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RESUMO 

 

 
 
Este trabalho é o resultado da pesquisa realizada para elaboração e aplicação 
de um produto educacional, desenvolvido durante a participação no Mestrado 
Nacional Profissional em Ensino de Física. O trabalho apresenta uma 
discussão sobre o ensino e a aprendizagem da Física e a formação de 
conceitos científicos dentro de uma proposta sociointeracionista. O produto 
educacional, composto por uma sequência didática e dois kits de materiais, 
destina-se a desenvolver o conteúdo de campo magnético através de 
atividades que permitam a interação e participação dos alunos na construção 
de seu conhecimento. A amostra constou de 11 alunos de 2ª e 3ª séries do 
Ensino Médio que responderam ao pré-teste e ao pós-teste, antes e depois da 
sequência didática. Os resultados analisados mostram um aumento 
significativo de respostas corretas e com melhor argumentação, o que 
evidencia a validade da metodologia aplicada. Tanto as atividades realizadas 
quando os resultados estão explicitados e discutidos no texto.   

 
Palavras-chave: Ensino de Física, Eletromagnetismo, Sociointeracionismo. 
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ABSTRACT 

 

 
This work is the result of the research carried out for the elaboration and 
application of an educational product developed during the participation in the 
master’s course Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. This 
paper presents a discussion about the teaching and learning of physics and the 
formation of scientific concepts within a socio-interactionist proposal. The 
educational product, consisting of a didactic sequence and two kits of materials, 
is designed to develop the magnetic field content through activities that allow 
the students' interaction and participation in the construction of their knowledge. 
A group of 11 students participated in the application of the product, all of them 
in the 2nd or 3rd grades of high school. The participants answered the pre-test 
and the post-test, before and after the didactic sequence. The analyzed results 
show a significant increase of correct answers and better argumentation, which 
evidences the validity of the applied methodology. All the activities carried out 
and the results are explained and discussed in the following text. 

 
Keywords: Physics education, Electromagnetism, Social-interactionism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de Física, muitas vezes, é de difícil compreensão para os 

alunos. Podem-se elencar vários fatores que contribuem para esta dificuldade. 

Um dos fatores que influenciam esta constatação é a situação estrutural de 

escolas em que se verifica a falta de espaços adequados destinados ao 

desenvolvimento dos programas de ensino. Espaços tais como laboratórios e 

bibliotecas, quando existem, podem não estar adequados ao uso ao qual se 

destinam. Recursos pedagógicos como computadores, multimídia, acervos 

bibliográficos, entre outros, também podem estar em condições inadequadas 

para a utilização. Outro fator que pode ser considerado como responsável é a 

quantidade de alunos distribuídos por turmas. O terceiro fator é o tempo 

destinado para a disciplina, não só no nível de Ensino Médio, mas também nas 

etapas anteriores, onde se verifica a pouca inserção dos conteúdos de Física. 

O quarto fator está associado, em alguns casos, a adoção de metodologias 

essencialmente expositivas e que priorizam a resolução de exercícios 

repetitivos. Além disso, observa-se que muitas vezes os alunos não se 

encontram no nível de desenvolvimento esperado para a série em que estão 

frequentando. Geralmente, espera-se que quando o aluno se encontra no 

Ensino Médio já tenha domínio de estruturas necessárias para compreender 

essa etapa, porém, verifica-se que muitos ainda não dominam os requisitos 

básicos associados aos aspectos teóricos das ciências e aos conceitos básicos 

da matemática, que constitui outra disciplina considerada difícil.  

Em vista da realidade acima exposta, observa-se que o desafio do 

professor de física encontra-se em adotar metodologias e recursos 

pedagógicos que incluam os alunos, nos seus mais diferentes níveis cognitivos, 

permitindo que estes venham a participar da edificação do seu aprendizado. Se 

cognitivamente o aluno não se encontra no ponto esperado, teremos que 

descobrir formas de intervenção para mudar isso. As teorias de ensino e 

aprendizagem contribuem para direcionar e fundamentar o trabalho do 

professor na reflexão de sua prática, o que constitui importante aspecto no 

ensino. Além disso, verifica-se que no processo de aprendizagem nem todos 

os alunos estão no mesmo nível, ou seja, o ponto de partida não é igual para 
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todos, mas espera-se que na chegada ocorra maior homogeneidade. É 

imprescindível, entretanto, que isso não ocorra às avessas, ou seja, que não 

ocorram regressões para os que já se encontram inicialmente em estágios 

mais avançados, que esses continuem avançando.  

Segundo o Boletim do Censo Escolar, tendo como referência o Censo 

Escolar da Educação Básica de 2013, no Paraná, 50.798 profissionais 

desempenham funções docentes na rede estadual de ensino. De acordo com 

essas informações, a média de idade dos docentes da rede estadual é de 40 

anos, tendo um perfil predominantemente feminino. Em relação à formação 

inicial dos professores, 50.533 possuem nível superior completo e destes, 

96,2% possuem licenciatura. Na disciplina de Física atuam 867 docentes.  

Destes, 833 possuem licenciatura e 34 são não licenciados, correspondendo 

para o total de docentes das outras disciplinas a porcentagem de 1,5%.  É 

importante ressaltar que nesta pesquisa foram considerados os professores 

que estavam em exercício na função docente, estando excluídos os que 

desempenhavam outras funções distintas da regência de classe (SEED/PR, 

2014). 

De acordo com as grades curriculares no Estado do Paraná a disciplina 

de Física constitui duas aulas semanais (cada aula corresponde de 40 a 50 

minutos), nos três anos de Ensino Médio regular na maioria das escolas. Nas 

que oferecem Ensino Médio Integrado, que compreendem disciplinas do núcleo 

comum e profissionalizante, a oferta da disciplina ocorre em dois anos com a 

mesma quantidade de aulas semanais. Constata-se que o tempo destinado é 

exíguo e se faz necessário aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem de 

modo a contemplar os diversos conteúdos que permitam propiciar ao estudante 

a compreensão dos principais elementos norteadores e articuladores da 

disciplina. 

O currículo adotado pelas escolas públicas é baseado nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs). Para cada 

disciplina, o processo de construção das diretrizes teve a participação dos 

professores que atuam em suas respectivas disciplinas. As DCEs estabelecem 

conteúdos estruturantes e a partir destes são propostos os conteúdos básicos, 

que podem ser trabalhados isoladamente ou concomitantemente. Tendo por 

referência os conteúdos estruturantes e básicos, o conteúdo específico é 
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estabelecido de acordo com o assunto que esteja sendo tratado pelo professor. 

No Quadro 1.1 são apresentados os conteúdos estruturantes e os respectivos 

conteúdos básicos conforme estabelecido nas DCEs de Física: 

Quadro 1.1: Conteúdos estruturantes e básicos para Física. 

Conteúdos estruturantes Conteúdos básicos 

Movimento  Momentum e inércia. 

Conservação de quantidade de movimento 

(momentum). 

Variação da quantidade de movimento = impulso. 

2ª lei de Newton. 

3ª lei de Newton e condições de equilíbrio. 

Energia e o Princípio da Conservação da energia. 

Gravitação.  

Termodinâmica  Leis da Termodinâmica: 

Lei zero da Termodinâmica. 

1ª lei da Termodinâmica. 

2ª lei da Termodinâmica. 

Eletromagnetismo  Carga, corrente elétrica, campo e ondas 

eletromagnéticas. 

Força eletromagnética. 

Equações de Maxwell: lei de Gauss para eletrostática, 

lei de Coulomb, lei de Ampère, lei de Gauss magnética, 

lei de Faraday. 

Natureza da luz e suas propriedades. 

Fonte: DCEs, 2008, (p.93 – 97). 

 

Considerando-se que o conteúdo estruturante Eletromagnetismo é 

abordado, geralmente, na terceira série do Ensino Médio, esta dissertação 

propõe uma sequência didática para abordagem do campo magnético, através 

de uma perspectiva baseada em atividades que permitam aos alunos 

adquirirem conhecimento construindo ativamente seu aprendizado, através da 

ressignificação de seu conhecimento prévio, transformando-o em 

conhecimento sistemático e científico. A escolha deste conteúdo básico para o 

desenvolvimento de uma sequência didática se deu pela constatação de que 

os alunos apresentam grande dificuldade nestes conteúdos.  



 17 
 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, que delineiam 

desde as principais teorias de ensino que orientam este trabalho, o conteúdo 

escolhido da disciplina para a realização da abordagem, bem como as 

dificuldades apresentadas pelos alunos da disciplina de Física em relação a 

seu processo de aprendizagem. Estes elementos subsidiaram a criação da 

sequência didática e a formação do kit de materiais que constituem o produto 

educacional, uma síntese de cada capítulo é apresentada a seguir. 

O Capítulo 2 deste texto apresenta a fundamentação teórica norteadora 

do trabalho desenvolvido, onde se pretende mostrar que teóricos como 

Vygotsky influenciam a tomada de decisão em como interagir no processo de 

ensino e aprendizagem, notadamente o que o autor coloca em relação a 

formação de conceitos científicos. A interação social proposta pelo autor é 

outro aspecto importante, pois a escola é uma instituição que não existe 

isolada da sociedade, sofrendo os reflexos sociais e sendo um espaço de 

importante discussão e reflexão.  

Considerando a necessidade de preparar os nossos alunos para o 

prosseguimento dos estudos, torna-se importante desenvolver o interesse em 

aprender a aprender, ou seja, levá-los a adquirir as habilidades necessárias 

para que de forma autônoma possam continuar na construção do seu 

conhecimento. Para tanto, julga-se fundamental que os mesmos sejam 

orientados nos procedimentos necessários para o seu desenvolvimento 

cognitivo.  

No Capítulo 3, é apresentado o conteúdo abordado durante a 

intervenção, que se situa no tema de eletromagnetismo e contempla parte do 

conteúdo relacionado a campo eletromagnético. Inicialmente são apresentados 

alguns aspectos históricos relacionados ao magnetismo e a eletricidade e a 

subsequente unificação como eletromagnetismo. Na sequência, são expostos 

os principais elementos relacionados a campo elétrico e campo magnético. 

Em 2016 aplicou-se aos alunos matriculados na 3ª série do Ensino 

Médio e na 2ª série do Curso Técnico em Química um questionário com o 

objetivo de identificar junto a esses estudantes as dificuldades que 

apresentavam na disciplina, quais conteúdos consideravam de difícil 

aprendizado, a que fatores atribuíam o seu aprendizado, quais metodologias 

foram frequentemente utilizadas nas aulas, qual o tempo dedicado ao estudo e 
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a importância que o aluno atribui ao estudo. Os resultados dessa pesquisa 

encontram-se no Capítulo 4.  

O Capítulo 5 aborda os resultados obtidos durante a aplicação do 

produto educacional. O produto educacional constitui uma sequência didática 

para o estudo do campo magnético, sendo o enfoque principal o campo 

magnético em eletroímãs. 

No Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais em relação ao 

estudo desenvolvido e a análise da aplicação do produto educacional. O 

produto educacional, apresentado no Apêndice A, constitui uma sequência 

didática, organizada em sete encontros para ser aplicada na 3ª série do Ensino 

Médio. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A TEORIA DE VYGOTSKY 

 

Para Vygotsky (2001), o conhecimento cognitivo está relacionado ao 

contexto social, histórico e cultural no qual os indivíduos estão inseridos. Para a 

aquisição de conceitos é necessário que ocorra a interação com o meio e que a 

mesma seja mediada. Essa mediação pode ser realizada por um adulto, no 

caso o professor, ou um aprendiz mais capaz, ou através de instrumentos e 

signos. Instrumentos e signos são construções humanas que servem para 

fazer e representar algo, e sendo construções humanas terão características 

relacionadas ao contexto histórico, social e cultural em que se desenvolveram. 

 Para o autor, a formação dos conceitos surge “no processo de solução 

de algum problema que se coloca para o pensamento do adolescente”. A partir 

da solução do problema ocorre a formação do conceito.  O desenvolvimento de 

conceitos pode ser estabelecido de duas formas, através da combinação de um 

complexo de vários objetos particulares ou de conceitos potenciais que se 

baseiam na discriminação de alguns atributos comuns (VYGOTSKY, 2001, p. 

237).  

A formação de conceitos está relacionada à generalização inicialmente 

expressada de forma simples pela criança, e que à medida que novos 
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conceitos vão sendo agregados, como o significado das palavras ou novas 

palavras, resulta no desenvolvimento de novos conceitos.  Portanto, os 

conceitos não são absorvidos prontos, mas passam por um processo de 

desenvolvimento. Segundo o autor, “generalização significa ao mesmo tempo 

tomada de consciência e sistematização de conceitos.” (VYGOTSKY, 2001, p. 

292). Ou seja, os conceitos não são compreendidos da mesma maneira que 

um procedimento.  O aprendizado de um procedimento, como por exemplo, o 

domínio de uma técnica específica desempenhada com precisão, pode ser 

compreendido mais facilmente que o desenvolvimento dos conceitos que terão 

maior nível de complexidade, tanto para o aprendizado quanto para a 

apropriação destes pelo aluno.  Portanto, a formação de conceitos não ocorrerá 

somente através da transmissão pelo professor, ou através de atividades 

repetitivas, ou através de memorização, pois se o aluno não compreende o 

significado das palavras ou o conteúdo do que se está ensinando, ele não 

formará novos conceitos.  Com aquisição de novos conceitos e a interação com 

outros conceitos que o aluno já possui é que ocorrerá a aprendizagem, ou seja, 

a partir de uma primeira visão, deverá ocorrer uma reestruturação interna com 

conceitos anteriores para a formação do novo conceito. Sobre a formação de 

conceitos pela criança, Vygotsky coloca que: 

[...] o caminho entre o primeiro momento em que a criança 
trava conhecimento com o novo conceito e o momento em que 
a palavra e o conceito se tornam propriedade da criança é um 
complexo processo psicológico interior, que envolve a 
compreensão da nova palavra que se desenvolve 
gradualmente a partir de uma noção vaga, a sua aplicação 
propriamente dita pela criança e sua efetiva assimilação 
apenas como elo conclusivo (VYGOTSKY, 2001, p. 250). 

