hélice quando se inverte a entrada da corrente no motor. 

Muitos alunos conhecem um motor elétrico (em brinquedos, DVDs etc.), porém não 

é comum a maioria dos alunos possuírem conhecimento sobre o que tem dentro 

deles. Pode ser discutido sobre qual a razão da rotação da hélice se inverter 

quando se inverte a posição dos fios no motor? 

 

3.3.1.2 Atividade 02: interação entre corrente elétrica e campo magnético externo 

em um condutor 

 

a) Objetivos: 

- Mostrar que a corrente elétrica em um condutor interage com o campo 

magnético de uma bússola posicionada próximo a ele. 

- Mostrar que quando um condutor é percorrido por corrente elétrica, 

surge em torno dele um campo magnético que interage com uma 

bússola. 

b) Materiais necessários: 

– Base de madeira; 
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– Fios de cobre de 2,0 mm de diâmetro; 

– Interruptor simples; 

– Estojo para pilhas com terminais (vermelho e preto); 

– Lâmpadas de lanterna; 

– Bússola; 

– Galvanômetro e 

– Ímã de Neodímio. 

 

Figura 02: Atividade 02 – Interação entre corrente e campo magnético. (a) circuito desligado, 

(b) circuito ligado com uma lâmpada e (c) circuito ligado em curto circuito. 

 

 

 

 

     (a)                                                                         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

          (c) 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno presenciar a interação 

magnética entre um ímã e a agulha de uma bússola. Também, a mesma bússola 

interagindo com a corrente elétrica que circula em um circuito. No dia a dia, esse 

fenômeno não é percebido com facilidade. Pode ser levantada a questão para o 

fato de que não existe ímã próximo à bússola e esta interage com campos 

magnéticos de ímãs. Ou seja, existe a possibilidade da corrente elétrica gerar 

campo magnético semelhante ao do ímã? E quanto à localização dos polos 

magnéticos (norte e sul) no fio que está sendo percorrido pela corrente elétrica. 

Onde estão localizados?
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3.3.1.3 Atividade 03: definindo os polos norte e sul de um condutor quando 

percorrido por corrente elétrica 

 

a) Objetivos: 

- Mostrar que quando um condutor é enrolado formando uma bobina, 

cada face desta comporta-se como um dos polos de um ímã. 

- Mostrar que o campo magnético produzido numa bobina, interage 

com a agulha de uma bússola da mesma forma que um ímã. 

b) Materiais necessários: 

– Bobina circular de fio de cobre, esmaltada com contactores nas 

extremidades (bobina "A"); 

– Bússola; 

– Bateria; 

– Fios com garras tipo "jacaré" em cada extremidade, sendo um na cor 

vermelha e o outro na cor preta. 

– Galvanômetro. 

 

Figura 03: Atividade 03 – Polos magnéticos em uma bobina circular. (a) sem corrente 

circulando e (b) corrente circulando. 

 

 

                                                                       (a)                                                                                (b) 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno presenciar a interação magnética 

entre um ímã e uma bússola e perceber que o campo magnético gerado na bobina 

é da mesma natureza que o de um ímã. Além disso, percebe-se a possibilidade da 

inversão dos polos magnéticos da bobina e/ou a sua interrupção. Pode ser 

levantada a questão de que na atividade anterior os polos magnéticos norte e sul 

ao longo do fio não eram facilmente verificados. O fato de se enrolar o fio facilita a 

identificação dos polos magnéticos? 
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3.3.1.4 Atividade 04: elementos básicos fundamentais para obtenção de 

movimento de rotação de um motor elétrico de CC 

 

a) Objetivos: 

- Mostrar os elementos básicos que possibilitam obter rotação de um 

eixo, utilizando-se energia elétrica. 

- Identificar esses elementos no dispositivo da atividade 01. 

- Mostrar que o movimento da bobina só ocorre em presença de um 

campo magnético externo a ela. 

b) Materiais necessários: 

– Pilha grande de 1,5 V. 

– Bastão de ímã de neodímio, marcado com cores vermelha e branca. 

– Bobina com uma pequena hélice acoplada. 

– Alfinetes de fraldas grandes. 

– Pedaços de esparadrapo. 

 

Figura 04: Atividade 04 – Elementos básicos de um motor elétrico (CC). (a) motor elétrico 

rudimentar e (b) elementos internos de um motor. 

 

 

 

 

 

 

    (a)            (b) 

Fonte: acervo próprio 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno presenciar a interação 

magnética entre um ímã e o campo magnético gerado numa pequena espira 

quando esta é percorrida por corrente elétrica. Ele observará o movimento da 

hélice acoplada ao conjunto, semelhante ao movimento da hélice que foi realizado 

na atividade 01. Poderá perceber também a inversão no sentido de rotação da 

hélice quando se inverte o ímã. Posteriormente, mostrar o conjunto de bobinas e 

ímã flexível que são os elementos internos do motor.
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3.3.2 Segunda parte: tensão e corrente elétrica induzidas 

 

3.3.2.1 Atividade 05: motor elétrico funcionando como gerador de corrente contínua 

 

a) Objetivos: 

- Utilizar o dispositivo da atividade 01 (motor elétrico) desta vez como 

um gerador de corrente contínua a fim de acender dois LED de cores 

diferentes, em função do sentido de rotação da hélice acoplada ao 

dispositivo. 

- Identificar no motor elétrico da atividade 01, o conjunto de bobinas e 

ímã flexível (que são os componentes internos do motor elétrico) 

mostrando que esses, permitem, quando em movimento relativo, gerar 

corrente elétrica. 

- Mostrar que a inversão no sentido da corrente elétrica gerada 

(acendimento de cada LED separadamente) em função da inversão do 

sentido de rotação da hélice acoplada ao eixo do gerador. 

 

b) Materiais necessários: 

– Dispositivo da atividade 01, sem a bateria. 

– Suporte com dois LED de cores diferentes (vermelho e verde). 

– Secador de cabelo e  

– Galvanômetro (com resistência associada). 
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Figura 05: Atividade 05 – Motor elétrico funcionando como gerador (CC). (a) secador de 

cabelo na frente e (b) secador de cabelo na parte de trás. 

 

        (a)              (b) 

Fonte: acervo próprio 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno observar que o motor da atividade 

01 quando alimentado por corrente elétrica fazia girar a hélice acoplada. Esse 

mesmo motor, tendo a sua hélice acoplada movimentada por forças externas, 

produz corrente elétrica. Os elementos internos do motor (bobina e ímã), que agora 

é um gerador, são os mesmos. Assim, abre-se a discussão: bobinas e ímãs em 

movimento geram corrente elétrica? Para circular corrente elétrica num circuito é 

necessário o que? 

 

3.3.2.2 Atividade 06: corrente e tensão Induzidas 

 

a) Objetivos: 

- Mostrar que o movimento relativo entre ímã e bobina gera corrente 

elétrica sendo registrada num galvanômetro. 

- Mostrar a alternância do sentido da corrente elétrica induzida 

(mudança no sentido do deslocamento do ponteiro do galvanômetro), 

em razão do movimento relativo dos elementos. 
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b) Materiais necessários: 

– Bobina de fio esmaltado; 

– Dois bastões de ímãs de Neodímio com as cores vermelha e branca 

e 

– Galvanômetro. 

 

Figura 06: Atividade 06 – Sentido da corrente induzida. (a) ímã em repouso - (b) ímã 

aproximando-se e (c) ímã afastando-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

 

 

 

 

 

 

           (c) 

 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno manusear um ímã e uma bobina 

circular, movimentando-os relativamente um ao outro e observar a leitura no 

galvanômetro. Pode ser proposto um debate sobre os fatores que influenciam na 

intensidade da corrente elétrica gerada. Pode ser explorada a relação entre a 

aproximação e o afastamento dos ímãs (ou da bobina) e suas respectivas cores 

(vermelha ou branca) dos ímãs e o sentido do deslocamento do ponteiro do 

galvanômetro. 
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3.3.2.3 Atividade 07: relações entre grandezas envolvidas na indução de corrente 

ou tensão 

 

a) Objetivos: 

- Mostrar as relações entre algumas grandezas envolvidas no processo 

de obtenção de corrente e tensão induzidas, tais como: velocidade do 

movimento do ímã, quantidade de espiras, intensidade do campo 

magnético e diferentes áreas das bobinas. 

- Como essas grandezas influenciam a intensidade da corrente elétrica 

gerada. 

b) Materiais necessários: 

– Bobinas de fio condutor com terminais para ligação (bobina "B", com 

50 espiras, bobina “C”, com 100 espiras e bobina “D” com 50 espiras e 

área muito pequena); 

– Ímãs de neodímio com as extremidades marcadas nas cores 

vermelha (polo norte) e branca ( polo sul). 

– Galvanômetro com dois fios com garras nas extremidades, sendo um 

na cor vermelha (ligado ao terminal positivo (+) do galvanômetro) e o 

outro na cor preta (ligado ao terminal (-)). 

 

Figura 07: Atividade 07 – Relações entre grandezas físicas envolvidas no fenômeno de 

indução eletromagnética. 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fonte: acervo próprio. 

 

A escolha desta atividade permite ao aluno manusear bobinas com 

diferentes quantidades de espiras e áreas, além de quantidades diferentes de 

ímãs, bem como diferentes velocidades relativas. Explorar diferentes combinações 
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de elementos e avaliar os valores das respectivas leituras obtidas no galvanômetro 

em função das combinações realizadas. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA  

 

Os dispositivos, com exceção do motor elétrico, foram apresentados de 

maneira a simular uma sequência histórica do desenvolvimento do estudo do 

eletromagnetismo. Por essa razão foi necessária uma ordenação dos mesmos, 

numa tentativa aproximada de serem levantadas algumas questões e/ou hipóteses 

que supostamente poderiam ter ocorrido à época desses estudos. Sabe-se que 

vários estudiosos na época do desenvolvimento desses conceitos, acerca do 

eletromagnetismo, trabalhavam dissociados e, comumente não havia troca de 

informações entre eles. Não planejamos o uso de uma metodologia de 

investigação e/ou cooperação científica, a fim de se proporcionar um roteiro de 

atividades o qual levaria a correções de concepções alternativas por parte dos 

alunos. 

Apresentando uma sequência de atividades didáticas, manipulando 07 

experimentos cujos princípios de funcionamento utilizam algumas propriedades 

dos fenômenos eletromagnéticos, desejou-se com essas atividades, contribuir para 

que os alunos compreendessem determinados conceitos relativos a esta área do 

conhecimento a fim de proporcionar melhor compreensão dos fenômenos de 

indução eletromagnética que seriam estudados posteriormente. 

Participaram das atividades 18 alunos da turma que em função da 

disposição das mesas na sala de aula, foram divididos em grupos da seguinte 

forma: o grupo 1 ficou com 8 alunos. O grupo 2 e também o grupo 3 ficaram com, 

cada um, com 5 alunos. As atividades foram separadas em duas partes: na 

primeira, utilizou-se o fornecimento de energia elétrica e a obtenção de movimento 

(motor elétrico) e na segunda parte abordaram-se os fenômenos sobre corrente 

elétrica induzida (gerador de eletricidade). 

As atividades iniciaram-se com a aplicação de um pré-teste, que se 

encontra no apêndice II a fim de se avaliar a existência de noções conceituais 

prévias sobre os fenômenos de indução eletromagnética, bem como a existência 

de concepções alternativas sobre o assunto. A fim de que se verifique a absorção 

do nível de conhecimento do aluno e do nível de conhecimento ao qual se deseja 

atingir. Este mesmo teste foi aplicado posteriormente às atividades (pós-teste) que 

se encontra no Apêndice III, a fim de se aferir, comparativamente ao primeiro, se 
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houve alguma alteração no entendimento. Em outro momento (duas semanas 

depois), após ter sido ministrados os assuntos lei de Faraday e lei de Lenz, pelo 

professor da turma, foi aplicado um questionário para o professor e outro somente 

para os alunos da turma que participaram das atividades, uma vez que os que não 

participaram faltariam dados comparativos a fim de possibilitar uma aferição quanto 

aos conceitos vivenciados nas atividades experimentais, aplicadas anteriormente à 

exposição dos assuntos, proporcionaram alguma facilitação para a sua 

compreensão. 

Após a aplicação e recolhimento do pré-teste na primeira parte, foram 

desenvolvidas as atividades relativas ao princípio de funcionamento de um motor 

elétrico de corrente contínua (CC). Na segunda parte, desenvolveram-se atividades 

relativas aos conceitos dos fenômenos com relação a tensão (ou corrente) 

induzida. 

Foram utilizados dispositivos relativamente simples confeccionados com 

materiais de baixo custo, que podiam ser manipulados pelos alunos e pelo 

professor, apresentando uma sequência de atividades didáticas experimentais 

envolvendo alguns dos fenômenos eletromagnéticos. Esses materiais são de baixo 

custo comparativamente aos equipamentos de laboratórios e de relativa facilidade 

de confecção. 

Com essas atividades desejou-se contribuir para a facilitação da 

compreensão da inter-relação desses fenômenos, proporcionando oportunidades 

aos alunos para que fossem estimulados a levantar questões, formular hipóteses 

etc., porém de maneira que eles próprios (de preferência em grupo) formassem 

suas opiniões (processo ação – reflexão) sobre esses fenômenos. 