Outro aspecto importante na teoria de Vygotsky é a zona de 

desenvolvimento proximal, que corresponde a:  

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível 
de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 
da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 2001, p. 97). 

Ressalta-se que a zona de desenvolvimento real é caracterizada pela 

solução de problemas de forma independente, portanto, o que já foi 

consolidado; e a zona de desenvolvimento potencial caracteriza-se pela 
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solução de problemas, ou seja, o que ainda pode aprender através de 

mediação. A zona de desenvolvimento proximal é onde deve se estabelecer a 

intervenção pedagógica, pois nesse estágio os conceitos estão em formação, 

estão em desenvolvimento. A solução de problemas em colaboração é 

resolvida mais facilmente quando esses problemas estão mais próximos do 

nível de desenvolvimento dos alunos. Alguns mesmo em colaboração não 

conseguirão resolver, por isso é importante identificar em que nível de 

desenvolvimento esses alunos se encontram e aonde se pretende chegar, pois 

neste intervalo é que a aprendizagem será desenvolvida, é onde se 

desencadeará os processos de desenvolvimento que se encontram na zona de 

desenvolvimento imediato. A aprendizagem deve estar à frente do 

desenvolvimento, assim motivará e desencadeará funções que se encontram 

em transformação (VYGOTSKY, 2001).  

 

2.2 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

A pedagogia histórico-crítica dispõe-se como um instrumento “de análise 

na elaboração da educação escolar” onde é imprescindível caracterizar-se as 

variadas e mais avançadas manifestações do saber objetivo, reconhecendo o 

contexto e o mecanismo que as produzem, facilitando a transmutação deste 

saber em saber escolar, para que o mesmo seja passível de compreensão 

pelos alunos. Além disto, esta análise deve oferecer os recursos fundamentais 

para que este saber não seja apenas apreendido e interpretado como um 

corolário, mas para que também seja possível entender o processo que o 

produziu e as suas potenciais transformações (SAVIANI, 2003, p. 9). 

De acordo com Saviani (2003, p. 12) a educação não se reduz ao 

ensino, porém ensino é educação e, portanto, faz parte do processo educativo. 

O processo educativo deve considerar que a escola existe para propiciar o 

acesso ao saber sistematizado e aos próprios rudimentos deste, entendendo-

se rudimentos do saber como o mínimo indispensável para o prosseguimento 

do aprendizado e a partir, destes acessar a cultura erudita. (SAVIANI, 2003, 

p.15). Entre o conhecimento científico e o conhecimento popular encontra-se o 

conhecimento escolar, ou seja, o conhecimento elaborado que é reformulado 
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de modo a permitir o acesso dos alunos, que se encontram em diferentes 

níveis de desenvolvimento, e para levá-los do senso comum em que se 

encontram até o conhecimento elaborado em que se pretende que cheguem, 

para tanto, se faz necessário uma mediação, uma transposição do 

conhecimento elaborado para o conhecimento escolar. Essa transposição é 

fundamental para que o aluno consiga desenvolver o seu aprendizado. Além 

disso, são necessários métodos, meios e formas que permitam essa interação, 

sem que se perca o referencial e descaracterize-se o conhecimento elaborado.  

Frequentemente vemos que, em Física, conteúdos extremamente 

abstratos e cujos ferramentais matemáticos necessários para o entendimento 

dos mesmos os alunos ainda não possuem são transpostos para que estes os 

compreendam. Saviani defende que a produção do saber é social e ocorre no 

interior das relações sociais, e a elaboração do saber dever refletir a prática 

social, pois é dela que decorre, cabendo à escola permitir o acesso pelos 

indivíduos ao saber que produzem. Se o saber é produzido socialmente então 

ele não está acabado, mas em construção, e essa construção também é 

histórica, visto que se desenvolve ao longo dos tempos. Portanto, o senso 

comum como ponto de partida na escola é fundamental, como fundamental é o 

acesso ao saber elaborado. (SAVIANI, 2003, p. 77) 

Gasparin propõe a forma pedagógica de agir em “que se privilegiem a 

contradição, a dúvida, o questionamento; que se valorizem a diversidade e a 

divergência; que se interroguem as certezas e as incertezas [...]”.  Dentro 

dessa forma pedagógica de agir, tanto o professor quanto os alunos podem 

rever suas práticas de como ensinar para o primeiro e de como aprender para 

ambos. Isso nos indica que podemos estabelecer estratégias de intervenções 

que possibilitem a participação dos alunos na construção do seu conhecimento 

(GASPARIN, 2015, p. 3). 

Para estabelecer o diálogo e a efetiva participação dos estudantes na 

prática pedagógica se faz necessário que o professor desempenhe o papel de 

mediador, papel de mediação que deve ser desenvolvido ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem. Esse agir pedagógico em que se estabeleça a 

discussão e participação dos estudantes no processo de apreensão de 

conceitos e no aprendizado dos saberes social e historicamente produzidos 
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pela humanidade só é possível quando a organização pedagógica permite 

desenvolver de forma dialogada e aberta a participação dos estudantes. 

O autor ainda delineia que: 

Os conhecimentos científicos necessitam, hoje, ser 
reconstruídos em suas plurideterminações, dentro das novas 
condições de produção da vida humana, respondendo, quer de 
forma teórica, quer de forma prática, aos novos desafios 
propostos (GASPARIN, 2015, p. 3). 

Além disto, a problematização é um aspecto importante destacado pelo 

autor, que exigirá do professor uma reestruturação do conhecimento que 

domina, visto que a condução do conteúdo não se dará de modo passivo, da 

forma tradicional, mas passará pelo questionamento tanto dos alunos quanto 

do professor. 

A problematização representa um desafio para professores e 
alunos. Trata-se de uma nova forma de considerar o 
conhecimento, tanto em suas finalidades sociais quanto na 
forma de comunicá-lo e reconstruí-lo (GASPARIN, 2015, p. 46). 

 

2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM EM FÍSICA 

 

As Diretrizes Curriculares de Física (DCEs, 2008, p.71), recomendam o 

uso de atividades experimentais para melhor compreensão dos fenômenos 

físicos e sugerem que os elementos utilizados nessas atividades sejam 

construídos pelos próprios estudantes sob a orientação do professor. Sugerem 

ainda, que a abordagem dos conteúdos se realize através problematização 

proposta pelo professor, permitindo a participação dos estudantes na tentativa 

da explicação através de levantamento de hipóteses. Enfatizam o tratamento 

conceitual dos conteúdos sem o abandono do formalismo matemático, ou seja, 

a formação de conceitos relacionados ao conteúdo físico permite ao estudante 

a formação de um sistema de conceitos para compreender os diversos 

aspectos relacionados ao conteúdo estudado, e consequentemente levar à 

apreensão do conteúdo, o que também inclui o domínio do ferramental 

matemático. Observa-se que listas de exercícios repetitivas e realizadas de 

forma mecânica, e muitas vezes desvinculadas dos conceitos que estão sendo 

abordados, não constituem um progresso para o estudante e não estabelecem 
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a formação dos conceitos necessários para entender o fenômeno físico. 

Salienta-se: 

O professor pode e deve utilizar problemas matemáticos no 
ensino de física, mas entende-se que a resolução de 
problemas deve permitir que o estudante elabore hipóteses 
além das solicitadas pelo exercício e que extrapole a simples 
substituição de um valor para obter um valor numérico de 
grandeza (DCEs, 2008, p. 68). 

A aprendizagem de física pode ser considerada uma espécie de 

enculturação, de certa forma como uma alfabetização científica, pois os alunos 

são levados a uma forma especial de observar, analisar e representar os 

fenômenos da natureza. A escola deve levar o aluno a transpor o 

conhecimento prévio, aqui relacionado ao senso comum para o conhecimento 

elaborado, e aqui relacionado ao saber científico. Consequentemente, em 

relação às formas de cultura científica e do cotidiano, é necessário que 

ocorram as interações entre professor-alunos e alunos-alunos de modo a 

promover o aprendizado. A argumentação através das intervenções dos alunos 

durante discussões, levantamento de hipóteses, explicações para determinado 

fenômeno, é importante para a geração de conflitos cognitivos e a superação 

dos mesmos. Em uma atividade investigativa, ao elaborarem a resolução, os 

alunos utilizam a argumentação de forma a chegar a um consenso do modo 

que irão conduzir para a solução.  

Ainda, é vital que se entenda qual o nível de desenvolvimento e as 

dificuldades do aluno individualmente: 

Reconhecer o aluno como foco da aprendizagem significa 
considerar que os professores têm um papel importante de 
auxílio em seu processo de aprendizagem, mas, sobretudo, 
perceber que, para de fato poderem exercer esse papel, é 
preciso pensar sobre quem é esse aluno (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p.125). 

Para que o aluno participe efetivamente da construção do seu 

conhecimento, desenvolva suas potencialidades, a interação com os 

conteúdos, com os instrumentos, com os signos, a mediação do professor deve 

se estabelecer em um ambiente adequado e com metodologias que atendam a 

esse fim. Percebe-se que metodologias que permitam a discussão, o diálogo 

entre professor e alunos e entre os alunos, caracterizando um processo 

coletivo, produzem melhores resultados, tornam mais efetivas as relações e 
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permitem o exercício da prática social. Cabe ao professor e demais 

profissionais da educação propiciar tanto as metodologias que promovam este 

tipo de interação social, quanto o ambiente necessário para que elas ocorram. 

A intervenção do professor intencionalmente deve ser dirigida para que 

os alunos possam fazer relações com os conhecimentos, com a sociedade em 

que vivem e possam estabelecer conexões e gerar conflito pedagógico. Ou 

seja, como colocam Delizoicov, Angotti e Pernambuco: 

Tornar a aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala 
de aula num desafio prazeroso é conseguir que seja 
significativa para todos, tanto para o professor quanto para o 
conjunto dos alunos que compõem a turma. É transformá-la em 
um projeto coletivo, em que a aventura da busca do novo, do 
desconhecido, de sua potencialidade, de seus riscos e limites 
seja a oportunidade para o exercício e o aprendizado das 
relações sociais e dos valores (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2009, p. 153). 

A escola deve possibilitar ao aluno a aproximação ao conhecimento 

científico, historicamente construído a partir do conhecimento prévio que 

possuem, para tanto, deve ocorrer a mudança da linguagem cotidiana para a 

linguagem científica. Uma das estratégias para que isso ocorra é a construção 

de um ambiente que permita a participação ativa desses estudantes.  

Para que ocorra uma mudança na linguagem dos alunos – de 
uma linguagem cotidiana para uma linguagem científica –, os 
professores precisam dar oportunidade aos estudantes de 
exporem suas ideias sobre os fenômenos estudados, num 
ambiente encorajador, para que eles adquiram segurança e 
envolvimento com as práticas científicas (CARVALHO, 2016, 
p.9).  

Segundo Azevedo (2016, p. 20), a atividade investigativa é uma 

estratégia para o ensino de Física e não precisa necessariamente ser uma 

atividade de laboratório. Podendo se constituir de formas variadas, mas sempre 

relacionadas a uma situação problema, que pode ser proposta pelo professor 

ou pelos alunos. Já vimos anteriormente que a formação de conceitos acontece 

a partir da resolução de um problema. Na tentativa de resolver o problema se 

torna necessário a aquisição de novos conceitos e consequentemente a 

apreensão dos conteúdos.   

Constata-se que o momento inicial das atividades propostas são 

questões ou situações problemáticas, ou seja, propõe-se algo desconhecido ou 

não constatado para que se desenvolva o processo de investigação que 
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seguirá percursos diferentes, podendo envolver vários elementos como 

levantamento de hipóteses, pesquisa em fontes diversas, a realização de 

algum experimento, ou outro encaminhamento necessário. Obviamente que 

deverá ter planejamento, tanto por parte do professor, quando propõe a 

atividade, quanto por parte dos alunos, quando realizam a atividade. Essas 

atividades oportunizam momentos coletivos, em pequenos grupos e individuais 

e o professor desempenha a mediação do processo. O tempo de realização 

dessas atividades dependerá do encaminhamento dado pelo professor, 

algumas demandarão maior tempo, como por exemplo, uma atividade de 

laboratório aberto, enquanto que uma demonstração investigativa pode ser 

realizada em um período de tempo menor.  

O Quadro 2.1 organiza formas de atividades investigativas propostas por 

Azevedo: 

Quadro 2.1: Formas de atividades investigativas. 

Atividade Características Estratégias Aluno 
Demonstrações 
investigativas 

Partem da 
apresentação de 
um problema ou 
fenômeno 
estudado e 
levam a 
investigação. 

A partir de um 
problema ou 
questão aberta 
e de uma 
discussão geral 
realiza-se a 
demonstração 
pelo professor. 

Reflexão, 
discussão, 
levantamento 
de hipóteses, 
análise de 
dados. 

Laboratório 
aberto 

Busca de 
solução de uma 
questão através 
da realização de 
uma 
experiência. 
É necessário um 
tempo maior 
para a 
realização 

Proposta do 
problema que 
deve despertar 
o interesse do 
aluno e 
possibilitar a 
discussão e a 
solução. 
 

Levantamento 
de hipóteses. 
Elaboração do 
plano de 
trabalho. 
Montagem do 
arranjo 
experimental. 
Análise dos 
dados. 
Conclusão. 

Questões 
abertas 

Proposição de 
questões de 
fatos 
relacionados ao 
seu cotidiano e 
a explicação 
está relacionada 
ao conceito 
discutido e 
construído em 
aulas anteriores. 
 

Formulação de 
questões que 
podem ser 
respondidas em 
grupos ou 
coletivamente 
de forma oral ou 
escrita. 

Argumentação, 
aplicação 
conceitos, 
seleção e 
organização de 
informações e 
conhecimentos. 
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Problemas 
abertos 

São situações 
gerais 
apresentadas 
nas quais se 
discute 
qualitativamente 
e posterior 
resoluções 
algébricas. 

Apresentação 
de situação 
problemática 
que deve ser 
interessante 
para o aluno, 
que da análise 
qualitativa 
passará para a 
formalização da 
resposta que 
pode envolver 
resolução 
algébrica. 
 

Elaboração 
hipóteses, 
identificação de 
situações de 
contorno, 
utilização de 
equações. 

Fonte: AZEVEDO, 2016, p.27-32. 

 

É importante que as atividades de investigação incluam em suas 

realizações o registro escrito dos processos desenvolvidos, podendo esse 

registro escrito constituir um texto coletivo ou não, e que passem pela análise 

do professor para a constatação de que os conceitos científicos ali expressos 

estejam corretos. Também se considera importante que o professor mantenha 

uma atitude aberta em relação às respostas dos alunos, questionando as 

incorretas e destacando as corretas, de forma a ajudá-los na resolução, não 

excluindo as participações dos mesmos.  

 

2.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Tendo em vista a disseminação e o uso de instrumentos tecnológicos 

pelos indivíduos ser uma constante em nossa sociedade e particularmente nas 

escolas, é importante a inserção destes no processo educativo. Estes aparatos 

não somente podem apresentar inúmeras possibilidades pedagógicas, mas sua 

inclusão no ambiente de sala de aula pode enriquecer a discussão sobre o uso 

mais adequado e proveitoso pedagogicamente destas tecnologias para 

contribuir na construção do conhecimento formal. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p. 126), nos lembram de que 

interagimos em nossa prática pedagógica com alunos que utilizam objetos 

tecnológicos permitindo o acesso a informações, as quais podem constituir ou 

não o conhecimento científico. Essas informações podem ser opiniões 
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aleatórias sobre algum conteúdo ou fenômeno, ou um elemento fragmentado e 

adulterado, que correspondem aos padrões sociais e sofrem interferências de 

ideologias e opiniões deturpadas. Cabe ao professor, através da mediação, 

trabalhar essas informações de forma a ajudar o aluno a questionar e 

aprofundar as mesmas. Como interferir de forma a aproximar o aluno do 

conhecimento científico? Como podemos desenvolver formas de utilizar essas 

possibilidades tecnológicas para que possam contribuir no processo de ensino-

aprendizagem? Como levar o aluno a desempenhar seu papel de sujeito na 

construção de seu conhecimento por meio das interações sociais?  A resposta 

a essas questões poderão desencadear processos de construção e de 

formação de novos conceitos tanto para quem ensina quanto para quem 

aprende. Responder a estas perguntas pode resultar em avanços significativos 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo os autores: 

Os conhecimentos científicos fazem-se presentes no cotidiano, 
tanto por intermédio dos objetos e processos tecnológicos que 
permeiam as diferentes esferas da vida contemporânea quanto 
pelas formas de explicação científica, com a disseminação de 
sua terminologia e a divulgação fragmentada de seus 
resultados e modelos explicativos, usados para validar ou 
questionar decisões políticas, econômicas e, muitas vezes, até 
“estilos de vida” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2009, p.126). 

Vianna e Araújo (2016, p.135) comentam que o uso das tecnologias de 

informação e comunicação podem contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando a integração entre áreas do conhecimento e 

favorecendo a interdisciplinaridade. No tratamento dessas informações através 

da mediação do professor podem-se estabelecer momentos pedagógicos que 

permitam o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos. Transformando, 

através da prática educativa, a informação em conhecimento. 

O uso de simuladores, laboratórios virtuais, aplicativos para celulares, 

jogos, entre outros elementos, podem melhorar as interações em sala de aula, 

possibilitando a visualização ou a realização de atividades experimentais que 

nem sempre são possíveis em função da falta de laboratórios e/ou 

equipamentos de laboratórios, ou tempo destinado ao planejamento de 

atividades experimentais investigativas.  
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2.5 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Sequências didáticas ou situações didáticas, quanto as suas 

formulações, devem estabelecer mecanismos para que o aluno possa interagir 

com o conhecimento de modo a assimilar e compreender os conteúdos e 

estabelecer relações com os que já são conhecidos e os novos aprendizados. 

O professor deve considerar as características e o nível de desenvolvimento do 

aluno e partir do ponto em que o mesmo se encontra no seu processo 

cognitivo. 

Zabala (1998, p. 18) utiliza os termos “unidade didática, unidade de 

programação ou unidades de intervenção pedagógica” referindo-se “’às 

sequências de atividades estruturadas para a realização de certos objetivos 

educacionais determinados”.  A estruturação dessas sequências deve 

considerar que, os conteúdos sejam articulados de modo a possibilitar a 

significação do que se quer ensinar. As atividades que compõem as 

sequências devem estabelecer relações de modo a constituir um mecanismo 

que permita a apreensão do conteúdo e interação de forma significativa, sendo 

a intervenção pedagógica considerada como uma ajuda adaptada ao processo 

de construção do aluno (ZABALA, 1998, p.38). 

O autor dimensiona os conteúdos segundo a tipologia em conteúdos 

factuais, conceitos, princípios, conteúdos procedimentais e atitudinais. Os 

conteúdos factuais são aqueles relacionados a fatos, acontecimentos, 

situações e axiomas. Os conteúdos factuais estão associados à memorização, 

e podem ser aprendidos pela reprodução, devendo ser tratados de forma a 

favorecer a memorização de forma significativa, evitando-se exercícios 

repetitivos.  

Os conceitos constituem o conjunto de fatos, objetos ou símbolos 

comuns e os princípios se referem às mudanças que ocorrem em um fato, os 

axiomas, as leis. Tanto os conceitos quanto os princípios devem ser 

compreendidos, para tanto se faz necessário que haja apreensão por parte do 

aluno dos significados. A aprendizagem de conceitos nunca pode ser 

considerada concluída visto que um novo conceito pode ser melhorado, 

ampliado ou reformulado em relação a um conceito anterior na construção do 

aprendizado do aluno.  
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Os conteúdos procedimentais estão associados a um conjunto de ações 

com um determinado fim, são as técnicas, os métodos, essas ações estão 

relacionadas ao desenvolvimento e realização de atividades motoras e 

cognitivas, em número e grau. Esses conteúdos são importantes, pois através 

dos procedimentos serão desenvolvidas as habilidades necessárias para o 

aprendizado. Os conteúdos atitudinais estão relacionados a valores, atitudes e 

normas, podendo-se aqui destacar a ética, as predisposições e os padrões. O 

Quadro 2.2 faz a transcrição de Zabala dos principais aspectos da tipologia dos 

conteúdos, e as características e condições de aprendizagem. 

Quadro 2.2: Tipologia dos conteúdos. 

 Tipologia ou natureza 

dos conteúdos 

Características/condições de aprendizagem  

Conteúdos factuais  [...] conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, 

dados, fenômenos concretos e singulares, [...], os 

códigos, os axiomas, um fato determinado num 

determinado momento, etc.[...]. 

[...] Este tipo de conhecimento se aprende basicamente 

mediante atividades de cópia mais ou menos literais, a 

fim de ser integrado nas estruturas de conhecimento, na 

memória. [...] Segundo as características dos conteúdos 

a serem aprendidos, ou segundo sua quantidade, serão 

utilizadas estratégias que através de organizações 

significativas ou associações, favoreçam a tarefa de 

memorização no processo de repetição.[..]. 

Conceitos e princípios  [...] Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, 

objetos ou símbolos que têm características comuns e 

os princípios se referem às mudanças que se produzem 

num fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, 

objetos ou situações e que normalmente descrevem 

relações de causa-efeito ou de correlação. [...]ão as leis 

ou regras, [...], as conexões que se estabelecem entre 

diferentes axiomas [...]. 

[...] Do ponto de vista educacional [...] os dois tipos de 

conteúdos [..] [ ]conceitos e princípios [...] têm [...] a 

necessidade de compreensão. [...] não podemos dizer 
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que se aprendeu um conceito ou princípio de não se 

entendeu o significado. [...] Uma característica dos 

conteúdos conceituais é que a aprendizagem quase 

nunca pode ser considerada acabada, já que sempre 

existe a possibilidade de ampliar ou aprofundar seu 

conhecimento, de fazê-la mais significativa. [...] Trata-se 

de atividades complexas que provocam um verdadeiro 

processo de elaboração e construção pessoal do 

conceito.[...] 

Conteúdos 

procedimentais 

 

 [...] inclui as regras, as técnicas, os métodos, as 

destrezas ou habilidades, as estratégias, os 

procedimentos - é um conjunto de ações ordenadas e 

com um fim. [...] 

[ ]Esse [...] conjunto de ações, são suficientemente 

diferentes para que a aprendizagem de cada um deles 

tenha características bem específicas. [ ]   as 

abordagens devem ocorrer de forma diferenciadas para 

contemplar [...] ações que impliquem em componentes 

[..] motores ou cognitivos. [..]  quanto ao número de 

ações [...] e o grau de determinação da ordem das 

ações.[...] 

Conteúdos atitudinais 

 

[...] engloba uma série de conteúdos que por sua vez 

pode ser agrupado em valores, atitudes e normas. [...] 

[...]  valores princípios ou ideias éticas que permitem as 

pessoas emitir  um juízo sobre as condutas e seu 

sentido.[...]. 

[...] atitudes são tendências ou predisposições 

relativamente estáveis das pessoas para atuar de certa 

maneira. [...] 

[...] normas são padrões ou regras de comportamento 

que devemos seguir em determinadas situações que 

obrigam a todos os membros de um grupo social.[...] 

Fonte: (ZABALA, 1998 p. 41-46). 

 
 Em vista dessas dimensões do conteúdo, se faz necessário que as 

atividades propostas e a forma de desenvolver envolvam não somente o 
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aspecto do conteúdo enquanto conceito, mas também aspectos relacionados 

aos procedimentos e atitudes se façam presentes. Zabala, (1998, p.53), 

apresenta e analisa formas de organização de unidades didáticas, e relaciona a 

tipologia de conteúdos empregadas nas mesmas, enquanto conceitual, 

procedimental e atitudinal.  

De acordo com o autor, para verificar a validade de uma sequência 

didática deve-se analisar se as atividades propostas contemplam o 

conhecimento prévio do aluno, os conteúdos propostos sejam significativos e 

funcionais, estejam adequados ao nível de desenvolvimento do aluno, 

representem um desafio alcançável que permitam criar zonas de 

desenvolvimento proximal, que provoquem conflito cognitivo, que promovam 

uma atitude favorável em relação aos novos conteúdos, que estimulem a 

autoestima e o autoconceito, que ajudem o aluno a aprender a aprender. 

O autor ainda observa contundentemente que: 

Os próprios efeitos educativos dependem da interação 
complexa de todos os fatores que se inter-relacionam nas 
situações de ensino: tipo de atividade metodológica, aspectos 
materiais da situação, estilo do professor, relações sociais, 
conteúdos culturais, etc (ZABALA, 1998, p. 16). 

 
Considerando os autores citados, propõe-se uma forma de ensinar que 

considere o conhecimento prévio do aluno, a interação social, a alfabetização 

científica, desperte o interesse e a curiosidade, promova a participação ativa, 

levando a busca de novos conhecimentos. Nesta perspectiva, e considerando 

que os alunos encontram-se em diferentes níveis de desenvolvimento e 

aprendem de acordo com estímulos diversos, acredita-se que um roteiro de 

estudos deve contemplar instrumentos que permitam essas interações, que 

promovam situações em que os alunos possam ser despertados para interagir 

com o conteúdo que está sendo proposto. Essas interações também devem 

ocorrer de formas diferentes de organização, ou seja, devem-se considerar 

momentos individual, coletivo e em pequenos grupos. Tanto a oralidade quanto 

a escrita devem ser utilizados. Em vista disto, a sequência didática 

desenvolvida aborda a seguinte organização:  

1. Verificação  

2. Questões iniciais 
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3. Vídeo  

4. Exposição  

5. Investigação  

6. Experimentação  

7. Socialização  

8. Constatação  

A verificação é constituída por um pré-teste para identificar o 

conhecimento prévio dos alunos. As questões iniciais são constituídas da 

problemática relacionada à parte que será tratada no decorrer da intervenção, 

sendo a motivação que se coloca para os estudantes para a aquisição do 

conhecimento e a formação de conceitos. O vídeo, intencionalmente usado 

como recurso multimídia para a visualização de experimentos relacionados a 

campos magnéticos por correntes, permite, além disso, a interação com a 

construção do conhecimento, mostrando a evolução das ideias científicas que 

permitiram o desenvolvimento da teoria e da experimentação neste campo 

conceitual. A exposição do conteúdo é um aspecto necessário ao processo, 

principalmente quando é feita de forma a associar elementos visuais ao 

discurso do professor, visto que aborda a transposição do conhecimento 

científico para o conhecimento escolar.  

A investigação é um processo importante para o desenvolvimento de 

conteúdos procedimentais, atitudinais e também uma forma de aquisição de 

conceitos e princípios científicos, pois é na tentativa de resolver problemas que 

o aluno interage com o conhecimento. Na experimentação, o conteúdo é 

trabalhado concretamente para que o aluno, através da manipulação, do 

contato direto com o objeto de estudo, faça abstrações, formando conceitos. 