Foi explicado que as atividades a seriam desenvolvidas tinham por 

finalidade proporcionar um ambiente em que os alunos pudessem esclarecer 

dúvidas sobre os assuntos da área de eletricidade e magnetismo 

(eletromagnetismo), manipulando, observando, anotando, discutindo, formulando 

hipóteses etc., sobre algumas situações, fenômenos e/ou conceitos próprios dessa 

área do conhecimento, que poderiam contribuir para melhor compreensão dos 

assuntos que ainda seriam ministrados, a saber, lei de Faraday e lei de Lenz, bem 

como aqueles que, porventura, já haviam estudados. 

Explicou-se que as atividades seriam divididas em duas partes, sendo que 

primeiramente haveria um pré-teste e no fim das atividades, um outro teste a fim 
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de avaliar o entendimento deles sobre as atividades realizadas. 

Foi distribuído o pré-teste e concedido 15 min para a sua realização. Em 

seguida o mesmo foi recolhido. 

Durante a execução das atividades, foram realizadas perguntas e/ou 

levantadas questões (provocações), pertinentes às atividades que estavam sendo 

desenvolvidas. Após as respostas, (ou perguntas) foi solicitado que fizessem 

anotações nas folhas fornecidas, sobre o que eles entenderam. Procurou-se não 

responder diretamente as perguntas, somente quando solicitada uma explicação. 

Descrevemos a seguir a primeira parte das ações, composta de quatro atividades.  

 

4.1 Primeira parte das atividades: corrente elétrica produzindo movimento 

 

4.1.1 Atividade 01: funcionamento de um motor elétrico de CC 

 

a) Ações realizadas: 

- Mostrou-se o movimento de uma hélice acoplada ao motor quando se 

fornecia corrente elétrica do tipo contínua (CC). 

- Mostrou-se que ocorria uma inversão do sentido de rotação da hélice 

quando se invertia o sentido de fornecimento da corrente elétrica. 

 

Figura 08 – Aluno manipulando o motor elétrico de corrente contínua durante a atividade 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade: 

- Foi apresentado o dispositivo 01, descrevendo seus componentes 

com exceção do motor embutido na curva de 90º. Mostrou-se que a 

hélice estava acoplada a um elemento, mas não foi dito que se tratava  
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de um motor elétrico. 

- Realizou-se a ligação (vermelho – vermelho e preto – preto) 

observando-se um determinado sentido de rotação da hélice bem como 

o deslocamento do ponteiro do galvanômetro para cima indicando o 

sentido positivo da corrente elétrica. 

- Desligou-se o dispositivo enquanto a hélice estava girando e foi 

invertida a ligação, de modo que todos pudessem ver a inversão dos 

fios, bem como a hélice parar e inverter o sentido da rotação. O 

ponteiro do galvanômetro deslocou-se indicando o sentido negativo da 

corrente. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações. 

 

Transcreveremos, a seguir, os relatos de cada grupo sobre o experimento. 

 

Grupo 01 (transcrição ipisis litteris): 

 

Percebemos que a corrente vai do positivo ao negativo, e que quando 

inverte os polos, negativo  positivo/positivo  negativo, elas rodam para 

esquerda e o galvanômetro marca negativo. Quando conecta os polos certo 

marca positivo e assim roda para a direita. 

 

Grupo 02 (transcrição ipisis litteris): 

 

Observamos que quando os fios são ligados na ordem natural, tanto o 

galvanometro quanto a ventuinha mudam indo para a direita, no caso do 

galvanometro ele almenta o ponteiro. 

Quando os fios são invertidos eles se alteram indo para a direita, no caso do 

galvanômetro ele diminui o ponteiro. 

 

Grupo 03 (transcrição ipisis litteris): 

 

O galvanômetro se moveu medindo ao ligar a ventoinha trocando os fios 

ele mede para cima ou para baixo. 

Quando ele troca os fios temos um movimento inverso, vai para – e para + 

no ponteiro. 
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Nos registros sobre esta atividade, nota-se que houve a percepção pelos 

grupos, que permitiu relacionar o sentido da corrente elétrica com o sentido de 

rotação da hélice. Como esta atividade é apenas introdutória, não houve uma 

participação ativa dos alunos quanto a perguntas. 

Após a atividade 01, foi iniciada a próxima, intitulada Atividade 02 que é 

independente da atividade 01. Esta atividade é similar a que, segundo referências 

bibliográficas, foi realizada por Oersted. 

 

4.1.2 Atividade 02: interação entre corrente elétrica e campo magnético 

externo em um condutor 

 

a) Ações realizadas: 

- Mostrou-se que a corrente elétrica em um condutor interage com o 

campo magnético de uma bússola posicionada próximo a ele. 

- Mostrou-se que quando um condutor é percorrido por corrente 

elétrica, surge em torno dele um campo magnético que interage com 

uma bússola. 

 

Figura 09 – Alunos durante a atividade 02, alunos reunidos em torno do Professor, ao exibir a 

interação entre ímã e bússola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade: 

- Os alunos situaram-se próximos à mesa onde se encontrava o 

dispositivo e primeiramente utilizou-se uma bússola e um conjunto 

contendo dois ímãs de neodímio marcados com as cores vermelha 
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(polo norte) e branca (polo sul) e aproximou-os da bússola de maneira 

que eles pudessem perceber a interação entre a bússola e os ímãs. 

Mostrou-se que as bússolas interagem com campos magnéticos e 

explicou-se rapidamente a utilização das bússolas. 

- Nesse momento falou-se sobre o conceito de campo. Surgiram as 

palavras "campo de futebol" e "campo elétrico". Provocou-se sobre 

outro tipo de campo e que as pessoas estão sujeitas a ele, surgindo 

"campo gravitacional". Foi discutido, como exemplo, o campo 

gravitacional, fazendo uma comparação com o campo magnético. 

Discutiu-se em seguida o conceito de ação à distância e identificando 

que o movimento da agulha da bússola se dava por ação à distância, 

ou seja, força de natureza magnética que atua à distância, mostrado na 

Figura 02. A discussão de ação à distância permite ligações 

importantes com a estrutura da matéria e as interações fundamentais. 

- Apresentou-se, descrevendo o dispositivo usado e explicando as 

funções dos elementos (Interruptor, pilhas, lâmpadas, chave de curto-

circuito, seção dos fios identificados (1 e 2), terminais móveis e o 

galvanômetro. 

- Com o interruptor desligado, posicionou-se uma das lâmpadas e a 

bússola, com sua agulha alinhada ao fio de maior comprimento no 

circuito (1). 

- Foi percorrido o circuito (ainda desligado), chamando a atenção para 

o sentido do percurso da corrente elétrica (do positivo (+) para o 

negativo (-)), marcada com setas no circuito. 

- Ligou-se o interruptor e foi perguntado o que se observava. Percebeu-

se o movimento da agulha da bússola quando circulava corrente 

elétrica (lâmpada acessa), chamou-se a atenção para o fato anterior de 

que a agulha da bússola interagia com o ímã e que neste momento não 

havia ímãs próximo à bússola. 

- Posicionou-se a chave de curto-circuito e observou-se se houve 

alguma alteração em relação à situação anterior (maior ou menor 

deflexão da agulha da bússola). Chamou-se a atenção para o fato de 

que numa ligação em curto-circuito, a corrente assume o maior valor. 

- Moveu-se a bússola para a parte superior do fio (1). Argumentou-se 
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sobre a inversão da deflexão da bússola comparando com a atração e 

repulsão entre ímãs. 

- Moveu-se a bússola para o outro fio, paralelo ao primeiro (2). 

Observou-se a inversão no sentido da deflexão da agulha da bússola. 

- Com o circuito ligado, reposicionou-se a agulha da bússola paralela 

ao fio (1). Desligou-se o circuito e foram invertidos os fios da 

alimentação. Comparou-se a nova deflexão da agulha da bússola com 

a anterior. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações. 

 

Figura 10 – Atividade 02 – Interação entre corrente elétrica e bússola. Os alunos puderam 

observar o movimento da agulha magnetizada da bússola quando o circuito elétrico era 

ligado e desligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

Transcreveremos, a seguir, os relatos de cada grupo sobre o experimento 

 

Grupo 01 (transcrição ipisis litteris): 

Se colocar a bússola em baixo do cobre o ponteiro norte aponta para o lado. 

 

Em relação à atividade anterior, o grupo observou que: 

 

Não houve diferença, pois as duas teve corrente elétrica. 

 

Grupo 02 (transcrição ipisis litteris):
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Corrente elétrica surgiu em um campo magnético improvisado composto de: 

pilha, ferro, madeira, fazendo a bússola girar e a lâmpada acender. 

 

Em relação à atividade anterior, o grupo observou que: 

 

Que ao igual ao experimento anterior ao trocar os fios a bussola gira ao lado 

contrário. ’Uso de ondas eletromagnéticas em comum, então não há 

diferença.’ 

 

Uso de ondas eletromagnéticas em comum, então não há diferença. 

 

Grupo 03 (transcrição ipisis litteris): 

 

O lugar onde estava fixado a bússola era um metal. 

 

Nesses registros, nota-se que o grupo 03 percebe que há uma relação entre 

a corrente elétrica e o surgimento de um campo magnético. Também associa a 

inversão do sentido da corrente, com a inversão do sentido de rotação da agulha 

da bússola. Nesta atividade, pode ser percebida um pouco mais de envolvimento 

dos alunos. Nesta, iniciaram-se muitas perguntas sobre campos magnéticos. 

Após cerca de meia hora (ou mais), deu-se início a Atividade 03. Esta 

atividade facilitou a compreensão quanto a definição dos polos magnéticos, uma 

vez que em torno do fio não ficou claro as suas localizações. 

 

4.1.3 Atividade 03: definindo os polos norte e sul de um condutor quando 

percorrido por corrente elétrica 

 

a) Ações realizadas: 

- Mostrou-se que quando um condutor é enrolado formando uma 

bobina, cada face desta comporta-se como um polo de um ímã. 

- Mostrou-se que o campo magnético produzido numa bobina, interage 

com a agulha de uma bússola da mesma forma que um ímã. 



61 

 

- Mostrou-se que os polos magnéticos gerados na bobina podiam ser 

determinados utilizando-se a regra da mão direita, a pedido de um dos 

alunos. 

 

Figura 11 – Atividade 03 – Polos magnéticos em uma bobina circular. Aluno utilizando-se do 

conceito da regra da mão direita para identificação dos polos magnéticos em uma bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade: 

- Conectou-se o fio vermelho (garra vermelha) no fio vermelho da 

bateria (+) e o fio preto (garra preta) no fio preto da bateria (-). 

- Posicionou-se a bobina perpendicularmente ao plano definido pela 

bússola e de forma que a agulha da bússola ficasse paralela ao 

diâmetro da bobina (imaginando-se o vetor normal saindo do centro da 

bobina, este permanece perpendicular à agulha da bússola); 

- Ligou-se os fios vermelho e o preto nos terminais da espira. 

Observou-se o sentido da deflexão da agulha da bússola e lembrou-se 

que o “norte” é a parte de cor vermelha. 

- Utilizou-se a regra da mão direita (solicitado por um dos alunos), a fim 

de identificar os polos magnéticos gerados na bobina, cujo momento 

em que ocorreu foi registrado conforme a figura abaixo. 

- Inverteu-se o sentido da corrente elétrica e tornou-se a identificar os 

novos polos gerados na bobina. 

- Inverteu-se a face da bobina e comparou-se se o efeito foi o mesmo
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 quando se inverteu o sentido da corrente elétrica. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações. 

 

Grupo 01(transcrição ipisis litteris): 

 

Na semelhança da anterior, é que ocorre corrente elétrica. E a diferença é 

que mostra o sentido do polo norte e polo sul. 

 

Grupo 03 (transcrição ipisis litteris): 

 

A bobina e o ímã se atraem. 

 

Comparativamente em relação à atividade anterior, o grupo observou: 

 

Uma atividade dá para perceber os polos magneticos e a outra não. 

 

Dos registros dos grupos para esta atividade, percebe-se que houve a 

identificação dos polos norte e sul na bobina diferentemente da atividade anterior. 

Nota-se também, a percepção por parte do grupo 03 da força de atração entre o ímã 

e a bobina. Houve grande receptividade nessa atividade devido à identificação das 

forças magnéticas de atração e repulsão. 

Após uma breve discussão sobre os conceitos envolvidos nesta atividade, 

deu-se início a Atividade 04. Esta atividade favoreceu a visualização dos elementos 

necessários para a obtenção do movimento de rotação do eixo de um motor elétrico. 

 

4.1.4 Atividade 04: elementos básicos fundamentais para obtenção de 

movimento de rotação de um motor elétrico de CC 

 

a) Ações realizadas: 

- Mostraram-se os elementos básicos que possibilitam obter rotação de 

um eixo, utilizando-se energia elétrica. 

- Identificaram-se esses elementos no dispositivo da atividade 01. 

- Mostrou-se que o movimento da bobina só ocorre na presença de um 

campo magnético externo a ela ao circular corrente elétrica na mesma. 
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Figura 12 – Atividade 04 – Motor elétrico rudimentar. Alunos observando os elementos: 

bobina, ímã e a pilha que fornece a corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade 04: 

- Mostrou-se a pilha, a bobina, os alfinetes e o ímã e foi sugerido fazer 

algo com esses elementos. Perguntou-se o que cada elemento poderia 

contribuir para obtenção de movimento de um motor elétrico. 

- Posicionaram-se os alfinetes e a bobina sem o ímã. Esclareceu-se 

que o circuito estava fechado, portanto passando corrente, porém nada 

estava acontecendo. Perguntou-se o que poderia estar faltando. 