Na socialização pretende-se oportunizar a incorporação e o desenvolvimento 

de habilidades organizacionais e sociais para transmitir o que aprenderam 

durante as atividades. Esse momento possibilita que os alunos simulem em 

sala de aula as relações sociais a que estarão submetidos tanto como ouvintes 

quanto vetores do conhecimento científico. A constatação compreende o pós-

teste, no qual se julga que o aluno obtenha resultados melhores dos que os 

apresentados no início do processo, e constitui um instrumento de análise da 

intervenção. 
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3 CONTEÚDOS ABORDADOS 

 

3.1 DO MAGNETISMO AO ELETROMAGNETISMO  

 

Magnetismo é uma área da Física que estuda a origem e as 

manifestações de materiais chamados magnéticos, que possuem a 

propriedade de atrair ou repelir outros materiais. As primeiras tentativas de 

esclarecer os fenômenos magnéticos remontam a civilizações anteriores a Era 

Cristã. Os efeitos magnéticos de atração e repulsão de pedras de ferro já eram 

conhecidos na Grécia por Tales de Mileto (625 a.C. – 558 a.C.). William Gilbert 

(1544-1603), cerca de dois mil anos depois, estudou sobre as causas dos 

fenômenos magnéticos e o registro desses estudos encontra-se na obra Sobre 

os Ímãs e Corpos Magnéticos e sobre o Grande Ímã, a Terra. No segundo 

capítulo da obra de Gilbert, são descritas experiências com o objetivo de 

diferenciar fenômenos relacionados ao ímã e ao âmbar. Sobre a obra de 

Gilbert, Assis coloca que: 

Em 1600, ele publicou um livro muito importante na história da 
ciência, Sobre os Ímãs e Corpos Magnéticos e sobre o Grande 
Ímã, a Terra. Nesta obra relata muitas descobertas relevantes 
sobre magnetismo. Na sua época, a orientação da bússola era 
explicada por um alinhamento dos polos magnéticos da 
bússola com os polos da esfera celeste. Gilbert propôs pela 
primeira vez a ideia de que a Terra é um grande ímã, 
fornecendo, assim, um modelo para a orientação da bússola 
explicada por sua interação magnética com a Terra (ASSIS, 
2011, p. 17). 

Os estudos referentes ao magnetismo permaneceram isolados de outras 

áreas da Física conforme salienta Menezes: 

Propriedades como a eletrização por atrito de certas 
substâncias e como a atração do ferro por alguns minérios são 
conhecidas há milhares de anos. Fenômenos elétricos e 
magnéticos eram vistos como coisas independentes entre si e 
como curiosas qualidades de poucos materiais (MENEZES, 
2005, p. 97). 

Os fenômenos elétricos e magnéticos foram estudados de forma 

independente não havendo, aparentemente, relação entre eles até o século 

XIX, quando foram realizadas experimentalmente atividades que comprovaram 

a relação existente. Foi Ørsted (1777-1851) que verificou experimentalmente 
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que a agulha de uma bússola sofria interferência quando próxima a ela fosse 

colocado um fio condutor percorrido por corrente elétrica.  

De acordo com Rocha (2002), a demonstração experimental através da 

experiência de Ørsted foi divulgada em 21 de julho de 1820, desencadeando 

outras experiências e descobertas. Um dos cientistas que desenvolveu outras 

experiências sobre o assunto foi Andrè Marie Ampère (1775-1836). Neste 

mesmo ano, em setembro, Ampère apresentava uma memória onde descreveu 

um aparelho que utilizava o efeito eletromagnético para a medida da corrente 

elétrica, o galvanômetro, e sobre os efeitos da pilha mostrou que “duas 

correntes se atraem quando se movem paralelamente, no mesmo sentido” e 

“se repelem quando se movem paralelamente em sentidos contrários.” A 

invenção do eletroímã, pelos franceses, foi outro feito importante desse ano. 

Outra descoberta notável é a do efeito magnético da corrente 
elétrica, devido ao físico dinamarquês Hans C. Oersted, em 
1820. Sua importância está, não só nas aplicações 
tecnológicas que se seguiram à sua descoberta mas, 
principalmente, pelo enorme avanço conceitual que ela 
significou. Neste mesmo ano, os franceses Dominique F. Arago 
e Joseph L. Gay-Lussac inventaram o eletroímã, que nada 
mais é que uma aplicação tecnológica dos resultados obtidos 
por Oersted e que hoje é usado em campainhas, guindastes, 
auto-falantes, receptores telefônicos, etc (ROCHA, 2002, p. 
186). 

Tendo sido, utilizado pela primeira vez os termos eletromagnetismo e 

eletromagnético por Ørsted, conforme Assis: 

Várias palavras utilizadas atualmente têm suas origens 
relacionadas com a palavra âmbar (ou eléktron em grego): 
elétrico, elétron, eletreto, eletrônico, eletricista, eletroímã, 
eletrodo, eletrodoméstico, etc. Originalmente a palavra 
eletricidade significava a propriedade ou o poder de atrair 
corpos leves, assim como faz o âmbar ao ser atritado. Esta 
palavra surgiu pela primeira vez em 1646 em um trabalho 
impresso de Thomas Browne (1605-1682). Em 1820, Ørsted 
introduziu os termos eletromagnetismo e eletromagnético, 
enquanto que Ampère introduziu, em 1822, os termos 
eletrostático e eletrodinâmico (ASSIS, 2011, p.22). 

Faraday e Henry descobriram, mais ou menos na mesma época, que a 

corrente elétrica pode ser produzida em um fio movendo-se um ímã para 

dentro ou para fora das espiras de uma bobina. Não era necessária para isso 

uma bateria ou outra fonte, apenas o movimento do ímã em relação à bobina. 

Este fenômeno da indução da voltagem pela variação do campo magnético em 
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espiras é chamado de indução eletromagnética. A voltagem é induzida pelo 

movimento relativo entre um fio e um campo magnético, podendo ser induzida 

se o campo magnético de um ímã se move próximo a um condutor 

estacionário, ou se o condutor move-se em um campo magnético estacionário. 

A lei de Faraday-Henry estabelece que a voltagem induzida em uma 

bobina é proporcional ao produto do número de espiras pela área da seção 

transversal de cada espira e pela taxa com a qual o campo magnético varia no 

interior das espiras. O valor da corrente produzida pela indução 

eletromagnética depende não apenas da voltagem induzida, mas também da 

resistência da própria bobina e do circuito ao qual está ligada. A corrente 

também depende da indutância da bobina. A indutância mede a tendência da 

bobina de resistir a alterações na corrente, porque o magnetismo produzido por 

uma parte da bobina se opõe a variação de corrente em outras de suas partes.  

Rocha ainda ressalta, sobre o fenômeno de indução descrito 

anteriormente: 

A descoberta do fenômeno de indução eletromagnética, isto é, 
da produção de corrente elétrica em um circuito, a partir de 
efeitos magnéticos é outra contribuição importante para o 
avanço do conhecimento cientifico e tecnológico. (ROCHA, 
2002, p. 186). 

 

3.2 CAMPO ELÉTRICO 

 
3.2.1 Carga elétrica 

 
Os materiais contêm quantidades de carga, que são classificadas por 

carga positiva e carga negativa.  Quando o total de cargas positivas for 

equivalente às cargas negativas, os materiais se apresentarão eletricamente 

neutros. Quando houver desiquilíbrio entre a quantidade de cargas positivas e 

negativas, os materiais estarão eletricamente carregados.  

A carga elétrica é quantizada, ou seja, qualquer carga pode ser descrita 

como ne, onde n é um inteiro positivo ou negativo, e e é a constante chamada 

carga elétrica elementar. Qualquer carga positiva ou negativa q que possa ser 

detectada pode ser descrita como:  

𝑞 = 𝑛𝑒,            𝑛 = ±1, ±2, ±3, …             3.1 
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Onde e é a carga elementar e seu valor corresponde a: 

𝑒 = 1.60 × 10−19𝐶 

Materiais eletricamente carregados interagem exercendo forças uns 

sobre os outros. Essas forças elétricas foram colocadas quantitativamente pela 

lei de Coulomb (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 1996, p. 2-7). 

 
3.2.2 Lei de Coulomb 

 
Considerando uma carga de prova Q em relação a uma carga pontual q 

que está em repouso a uma distância r, a força é proporcional ao produto das 

cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação 

entre as cargas (GRIFFITHS, 2011, p. 43). 

𝐹 =  
1

4𝜋𝜖0

𝑞𝑄

𝑟2 �̂�                                            3.2 

Em unidades do SI, força é medida em newtons (N), distância em metros 

(m) e carga em coulombs (C). A constante 𝜖0 é denominada permissividade do 

espaço livre e o seu valor corresponde a: 

𝜖0 = 8,85. 10−12
𝐶2

𝑁. 𝑚2
 

No nível de ensino médio utiliza-se a Equação 3.2 na forma: 

𝐹 =  𝐾0
|𝑄||𝑞|

𝑑2                                                   3.3 

Onde 𝐾0 é denominada constante eletrostática do vácuo e seu valor 

corresponde a: 

𝐾0 = 8,99. 109
 𝑁. 𝑚2

𝐶2
 

 
3.2.3 Campo elétrico 

 
De acordo com a lei de Coulomb a força eletrostática entre as cargas q e 

Q poderá ser de atração ou de repulsão. Essa ação à distância ocorre porque 

as cargas geram um campo elétrico no espaço ao seu redor.  Se tivermos 

várias cargas pontuais q1, q2,..., qn, à distâncias r1, r2,..., rn de Q, a força total 

sobre Q (carga de prova), será: 
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𝑭 =  𝐹1 + 𝐹2 + ⋯ =  
1

4𝜋𝜖0
(

𝑞1𝑄

𝑟1
2  �̂�1 +

𝑞2𝑄

𝑟2
2  �̂�2 + ⋯ ) 

=  
𝑄

4𝜋𝜖0
(

𝑞1�̂�1 

𝑟1
2  +

𝑞2�̂�2 

𝑟2
2  + ⋯ )                                           3.4 

𝑭 =  𝑄𝑬                                                     3.5 

𝑬(𝑟) ≡
1

4𝜋𝜖0
∑

𝑞𝑖

𝑟𝑖
2

𝑛
𝑖=1 �̂�𝑖                                          3.6 

E é chamado de campo elétrico das cargas fontes. O campo elétrico é 

uma quantidade vetorial que varia de um ponto a outro e que é determinada 

pela configuração das cargas fontes, é a força por unidade de carga que seria 

exercida sobre uma carga de prova que fosse colocada em um ponto. 

 

3.3 CAMPO MAGNÉTICO 

 
3.3.1 Lei de força de Lorentz 

 
Experimentalmente, é observado que quando uma carga q possui uma 

velocidade v em um campo magnético, existe uma força sobre o campo 

magnético que é proporcional a q e v e ao seno de ângulo entre as direções de 

v e B. A força é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo. Quando a 

carga q se move com velocidade v em um campo magnético B, a força 

corresponde a: 

𝑭 = 𝑞𝒗 × 𝑩                                                 3.7 

A direção 𝒗 × 𝑩 é dada pela regra da mão direita. A Equação 3.7 define 

o campo magnético em termos da força exercida sobre uma carga móvel.  

Campo magnético define-se como a região do espaço em torno de um 

condutor percorrido por corrente ou em torno de um ímã, nesse caso devido a 

particulares movimentos que os elétrons executam no interior de seus átomos 

(TIPLER; MOSCA, 2006, p.190).   
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Cargas elétricas em movimento originam, na região do espaço onde 

ocorre o movimento, um campo magnético. A cada ponto de um campo 

magnético é associado um vetor B, denominado vetor campo magnético. 

Em um campo magnético, chama-se de linha de indução toda linha que, 

em cada ponto, é tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. As linhas de 

indução são uma representação gráfica da variação de B em certa região do 

espaço, conforme a Figura 3.1. 

Figura 3.1: Linhas de indução. 

 
Fonte: http://efisica.if.usp.br/eletricidade/ 

 

3.3.2 Campo magnético dos ímãs 

 
Para entender os efeitos magnéticos provocados pela corrente elétrica 

iniciamos analisando os efeitos magnéticos provocados por ímãs. Não são 

apenas os ímãs que produzem campos magnéticos. Esses campos sempre 

estão presentes quando condutores são atravessados por correntes elétricas. 

Se enrolarmos um fio esmaltado em forma de bobina e ligarmos suas 

extremidades a uma bateria, teremos um sistema que produz campo magnético 

bastante semelhante ao ímã. Esse campo pode ser verificado por meio de 

limalha de ferro ou de bússolas e representado através de linhas de campo. A 

seguir são apresentadas as linhas de campo em ímã em barra e em solenoide 

Os ímãs caracterizam-se por serem constituídos de dois polos, 

denominados polo Sul e polo Norte. Mesmo que estes sejam seccionados, 

mantêm os dois polos e quando suspensos se alinham na direção Norte-Sul 

com a Terra. A Figura 3.2 mostra uma agulha magnética alinhada com a 

posição Norte-Sul em relação aos polos geográficos norte e sul terrestres. 
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  Figura 3.2: Orientação de agulha magnética.

 
Fonte: www.efisica.if.usp.br/ 

 

Segundo Tipler e Mosca, uma forma de demonstrar o campo magnético 

é a que se segue: 

A existência de um campo magnético B em um ponto no 
espaço pode ser demonstrada com uma agulha de bússola. Se 
existe um campo magnético, a agulha se alinhará sozinha no 
sentido do campo (TIPLER; MOSCA, 2006, p.190). 