- Retirou-se a bobina e posicionou-se apenas o ímã (a cor vermelha 

para cima). Perguntou-se o que poderia estar faltando. 

- Manteve-se o ímã na pilha e posicionou-se a bobina, sem fechar o 

circuito. 

- Sem ter fechado o circuito, mostrou-se o dispositivo e descreveu-se o 

que cada elemento poderia fazer. 

- Retirou-se o ímã, fechou-se o circuito e foi solicitado a um aluno que 

posicionasse o ímã próximo a bobina sem tocar na pilha. Inverteu-se o 

polo do ímã e verificou-se o que ocorreu. 

- Lembrou-se, que a corrente elétrica gera um campo magnético no 

conduto e que campos magnéticos interagem entre si (atração e 

repulsão). Além disso, foi relembrado que quando uma bobina é 

percorrida por corrente elétrica, é gerada nela polos magnéticos 

semelhantes a um ímã. Assim, o que se poderia obter com este 
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dispositivo? 

- Posicionou-se o ímã na pilha e mostrou-se o movimento da bobina. 

- Afastou-se o ímã da bobina ao longo da circunferência da pilha 

(rotação, sem soltar da pilha) e em seguida aproximou-o da bobina. 

- Inverteu-se a posição do ímã e explorou-se com os alunos o 

movimento obtido (inversão). 

- Foi religado o dispositivo da atividade 01 e realizada inversões de 

rotação na sua hélice e comparando seus sentidos de rotação com a 

que estava acoplada na pilha em seguida que invertesse os fios da 

ligação. Compararam-se os movimentos (horário e anti-horário) da 

hélice da atividade 01 com os movimentos da hélice pequena da 

atividade 04, e solicitou-se aos alunos que comparassem os dois 

dispositivos (atividade 01 e 04) e identificassem o que eles tinham em 

comum. 

- Revelou-se (no dispositivo 01) que a hélice estava acoplada a um 

pequeno motor elétrico de corrente contínua. 

- Apanhou-se um motor sobressalente, porém fechado e foi mostrado 

para os grupos. 

- Apanhou-se outro motor, porém aberto, e mostrou-se os dispositivos 

internos, ou seja, as bobinas e o ímã. Explorou-se o momento com 

perguntas, discussão de fundamentos e conceitos. 

- Foi comentado sobre os motores de ventiladores, dizendo que esses 

não possuíam ímãs. Mostraram-se os fios do motor ligados ao 

galvanômetro que registrava corrente elétrica quando ligado e que 

mesmo depois de desligado o motor, o galvanômetro continuava a 

registrar corrente elétrica. Essa questão foi introduzida tendo em vista a 

segunda parte das atividades que é a de geração de corrente e tensão 

induzida. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações. 

 

Grupo 01 (transcrição ipisis litteris): 

 

Na atividade 1 não teve o ímã, e na atividade 4 já houve o uso do ímã. 
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Grupo 02 (transcrição ipisis litteris): 

Sim; Se colocar um ímã na Bobina Ele permite, os movimentos. 

 

Grupo 03 (transcrição ipisis litteris): 

 

Semelhança: campo magnéticos, correntes elétricas.  

Diferença: um usa o ímã o outro não. 

 

Percebe-se que nos depoimentos dos grupos, sobre a atividade 04, houve 

uma associação entre ímã, bobina, corrente elétrica e movimento. Essa associação 

é muito importante uma vez que esses quatro “elementos” irão ser analisados na 

segunda parte das atividades que trata sobre corrente e tensão induzidas. Ainda 

não se encontra, de maneira organizada, a percepção do movimento de rotação 

como uma consequência da interação entre o campo magnético gerado na bobina, 

devido à corrente elétrica que circula nela, e o campo magnético do ímã próximo a 

ela. 

Este foi o final da primeira parte das atividades onde buscou-se a 

associação entre a interação do campo magnético produzido em uma bobina 

circular ao ser percorrida por corrente elétrica e o campo magnético de um ímã, 

capaz de produzir movimento de rotação no eixo em que a bobina se encontrava 

acoplada. 

Apesar da aparente ausência de organização das ideias, explicitadas nos 

escritos dos grupos, a associação do conjunto: bobina, ímã, corrente elétrica e 

movimento, provavelmente se apresentam na Estrutura Cognitiva dos alunos. 

Tendo em vista os pré-requisitos conceituais necessários às atividades, (corrente 

elétrica, polos de um ímã e regra da mão direita para bobinas) entende-se que 

esses elementos já eram de conhecimento dos alunos, porém buscou-se aqui a 

associação deles como um todo na obtenção do movimento de rotação da bobina. 

Assim, as sequências das atividades, permitiram, de certa forma, aferir que houve 

influência na estrutura cognitiva, em relação às atividades anteriores. 

Foi realizado o intervalo previsto e no retorno, deu-se sequência às 

atividades. 
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4.2 Segunda parte das atividades: tensão e corrente elétrica induzidas 

 

Na segunda parte das atividades (05 a 07), foram utilizados os conceitos 

explorados na primeira, de forma que possibilitasse perceber os mesmos 

elementos: bobina, ímã e movimento, porém agora gerando corrente elétrica, uma 

vez que, comparativamente, nas atividades anteriores, a corrente elétrica era 

fornecida ao conjunto bobina e ímã, obtendo-se movimento de rotação. Desta feita, 

foi comentado sobre o questionamento de Faraday, após realizar o experimento do 

primeiro motor elétrico, sobre o que aconteceria se movimentasse um conjunto de 

bobinas na presença de um campo magnético. Essa parte das atividades permitiu 

confrontar a assimilação dos conceitos discutidos anteriormente com as novas 

informações que foram apresentadas nela. 

 

4.2.1 Atividade 05: motor elétrico funcionando como gerador de corrente 

contínua 

 

a) Ações realizadas: 

- Foi utilizado o dispositivo da atividade 01 (motor elétrico) desta vez 

como um gerador de corrente contínua a fim de acender dois LED de 

cores diferentes, em função do sentido de rotação da hélice acoplada 

ao dispositivo. 

- Foi identificado no motor elétrico da atividade 01, o conjunto de 

bobinas e ímã flexível (que são os componentes internos do motor 

elétrico) mostrando que esses, permitem, quando em movimento 

relativo, gerar corrente elétrica. 

- Foi mostrado a inversão no sentido da corrente elétrica gerada 

(acendimento de cada LED separadamente) em função da inversão do 

sentido de rotação da hélice acoplada ao eixo do gerador. 
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Figura 13 – Atividade 05 – Motor elétrico funcionando como gerador. Alunos observam o 

mesmo dispositivo utilizado como motor na atividade 01, sendo movimentado gerando 

corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade: 

- Foi realizada a descrição do dispositivo, chamando a atenção que o 

fio vermelho estava conectado ao terminal positivo do galvanômetro e o 

fio preto, ao terminal negativo. Foi relembrado o sentido convencional 

da corrente elétrica (do + para o -). 

- Foi mostrado, utilizando-se o dispositivo da atividade 01, que o 

(anteriormente) motor, quando tinha sua hélice movida em determinado 

sentido, um LED de determinada cor acendia (sem a utilização de pilha 

ou bateria). Quando o sentido de rotação da hélice era invertido, o LED 

de outra cor se acendia. 

- foi explicado que um LED só permite ser percorrido por uma corrente 

elétrica em apenas um único sentido. 

- Foi relembrado quais eram os elementos que compunham o motor 

elétrico e chamado atenção para o fato de que esses mesmos 

elementos agora geravam corrente elétrica. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações. 
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Grupo 01 (transcrição ipisis litteris): 

 

Percebemos, que Ficar alternando, E também Fica no mesmo lugar. 

 

Em relação a atividade anterior, o grupo observou que: 

 

Nesta atividade vimos que dependendo da forma que faz produz corrente 

elétrica ou produz movimento. 

 

Grupo 02 (transcrição ipisis litteris): 

 

Invertendo a corrente, inverto o movimento O uso de correntes elétricas são 

semelhantes em todas as atividades 

 

Em relação a atividade anterior, o grupo observou que: 

 

Nessa atividade usamos Led 

 

Grupo 03 (transcrição ipisis litteris): 

 

PARA GERAR campo magnético não precisa de energia elétrica 

 

Nos registros sobre esta atividade, nota-se que existe uma associação entre 

corrente elétrica e o sentido de rotação da hélice acoplada em relação à 

“alternância”. Não é feita alusão quanto a associação entre a rotação da hélice e a 

geração de corrente elétrica. Também não se percebe se houve associação entre 

a bobina do motor elétrico e o ímã flexível que já mostrados anteriormente na 

atividade 04. O grupo 03 explicita ser desnecessária a energia elétrica na geração 

de campo magnético. É razoável supor que a palavra “gerar” e a frase: “não 

precisa de corrente elétrica”, talvez se referisse a corrente elétrica que surgiu sem 

que houvesse pilhas. 

Percebe-se que não houve uma associação dos conceitos discutidos nas 

atividades anteriores comparando-os com a atividade atual. Muitas podem ser as 

causas. As possíveis razões desse fato podem ser objeto de estudos futuros.  
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4.2.2 Atividade 06: corrente e tensão induzidas 

 

a) Ações realizadas: 

- Foi mostrado que o movimento relativo entre ímã e bobina gera 

corrente elétrica sendo registrada no galvanômetro. 

- Foi mostrada a alternância do sentido da corrente elétrica induzida 

(mudança no sentido do deslocamento do ponteiro do galvanômetro), 

em razão da aproximação dos elementos (bobina e ímã) e do 

afastamento deles. 

 

Figura 14 – Atividade 06 – Sentido da corrente induzida numa bobina circular. Na figura, o 

momento da execução dos movimentos de aproximação e afastamento de um ímã e os 

deslocamentos do ponteiro de um galvanômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade: 

- Foi mantido o ímã em repouso no centro da bobina e observou-se a 

leitura no galvanômetro (no caso zero). 

- Moveu-se o ímã afastando-o da bobina observando-se o movimento 

do ponteiro do galvanômetro em um determinado sentido. 

- Interrompeu-se o movimento do ímã e observou-se a nova leitura 

indicado pelo ponteiro do galvanômetro (zero). 

- Ao aproximar o ímã da bobina, observou-se o deslocamento do 

ponteiro do galvanômetro em um sentido diferente do anterior. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações.
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Em relação à atividade anterior, o grupo 03 observou (transcrição ipisis 

litteris): 

É como nas atividades anteriores há corrente elétrica constante. 

Bobina, ímã, corrente e movimento. Tem sempre os mesmos. 

nessa atividade não usou led. 

 

Nesta atividade houve muita discussão com os alunos e também entre os 

grupos, quanto ao surgimento de corrente elétrica, uma vez que o ponteiro do 

galvanômetro movia-se e a razão da alteração do sentido do seu deslocamento 

(hora para cima e hora para baixo). Houve um questionamento quanto a 

intensidade da corrente gerada, e como produzi correntes de diferentes 

intensidades. Foi explicado que as grandezas envolvidas nesse fenômeno seriam 

exploradas na próxima atividade. 

Como houve muita discussão, dois grupos não escreveram as suas 

observações. Porém o grupo 03 faz alusão aos elementos que são os mesmos da 

primeira parte das atividades. 

Após um breve intervalo, foi dado início a sétima e última atividade, que 

poderia esclarecer a questão sobre o que influenciava na intensidade da corrente 

elétrica que era gerada e se era possível medi-la. 

 

4.2.3 Atividade 07: relações entre grandezas envolvidas na indução de 

corrente ou tensão 

 

a) Ação realizada: 

- Foi mostrado algumas das grandezas envolvidas no processo da 

tensão induzida, tais como: velocidade do movimento do ímã, 

quantidade de espiras e intensidade do campo magnético que 

atravessa a região delimitada pelas espiras e as suas diferentes áreas, 

bem como se relacionam na intensidade da corrente elétrica gerada. 
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Figura 15 – Atividade 07 – Relação entre grandezas na intensidade da corrente induzida. A 

figura mostra o momento em que se movimenta um ímã em relação a uma bobina e o registro 

num galvanômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio 

 

b) Desenvolvimento da atividade: 

- Foi conectada a bobina B (50 espiras) ao galvanômetro (conexão 

vermelha (+) e conexão preta (-) e utilizado um conjunto de ímãs com 

dois bastões, marcados nas cores vermelha (polo norte) e branca (polo 

sul). Mostrou-se que a leitura das intensidades das correntes induzidas 

e seus respectivos sentidos, registrados no galvanômetro em função da 

velocidade do deslocamento dos ímãs. Observou-se que os valores 

eram diferentes. Assim, a grandeza velocidade relativa, entre ímã e 

bobina, influenciava na intensidade da corrente induzida. 

- Utilizando-se a mesma bobina e com a mesma velocidade 

(aproximada) de afastamento e aproximação, porém utilizando-se 

apenas um bastão de ímã (metade do anterior), foi mostrada a 

mudança no valor da intensidade da corrente induzida. Posteriormente, 

foram utilizados seis bastões (os bastões eram idênticos), movendo-os 

com a mesma velocidade anterior (aproximadamente) na mesma 

bobina. Observou-se, mais uma vez, outro valor (maior) para a leitura 

no galvanômetro. Assim, a grandeza intensidade do campo magnético, 

influenciava na intensidade da corrente induzida. 

- Mudou-se a bobina (de B para C) contendo 100 espiras e mesma 

área da bobina B, utilizando-se o mesmo conjunto de ímãs da mostra 
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anterior e com a mesma velocidade de aproximação e afastamento. 

Mais uma vez, observou-se um valor diferente para a intensidade da 

corrente no galvanômetro. Assim, a quantidade de espiras na bobina, 

influenciava na intensidade da corrente induzida. 

- Para a influência da grandeza área da bobina, foram utilizadas a 

bobina B com 50 espiras e uma outra com a mesma quantidade, porém 

com área visivelmente menor. Com um mesmo conjunto de ímãs e 

desenvolvendo-se aproximadamente a mesma velocidade de 

aproximação e afastamento separadamente em cada bobina, 

observou-se, mais uma vez, um valor diferente para a intensidade da 

corrente no galvanômetro para cada uma delas. Assim, a área da 

bobina, influenciava na intensidade da corrente induzida. 

- Solicitou-se aos grupos que discutissem e registrassem suas 

observações e conclusões nas folhas para anotações. 

Grupo 01 (transcrição ipisis litteris): 

 

Conforme o número de voltas na espira e a velocidade o galvanômetro 

oscila mais. 

 

Grupo 02 (transcrição ipisis litteris): 

 

Percebi que a velocidade é alterada conforme o ímã é colocado com muita 

intensidade ou pouco 

 

A corrente induzida depende da velocidade e na atividade anterior não 

estava sendo utilizado o ímã 

 

Grupo 03 (transcrição ipisis litteris): 

 

bobina com 50 voltas e dois ímãs    ponteiro sobe e desce, numa 

intensidade mínima. 

mudando a velocidade interfere a intensidade. 

quantidade de espira também interfere. 

 

Pelos registros dos grupos, percebe-se que de maneira geral, algumas das 

grandezas que interferem na intensidade da corrente (ou tensão) induzidas foram 
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identificadas na atividade. 

Após as discussões e anotações dos grupos foi realizado o pós-teste. Nessa 

avaliação, foi possível verificar a influência dessas atividades na estrutura cognitiva 

dos alunos, uma vez que se mostraram os sentidos dos ponteiros do galvanômetro 

(na figura) respectivamente à aproximação e o afastamento do ímã na bobina 

ilustrada. Na exposição dos assuntos lei de Faraday e lei de Lenz, pelo professor 

da turma, onde se lê, em alguns questionários, que a apresentação, manipulação e 

a discussão dos fenômenos eletromagnético proporcionada pelos dispositivos, 

favoreceram discussões que permitiram melhor entendimento na exposição dos 

assuntos citados. Esses questionários sendo, um para o professor, que se 

encontra no anexo V, e outro diferente para os alunos que participaram das 

atividades, que se encontra no anexo VI. Os alunos que não participara das 

atividades não apresentavam condições para dados comparativos. 

Existem razões para se acreditar que, de maneira geral, as atividades que 

foram propostas surtiram algum efeito no sentido de facilitar a compreensão 

desses assuntos. De certa forma houve um ganho geral na assimilação dos novos 

conceitos estudados a fim de facilitar a compreensão dessa parte da disciplina, 

quanto ao melhor entendimento das leis de Faraday e Lenz. 

Espera-se, assim, que este trabalho possa ser igualmente útil a outros 

professores que se interessarem pelo estudo de eletromagnetismo utilizando 

experimentos em sala de aula. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram utilizados dispositivos confeccionados a partir de 

materiais de baixo custo, comparativamente aos equipamentos utilizados em 

laboratórios para fins didáticos, para o ensino de eletromagnetismo no ensino 

médio. Foram explorados alguns fenômenos de indução eletromagnética, 

vislumbrando-se um aprendizado potencialmente significativo de conteúdos de 

física abordados nas atividades propostas, o que possibilitou concluir que: 

1) É possível usar um roteiro experimental, explorando fatos históricos, e mostrar 

aos alunos que muitos fatores influenciam o processo de produção de 

conhecimento  científico; 

2) Os dispositivos que foram apresentados nas atividades foram confeccionados a 

partir de materiais de conhecimento dos alunos (a exceção comumente do 

galvanômetro). Esse fator foi importante no sentido de diminuir a “distância” entre 

os equipamentos caros e sofisticados dos laboratórios, mostrando que é possível 

discutir determinados fenômenos naturais, utilizando materiais relativamente 

acessíveis; 

3) O papel do professor como um facilitador foi de fundamental importância na 

problematização de situações que não se mostraram intuitivas por requererem 

elevado nível de abstração. Essa foi uma das razões (o tempo foi outra) da 

elaboração de um roteiro que permitisse guiar os estudantes nos grupos e trabalhar 

as respostas diante das situações apresentadas em cada atividade; 

4) Deve-se tomar o cuidado em organizar as discussões devido à grande 

quantidade de informações que os dispositivos permitem obter; 

5) As atividades propiciaram um ambiente de discussão que auxiliou na 

apropriação e melhor entendimento dos conteúdos estudados anteriormente. 
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APÊNDICE I 

 
PRÉ-TESTE 

A figura representa um ímã, com os polos norte e sul representados (1), 

uma bobina de fios condutores (2), o suporte da bobina (3) e um galvanômetro (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique os valores das leituras que o galvanômetro registrará enquanto o ímã: 

a) se encontrar em repouso na posição mostrada na figura, muito afastado da 

bobina; 

 

 

 

b) é movido, aproximando-se da bobina. 

 

 

 

 

c) para próximo à bobina. 

 

 

 

 

d) é movido, afastando-se da bobina. 
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APÊNDICE II 
 

PÓS-TESTE 
 

A figura representa um ímã, com os polos norte e sul representados (1), 

uma bobina de fios condutores (2), o suporte da bobina (3) e um galvanômetro (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique os valores das leituras que o galvanômetro registrará enquanto o ímã: 

a) se encontrar em repouso na posição mostrada na figura, muito afastado da 

bobina; 

 

 

 

 

b) é movido, aproximando-se da bobina. 

 

 

 

 

c) para próximo à bobina. 

 

 

d) é movido, afastando-se da bobina. 
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APÊNDICE III 
 

 

FOLHAS PARA ANOTAÇÕES DOS GRUPOS 

 

 

GRUPO Nº: 

Componentes: 

 

 

 

1 – Nesta atividade, o grupo (ou alguém do grupo) observou algum fato (ou suscitou 

dúvidas) que chamou atenção que seja merecedor de ser investigado com mais 

detalhes? 

 

 

 

 

2 – Se a resposta do item anterior foi SIM, então descreva o fato ou o que o grupo 

(ou alguém do grupo) percebeu. 

 

 

 

 

3 – Anote neste espaço o que o grupo (ou alguém do grupo) julgar necessário.  
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APÊNDICE IV 

 

QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR 

 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS (PROFESSOR) 

 

Assunto ministrado: Lei de Faraday e Lei de Lenz 

 

1 – Houve algum comentário sobre as atividades realizadas anteriormente? 

(  ) SIM                                                                            (  ) NÃO 

2 – Se SIM, exponha as ideias gerais dos alunos, resumidamente 

 

3 – Comparativamente ao assunto ministrado (lei de Faraday e lei de Lenz), em 

relação aos assuntos anteriores, o senhor poderia dizer se a turma interagiu mais ou 

se foi indiferente? 

 

4 – Na apresentação deste assunto, o senhor fez referência a alguma atividade 

experimental realizada anteriormente? 

 

5 – De maneira geral, houve por parte da turma alguma discussão desse assunto 

referindo-se às atividades experimentais? 

 

6 – O senhor considera que as atividades colaboraram de alguma forma para um 

melhor entendimento do assunto ministrado? 

 

7 – Em relação a confecção dos experimentos, o senhor achou: (  ) simples       (  ) 

trabalhoso       (  ) inexequível 

 

8 – O senhor realizaria as atividades experimentais, ou algo similar baseado nelas, 

ou ainda de maneira diferente, porém baseando-se nos experimentos, para a 

próxima turma? 

 

9 – De modo geral, as atividades experimentais contribuíram para a compreensão do 

assunto lei de Faraday e lei de Lenz: 

 

(  ) em nada   (  ) muito pouco   (  ) pouco   (  ) bem   (  ) muito bem 

10 – Este espaço é para que o senhor escreva algo que julgar necessário. 
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APÊNDICE V 
 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS E OS ASSUNTOS 

MINISTRADOS (alunos) 

 

Assuntos ministrados: Lei de Faraday e Lei de Lenz 

 

1 – Você participou das atividades experimentais anteriormente a essa aula? 

(  ) SIM          (  ) NÃO 

 

2 – Se SIM, você considera que as atividades ajudaram a compreender esse 

assunto? 

(  ) SIM          (  ) NÃO 

 

3 – O que você acharia se para cada assunto a ser ministrado, fosse antecedido de 

atividades experimentais, similares as que ocorreram? 

 

 

 

4 – Você percebeu se na apresentação deste assunto (lei de Faraday e lei de Lenz) 

houve mais facilidade em compreendê-lo, e se as atividades experimentais 

realizadas anteriormente contribuíram de alguma forma? 

 

 

 

5 – Na apresentação deste assunto (lei de Faraday e lei de Lenz), você fez alguma 

associação com as atividades experimentais realizadas anteriormente? 

 

 

6 – Na sua opinião as atividades experimentais contribuíram para a compreensão do 

assunto lei de Faraday e lei de Lenz: 

 

(  ) em nada   (  ) muito pouco   (  ) pouco   (  ) bem   (  ) muito bem 
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APÊNDICE VI 

 

PREÇOS MÉDIOS DOS MATERIAIS UTILIZADSO NA PESQUISA 
 
Os materiais utilizados na confecção dos dispositivos, excetuando-se o 
galvanômetro, os ímãs de Neodímio e o secador de cabelo, foram adquiridos em 
lojas de materiais de construção e material elétrico. Os preços são referentes ao 
ano de 2015. Utilizou-se na confecção dos dispositivo os seguintes materiais: 
 
 

Ordem Material Aquisição/preço (R$) 

01 Motor elétrico (CC) retirado de um aparelho de DVD. 2,83 

02 Hélice de brinquedo  15,00 

03 Fios nas cores vermelha e preta 3,50 

04 Bateria de 9,0 V 9,00 

05 Galvanômetro analógico 40,00 

06 Base de madeira doação de madeireira/marcenaria, preço: 15,00 

07 Fios de cobre # 2,0 mm oficina de enrolamentos de motores elétricos - 
12,00 

08 Interruptor simples 4,00 

09 Estojo para pilhas com terminais 2,50 

10 Lâmpadas de lanterna 2,25 

11 Bússola 13,00 

12 Ímã de Neodímio 45,00 

13 Fios esmaltados de cobre oficina de enrolamentos de motores elétricos - 
14,00 

14 LED 0,50 

15 Pilhas pequenas com estojo duplo 8,00 

16 Garras tipo "jacaré“ 2,50 x 2 = 5,00 

17 Pilha grande de 1,5 V 7,50 

18 Fita durex (vermelha e branca) 3,00 

19 Alfinetes de fraldas grandes 1,25 x 2 = 2,50 

20 Esparadrapo. 4,00 

21 Secador de cabelo com seu difusor. 29,90 

22 Cola tipo “Araldite” 11,30 

Total 249,78 

Fonte: Acervo próprio 
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APÊNDICE VII 
 

PRODUTO EDUCACIONAL 
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RESUMO 
 
 
 
 
 

Neste trabalho apresentamos atividades envolvendo alguns fenômenos eletromagnéticos, que 

poderão ser utilizados pelos professores a fim de permitir aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

um contato mais direto com as grandezas pertinentes, bem como perceber as relações entre elas, 

possibilitando, desta forma, uma aprendizagem potencialmente mais significativa deste assunto. As 

atividades contêm elementos que permitem, de forma lúdica, manipular os dispositivos 

confeccionados com materiais de baixo custo relativo, de forma a reforçar conteúdos já ministrados, 

além de proporcionar maior desenvolvimento no campo dos conceitos intuitivos. As atividades podem 

também proporcionar um ambiente para estimular o aprimoramento da abstração necessária para 

uma melhor compreensão desses fenômenos que poderão facilitar a compreensão dos assuntos lei 

de Faraday e lei de Lenz, que serão ministrados posteriormente. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Materiais de Baixo Custo, Experimentação, Eletromagnetismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, os conhecimentos próprios que estão relacionados à área de ciências 

da natureza apresentam-se investidos de certa importância, tanto no que diz respeito a uma maior 

compreensão sobre os equipamentos tecnológicos utilizados no dia a dia, quanto para uma melhor 

qualidade de vida, permitindo uma maior participação social ativa, além de maior inserção com 

certa qualificação do cidadão no mercado de trabalho. Assim, permitindo um melhor exercício da 

cidadania plena. 

Em contrapartida, o ensino de física na educação básica ainda se encontra num estágio de 

excessivo conteúdo expositivo, com demasiada quantidade repetitiva de exercícios, permeado de 

cálculos matemáticos, não permitindo maior compreensão das situações quanto as relações das 

grandezas físicas envolvidas num determinado dos fenômenos, nem tão pouco do próprio 

fenômeno em si. Desse modo, é possível perceber certo distanciamento entre os conteúdos que 

são ministrados em sala de aula e a realidade cotidiana do aluno. Encontramos em Dias e Peduzzi 

(2001), que o estudo da Física no Ensino Médio se transformou numa disciplina de matemática 

aplicada e este conhecimento pronto, e ainda, em Laranjeiras (2010), esse modo de ensino tem 

contribuído para que as aulas de física se resumam apenas ao uso de fórmulas, equações e 

gráficos, que são apresentados aos alunos muitas vezes sem significado, induzindo-os à 

memorização e repetição, numa aprendizagem mecânica. 