O ímã natural ou artificial tem em sua composição óxido de ferro, e pode 

atrair ou repelir objetos que possuam composição semelhante. Para a 

produção de imãs artificiais pode ser usado um dos processos: indução 

magnética, atrito ou corrente elétrica. A magnetização de um material que pode 

ser imantado por indução magnética ocorre quando próximo ou em contato 

com um ímã, por atrito quando esfregado em um ímã com movimentos sempre 

no mesmo sentido e por corrente elétrica quando enrolado por um fio condutor 

e percorrido por uma corrente elétrica. Sendo esta última utilizada a partir da 

descoberta que os fenômenos elétricos e magnéticos tinham a mesma 

natureza.  

O campo magnético dos ímãs é representado por linhas de indução, as 

quais se afastam do polo norte e aproximam-se do polo sul, externamente ao 

ímã. A Figura 3.3 representa as linhas de indução em um ímã de barra. As 

cores vermelho para polo norte e azul para polo sul são representativas.  
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Figura 3.3: Linhas de indução em ímã de barra. 

 
Fonte: www.pinterest.pt/pin/365776800963175485/ 

 

A força devido ao movimento de partículas carregadas é denominada 

força magnética.  

A força de interação entre os polos magnéticos é dada por: 

𝐹~
𝑝1𝑝2

𝑑2                                                 3.8 

Onde p1 e p2 representam as intensidades dos polos magnéticos e d a 

distância que os separa, (HEWITT, 2011, p. 430). 

 
3.3.3 Corrente elétrica 

 
A corrente elétrica corresponde à carga por unidade de tempo que passa 

por um determinado ponto. Na Equação 3.9, dq é a quantidade de carga que 

passa no condutor e dt o intervalo de tempo. 

                          𝑖 =  
𝑑𝑞

𝑑𝑡
                                              3.9 

𝑞 = ∫ 𝑑𝑞 = ∫ 𝑖 𝑑𝑡
𝑡

0
                                     3.10 

Correntes são medidas em coulombs por segundo (C/s), ou ampères 

(A):  

1 C/s  = 1 A 

 
3.3.4 Campo magnético das correntes 

 
O campo magnético gerado pela passagem de corrente elétrica em 

alguns elementos será descrita a seguir. 
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3.3.4.1 Em condutor cilíndrico  

 
O campo magnético que circunda um condutor por onde flui uma 

corrente pode ser visualizado com um pouco de limalha de ferro depositada em 

uma superfície como um papel cartão ao redor do fio condutor. A limalha revela 

um padrão de círculos concêntricos ao redor do fio. 

A intensidade do campo magnético em um condutor cilíndrico é 

calculada pela Equação 3.11. A constante μ0 é a permeabilidade magnética do 

meio vácuo, i é a corrente elétrica que atravessa o condutor, R é o raio 

formado de um ponto no condutor até um ponto a ser considerado para o 

cálculo de B. 

𝐵 =
𝜇0𝑖

2𝜋𝑅
                                                3.11 

𝜇0 = 4𝜋. 10−7
 𝑇. 𝑚

𝐴
 

A Figura 3.4 mostra a regra de Ampère para determinação das linhas de 

indução do campo magnético, usando o polegar para o sentido da corrente i e 

os demais dedos para o sentido das linhas do campo magnético B. 

Figura 3.4: Campo magnético em condutor cilíndrico e a regra da mão direita. 

 
Fonte: http://fisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1149 

 

3.3.4.2 Em espira circular  

 
Se um condutor for encurvado formando uma espira, as linhas do campo 

magnético se agruparão formando um feixe na região interior da espira. 

A característica do campo magnético em espiras circulares é mostrada 

na Figura 3.5. A Equação 3.12 é utilizada para calcular a intensidade do campo 



 42 
 

magnético em espiras onde μ0 corresponde a permeabilidade magnética do 

meio vácuo e i é a corrente elétrica que atravessa a espira. 

𝐵 =
𝜇0𝑖

2𝜋
                                             3.12 

Figura 3.5: Linhas de indução em espira circular. 

 
Fonte: http://masimoes.pro.br/fisica_el/campos-magneticos-produzido.html 

 

3.3.4.3 Em solenoide 

 
O campo magnético de um solenoide, mostrado na Figura 3.6, com n 

voltas compactas por unidade de comprimento, em torno de um cilindro de raio 

R pelo qual passa uma corrente i, é paralelo ao eixo. A Equação 3.13 abaixo 

corresponde a intensidade do campo magnético em solenoides, onde l 

corresponde ao comprimento. 

𝐵 =
𝑁𝜇0𝑖

𝑙
                                             3.13 

Figura 3.6: Linhas de indução em solenoide. 

 
Fonte: www.infoescola.com/fisica/campo-magnetico/ 

 

3.3.4.4 Eletroímãs  
 

Uma bobina conduzindo uma corrente elétrica constitui um eletroímã. A 

intensidade de um eletroímã pode ser aumentada aumentando-se a corrente 
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que flui pelo mesmo e o número de espiras em torno do núcleo. Eletroímãs são 

reforçados quando neles são introduzidos núcleos de ferro (Figura 3.7).  

Figura 3.7: Eletroímã atraindo limalha de ferro. 

 
Fonte: Autora. 

 
Eletroímãs não precisam ter núcleos de ferro. Por exemplo, eletroímãs 

sem núcleo são usados em trens por levitação magnética. Este tipo de 

transporte é denominado maglev e a levitação é obtida pelas espiras 

magnéticas que se distribuem ao longo do trilho, chamado guia de linha. As 

espiras repelem grandes imãs sobre a guia inferior dos trens e permitem seu 

deslocamento (HEWITT, 2011, p. 434). 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS 

 

Os medidores que utilizam corrente contínua são constituídos de um ímã 

permanente, uma bobina e um sistema móvel que contém um ponteiro. Este 

conjunto é denominado galvanômetro. A parte móvel do galvanômetro, em 

geral, é a bobina, mas pode ser também o ímã permanente. 

Quando a bobina é móvel e o ímã fixo, o fenômeno pode ser descrito da 

seguinte maneira: o ímã permanente cria um campo magnético na região e a 

corrente elétrica na bobina fica sob a ação deste campo. O giro da bobina é 

provocado pelo binário de forças, de origem magnética, que nela surge e que 

tenderá a orientá-la na direção perpendicular às linhas de campo magnético, 

produzido pelo ímã permanente.   

O galvanômetro constitui o núcleo básico dos instrumentos de medida 

elétrica, tais como amperímetro, voltímetro e ohmímetro. 
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3.4.1 Galvanômetro como medidor de corrente elétrica 

 
Para utilizar o galvanômetro de bobina móvel como amperímetro é 

necessário associar em paralelo com a bobina um resistor, cuja resistência 

elétrica é de pequeno valor relativamente ao da resistência do galvanômetro. 

Isso porque o amperímetro é colocado em série ao circuito cuja corrente se 

deseja medir.  

 

3.4.2  Galvanômetro como medidor de tensão 

 
Devemos associar em série com a bobina um resistor cuja resistência é 

de valor grande, relativamente ao valor da resistência do galvanômetro. Isso 

porque é ligado em paralelo ao circuito cuja tensão deseja-se medir.  

 

3.4.3 Galvanômetro como medidor de resistência elétrica  

 
Devemos associar em série com a bobina um resistor e uma bateria. 

Esse resistor tem um valor tal que quando os terminais do galvanômetro estão 

em contato um com o outro o ponteiro indicará final de escala, que corresponde 

à resistência elétrica zero. Com os terminais do galvanômetro separados, o 

ponteiro indicará a posição correspondente à resistência elétrica infinita. 

 

3.5 MOTORES DE INDUÇÃO  

 

Da mesma forma que na maioria dos geradores de corrente alternada, 

um motor de indução é constituído de dois circuitos elétricos independentes, 

sendo um deles fixo e o outro móvel preso ao rotor. O enrolamento fixo, 

denominado indutor, tem seus terminais ligados ao plugue que conectamos à 

tomada. A sua função é criar um campo magnético na região em que se 

encontra o outro enrolamento, denominado induzido. Este enrolamento é móvel 

e preso ao eixo e constitui um circuito fechado em si mesmo, disposto de tal 

forma que contenha espiras em vários planos em torno do eixo.  

A corrente elétrica no enrolamento indutor, sendo do tipo alternada, 

criará um campo magnético variável. Assim, o fluxo dessa variação, através 
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dos vários planos da espira que compõem o enrolamento preso ao rotor, induz 

um campo elétrico neste enrolamento. Esse campo fará surgir uma corrente 

elétrica no enrolamento induzido ou rotor, também alternada e de mesma 

frequência que a corrente no enrolamento indutor. 

Essa corrente induzida sofre a ação do campo magnético criado pelo 

indutor, ficando sob a ação de forças que provocam torques nas espiras que 

constituem o enrolamento do rotor, obtendo-se o giro contínuo. 

A corrente elétrica alternada induzida no enrolamento do rotor também 

cria um campo magnético variável e, portanto, induz um campo elétrico no 

enrolamento do indutor. Esse campo elétrico se opõe as variações da corrente 

alternada, produzida pela fonte de energia elétrica. Esse efeito é denominado 

indutância mútua. 

A semelhança existente, tanto na construção do circuito elétrico quanto 

ao principio de funcionamento, entre o gerador de corrente alternada e o motor 

de indução permite utilizar um gerador de corrente alternada como motor 

elétrico e vice-versa. Quando desejamos que ele funcione como gerador, 

alguém deverá realizar o trabalho de girar o rotor. Além disso, uma corrente 

elétrica de baixa intensidade deverá ser fornecida ao enrolamento do rotor por 

outra fonte de energia elétrica como, por exemplo, uma bateria (GREF, 2002, 

p. 109-117). 

 

4 PESQUISA REALIZADA 

 

4.1 OBJETIVO 

 

O objetivo principal dessa pesquisa foi o de identificar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos nos conteúdos abordados na disciplina de Física no 

Ensino Médio e as metodologias mais empregadas pelos professores no 

processo de ensino aprendizagem para subsidiar a elaboração do produto 

educacional. 
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4.2 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de identificar o perfil do aluno matriculado em escola 

pública específica e para servir de referência para a escolha do conteúdo a ser 

abordado, bem como o formato do produto educacional, realizou-se ao final de 

2016 uma pesquisa junto aos alunos matriculados na série pretendida para 

desenvolvimento da implementação pedagógica.  

Foi aplicado um questionário que se encontra no Apêndice I, com 11 

questões, as quais apresentavam alternativas, em alguns casos o participante 

poderia assinalar mais de uma alternativa, em outros deveria assinalar apenas 

uma. As questões procuravam identificar os conteúdos que os alunos 

apresentavam maior dificuldade de aprendizado, também tinham o objetivo de 

fornecer subsídios para a eventual intervenção pedagógica, ou seja, o que e 

como o aluno precisa receber para progredir em seu conhecimento.  

O questionário foi aplicado a 125 alunos matriculados em escola 

pública na cidade de Cascavel, estado do Paraná que cursavam a terceira 

série do Ensino Médio nos períodos matutino e noturno e na segunda e terceira 

série do Curso Técnico de Química Integrado no período matutino em 2016. No 

período matutino foram pesquisados 97 alunos e no período noturno 28 alunos.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INVESTIGADOS 

 

Dos alunos pesquisados, em relação ao gênero, 59 se identificam 

como feminino e 65 masculino. Os dados são apresentados no Gráfico 4.1 a 

seguir: 

Gráfico 4.1: Gênero. 

 
Fonte: Autora. 

Masculino 
52% 

Feminino 
48% 
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Com relação à faixa etária dos alunos, as idades registradas foram de 

15 a 31 anos. Os alunos que apresentaram maior idade correspondem aos 

matriculados no período noturno. O Gráfico 4.2 mostra a quantidade de alunos 

para as idades informadas. Verifica-se que a maior incidência de idade 

corresponde a 17 anos, com 53,6%, seguida pela idade de 16 anos, com 

19,5% dos entrevistados, totalizando para as duas idades a incidência de 

73,1% do total.  

Gráfico 4.2: Distribuição da faixa etária dos alunos. 

 
Fonte: Autora. 

 
O Gráfico 4.3 mostra as respostas para a primeira questão, na qual foi 

solicitado que elencassem os temas e/ou assuntos que estudaram ou estavam 

estudando na disciplina de Física. Para essa questão as quantidades referem-

se ao número de vezes que os alunos marcaram em cada questionário tendo 

sido registrado no Gráfico 4.3 os temas com maior número de vezes 

assinalados nos questionários. 

Segundo o gráfico, os temas e/ou assuntos relacionados à Mecânica 

como velocidade, aceleração e força são mais lembrados pelos alunos (aqui 

não se sabe se é o conteúdo ou a referência a ele que os faz lembrar), 

enquanto que o conteúdo transformações gasosas aparece com a menor 

marcação por parte dos alunos. Conteúdos abordados dentro do 

Eletromagnetismo como campos elétrico e magnético e resistência elétrica 

aparecem com bastante incidência nos questionários analisados. 
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Gráfico 4.3: Temas/assuntos estudados ou em estudo. 

 
Fonte: Autora. 

A segunda questão relativa ao desempenho de aprendizado em que o 

aluno considerava encontrar-se oferecia quatro opções: ótimo, bom, regular e 

insuficiente. Para essa questão, 12,8% dos alunos consideram terem ótimo 

desempenho, 45,6% consideram bom, 32,8% se qualificam como desempenho 

regular e 8,8% como insuficiente. O Gráfico 4.4 apresenta a distribuição dos 

desempenhos auto atribuídos e a as respectivas quantidades.  

Gráfico 4.4: Desempenho auto atribuído. 