A proposta deste produto, fruto do Curso de Mestrado Profissional, é oferecer aos 

professores que ministram aula na 3ª série do ensino médio, do assunto eletricidade e magnetismo, 

especificamente na abordagem dos assuntos lei de Faraday e lei de Lenz. Não obstante, as 

atividades propostas também servem para os assuntos anteriores a esses dois. Cabe ao professor 

decidir pela confecção dos dispositivos junto com sua turma de aula ou apresentá-los prontos. 

Poderá, também, optar por realizar as atividades antes da explanação do assunto, ou utilizá-las 

como reforço da aprendizagem. Outra opção, a montagem dos dispositivos por parte dos alunos e a 

sua exposição em feiras de ciências da escola. Enfim, existe uma vasta gama de oportunidades de 

emprego dos dispositivos uma oportunidade para incrementar suas aulas abordando um tema 

quanto das atividades que eles permitem desenvolver. 

Para a realização das atividades, é desejável que os alunos tenham noções de força 

resultante, energia cinética, energia elétrica, diferença de potencial elétrico, sentido convencional de 

circulação da corrente elétrica em um circuito elétrico, ligação em curto-circuito, nomes convencionais 

dos polos de um ímã, sentido convencional das linhas de campo magnético em ímãs, forças de 

atração e repulsão entre ímãs, campo magnético num condutor percorrido por corrente elétrica, força 

magnética num condutor percorrido por corrente elétrica quando em presença de um campo 

magnético externo, regra da mão direita para campos magnéticos num condutor percorrido por 

corrente elétrica e regra da mão direita para polos magnéticos em bobina percorrida por corrente 

elétrica. Esses pré-requisitos são desejáveis, uma vez que esses assuntos, seguindo-se o 

planejamento anual do Ensino Médio, supostamente já foram estudados. Porém, as atividades 

permitem explorar esses outros assuntos durante seu desenvolvimento. 
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2 OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino na área de 

eletromagnetismo para o nível médio, utilizando-se sete dispositivos confeccionados com materiais 

de baixo custo relativo e suas respectivas atividades pertinentes a cada um deles, segundo as 

quais possibilitam aos alunos, vivenciar fenômenos próprios dessa área do conhecimento e que não 

são tão intuitivos como as demais e também do cotidiano dos estudantes. Espera-se com esses 

dispositivos e suas respectivas atividades propostas, contribuir para que as escolas públicas do 

estado do Rio de Janeiro, possa contemplar de modo mais abrangente possível, os aspectos mais 

fundamentais do eletromagnetismo, a fim de possibilitar aos alunos, a adquirirem uma visão mais 

apropriada da necessidade do conhecimento destes conteúdos de forma integrada aos novos 

anseios da sociedade contemporânea. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Esperamos que essas atividades proporcionem: 

a) Mostrar algumas interações entre corrente elétrica e campo magnético a fim de entender o 

funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua, identificando os dois componentes básicos 

(bobina e ímã presentes na parte interna do motor) que permitem o seu funcionamento. 

b) Manipular elementos semelhantes ao encontrado na parte interna do motor, através de 

movimentos relativos entre eles (bobina e ímã), obtendo tensão induzida e, consequentemente, 

corrente elétrica induzida, permitindo perceber que esses dois elementos podem funcionar também 

como um gerador de corrente elétrica (sem entrar no mérito se a corrente é contínua ou alternada). 

c) Proporcionar uma melhor compreensão de como as grandezas, velocidade relativa entre ímã e 

bobina, quantidade de espiras de uma bobina e a intensidade do campo magnético, contribuem para 

a obtenção da tensão induzida, bem como elas influenciam a sua intensidade. 

d) Contribuir para uma melhor compreensão dos tópicos lei de Faraday e lei de Lenz, a serem 

abordados. 

 

3 SUGESTÕES PARA O PROFESSOR 

 

1) Enquanto o professor executar as atividades, sugere-se realizar perguntas e/ou levantar questões 

(provocações), pertinentes às atividades que estão sendo desenvolvidas. Distribuir para os grupos as 

folhas para anotações, conforme os Apêndices I e II. 

2) Após as respostas, (ou perguntas) solicitar que os grupos façam as anotações sobre o que 

entenderam. Evitar responder diretamente uma pergunta, a menos que seja solicitada uma explicação 

mais detalhada. 

3) Anotar no quadro da sala o que estiver em consonância com os objetivos da atividade ou que julgar 

ser fundamental para melhor compreensão da atividade que está sendo realizada, ou de futuras. Ler 

em voz alta e confirmar se eles estão de acordo com o que está escrito. Pode ser na forma de mapa 

conceitual.
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4) Nas atividades que envolvem corrente elétrica fornecida por bateria ou pilhas e na atividade 05, 

deverá utilizar a garra de cor preta do galvanômetro com as resistências associadas. Nas atividades 

06 e 07, que envolvem tensão induzida, utilizar a garra de cor preta no galvanômetro sem as 

resistências associadas. 

 

4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

A execução das atividades deverá ser dividida em duas partes. Na primeira, serão 

explorados os conceitos de corrente elétrica, circuitos elétricos e geradores e uma reprodução, bem 

simplificada do experimento de Oersted. Compõem a primeira parte da execução do produto, 4 

atividades. Na segunda parte, as atividades estão voltadas para os conceitos de corrente e tensão 

induzidas, abordando os conceitos julgados necessários para melhor compreensão da lei de Faraday 

e lei de Lenz. Compõem a segunda parte da execução do produto, 3 atividades. 

Para melhor esclarecimento ao professor, na descrição das atividades, foi sugerido o tempo 

considerado mínimo para cada fase das atividades. 

 

4.1 Primeira parte das atividades: corrente elétrica produzindo movimento 

 

a) Introdução às atividades. (05 min) 

b) Atividade 01: Torre de PVC, contendo o motor/gerador com hélice, galvanômetro e bateria. (05 

min) 

c) Atividade 02: Modelo de um circuito elétrico, galvanômetro e bússola. (08 min) 

d) Atividade 03: Espira de fio de cobre esmaltado, galvanômetro, bateria e bússola. (05 min) 

e) Atividade 04: Pilha grande, alfinetes de fraldas grandes, ímã de neodímio e bobina com hélice 

(pequena) e o dispositivo da atividade 01. (10 min) 

 

Tempo previsto para a aplicação da segunda parte: 23 min. 

 

4.1.1 Atividade 01: funcionamento de um motor elétrico de CC 

 

a) finalidades: 

- Mostrar o movimento da hélice acoplada ao motor ao se fornecer corrente elétrica do tipo 

contínua (CC). 

- Mostrar que ocorre a inversão do sentido de rotação da hélice quando se inverte o 

sentido de fornecimento da corrente elétrica, registrando essa inversão num galvanômetro. 

 

b) objetivos: 

- Deseja-se que os alunos percebam que o movimento de rotação de um motor elétrico de 

corrente contínua se inverte ao se inverter o sentido da corrente elétrica que lhe é 

fornecida. 
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- Provocar curiosidade dos alunos quanto aos os elementos internos do dispositivo que 

permitem obter movimento de rotação quando lhe é fornecida corrente elétrica. 

c) materiais necessários: 

– 01 (um) pedaço de tubo de cano tipo PVC (1/2”);  

– 01 (um) "joelho" (1/2”); 

– 01 (uma) conexão redutora (3/4’para ½”); 

– 01 (uma) base de apoio; 

– 01 (um) motor elétrico de corrente contínua; 

– 01 (uma) hélice acoplada ao eixo do motor; 

– 02 (dois) pedaços de fios nas cores vermelha e preta; 

– 01 (uma) bateria de 9,0 V, e; 

– 01 (um) galvanômetro analógico com tensão de utilização de 60 mV (utilizar a garra com 

resistência associada). 

 

Figura 01: Atividade 01 – Funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua. (a) 
rotação em determinado sentido. (b) rotação em sentido contrário após inversão do sentido da 
corrente.  
 

 

 

 

 

      (a)                                                                 (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio 

 

Para a confecção deste dispositivo, o tubo de PVC e o "joelho" podem ser adquiridos em 

lojas de ferragens. Quanto a base, foi utilizado o difusor de um secador de cabelos. Para a fixação 

da hélice (que fazia parte de um brinquedo), pode ser utilizado cola tipo "Araldite". Quanto ao 

galvanômetro, este pode ser adquirido via compra na internet. Os estojos para as pilhas podem ser 

encontrados em lojas de material eletrônicos. 
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d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 01. 

- Antes da execução da atividade 01, chamar a atenção que no desenvolvimento da 

oficina convencionar-se-á que os fios de cor VERMELHA estarão ligados aos terminais 

POSITIVOS da bateria (ou pilhas) e do galvanômetro, e os de cor PRETA estarão 

ligados aos terminais NEGATIVOS dos mesmos. Mostrar os fios no terminal da bateria e 

no galvanômetro. A fim de reforçar a informação, pode ser utilizado um LED e explicar, 

sem entrar em detalhes, o seu funcionamento. 

- Apresentar, descrevendo o dispositivo de PVC com a hélice (mostrar que a hélice está 

acoplada a um elemento, mas não falar que é um motor elétrico, bateria com os fios 

vermelho (+) e preto (-) e o galvanômetro com seus respectivos fios (não entrar no mérito 

do tipo de ligação do galvanômetro). Deve-se utilizar a garra de cor preta do 

galvanômetro com as resistências associadas. 

- Realizar a ligação nos terminais do dispositivo (vermelho – vermelho e preto – preto). 

- Desligar o dispositivo, preferencialmente enquanto a hélice estiver girando, INVERTER 

a ligação, de modo que todos possam ver a inversão dos fios, a inversão do movimento 

da hélice e também, do ponteiro do galvanômetro. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no quadro o que 

estiver em consonância com os objetivos da atividade e solicitar aos grupos que 

escrevam as observações e/ou o que foi entendido nas folhas para anotações da 

atividade 01 e recolhê-las. 

- Explicar que as atividades seguintes (02, 03 e 04), serão realizadas no sentido de 

contribuir para o entendimento dos conceitos e princípios básicos que envolvem alguns 

dos fenômenos eletromagnéticos que foram aplicados nesta atividade. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 01: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- O que vocês acham que é este dispositivo? Qual o elemento do dispositivo que fez com 

que a hélice girasse? Se responderem que é um motor elétrico, então este termo pode 

ser utilizado normalmente, de agora em diante. 

- Quanto a rotação da hélice: o que vocês perceberam? Depois, quando os fios foram 

invertidos: mudou a “entrada” da corrente? Qual o efeito causado na hélice que vocês 

observaram quando invertemos os fios? 

- O que vocês acham que exista dentro do motor que permite receber energia elétrica e 

transformá-la em energia cinética de rotação?  

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 01 (anotar no quadro quando/se surgir: 

- Para a hélice (ou o motor) girar tem que haver energia elétrica que é fornecida pela 

bateria. Para a corrente elétrica “surgir” tem que haver diferença de potencial (polos + e – 
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indicados na bateria). Este conceito será utilizado tanto na atividade contendo bobina e 

ímã em movimento relativo (ligados a um voltímetro que registrará os respectivos sinais 

(+) ou (–) da tensão induzida), quanto nos que provocam o acendimento do LED, uma 

vez que não haverá pilhas nem baterias, porém haverá corrente elétrica (corrente/tensão 

induzida). 

- Quando os fios são invertidos, a corrente elétrica muda de sentido causando a inversão 

no sentido da rotação da hélice. Este conceito será utilizado quando for mostrado a 

inversão do sentido de rotação de um motor elétrico rudimentar e quando o este motor 

funcionar como um gerador, acendendo um LED diferente em função da inversão do 

sentido de rotação da hélice. 

 

4.1.2 Atividade 02: interação entre corrente elétrica e campo magnético externo em um 

condutor 

 

a) finalidade: 

- Mostrar a existência de inter-relação entre o movimento da agulha de uma bússola e a 

corrente elétrica que circula em um fio condutor. 

 

b) objetivos: 

- Mostrar que, assim como a agulha de uma bússola se move na presença de um ímã, 

ela também se movimenta quando se encontra próxima a um fio conduzindo corrente 

elétrica. 

- Mostrar que a deflexão da agulha da bússola se modifica ao modificar a intensidade de 

corrente elétrica e também que o movimento da agulha da bússola, se inverte ao se 

inverter o sentido da corrente elétrica. 

- Mostrar que a corrente elétrica produz campo magnético. 

 

c) materiais necessários: 

– 01 base de madeira nas dimensões 28 cm x 22 cm x 1,5 cm, aproximadamente 

contendo 06 pedaços de madeira nas dimensões 4,0 cm x 3,0 cm x 2,0 cm, para suporte 

dos fios; 

– 01 metro de fio de cobre (aproximadamente) de 2,0 mm de diâmetro; 

– 01 interruptor simples; 

– 01 estojo para pilhas com terminais (vermelho e preto); 

– 02 lâmpadas de lanterna (será utilizada apenas uma); 

– 01 bússola, 

– 01 galvanômetro (utilizar a garra com resistência associada) e 

– Dois (“pedaços”) ímãs de neodímio. 
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Figura 02: Atividade 02 – Interação entre corrente e campo magnético. (a) circuito desligado. 
(b) circuito ligado com uma lâmpada. (c) circuito ligado em curto circuito. 
 