 
Fonte: Autora. 
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Para a questão: “Quais aspectos você considera que contribuíram para 

o seu aprendizado?”, cujas opções eram: participação nas aulas, resolução de 

exercícios, desenvolvimento de projetos, atividades experimentais, vídeos, 

explicação dos professores e trabalho em grupo, as respostas assinaladas 

pelos alunos encontram-se organizadas no Gráfico 4.5: 

Pela quantidade de respostas para explicação dos professores, 

considera-se que os alunos atribuem o seu aprendizado a forma como os 

professores fazem a transposição didática e mediatizam o conhecimento, 

conforme mostrado no Gráfico 4.5. A resolução de exercícios é o segundo 

aspecto mais assinalado pelos alunos, seguido pela participação nas aulas 

como um dos contribuintes para o aprendizado. O uso de vídeos foi o menos 

assinalado pelos estudantes. 

Gráfico 4.5: Aspectos que contribuíram para o aprendizado. 

 
Fonte: Autora. 

A questão seguinte era “Qual metodologia frequentemente foi usada 

pelos seus professores nas aulas de Física?”. Observa-se que a resolução de 

listas de exercícios e o uso do livro didático são as metodologias mais 

empregadas pelos professores, segundo os alunos responderam ao 

questionário. As menos utilizadas são as aulas expositivas e apresentação de 

vídeos e vídeos-aulas. As metodologias usadas pelos professores, que 

constavam na questão e quantidade de vezes assinalada pelos alunos estão 

expostas no Gráfico 4.6: 
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Gráfico 4.6: Metodologias usadas pelos professores. 

 
Fonte: Autora. 

A quinta questão inquiria-os sobre os conteúdos e/ou conceitos que 

consideram difíceis na 3ª série do Ensino Médio e os resultados encontram-se 

no Gráfico 4.7. 

Pelos resultados apresentados, verifica-se que os conteúdos mais 

difíceis segundo os alunos são geradores, leis de Ohm e campo magnético, 

respectivamente com 55,6%, 48,4% e 43,2%. Na sequência, são considerados 

difíceis campo elétrico e associação de resistores, que representam 41,2% das 

opções assinaladas. História da eletricidade e do magnetismo e conceito 

básicos sobre ímãs tem menor incidência. O Gráfico 4.7 permite-nos visualizar 

melhor:  

Gráfico 4.7: Conceitos e/ou conteúdos considerados difíceis. 

 
Fonte: Autora. 
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A questão seguinte se referia aos motivos pelos quais assinalaram os 

conceitos e/ou conteúdos na questão anterior. O motivo com maior quantidade 

de respostas foi o pouco tempo para a abordagem dos conteúdos e/ou 

conceitos, seguido por conteúdos e/ou conceitos muito abstratos. Considera-se 

que o número de aulas destinado à disciplina de Física na grade curricular é 

pequeno, restringindo-se a duas aulas semanais. Dois outros motivos foram 

evidenciados como a falta de atividades experimentais e resolução de 

exercícios envolvendo muito cálculo e sem relação com a teoria. Esses 

resultados encontram-se no Gráfico 4.8. 

Gráfico 4.8: Motivos das dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 
Fonte: Autora. 

 

As questões 7 e 8 referem-se a alguns conteúdos, que supostamente os 

alunos tenham visto na série em que se encontram matriculados. A inserção 

destas duas questões tem o objetivo de verificar se os alunos já se apropriaram 

dos conceitos abordados.  

A questão 7 apresenta grandezas físicas para serem associadas a suas 

correspondentes unidades de medida, o objetivo da questão era verificar se os 

alunos associavam corretamente, considerando que deste modo poderia ser 

verificado se os mesmos lembravam-se dessas relações entre conteúdos que 

foram estudados ou estavam em estudo naquele momento em que se realizava 

a pesquisa. A Figura 4.1 apresenta a questão realizada e os resultados obtidos 

são mostrados no Gráfico 4.9. 
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Figura 4.1: Recorte da questão 7. 

7. Relacione as grandezas com suas unidades de medida:  

a) Carga elétrica (  ) Coulomb  

b) Campo elétrico (  ) Volt 

c) Diferença de potencial (  ) Ampère  

d) Corrente elétrica (  ) Tesla 

e) Força elétrica (  ) Newton/coulomb 

f) Campo Magnético (  ) Newton 

Fonte: Autora. 

Gráfico 4.9: Quantidade de associações corretas. 

 
Fonte: Autora. 

De acordo com o gráfico apresentada, apenas 24% dos alunos 

responderam corretamente a questão, ou seja, fizeram todas as associações 

corretamente. Dos questionários apurados, 19,2% conseguiram associar quatro 

grandezas físicas a suas unidades de medida, enquanto que 17,6% 

associaram corretamente apenas uma grandeza e repetindo-se o mesmo 

percentual para os com duas grandezas associadas corretamente.  

A oitava questão continha cinco alternativas nas quais são descritas 

conceitos e/ou leis relacionados a conteúdos básicos que provavelmente os 

alunos já tenham visto em sua vida acadêmica, pedindo-se para assinalarem a 

opção correta em relação à lei de Coulomb, como mostrado na Figura 4.2. 

Como pode ser observado no Gráfico 4.10, verificou-se que 52% das respostas 

estavam incorretas e 49,2% corretas, tendo um aluno deixado de responder a 

questão. 
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Figura 4.2: Recorte da questão 8. 

8.  Assinale a opção correta em relação à lei de Coulomb: 

a) A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas 

elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que 

as separa. 

b) A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do 

condutor e inversamente proporcional a área da seção transversal do 

condutor. 

c) A diferença de potencial corresponde ao produto da corrente elétrica 

pela resistência elétrica de um fio condutor. 

d) A aceleração de um corpo está relacionada ao quociente da 

velocidade em um determinado intervalo de tempo. 

e) O ângulo de incidência formado pelo raio incidente e a normal é 

igual ao formado pelo raio refletido e a normal. 

Fonte: Autora. 

Gráfico 4.10: Quantidade de respostas corretas e incorretas. 

 
Fonte: Autora. 

Para a questão seguinte, os alunos deveriam assinalar o motivo pelo 

qual os conhecimentos adquiridos na escola são importantes. Conforme 

apresentado no Gráfico 4.11, de acordo com as respostas, os conhecimentos 

adquiridos na escola são importantes para o bom desempenho no ENEM e/ou 

vestibulares, com 49,6%, seguido pelo prosseguimento dos estudos com 

19,2% e o crescimento pessoal com 16%. Apenas 4% não consideram 

importante. 
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Gráfico 4.11: Importância dos conhecimentos adquiridos na escola. 

 
Fonte: Autora. 

Para a pergunta: “Qual o tempo semanal dedicado para o estudo da 

disciplina de Física além das aulas semanais?”, 50% afirmaram como sendo 

nenhum, seguidos por 31,2% que estuda menos de 1 hora, e 20,8% que 

estudam menos do que 2 horas. O Gráfico 4.12 apresenta os resultados. 

 
Gráfico 4.12: Tempo semanal destinado aos estudos da disciplina. 

 
Fonte: Autora. 

A última questão apresentava uma relação de aparelhos e solicitava aos 

alunos qual dos aparelhos eles tinham interesse em conhecer o funcionamento, 

a seguir estão apresentados os aparelhos e as respostas no Gráfico 4.13. 
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Gráfico 4.13: Elementos que têm interesse em como funciona. 

 
Fonte: Autora. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

Os estudantes se encontram dentro da faixa etária para a série que 

estão frequentando. Observa-se que dedicam pouco ou nenhum tempo de 

estudo fora da sala de aula destinado à disciplina. Apresentam dificuldades em 

conteúdos relacionados a todas as séries do Ensino Médio. Os alunos atribuem 

essas dificuldades ao pouco tempo destinado ao aprendizado dos conteúdos e 

consideram que os conhecimentos adquiridos na escola são importantes para o 

bom desempenho no ENEM e/ou vestibulares. Consideram seu desempenho 

escolar bom e atribuem o seu aprendizado a explicação dos professores e a 

resolução de listas de exercícios. Segundo eles, as metodologias mais 

utilizadas por seus professores são resolução de listas de exercícios, 

apresentação de trabalhos e uso do livro didático.  

Verifica-se que as dificuldades apontadas pelos alunos podem ser 

atribuídas em grande parte ao pouco tempo destinado as aulas e ao estudo da 

disciplina, mas também ser o resultado de metodologias que não priorizam a 

efetiva participação desses estudantes de forma a direcioná-los para a 

aquisição do conhecimento. Percebe-se que metodologias que proporcionam a 

interação dos alunos de forma ativa com o que se quer ensinar produzem 

resultados mais favoráveis.  
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5 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

5.1 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que dentre os conteúdos assinalados como de difícil 

entendimento, por parte dos alunos, conforme apresentado no Gráfico 4.7, 

consta campo magnético, procedeu-se a escolha deste tema no intuito de 

organizar uma sequência didática que possibilitasse o melhor entendimento 

dos estudantes. Sendo um assunto amplo, optou-se por restringir o conteúdo a 

campo magnético em solenoides.   

Considerando que a disciplina de Física dispõe de duas aulas semanais 

na Grade Curricular, que grande parte dos alunos apresenta dificuldade de 

aprendizado, a falta de estrutura para realização de atividades experimentais 

na maioria das escolas públicas, entre outros fatores, e considerando o pouco 

tempo destinado a estudos complementares fora do período escolar pelos 

alunos, optou-se pela aplicação de uma sequência didática. Sequências 

didáticas podem ser organizadas de formas diferenciadas e constituem um 

processo de ensino e aprendizagem válidos para o desenvolvimento de uma 

intervenção pedagógica. Para tanto, a estruturação dessas sequências devem 

prever uma forma de comparar os resultados da intervenção para verificar sua 

validade. A forma adotada para isso foi aplicação de pré-teste e pós-teste, no 

início e no final da intervenção. As metodologias utilizadas em sequências 

didáticas podem ser um determinante para os resultados esperados, e aqui se 

faz necessário fazer a opção de como e para quê ensinamos o que ensinamos.  

Dentro dos resultados esperados destaca-se o aprendizado do aluno. 

Para isso foram aplicadas atividades diversificadas, com o intuito de atingir os 

alunos nas supostas fases cognitivas em que se encontram. O interesse em 

participar do processo de aprendizagem por parte do aluno também foi 

considerado, bem como a interação social com os colegas e o professor. A 

exposição dialogada dos conteúdos, a interação dos alunos com o 

conhecimento científico por atividades investigativas e experimentais, a leitura 

de textos, o uso de vídeos e de aplicativos de celulares compõem a 

intervenção. 
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O Produto Educacional, constituído por uma sequência didática e dois 

kits de materiais, foi aplicado a um grupo de 11 alunos matriculados na 2ª e 3ª 

série do Ensino Médio, na cidade de Cascavel, estado do Paraná. Como o 

desenvolvimento foi realizado em contra turno, fez-se a opção de reunir um 

grupo de 10 a 15 alunos para melhor acompanhamento no desenvolvimento 

das atividades propostas na sequência didática. O conteúdo de campo 

magnético ainda não havia sido abordado com os alunos.  Os encontros 

ocorreram no contra turno no período de março a abril de 2018, o tempo de 

duração e as atividades realizadas estão descritos na Tabela 5.1, a seguir: 

Tabela 5.1: Atividades realizadas e tempo de duração. 

Encontro 
Tempo de duração 

(minutos) 
Atividade realizada 

1º 70 
Aplicação do pré-teste e questionamento 

inicial. 

2º 70 
Apresentação de vídeo, discussão e 

questões sobre o mesmo. 

3º 50 Apresentação do conteúdo. 

4º 100 Atividade investigativa. 

5º 
100 

 
Tutorial do multímetro. 
Atividade experimental. 

6º 100 Apresentação para os colegas. 

7º 30 Aplicação do pós-teste. 

Fonte: Autora. 

Todas as atividades realizadas em cada encontro são descritas nas 

seções a seguir. 

 

5.2 PRIMEIRO ENCONTRO 

 

O pré-teste, ver Apêndice B, composto por oito questões, sendo cinco 

questões objetivas e três questões descritivas, foi aplicado no início do primeiro 

encontro. O tempo destinado para realização do teste foi de trinta minutos. Não 

houve intervenção do professor durante a realização do mesmo e não foi 

permitido uso de calculadoras ou consulta. Os alunos foram orientados a 

responder de acordo com o conhecimento que possuíam naquele momento e 

se não soubessem responder poderiam deixar em branco a questão.  
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5.2.1 Questões do pré-teste 

 

As questões que constituíram o pré-teste são descritas a seguir:  

  Questão 1: A questão apresenta 3 figuras que representam o campo 

magnético. Na figura 1 tem-se o campo magnético em um solenoide, na figura 

2 em um ímã permanente e na figura 3 está a representação do campo 

magnético em uma espira. O objetivo da questão é verificar se o aluno 

reconhece as representações para solenoide, ímã permanente e espira. São 

apresentadas cinco alternativas, das quais apenas uma descreve corretamente 

o fato.   

  Questão 2: Tem por objetivo verificar se o aluno estabelece 

corretamente as relações entre a intensidade do  campo magnético gerado por 

um solenoide com a variação da intensidade de corrente que o percorre, do 

número de espiras que contém e do comprimento.  

  Questão 3: A questão tem por objetivo verificar se o aluno associa a 

variação do campo magnético em solenoides com a presença ou ausência de 

núcleo de ferro. As alternativas abrangem a presença ou ausência de núcleo 

de ferro no interior do solenoide e a variação na intensidade de corrente 

elétrica, das quais apenas uma descreve corretamente a relação. 

  Questão 4: Nesta questão é abordada a relação da intensidade do 

campo magnético em torno de um solenoide e as relações entre corrente, 

comprimento e número de espiras  

  Questão 5: Essa questão estabelece o procedimento para a construção 

de um eletroímã. Apresenta a relação de materiais para a construção de um 

eletroímã e pergunta qual procedimento deve ser realizado para construir. 

Quatro alternativas para o procedimento são apresentadas, das quais apenas 

uma é correta.  

  Questão 6: Questão aberta abordando o princípio de funcionamento de 

eletroímãs, tendo como objetivo a verificação da compreensão do aluno quanto 

a função dos eletroímãs.  

  Questão 7: Questão aberta onde o aluno deve citar três aparelhos que 

tenham eletroímãs na sua constituição. 
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  Questão 8: Apresenta valores de campo magnético, corrente, número 

de espiras e propõe a situação de que se a corrente estabelecida no mesmo 

solenoide fosse dobrada de valor, qual seria a intensidade do campo 

magnético. Foi fornecido a equação e o valor da constante de permeabilidade 

magnética. Para resolver o aluno poderia utilizar os dados fornecidos para 

determinar o comprimento do solenoide e substituir na equação da intensidade 

do campo magnético para determinar o valor correspondente ao dobro da 

intensidade do campo magnético. Outra forma de resolver é compreender que 

quando a corrente aumenta o campo magnético também aumenta, visto que 

foram mantidas constantes as outras grandezas. Sendo grandezas diretamente 

proporcionais quando o valor da corrente é dobrado a intensidade do campo 

magnético também será dobrada. 

A quantidade de acertos obtidos no pré-teste são apresentadas no 

Gráfico 5.1. 

Gráfico 5.1: Quantidade de acertos no pré-teste.  

 
Fonte: Autora. 

 

5.2.2 Análise das respostas das questões do pré-teste 

 

  Questão 1: Constata-se pelo pequeno número de acertos a essa 

questão que os alunos não identificam a representação ao elemento 

apresentado. Quatro alunos responderam corretamente a questão, o que 

corresponde a 36% do total de respostas.  
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  Questão 2: Aqui se faz a relação de proporcionalidade direta ou inversa 

dos elementos e do campo magnético. Pelas respostas obtidas, verifica-se que 

apresentam dificuldade em estabelecer relação entre a intensidade do campo 

magnético gerado por um solenoide com as variações na intensidade de 

corrente elétrica, número de espiras e comprimento. 

  Questão 3: Apresentam dificuldade em estabelecer relação entre a 

intensidade do campo magnético no interior de um solenoide com a presença 

ou ausência de núcleo de ferro.  

  Questão 4: Reafirma a dificuldade dos alunos em relacionar a 

intensidade do campo magnético em função da variação de corrente e número 

de espiras. 

  Questão 5: Obteve melhores resultados e representou o maior número 

de acertos das questões do pré-teste.  

  Questão 6: Duas respostas apresentaram argumentação aceitável, 

constatou-se que a maior parte dos alunos não responderam a questão. 

  Questão 7: Seis alunos elencaram corretamente os aparelhos que têm 

eletroímãs em sua composição. 

  Questão 8: Duas respostas podem ser consideradas certas, mas sem a 

presença do cálculo. A ausência de respostas e o não uso da equação pode 

caracterizar a dificuldade apresentada pelos alunos na formalização de 

equações e cálculos. 

 

5.2.3 Questões iniciais 

 

Em seguida, foi realizado um questionamento inicial, composto por nove 

perguntas para serem respondidas coletivamente, dinâmica que durou cerca de 

quarenta minutos. As questões utilizadas são apresentadas a seguir: 

1. Como pode ser demonstrado o campo magnético no imã permanente 

em forma de barra? 

2. Como gerar um campo magnético sem usar ímãs? 

3. Como pode ser demonstrado o campo magnético em um eletroímã? 

4. Todos os objetos são atraídos pelo eletroímã? Por quê? 

5. E pelo ímã? Por quê? 

6. Todos os objetos metálicos são atraídos pelo eletroímã? 
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7. Como aumentar o campo magnético em um solenoide? 

8. O ponteiro de uma bússola sofre interferência ao ser aproximado do 

eletroímã conectado a uma bateria? E quando não conectado a bateria? 

Justifique. 

9. Quais os princípios de funcionamento dos eletroímãs? 

O questionamento inicial teve o objetivo de despertar o interesse dos 

alunos na busca de soluções. Percebe-se que os alunos nesse momento ainda 

não possuíam conhecimentos e argumentos suficientes para responder as 

questões adequadamente, como pode ser verificado nas respostas obtidas e 

transcritas a seguir. 

Ao serem inquiridos sobre como pode ser demonstrado o campo 

magnético no ímã permanente em forma de barra:  

“Uma barra com sul e norte, isto constituiria o imã.” 

“Enrolaria um pedaço de cobre em um objeto e 

passaria corrente pelo cobre.” 

Percebe-se que apresentam soluções que podem levar a formulação do 

conceito, estão estabelecendo relações com o que eles já sabem, têm 

conhecimento de que um ímã possui um sul e um norte e que um pedaço de 

cobre enrolado pode ser percorrido por uma corrente, ou seja, os conceitos 

prévios estão revelados, a partir desse ponto podem ser ampliados, 

melhorados. 

Quando inquiridos sobre como gerar um campo magnético sem usar 

ímãs: 

“Passando uma corrente elétrica por um fio.” 

Os alunos associam que um fio percorrido por uma corrente elétrica se 

comporta como um ímã, ou seja, parte do conceito aparentemente está 

estabelecido. 

Sobre como pode ser demonstrado o campo magnético em um eletroímã 

não emitiram resposta. A não emissão de resposta pode ser atribuída ao 

significado das palavras não serem comuns ao grupo, pode ter havido 

desconhecimento do conceito de eletroímã e sua representação. O discurso do 

professor deve atentar para que esteja ao nível de entendimento do aluno. Não 
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é uma forma reducionista de discurso, mas de forma que seja entendido para 

estabelecer a formação dos conceitos, que ocorrem por complexos processos 

internos. 

Para os questionamentos relacionados à atração de objetos por 

eletroímãs e especificamente se os objetos forem de metal, e se o mesmo 

acontece com ímãs e as respectivas justificativas para tais, as respostas 

obtidas foram: “Não” para todos os casos acima citados e não conseguiram 

apresentar uma justificativa, ou seja, as respostas obtidas para essas questões 

estão corretos, porém, indicam que nesse momento o aluno ainda não se 

apropriou dos conceitos relacionados a ponto de emitir uma resposta 

elaborada.  

Em relação a como aumentar a intensidade do campo magnético em um 

eletroímã: 

“Duplicando as espirais.” 

“Colocando mais espiras.” 

“Aumentar a corrente elétrica.” 

Pelas respostas obtidas, observa-se que já se apropriaram do conceito. 

As respostas para questões similares a esta, empregadas no pré-teste não 

obtiveram resultado tão satisfatório, mas melhoraram em uma segunda 

aproximação, com forma diferenciada de perguntar algo que primeiramente 

estava escrito e que aqui foi feito oralmente.  

Quanto à questão sobre se o ponteiro de uma bússola sofre interferência 

ao ser aproximado do eletroímã conectado a uma bateria e quando não 

conectado a bateria e a justificativa:  

“Sim e sim, não haverá alteração se não houver 

campo magnético próximo.” 

Essa resposta indica que, segundo eles, o eletroímã pode estar 

conectado ou não a bateria e a bússola sofrer interferência, mas esta também 

não sofrerá interferência se não houver campo magnético próximo, 

caracterizando que não se estabeleceu a relação entre a passagem de 

corrente e a geração de um campo magnético. De acordo com isso, não é 

perceptível ainda pelo aluno a relação entre a bateria como fonte de corrente 
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elétrica e a formação do campo magnético em consequência disto. Por outro 

lado, entendem que a bússola será alterada por campo magnético próximo. 

Sobre os princípios de funcionamento dos eletroímãs:  

“A corrente elétrica vai de um polo ao outro.” 

 Pelas respostas obtidas considera-se que o nível de desenvolvimento 

dos alunos está próximo de ser efetivado, para tanto, será necessário novas 

aproximações com o conteúdo. 

 

5.3 SEGUNDO ENCONTRO 

 

O segundo encontro, com duração aproximadamente de 70 minutos, 

teve como objetivo conhecer a vida e obra de Michael Faraday, entender a 

Ciência como construção humana e perceber como se desenvolveram algumas 

ideias científicas que possibilitaram aplicações nos instrumentos tecnológicos 

utilizados atualmente. 

Para tanto, foi apresentado o Episódio 10, da série Cosmos, 

apresentada por Neil G. Tyson, cujo título na versão em português é “O 

Visionário da Eletricidade”. A escolha da série dublada foi para que os alunos 

pudessem acompanhar com maior entendimento. O episódio tem duração de 

39 minutos e aborda uma parte da vida e obra de Michael Faraday.  Considera-

se que o vídeo possa ser editado de forma a diminuir o tempo de exibição, 

caso não se disponha de tempo para a exibição integral do mesmo.  A análise 

do vídeo apresentado encontra-se no Apêndice C. Após assistirem, os alunos 

responderam a duas questões, descritas a seguir, inicialmente no coletivo e 

posteriormente se organizaram em três grupos. Após o vídeo e as questões 

respondidas coletivamente foi solicitado que entregassem por escrito as 

respostas, tendo sido sugerido a leitura de um texto complementar sobre a vida 

e obra de Faraday. O texto complementar pode ser acessado no endereço 

eletrônico: http://www.ghtc.usp.br/Biografias/Faraday/Faraday3.htm. A 

transcrição do referido texto encontra-se no Anexo I. 

 As questões realizadas encontram-se a seguir:  

http://www.ghtc.usp.br/Biografias/Faraday/Faraday3.htm
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1. Situações excludentes tais como preconceito, segregação social e 

científica aparecem mais de uma vez no vídeo. Destaque e discuta 

duas situações excludentes que vocês constataram. 

2. São demonstrados no vídeo vários experimentos. Descreva um 

desses experimentos. Relacione os materiais utilizados, descreva o 

procedimento, os resultados obtidos, quem o realizou e a partir de 

qual referencial teórico. 

As respostas fornecidas para a primeira questão são transcritas a seguir: 

“Trata-se do preconceito intelectual, já que Faraday veio de 

família pobre e não teve muita educação, Davy 

automaticamente o taxou como incapaz e o deixa apenas 

como assistente, e quando Faraday finalmente se destaca 

Davy faz de tudo para boicota-lo, etc.” 

“Uma situação foi a de que o Faraday considerava os 

cientistas acima das outras pessoas e a outra foi que o 

dono do laboratório achava que o Faraday não poderia ser 

cientista.” Observação: como dono do laboratório o grupo 

faz referência a Humphry Davy. 

“A forma como a professora trata Faraday na escola por ele 

ter dificuldade de pronunciar algumas palavras.” 

As respostas fornecidas para a segunda questão: 

“Indução Magnética: Faraday introduziu um imã em um 

solenoide que transporta uma corrente elétrica, seu objetivo 

era saber se as correntes elétricas e os imãs tinham efeito 

um sobre o outro.” 

“Um dos experimentos realizados foi o feito por Oersted 

para que mostrar a passagem da corrente elétrica fazia o 

ponteiro da bússola mexer. Os materiais foram pilha, fio de 

cobre e bússola e um suporte para o fio.” 

“O motor feito por Faraday que utilizou um recipiente com 

água e com um ímã e um fio de cobre ligado a corrente.” 
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Verifica-se pelos relatos apresentados que ocorreu a construção do 

aprendizado dos alunos, as respostas apresentadas pelos grupos tinham 

fundamentação e descreveram o que foi apresentado no vídeo.  

 

5.4 TERCEIRO ENCONTRO 

 

Este encontro, com duração de 50 minutos, foi destinado à apresentação 

do conteúdo através de slides sobre conceitos, equações e aplicações. Foram 

utilizados figuras, vídeos de pequena duração e texto. A exposição foi 

dialógica, buscando a participação ativa dos alunos durante a execução e 

questionando-os sobre os conceitos apresentados para que se entabulasse o 

debate. Enfatizou-se nesta apresentação a forma como poderiam ser 

demonstrados os campos magnéticos, visto que a próxima atividade aborda 

esse aspecto. A apresentação realizada encontra-se no Apêndice D. 

  

5.5 QUARTO ENCONTRO 

 

Neste encontro destinado à realização da atividade investigativa com 

duração de duas aulas de cinquenta minutos, os alunos receberam os 

materiais e um roteiro da atividade. O roteiro da atividade com a relação de 

materiais encontra-se no Apêndice E. 

A atividade investigativa foi constituída por 10 questões abertas sobre o 

campo magnético em ímãs e solenoides. Os procedimentos que seriam 

utilizados e as consequentes construções não constavam do roteiro, isso era 

justamente o que os alunos iriam realizar na atividade, elaborar o roteiro e o 

procedimento de acordo com os materiais recebidos cabendo a eles 

demonstrações necessárias para responderem as questões propostas. Foram 

orientados que realizassem registros fotográficos que poderiam ser usados 

para eventuais consultas ou ilustração do trabalho.  

Assim, por exemplo, os alunos poderiam utilizar os ímãs de barra e a 

limalha de ferro para demonstrar o campo magnético no ímã, ou a bússola para 

verificar a presença de campo magnético. Poderiam construir bobinas, 
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solenoides e eletroímãs. O período disponibilizado de duas aulas de 50 

minutos, dependendo do nível de desenvolvimento dos alunos, pode não ser 

suficiente para desenvolverem a atividade.  

A seguir algumas respostas obtidas para as questões: 

1. Como pode ser demonstrado o campo magnético no ímã permanente 

em forma de barra? 

“Utilizamos uma folha de sulfite com ímã de barra por baixo 

da folha e limalha de ferro por cima. Então a limalha foi 

atraída pelo ímã e ficou em volta do ímã permanente.” 

“Colocamos pó de ferro numa folha A4, então colocamos 

um ímã em baixo da folha e pode se observar que o ferro 

fica “desenhado” no formato das linhas do campo 

magnético.” 