 

 

 

 

              (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (c) 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

 Para a confecção deste dispositivo, a base de madeira e os suportes pequenos, podem ser 

adquiridos em serrarias (as utilizadas faziam parte de uma estante velha). Os fixadores (brancos), os 

fios e o interruptor, podem ser adquiridos em lojas de material elétrico. A bússola, pode ser adquirida 

em lojas de material esportivo. Na construção, deve-se ter o cuidado para que o fio sobre a bússola 

não fique muito distante da mesma. Além disso, deve-se ter o cuidado quanto ao posicionamento da 

bússola em relação às pilhas, pois elas atraem a agulha da bússola. 
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d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 02. 

- Com o interruptor desligado, posicionar uma das lâmpadas na sua base e conectar o 

galvanômetro (utilizar a garra com resistência associada). 

- Pegar a bússola e um conjunto contendo dois “pedaços” de ímãs de neodímio 

marcados com as cores vermelha (polo norte) e branca (polo sul) e aproximá-los de 

maneira que se perceba a interação entre eles e explicar que as bússolas interagem com 

campos magnéticos. Explicar rapidamente a utilização das bússolas. 

- Apresentar, descrevendo o dispositivo e explicando as funções dos elementos; 

interruptor, pilhas, lâmpadas, seção dos fios identificados (1 e 2), terminais móveis das 

lâmpadas e a chave de curto-circuito. Percorrer o circuito, ainda desligado, chamando a 

atenção para o sentido de percurso da corrente elétrica, ou seja, do positivo (+) para o 

negativo (-), marcado com setas nos suportes dos fios. 

- Posicionar a bússola, com a agulha alinhada ao fio (1), na posição inferior do mesmo. 

- Ligar o interruptor. Deverá ocorrer uma pequena deflexão na agulha da bússola, 

simultaneamente ao ponteiro do galvanômetro ( + ou – ), indicando neste, um sentido da 

corrente elétrica. 

- Posicionar a chave de curto-circuito e observar se houve alguma alteração da deflexão 

da agulha da bússola e do ponteiro do galvanômetro, em relação à situação anterior 

(deverá ser maior tanto para a bússola quanto para o galvanômetro). Chamar a atenção 

para o fato de que numa ligação em curto-circuito a corrente assume o maior valor. 

- Com o circuito ainda ligado, e com a chave de curto-circuito posicionada, inverter os 

fios da alimentação e comparar a nova deflexão da agulha da bússola e do galvanômetro 

com a anterior. Chamar atenção para a inversão do sentido da corrente. 

- Alterar a posição da bússola para a parte superior do fio (1), a deflexão da agulha se 

inverte, mostrando a inversão do sentido do campo magnético, já que não houve 

alteração no sentido da corrente elétrica. 

- Alterar a posição da bússola para a parte inferior do fio (2), a deflexão da agulha da 

bússola é oposta a que estava no fio (1), na parte superior do mesmo fio. Isso mostra o 

sentido do campo magnético acima e abaixo do fio condutor. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no quadro o que 

estiver em consonância com os objetivos da atividade e solicitar aos grupos que 

escrevam as observações e/ou o que foi entendido nas folhas para anotações da 

atividade 02 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 02: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Na interação entre os ímãs e a bússola, o que vocês observaram?



99 

 

- Quando o circuito foi ligado com apenas uma lâmpada, o que ocorreu com a agulha da 

bússola? 

- Quando foi feita a ligação em curto-circuito, o que ocorreu com a corrente no circuito? 

No momento desta ligação, o que você observou em relação à agulha da bússola? 

- Quando a bússola foi posicionada na parte superior do fio (1), o que aconteceu em 

relação a parte inferior? 

- Quando a bússola foi posicionada no fio (2) nas mesmas posições do fio (1), as 

deflexões foram nos mesmos sentidos que as anteriores? 

- A bússola interage com campos magnéticos. Existe algum ímã ou material ferroso 

próximo da bússola? Se a corrente elétrica no fio está interagindo com a bússola, então 

será que a corrente elétrica produz campo magnético semelhante a um ímã? Se sim, 

então onde estão os polos norte e sul no fio? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 02 (anotar no quadro quando/se surgir): 

- Com a bússola posicionada na parte inferior do fio (1) ao ligar o circuito com apenas 

uma lâmpada, a agulha sofre uma pequena deflexão. Ao se fazer a ligação em curto-

circuito, há um aumento da corrente elétrica provocando uma maior deflexão da agulha 

da bússola. 

- Ao posicionar a bússola na parte superior do fio (1), a deflexão da agulha se inverte, 

mostrando a inversão do sentido do campo magnético. 

- Ao posicionar a bússola na parte inferior do fio (2), a deflexão da agulha da bússola é 

oposta a que estava no fio (1), também na parte superior do mesmo fio. 

- Invertendo-se o sentido da corrente elétrica no circuito, as deflexões, nas mesmas 

posições do sentido original da corrente elétrica, também se invertem. 

- Utilizando a regra da mão direita e conhecendo-se o sentido de circulação da corrente 

elétrica no circuito, é possível conhecer o sentido do campo elétrico em torno do 

condutor e assim entender o sentido do deslocamento da agulha da bússola. Este 

conceito será utilizado para se conhecer os polos norte e sul em uma espira quando 

percorrida por corrente elétrica. 

 

4.1.3 Atividade 03: definindo os polos norte e sul de um condutor quando percorrido por 

corrente elétrica 

 

a) finalidades: 

- Mostrar que quando um condutor é enrolado formando espiras (bobina) e percorrido por 

corrente elétrica, uma bobina apresenta as mesmas propriedades de um ímã. 

- Discutir as vantagens em se obter campo magnético em bobinas, utilizando-se corrente 

elétrica contínua, uma vez que este dispositivo possibilita a inversão dos seus polos 

magnéticos, o aumento ou redução da sua intensidade ou ainda, a desativação deles 

quando se interrompe a corrente elétrica, em relação a um ímã permanente. 
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b) objetivos: 

- Identificar os polos magnéticos gerados na bobina em função do sentido da corrente 

elétrica, utilizando um ímã com polos norte e sul convencionados. 

- Permitir que os alunos percebam que as forças de atração e repulsão que atuam na 

bobina são da mesma natureza das que atuam nos ímãs. 

 

c) materiais necessários: 

– Espira de fio de cobre, esmaltada com contactores nas extremidades (espira A); 

– 01 bússola; 

– 01 bateria de 9,0 V com terminais nos fios; 

– 01 estojo para apenas 01 pilha de 1,5 V (de preferência já bem utilizada); 

– 01 galvanômetro (utilizar a garra com resistência associada) e 

– 02 fios com garras tipo "jacaré" em cada extremidade, sendo um na cor vermelha e o 

outro na cor preta. 

 

Figura 03: Atividade 03 – Polos magnéticos em uma bobina circular. (a) sem corrente 
circulando. (b) corrente circulando. A ligação é bem simples, bastando o circuito estar aberto 
(a). Ao fechar o circuito (b), haverá uma deflexão na agulha da bússola. 
 

 

 

 

 

 

 

   (a)      (b) 
Fonte: Acervo próprio 

 
Para a confecção deste dispositivo, os contatos da bateria, a própria bateria e as garras, 

podem ser adquiridos em lojas de material eletrônicos. Deve-se ter o cuidado para que a ligação 

não permaneça por muito tempo ativa, tendo em vista o aquecimento do fio e da bateria. O para a 

confecção da bobina pode ser obtido em oficinas de enrolamento de motores. Pode ser vendido 

por peso. Para que o fio da bobina não fique soltando, recomenda-se fixá-los com fita crepe. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 03. 

- Preparar o dispositivo da atividade. conectando os fios do galvanômetro (utilizar a garra 

com resistência associada) nos terminais da bobina. O fio vermelho da pilha (1,5 V) será 

conectado na bobina junto ao mesmo terminal com o fio vermelho do galvanômetro, 

somente no momento da ligação. O fio preto da pilha (1,5 V), já deve estar conectado no 

mesmo terminal junto com o fio preto do galvanômetro (utilizar a garra com resistência 

associada).
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- Posicionar a espira perpendicularmente ao plano definido pela bússola e de forma que 

a agulha da bússola fique paralela ao diâmetro da espira (imaginando o vetor normal 

saindo da espira, este permanece perpendicular a agulha da bússola). Chamar a atenção 

para a posição da agulha da bússola. 

- Ligar o fio vermelho da pilha no terminal que estiver o fio vermelho do galvanômetro, 

junto a este. Observar a deflexão da agulha da bússola, e do ponteiro do galvanômetro. 

- Desligar o dispositivo (observar a agulha da bússola retornando a posição inicial) e 

inverter o sentido da corrente elétrica. Observar o novo sentido da deflexão da agulha da 

bússola. 

- Desligar o dispositivo (observar a agulha da bússola retornando a posição inicial) e ligar 

o dispositivo, agora, com a bateria de 9,0 V. Observar se aumentou a intensidade da 

deflexão da agulha da bússola bem como o registro no galvanômetro. 

- Com a bobina desligada atravessar atravessá-la utilizando o ímã com os polos norte 

(cor vermelha) e sul (cor branca) já definidos. Ligar a bobina junto com o galvanômetro e 

atravessá-la novamente com o ímã. Utilizar a regra da mão direita e identificar os polos 

magnéticos da bobina. Inverter o ímã e ver o que acontece. Explorar a atividade 

invertendo a corrente e identificar os polos magnéticos gerados na bobina. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no quadro o que 

estiver em consonância com os objetivos da atividade e solicitar aos grupos que 

escrevam as observações e/ou o que foi entendido nas folhas para anotações da 

atividade 03 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 03: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Seguindo-se o sentido convencional da corrente elétrica com a mão direita, para onde 

aponta o dedo indicador? 

- Qual foi o polo da bússola que foi atraído para a espira e qual polo foi repelido? 

- Invertendo-se o sentido da corrente elétrica, o que aconteceu? 

- Invertendo-se a posição da espira obtém-se o mesmo resultado que invertendo-se o 

sentido da corrente elétrica? 

- Na atividade 02, os polos norte e sul do campo magnético em torno do fio condutor 

estavam bem definidos? E ao se “enrolar” o fio condutor? 

- O que se obtém ao se fornecer corrente elétrica em um fio condutor enrolado na forma 

de uma espira? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 03 (anotar no quadro quando/se surgir): 

- Utilizando-se a regra da mão direita é possível determinar os polos norte e sul de uma 

espira quando percorrida por corrente elétrica. 
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- Nesta configuração do fio condutor, obtém-se os polos norte e sul magnéticos bem 

definido semelhantes aos de um ímã. 

- É difícil cessar a ação dos polos de um ímã rapidamente, invertê-los sem alterar a 

posição do ímã, ou ainda variar a sua intensidade, no caso de uma barra magnetizada, 

por exemplo. No caso da possibilidade dos polos magnéticos serem obtidos através de 

corrente elétrica, para cessar a ação do campo magnético, basta desligar a corrente e se 

for necessário inverter os polos, basta inverter o sentido da corrente elétrica, ou ainda, 

para variar a sua intensidade, basta variar a intensidade da corrente elétrica que circula 

no fio condutor da espira. Assim, é possível “domar” o campo magnético em função de 

necessidades específicas 

 

4.1.4 Atividade 04: Elementos básicos fundamentais para obtenção de movimento de rotação 

de um motor elétrico de CC 

 

a) finalidade:  

- Mostrar os elementos fundamentais necessários para que se obtenha movimento de 

rotação de um eixo num motor elétrico rudimentar. 

 

b) objetivos: 

- Identificar os elementos básicos que possibilitam obter rotação do um eixo de um motor 

elétrico de corrente contínua, ou seja, bobina e ímã. 

- Comparar o dispositivo da atividade 04 com o dispositivo da atividade 01. 

- Identificar elementos e/ou eventos comuns às duas atividades. 

- Mostrar que o movimento da bobina no dispositivo da atividade 04 só ocorre quando 

circula corrente elétrica por ela e em presença de um campo magnético externo. 

- Mostrar que se invertendo o polo do ímã do dispositivo da atividade 04, inverte-se o 

sentido do movimento da bobina. Comparar os movimentos dos dispositivos das 

atividades 04 e 01. 

- Mostrar o conjunto de bobinas e ímã do dispositivo da atividade 01 e compará-lo com o 

dispositivo da atividade 04. 

 

c) materiais necessários: 

– 01 pilha grande de 1,5 V; 

– 01 bastão (único) de ímã de neodímio, marcado com cores vermelha e branca; 

– 01 espira com uma pequena hélice acoplada. 

– 02 alfinetes de fraldas grandes. 

– 02 pedaços de esparadrapo. 
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Figura 04: Atividade 04 – Elementos básicos de um motor elétrico (CC). (a) motor elétrico 
rudimentar. (b) elementos internos de um motor elétrico de CC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

(a)            (b) 

Fonte: Acervo próprio 

 

Na montagem do motor rudimentar, posicionam-se os alfinetes de fraldas deixando o furo 

para cima. Insere-se a bobina passando o “eixo” pelos furos prendendo-os com o esparadrapo. 

Posiciona-se um pedaço de ímã de neodímio na pilha. 

Para a confecção deste dispositivo, o alfinete deve ser de tamanho grande e pode ser 

adquirido em armarinhos. A pilha, em qualquer loja que venda. O ímã de neodímio pode ser 

adquirido em lojas especializadas que efetuam vendas pela internet. O detalhe para a fixação da 

hélice é que foi utilizado uma polia de um pequeno motor elétrico encontrado em DVDs, e o mesmo 

motor deve ser desmontado para que se tenha acesso aos seus componentes internos. Um detalhe a 

ser observado é que o ímã deve ser marcado com duas cores diferentes. Pode ser utilizado fita tipo 

"durex" colorida. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 04. 

- Apresentar o dispositivo, descrevendo seus componentes. Perguntar o que os alunos 

acham que os componentes associados podem fazer. 

- Posicionar os alfinetes e a espira sem o ímã. Ligar o galvanômetro (com as resistências 

associadas) nos terminais da pilha a fim de mostrar que existe corrente elétrica, porém 

não existe movimento. Perguntar o que pode estar faltando. 

- Fechar o circuito e pedir a um aluno que posicione o ímã próximo sem tocar na pilha. 

Ver o que acontece. Inverter o polo do ímã e ver o que acontece. 

- Relembrar, se não estiver anotado no quadro, que a corrente elétrica gera um campo 

magnético no condutor. Campos magnéticos interagem entre si (atração e repulsão). 

Quando uma bobina é percorrida por corrente elétrica, é gerada nela polos magnéticos 

semelhantes a um ímã. Um dos elementos é um ímã. Assim, o que se pode obter com 

este dispositivo? 

- Posicionar o ímã na pilha e mostrar o movimento da espira. 

- Afastar o ímã (sem soltar da pilha) e aproximá-lo. Ver o que acontece. 
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- Ligar o dispositivo da atividade 01 (pedir auxílio aos alunos), pedir para inverter os fios 

da bateria e comparar com o movimento do dispositivo da atividade 04. Neste momento, 

inverte-se também o ímã na pilha. 

- Pedir, novamente para que os alunos comparem os dois dispositivos (atividade 01 e 04) 

e identifique o que eles têm em comum. 

- Revelar que a hélice está acoplada a um pequeno motor elétrico de corrente contínua. 

Mostra o motor soltando a hélice 

- Apanhar um motor sobressalente, porém fechado e mostrar. Compará-lo com o motor 

do dispositivo. 

- Apanhar o motor aberto e mostrar o conjunto de bobinas e o ímã flexível, interno ao 

motor. Explorar o momento com perguntas e conceitos. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no quadro o que 

estiver em consonância com os objetivos da atividade e solicitar aos grupos que 

escrevam as observações e/ou o que foi entendido nas folhas para anotações da 

atividade 04 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 04:  

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Quando a espira foi colocada na pilha, não houve movimento, porém o circuito estava 

fechado. Qual a razão da corrente elétrica estar circulando na espira, porém não ter sido 

observado seu movimento? 

- O movimento da espira na pilha ocorreu apenas quando o ímã foi posicionado próximo 

a ela. Qual a razão disso? 

- Na configuração com os elementos apresentados, não é possível inverter o sentido da 

corrente elétrica. O que foi feito a fim de obter a inversão do movimento da espira? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 04 (anotar no quadro quando/se surgir): 

- Os ímãs interagem entre si devido aos seus campos magnéticos. Atentar para o termo 

interação (força resultante que atua em cada ímã). 

- Essas interações se dão em forma de forças, que podem ser de atração ou repulsão 

entre os ímãs. 

- Uma corrente elétrica passando por um fio condutor, gera nesse condutor um campo 

magnético. Estando esse condutor na presença de um outro campo magnético, haverá 

uma força resultante no condutor. Assim, se o condutor estiver em presença de um 

campo magnético externo, atuará sobre ele uma força resultante de natureza magnética 

(atração ou repulsão). 

- Ao se enrolar o fio condutor em forma de espiras e fazendo circular uma corrente 

elétrica nele, obtém-se polos magnéticos bem definidos, que interagindo com o campo 
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magnético externo, possibilita obter uma combinação de forças, produzindo um binário e, 

assim, produzir movimento de rotação. 

 

4.2 Segunda parte das atividades: tensão e corrente elétrica induzidas 

 

a) Atividade 05: Dispositivo da atividade 01 (sem a bateria), suporte com LED de cores diferentes, 

secador de cabelo e galvanômetro. (05 min) 

b) Atividade 06: Espira de fio esmaltado de cobre, ímãs de neodímio (extremidades na cor vermelha e 

branca) e galvanômetro. (05 min) 

c) Atividade 07: 03 (três) espiras de fio esmaltado de cobre, ímãs de neodímio e galvanômetro. (10 

min) 

 

Tempo previsto para a aplicação da segunda parte: 20 min. 

 

a) algumas sugestões para o professor: 

- Antes de iniciar a segunda parte da oficina, recordar rapidamente as atividades 

anteriores e levar os alunos a refletirem que em todas as atividades foram utilizadas 

baterias (ou pilhas) e nelas sempre eram obtidos movimentos (hélice, a bússola no 

circuito, bússola na bobina e o motor rudimentar), ou seja, era fornecida corrente elétrica 

e o que se obtinha era movimento. Agora não serão mais utilizadas baterias ou pilhas 

(pedir para um aluno guardar a bateria e a pilha). 

- Sugerir em forma de pergunta se as próximas atividades não haverá corrente elétrica. 

- Mostrar o conjunto de bobinas e imã do motor e realizar um breve histórico sobre a 

corrente elétrica das pilhas de Alexandre Volta, o experimento de Oersted e os estudos 

de Michael Faraday que levaram ao motor elétrico e posteriormente a tensão induzida. 

- Para as atividades 06 e 07, desconectar a garra com as resistências associadas do 

galvanômetro. 

 

4.2.1 Atividade 05: motor elétrico funcionando como gerador de corrente contínua 

 

a) finalidades: 

- Utilizar o dispositivo da atividade 01 (motor elétrico) como um gerador de corrente 

contínua a fim de acender LED de cores diferentes. 

- Identificar o conjunto de bobinas e ímã flexível (que compõe o motor elétrico) como os 

componentes principais que permite, quando em movimento relativo, gerar corrente 

elétrica. 

- Mostrar a inversão no sentido da corrente elétrica gerada devido a inversão do sentido 

de rotação do gerador. 

 

b) objetivos: 
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- Discutir com os alunos sobre a possibilidade do conjunto de bobinas e ímã, presente no 

motor, também permitir a geração de corrente elétrica. 

- Mostrar as inversões de sentido de movimento (no gerador) e os sentidos da corrente 

produzida. Comparar com a atividade 01, quando se invertia a entrada da corrente no 

motor, invertia-se o sentido da rotação da hélice.  

- Contribuir para o entendimento de que existe relação entre o sentido da corrente 

gerada e o sentido do movimento do gerador. 

 

c) materiais necessários: 

– Dispositivo da atividade 01, torre de PVC contendo o motor/gerador com hélice 

acoplada; 

– Suporte com dois LED de cores diferentes (vermelho e verde – ligados da mesma 

forma que no item 2), confeccionado com espeto de madeira para churrasco. 

– 01 secador de cabelo e 

– 01 galvanômetro (com resistências associadas). 

Este dispositivo é o mesmo da atividade 01, acrescentando-se uma "torre" auxiliar, contendo 

os LED, confeccionada com um espeto de madeira para churrasco. A base é um funil. 

 

Figura 05: Atividade 05 – Motor elétrico funcionando agora como gerador (CC). O 

suporte constituído por um funil (na cor branca) contém um espeto de madeira para churrasco 

que suporta a ligação dos LED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

Deve-se de ter o cuidado na ligação dos LED, a fim de que cada um acenda conforme o 

sentido de rotação da hélice. 
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Figura 06: Atividade 05 – Detalhe da ligação dos LED. Em (a), detalhe dos comprimentos das 

"pernas" (maior +). Em (b) e (c), sentido de circulação da corrente elétrica. Em (d) e (e), cada 

LED acende para um determinado sentido da corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                    (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (c)                (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (e) 

Fonte: Acervo próprio 
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Figura 07: Atividade 05 – Motor elétrico funcionando como gerador (CC). (a) sentido horário. 
Em (b) sentido anti-horário.  

 

 

 

 

 

       (a) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio 
 

Num dos fios que vai para o galvanômetro, deve-se ter o cuidado de utilizar uma das garras 

com resistências associadas, tendo em vista a grande sensibilidade do galvanômetro (ver detalhe). 

 

Figura 08: Atividade 05 – Detalhe da garra com resistores associados. Em (a), associação de 

resistores em paralelo. (b) associação em uma das garras do contato com o galvanômetro.  

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Fonte: Acervo próprio 

 

Foram utilizados quatro resistores de 200 k, cada, em paralelo, perfazendo uma resistência 

equivalente de 50 kEsses resistores podem ser adquiridos em lojas de materiais eletrônicos. A 
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necessidade dos resistores na garra de contato nessa atividade tem por objetivo proteger o 

galvanômetro, uma vez que a sua sensibilidade é muito alta. 

Caso a hélice não inverta o sentido de rotação, devem ser utilizadas as posições à frente e 

atrás da mesma.  

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 05. 

- Apresentar o dispositivo, descrevendo seus componentes. 

- Ligar os LED acoplados numa bateria, a fim de mostrar que um LED só permite a 

circulação de corrente em um único sentido figuras (b) e (c).  

- Mostrar que a ligação não acende os dois simultaneamente. Inverter os fios da bateria. 

Ver o que acontece. 

- Conectar os terminais do suporte com os dois LED a base da torre com a hélice e ao 

galvanômetro, utilizando o dispositivo do experimento 01 (sem a bateria), agora como 

gerador. 

- Utilizar o secador de cabelo a frente da hélice (acenderá um dos LED e o galvanômetro 

mostrará um determinado sentido para a corrente) e na parte de trás (acenderá o outro 

LED e ocorrerá a inversão do movimento do ponteiro do galvanômetro). 

- Atentar para o fato de que no experimento 01 o dispositivo funcionou como um motor 

elétrico e que agora o mesmo dispositivo funciona como um gerador. 

- Mostrar novamente a bobina e o ímã que estão dentro do motor. 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no quadro o que 

estiver em consonância com os objetivos da atividade e solicitar aos grupos que 

escrevam as observações e/ou o que foi entendido nas folhas para anotações da 

atividade 05 e recolhê-las. 

- Explicar que as atividades seguintes (06 e 07), serão realizadas no sentido de contribuir 

para o entendimento dos conceitos e princípios básicos que envolvem alguns dos 

fenômenos eletromagnéticos que foram aplicados nesta atividade. 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 05: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- Quando o ímã se movia fora da região delimitada pela bobina houve registro no 

voltímetro? E quando o ímã entrou na região delimitada pela bobina? Qual outro nome 

que se pode atribuir a região delimitada pela bobina? 

- Quando o polo norte do ímã se aproximava da bobina, qual o polo que era gerado nela? 

Na aproximação do ímã o polo gerado na bobina atraía ou repelia o polo do ímã? E 

quando o ímã se afastava? Essa interação entre os polos contribuía para facilitar a 

aproximação ou para deter a aproximação? E no afastamento? 

- Quando o ímã estava em repouso e a bobina em movimento, houve alguma alteração 

dos fenômenos em relação a situação anterior? 
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f) ideias-chave envolvidas na atividade 05 (anotar no quadro quando/se surgir): 

- Quando o voltímetro não registra tensão, significa que a diferença de potencial é nula, 

assim não haverá corrente circulando, mesmo com o circuito fechado (ímã em repouso 

dentro da área da bobina. 

- Os respectivos polos magnéticos na bobina são gerados com a finalidade de impedir a 

aproximação do ímã, impedindo o aumento da quantidade de linhas de campo na área 

da bobina, bem como impedir o afastamento do ímã, impedindo a redução da quantidade 

de linhas de campo na área da bobina. 

- Quando não há movimento (do ímã e/ou da bobina), não há registro no voltímetro. 

Assim, a tensão induzida somente existe no instante em que a quantidade de linhas de 

campo magnético (representação gráfica da intensidade do campo magnético), que 

atravessam a área da bobina, esteja aumentando ou diminuindo. Ou seja, apenas 

durante a variação da intensidade do campo magnético que atravessa a área da bobina, 

uma vez que as linhas de campo magnético que não atravessam a área da bobina não 

contribuem para a existência de uma tensão induzida 

 

4.2.2 Atividade 06: corrente e tensão induzidas 

 

a) finalidades: 

- Mostrar que o movimento relativo entre ímãs e bobinas geram corrente elétrica. 

- Discutir a alteração da polaridade do campo magnético gerado na bobina (sentido da 

corrente elétrica registrada no galvanômetro) em razão da aproximação e do 

afastamento do ímã. 

 

b) objetivos:  

- Contribuir para que os alunos percebam que o movimento relativo entre um ímã e uma 

bobina faz com que surja (induza) uma corrente elétrica no fio que constitui a bobina 

(circuito fechado), sendo registrada no galvanômetro. 

- Mostrar que o sentido da corrente elétrica induzida é função da aproximação do ímã ou 

do seu afastamento. 

- Identificar os polos magnéticos que surgem na bobina em razão da aproximação e dou 

afastamento do ímã, utilizando o sentido da corrente elétrica induzida. 

 

c) materiais necessários: 

– 01 bobina de fio condutor com terminais para ligação (bobina "A"); 

– 01 ímã (único) de neodímio (com cores vermelha e branca). 

– 01 galvanômetro com dois fios contendo garras nas extremidades, sendo um na cor 

vermelha ligado ao terminal positivo (+) e o outro na cor preta ligado ao terminal negativo 

(-). 

- Atenção: retirar a garra com as resistências associadas para fins de aumentar a 

sensibilidade do ponteiro do galvanômetro.
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Figura 09: Atividade 06 – Sentido da corrente induzida. Em (a), tem-se o ímã em repouso. Em 
(b), ímã se aproximando e em (c), tem-se o ímã se afastando. 
 

 

 

 

 

          (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (c) 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo próprio 

 

Nesta atividade, deve-se ter o cuidado de retirar a garra com resistência que é ligada ao 

galvanômetro. 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 06. 

- Apresentar, descrevendo o dispositivo, chamando a atenção que o fio vermelho está 

conectado no terminal positivo do galvanômetro e o preto, conectado ao terminal 
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negativo do mesmo (sem as resistências associadas). Lembrar o sentido convencional 

da corrente elétrica (do + para o – ). 

- Chamar a atenção para os nomes dos polos dos ímãs. Se for necessário, utilize a 

bússola para reforçar os nomes dos polos magnéticos. 

- Ligar o galvanômetro (sem as resistências associadas) nos terminais da bobina. 

- Manter o ímã em repouso dentro da região da bobina. Chamar a atenção para o 

registro no galvanômetro, enquanto o ímã se encontrar em repouso. 

- Mover o ímã lentamente para a região fora da bobina e movimentá-lo 

perpendicularmente ao plano formado pela bobina, porém ultrapassando-a (com a 

marcação “A”, voltada para o professor – não aproximar muito o ímã da bobina, pois o 

ponteiro do galvanômetro poderá defletir muito). Chamar atenção se há registro de 

corrente no galvanômetro (ou se o ponteiro se move muito pouco, indicando tensão 

muito baixa). 

- Aproximar gradativamente e lentamente o ímã até que ele atravesse a região delimitada 

pela área da bobina. Chamar a atenção se houve alguma mudança na intensidade da 

deflexão do ponteiro do galvanômetro. 

- Mover o ímã, lentamente, e axialmente à bobina com a face norte entrando e parar 

antes de atravessá-la. Chamar a atenção para o sentido da deflexão do ponteiro do 

galvanômetro (no caso +). 

- Posicionar o ímã no centro da espira, e retirá-lo lentamente (ainda com a face norte 

voltada para a bobina). Chamar a atenção para o sentido da deflexão do ponteiro do 

galvanômetro (no caso -). 

- Discutir a fim de formular uma hipótese que explique a alteração da polaridade do 

campo magnético gerado na bobina em função da aproximação e do afastamento do 

ímã. 

- Repetir toda a atividade, movendo a bobina. O que é possível perceber? 

- Realizar perguntas e discutir com o grupo sobre a atividade. Anotar no quadro o que 

estiver em consonância com os objetivos da atividade e solicitar aos grupos que 

escrevam as observações e/ou o que foi entendido nas folhas para anotações da 

atividade 06 e recolhê-las. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 06: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- A quantidade de espiras influencia na intensidade da tensão induzida? E a velocidade 

com que o ímã é movido? 

- A quantidade de ímãs influencia na intensidade da tensão induzida? 

- No motor, o invertendo-se a corrente elétrica invertia-se o sentido de rotação do motor. 

O que aconteceu no gerador quando o sentido do movimento foi invertido?
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- Você acha que um conjunto de bobinas e ímãs pode se comportar de forma a permitir o 

movimento de um motor elétrico e também como um gerador? Quais as ações que 

devem ser realizadas para se obter um (funcionamento como motor) e outro 

(funcionamento como um gerador). 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 06 (anotar no quadro quando/se surgir): 

- Quando o voltímetro não registra tensão, significa que a diferença de potencial é nula, 

assim não haverá corrente circulando, mesmo com o circuito fechado (ímã em repouso 

dentro da área da bobina). 

- Os respectivos polos magnéticos na bobina são gerados com a finalidade de 

interromper a aproximação do ímã, impedindo o aumento da quantidade de linhas de 

campo que atravessam a área da bobina, bem como interromper o afastamento do ímã, 

impedindo a redução da quantidade de linhas de campo que atravessam a área da 

bobina. 

- Quando não há movimento (do ímã e/ou da bobina), não há registro no voltímetro. Ou 

seja, a tensão induzida somente existe enquanto há variação da quantidade de linhas de 

campo que atravessam a área delimitada pela bobina. 

- O sentido da tensão induzida é de tal forma a contrariar o aumento do campo 

magnético que atravessa a área da bobina, bem como contrariar a diminuição dele. 

 

4.2.3 Atividade 07: relações entre grandezas envolvidas na indução de corrente ou tensão 

 

a) finalidade: 

- Explorar o conceito de movimento relativo entre ímãs e bobinas a fim de mostrar o 

fenômeno de indução eletromagnética. 

 

b) objetivos: 

- Mostrar as grandezas que estão envolvidas no processo da tensão induzida. 

- Mostrar que as grandezas velocidade do movimento relativo entre ímã e bobina, 

quantidade de espiras e intensidade de campo magnético, influenciam na intensidade da 

corrente (ou tensão) induzida. 

 

c) materiais necessários: 

– Bobinas de fio condutor com terminais para ligação (bobina "B", com 50 espiras, bobina 

“C”, com 100 espiras e bobina “D” com 50 espiras e área muito pequena); 

– Ímãs de neodímio com as extremidades marcadas nas cores vermelha (polo norte) e 

branca (polo sul). 

– Galvanômetro com dois fios com garras nas extremidades, sendo um na cor vermelha 

(ligado ao terminal positivo (+) do galvanômetro) e o outro na cor preta (ligado ao 

terminal (-)). 
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Figura 10: Atividade 07 – Relações entre grandezas no fenômeno de indução eletromagnética. 
Na figura, são mostradas bobinas com mesma área, porém quantidades diferentes de espiras 
(as duas maiores). A bobina menor possui a mesma quantidade de espiras da bobina próxima 
ao conjunto de ímãs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

d) procedimentos: 

- Entregar aos grupos, a folha para anotações da atividade 07. 

- Apresentar, descrevendo os materiais que serão utilizados na atividade, chamando a 

atenção para as quantidades de espiras nas bobinas e das suas diferentes áreas. 

- Conectar a bobina B (50 espiras) ao galvanômetro (sem as resistências associadas). 

- Ligar a bobina B ao galvanômetro (conexão vermelha (+) e conexão preta (-)) e utilizar 

um conjunto com dois bastões de ímãs de neodímio, marcados com as cores vermelha 

(polo norte) e branca (polo sul). Se for necessário, utilizar a bússola para confirmar os 

polos. 

- Posicionar a bobina a identificação (B) voltada para cima sobre a espuma e os dois 

bastões de ímãs no centro da bobina tocando a superfície da espuma. Afastar os 

bastões para cima, bem lentamente e em seguida, aproximá-lo da bobina, com a mesma 

velocidade com que o afastou. 

- Realizar a leitura dos valores máximos da corrente registradas no galvanômetro. 

Posicionar novamente os dois bastões de ímãs no centro da mesma bobina (B) e afastá-

los para cima com uma velocidade visivelmente maior que a anterior. Aproximá-los da 

bobina com a mesma velocidade. Realizar a leitura dos valores máximos da corrente 

registrados no galvanômetro e compará-los com os anteriores. Perguntar se houve 

alguma alteração dos valores registrados, em relação aos anteriores. Repetir o 

procedimento, desta vez movimentando a bobina. 

- Utilizando a mesma bobina (B), na mesma posição anterior, posicionar apenas um 

bastão no seu centro, e afastá-lo rapidamente para cima. Aproximá-lo da bobina com a 

mesma velocidade. Ler os valores máximos da corrente registrados no galvanômetro. 

Utilizar agora um bastão contendo seis ímãs, e repetir o procedimento. Realizar a leitura 

dos valores máximos da corrente registrados no galvanômetro e compará-los com os 
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anteriores. Perguntar se houve alguma alteração dos valores registrados, em relação aos 

anteriores. Repetir o procedimento, desta vez movimentando a bobina. 

- Posicionar a bobina B sobre a bobina C e conectar as duas no galvanômetro. Erguer a 

bobina B a uma distância considerável da bobina C (mantê-la sobre a espuma) e 

atravessar a bobina B com um ímã constituído de oito bastões. Realizar a leitura dos 

valores máximos da corrente. Posicionar a bobina B sobre a bobina C e repetir o 

procedimento, realizando as leituras dos valores máximos da corrente registrados no 

galvanômetro e compará-los com os anteriores. Perguntar se houve alguma alteração 

dos valores registrados, em relação aos anteriores. Repetir o procedimento, desta vez 

movimentando a bobina B e depois as duas juntas. 

- Mostrar novamente o conjunto de bobinas e ímã flexível do motor e realizar discussões. 

- Chamar a atenção que um mesmo conjunto de bobinas e ímãs funcionaram de 

maneiras diferentes. Como motor, foi fornecida corrente elétrica e obteve-se movimento. 

Como gerador foi através de movimento, obteve-se corrente elétrica. 

 

e) sugestões de perguntas/provocações para a atividade 07: 

- Para cada pergunta (ou provocação), aguardar a resposta (se houver). Confrontar as 

respostas, caso estejam incorretas, deixar os alunos refletirem e fazer a próxima. Anotar 

no quadro as ideias ou conceitos necessários para que o objetivo da oficina seja atingido. 

- A velocidade com que o ímã se move é a mesma das linhas de campo magnético do 

ímã? Aumentando-se a velocidade do movimento do ímã houve alguma alteração na 

leitura do galvanômetro? 

- Movendo-se a bobina, deixando o ímã em repouso, houve alguma alteração no 

deslocamento do ponteiro do galvanômetro? 

- Quando ímã está em repouso atravessando a bobina, existe campo magnético 

atravessando a bobina? Se existe, então qual a razão de não haver registro no 

galvanômetro? 

- A quantidade de ímãs influencia na leitura no galvanômetro? 

- A quantidade de espiras (voltas de fios na bobina) influencia na leitura no 

galvanômetro? 

- As áreas das bobinas influenciam na leitura no galvanômetro? 

 

f) ideias-chave envolvidas na atividade 07 (anotar no quadro quando/se surgir): 

- A velocidade do movimento do ímã é a velocidade com que o campo magnético 

atravessa a área delimitada pela bobina (quantidade de linhas de campo por unidade de 

tempo. 

- Os efeitos são os mesmos movendo-se o ímã ou movendo-se a bobina. 

- O sentido do deslocamento do ponteiro do galvanômetro está relacionado com a 

aproximação ou no afastamento do ímã. 
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5 SEGURANÇA NAS ATIVIDADES 

 

Nas atividades propostas, o professor deve ter a atenção redobrada quanto ao manuseio 

dos ímãs de neodímio, por apresentarem elevada intensidade de campo magnético e dessa forma 

produzirem alta intensidade de força magnética. Além disso, durante as atividades devem ser 

desligados e mantidos afastado todos os aparelhos celulares, além de carteiras que contenham 

cartões magnéticos.  

Nas atividades em que se utilizam correntes elétricas, em uma das garras que se conecta 

ao galvanômetro, deve estar ligada a um conjunto de resistores associados em paralelo, a fim de 

proteger o equipamento. 

Quando utilizar corrente elétrica no circuito da atividade 02 e nas atividades com as 

bobinas, não permitir a ligação por um período de tempo prolongado, uma vez que é produzido 

elevado aquecimento das pilhas ou baterias, bem como nos fios que compõem os dispositivos. 

Na utilização do secador de cabelo, deve-se ter muito cuidado na sua ligação e no seu 

manuseio, tendo em vista a alta potência do aparelho bem como o poder de sucção da parte 

traseira do mesmo, além da elevada temperatura do ar que é ejetado. 
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APÊNDICE I (produto) 
 

FOLHAS PARA ANOTAÇÕES DOS GRUPOS 

 

ATIVIDADE 01 

 

GRUPO Nº: 

Componentes: 

 

 

 

1 – Nesta atividade, o grupo (ou alguém do grupo) observou algum fato (ou suscitou dúvidas) que 

chamou atenção que seja merecedor de ser investigado com mais detalhes? 

 

 

2 – Se a resposta do item anterior foi SIM, então descreva o fato ou o que o grupo (ou alguém do 

grupo) percebeu. 

 

 

 

 

 

3 – Anote neste espaço o que o grupo (ou alguém do grupo) julgar necessário.  
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APÊNDICE II (produto) 

 
FOLHAS PARA ANOTAÇÕES DOS GRUPOS 

 
ATIVIDADES 02 A 07 

 

GRUPO Nº: 

Componentes: 

 

 

 

1 – Nesta atividade, o grupo (ou alguém do grupo) observou algum fato (ou suscitou dúvidas) que 

chamou atenção que seja merecedor de ser investigado com mais detalhes? 

 

 

2 – Se a resposta do item anterior foi SIM, então descreva o fato ou o que o grupo (ou alguém do 

grupo) percebeu. 

 

 

3 – O que o grupo percebeu de diferente e semelhante nesta atividade, em relação a atividade 

anterior? 

 

 

 

4 – Anote neste espaço o que o grupo (ou alguém do grupo) julgar necessário.  
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ANEXO I (dissertação) 

 
EXEMPLOS DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS EM EXPERIMENTOS DE 

ELETROMAGNETISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens de divulgação de produtos. Obtidas da internet sem referência ao site. 
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ANEXO II (dissertação) 
 

EXEMPLO DE CUSTO DOS EQUIPAMENTOS 

 

 

Alguns valores de equipamentos que podem ser utilizados em experiências 

de eletromagnetismo. No orçamento mostrado abaixo, é possível ter uma ideia dos 

preços praticados. Os valores dos kits variam entre R$ 2.081,00 a 4280,00 (preços 

praticados no ano de 2016) 

 

 

Valores de alguns equipamentos utilizados em experimentos de eletromagnetismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: acervo próprio 