“Colocamos uma folha sulfite em cima de um ímã, em cima 

da folha jogamos limalha de ferro. A limalha projetou a 

forma do ímã.” 

“Com um ímã, um metal, por exemplo, pó de ferro, algo por 

em cima do ímã, como uma folha de papel, então é só 

jogar o pó de ferro em cima da folha.” 

As respostas apresentam avanços significados em relação às questões 

iniciais, verificando-se que os alunos utilizam procedimento adequado para a 

configuração das linhas de campo magnético através do uso de limalha de 

ferro. Na Figura 5.1 demonstram-se os campos magnéticos em ímãs em 

formas de barra (5.1a) e anel (5.1b). 
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Figura 5.1: Demonstrando o campo magnético em torno de ímã. 

 
Fonte: Autora. 

 

Percebe-se que nessa questão os alunos realizaram o procedimento 

esperado e sugeriu-se que olhassem o local onde “a limalha projetou a forma 

do ímã”, para que percebessem as linhas de campo que estavam 

representadas e verificassem se havia um padrão. 

2. Como gerar um campo magnético sem usar ímãs? 

“Enrolar cada ponta de um fio de cobre em um prego e ligar 

cada uma das pontas à eletricidade da pilha.” 

“Estabelecer uma corrente.” 

“Se ligarmos um fio de cobre às duas extremidades de uma 

pilha obtemos um eletroímã, que modifica o campo 

magnético da bússola.” 

“Usamos um prego e enrolamos um fio de cobre, assim 

formando um eletroímã.” 

“Enrolando o fio de cobre no prego deixando duas pontas 

para fora e conectando na pilha, conseguimos criar um 

campo magnético.” 

“Com uma fonte de energia, um solenoide e um metal.” 

A Figura 5.2 mostra a limalha de ferro sendo atraída por um solenoide 

conectado a uma pilha. Nesta questão os alunos poderiam ter estabelecido 

uma corrente elétrica em um fio de cobre e aproximado da bússola para 

verificar que a agulha da bússola sofreria interferência, no entanto, os grupos 

construíram eletroímãs, o que já pode ser utilizado para responder a questão 

seguinte. A confecção do solenoide pelos grupos desenvolveu-se de forma 

a b 
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independente, no entanto, ressalta-se que uma primeira aproximação já havia 

sido apresentada aos alunos, visto que o modo de construção de um solenoide 

era parte do conteúdo apresentado no terceiro encontro. 

Figura 5.2: Demonstrando a atração da limalha de ferro pelo eletroímã. 

 
Fonte: Autora. 

 

3. Como pode ser demonstrado o campo magnético em um eletroímã? 

“Com um ímã, um metal, por exemplo, pó de ferro, algo por 

em cima do ímã, como uma folha de papel, então é só 

jogar o pó de ferro em cima da folha.” 

“Através da movimentação da agulha da bússola.” 

“São várias as formas através da bússola é um jeito, 

colocando um ímã perto podemos ver que interfere na 

direção em que a bussola aponta seria o campo magnético 

que atrai o ponteiro.” 

Para a demonstração do campo magnético em eletroímãs a maior parte 

dos alunos utilizou a limalha de ferro e um dos grupos demonstrou utilizando 

uma bússola. Constatou-se, pelos procedimentos realizados e pelas respostas, 

que houve assimilação dos conceitos relacionados. A Figura 5.3 mostra uma 

das construções realizadas para a demonstração do campo magnético. 
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Figura 5.3: Demonstrando a ação magnética do eletroímã. 

 
Fonte: Autora. 

 

4. Todos os objetos são atraídos pelo eletroímã? Justifique. 

“Não, pois depende da composição do material. Por 

exemplo, a madeira e nem o plástico são atraídos.” 

“Não, pois apenas os que possuem propriedades 

magnéticas que podem ser atraídos ou repelidos.” 

“Não. Porque nem todos possuem um polo 

eletromagnético.” 

Constataram, conforme exposto na Figura 5.4, que os materiais como 

plásticos, madeira e vidro não eram atraídos, enquanto os que sofriam atração 

foram alguns metais. Neste momento, vê-se que ainda não apresentavam 

respostas elaboradas, porém já realizavam a associação das propriedades 

magnéticas dos materiais com o fenômeno observado. 
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Figura 5.4: Demonstrando que a madeira não é atraída pelo eletroímã. 

 
Fonte: Autora. 

 

5. Todos os objetos metálicos são atraídos pelo eletroímã? Justifique. 

“Não, a barra de cobre não foi atraída e só um metal foi 

atraído.” 

“Não, pois alguns objetos metálicos não têm ferro ou outro 

elemento com propriedades magnéticas semelhantes que 

também são atraídos.” 

“Não. Por exemplo, o Al não é atraído por um eletroímã 

pois seu eletromagnetismo é baixo a nulo.” 

Utilizaram para este teste as barras metálicas, conforme está mostrado 

na Figura 5.5, tendo sido verificado que entre os metais que haviam recebido 

apenas a amostra de aço eram atraídos pelo eletroímã. Os alunos atribuíram a 

atração à composição de ferro dos materiais e classificaram metais que não 

sofreram atração como tendo eletromagnetismo baixo ou nulo, mostrando uma 

construção inicial, ou uma noção vaga sobre o fenômeno, contudo, à medida 

que novos conceitos vão sendo agrupados, poderá ocorrer a formação do 

conceito científico esperado. 
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Figura 5.5: Testando os metais que são atraídos. 

 
Fonte: Autora. 

 

6. O ponteiro da bússola sofre interferência ao ser aproximado do 

eletroímã conectado a bateria? E quando não está conectada a bateria? 

Justifique. 

“Não sem a bateria não há alteração, só com a bateria os 

campos magnéticos atraem o ponteiro.” 

“Quando está conectado sim, pois o fio de cobre enrolado 

em um parafuso conectado a pilha cria um campo 

magnético que interfere na bússola, já quando não está 

conectada com a bateria não.” 

“Ambos sofrem interferência, porque ainda está 

magnetizado conservando a energia da bateria alterando o 

ponteiro da bússola.” 

“Sim, sofre interferência ao ser aproximado do eletroímã. 

Sem a bateria não sofre.” 

Um grupo verificou que sem a bateria os efeitos ainda continuam, 

provavelmente não houve um tempo de visualização suficiente para que se 

percebesse que sem a passagem de corrente no solenoide não seria possível 

verificar o movimento da agulha, os outros grupos conseguiram associar 

corretamente o fenômeno de acordo com as respostas apresentadas. A Figura 
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5.6 apresenta um eletroímã sendo aproximado a uma bússola para a 

verificação do efeito magnético. 

Figura 5.6: Constatando o efeito magnético. 

 
Fonte: Autora. 

 

7. O campo magnético tem a mesma intensidade para solenoides com 

núcleo de ferro e sem núcleo de ferro. Demonstre. 

“Não, sem núcleo a força magnética foi inferior.” 

“Não. Quando apresentam núcleo de ferro, geram 

intensidade maior, devido ao ferro. Sem a presença do 

ferro a intensidade fica menor.” 

“Não, pois sem núcleo de ferro a atração é menor do que 

com núcleo de ferro.” 

“Não. Quando possui o núcleo de ferro o campo magnético 

é reforçado, construindo um eletroímã.” 

“Retiramos o núcleo de ferro do eletroímã, ele ficou com 

uma capacidade inferior.” 

A Figura 5.7 apresenta o efeito magnético de um eletroímã sem núcleo 

de ferro (5.7a), e com núcleo de ferro (5.7b), onde pode ser verificado que esta 

última apresenta maior quantidade de limalha de ferro sendo atraída. Pelas 
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respostas registradas acima, considera-se que houve essa constatação pelos 

alunos. 

Figura 5.7: Eletroímã sem núcleo (5.7a), e com núcleo de ferro (5.7b). 

 
Fonte: Autora. 

 

8. Um solenoide com o dobro de espiras apresenta a mesma 

intensidade de campo magnético em relação a outro solenoide do 

mesmo tamanho e submetido à mesma corrente, mas com metade 

de espiras? Demonstre. Sugere-se que use o mesmo solenoide, 

porém que se verifique a intensidade do campo magnético com n 

espiras e n/2 espiras. 

“Retirando a metade das espiras a força magnética foi 

reduzida.” 

“O solenoide quando apresenta o mesmo tamanho, à outro, 

terá mesma intensidade. O que muda isso é o tanto de 

espiras.” 

“Não, pois quanto mais espiras, mais concentradas ficam 

as linhas de campo.” 

A Figura 5.8 apresenta o efeito magnético de um eletroímã com maior 

número de espiras (5.8a), e com menor número de espiras (5.8b), é claramente 

observado que a intensidade do campo é maior quando o número de espiras 

for maior. Aqui verifica-se que houve a constatação desse fato pelos alunos. 

 

 

 

a b 
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Figura 5.8: Campo magnético do eletroímã com maior número de espiras (5.8a) 
e com menor número de espiras (5.8b). 

 
Fonte: Autora. 

 

9. O que se pode constatar quando são mantidos a mesma quantidade 

e tamanho de espiras e varia-se a intensidade de corrente? 

“Quando utilizamos a fonte de energia (pilha ou bateria), a 

força magnética é variada.” 

“Os solenoides terão a mesma intensidade, não mudarão.” 

“Com o mesmo número e tamanho de espiras o eletroímã 

fica intenso quanto maior a voltagem.” 

“Que quanto maior a corrente elétrica, maior o campo 

magnético.” 

As respostas denotam que alguns grupos compreenderam que com a 

variação da corrente a que fosse submetido o eletroímã, haveria variação na 

intensidade do campo magnético. A Figura 5.9 apresenta o efeito magnético de 

um eletroímã conectado a uma pilha (5.9a), e conectado a duas pilhas em série 

em (5.9b), onde pode ser verificado que devido à intensidade do campo 

magnético nesta última há maior quantidade de limalha de ferro sendo atraída. 

Porém, nem todos os grupos chegaram a esta conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 5.9: Campo magnético do eletroímã ligado a uma pilha (5.9a) e a 
duas pilhas (5.9b). 

 
Fonte: Autora. 

 

10. O que pode ser constatado quando um ímã permanente é movimentado 

para o interior de uma bobina? 

“Ao introduzir o ímã no interior da bobina a força de energia 

varia.” 

“Cria-se um campo magnético que é mais intenso no seu 

interior liberando uma força mecânica.” 

“Pode-se obter uma corrente elétrica contínua.” 

Considera-se que houve argumentações estruturadas e correspondentes 

ao desempenho esperado, mas alguns conceitos ainda em construção.  

 

5.6 QUINTO ENCONTRO 

 

Antes da realização da atividade proposta para o quinto encontro, foi 

desenvolvido com os alunos um tutorial de como fazer medidas elétricas, visto 

que precisariam utilizar o multímetro. Um passo-a-passo sobre a utilização do 

multímetro foi apresentado em slides para os alunos, iniciando com a 

discriminação dos elementos que o compõe, explicação das escalas e como 

proceder para realizar medidas de corrente elétrica, tensão e resistência 

elétrica. O tutorial encontra-se no Apêndice F.  Para tensão, procederam as 

medidas de pilhas, baterias e tomada predial. Para a medida de resistências 

a 
b 
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utilizaram resistores e compararam as medidas realizadas com o aplicativo 

ElectroDroid, que fornece a leitura nominal dos resistores de acordo com as 

cores das faixas dos mesmos. Para as medidas de corrente elétrica montaram 

circuitos com pilhas e resistores. 

A atividade experimental foi desenvolvida em grupos, com duração de 

duas horas-aula de cinquenta minutos. Os grupos receberam roteiro e 

materiais para a realização desta atividade. Foram realizadas medidas com 

multímetro e com os celulares usando o aplicativo Régua, utilizado equações 

para os cálculos e o aplicativo ElectroDroid para determinação da indutância do 

solenoide. Os objetivos foram realizar medidas, cálculos, analisar resultados e 

fazer comparações. O roteiro da atividade experimental encontra-se no 

Apêndice G 

 

5.6.1 Análise dos resultados da atividade experimental 

 

Na primeira parte da atividade os alunos mediram a corrente elétrica que 

atravessa o solenoide quando ligado a uma pilha, em seguida para quando 

ligado a duas pilhas associadas em série, utilizando o mesmo solenoide para 

ambas as medidas. O procedimento esperado e sugerido era que 

selecionassem um solenoide, contassem o número de espiras, medissem o 

comprimento e anotassem na tabela. A seguir ligaram o solenoide a uma pilha 

e mediram a corrente elétrica. Então repetiram o procedimento associando o 

solenoide a duas pilhas e mediram novamente a corrente. Por meio dessa 

atividade esperava-se que o aluno verificasse experimentalmente que ao 

aumentar a corrente elétrica que percorre o solenoide, a intensidade do campo 

magnético também aumenta, e compreender que são grandezas diretamente 

proporcionais.  

Na sequência, as medidas da corrente elétrica foram efetuadas para 

solenoides com maior e menor quantidade de espiras, mantendo-se o diâmetro 

das espiras e o comprimento e associando-os a uma pilha. Esperava-se que ao 

realizar esse procedimento os alunos compreendessem que a quantidade de 

espiras e a intensidade do campo magnético são diretamente proporcionais. 

Na segunda parte da atividade os alunos deveriam selecionar dois 

solenoides e realizar as medidas de comprimento, diâmetro e número de 
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espiras, utilizando para as medidas o aplicativo Régua. De posse dessas 

medidas, deveriam utilizar o aplicativo ElectroDroid para determinar a 

indutância dos solenoides e posteriormente procederiam à verificação desses 

resultados obtidos pelo aplicativo, devendo realizar os cálculos utilizando  as 

equações para o cálculo da área e da indutância para fazerem a comparação 

entre ambos. 

Os resultados obtidos e os cálculos realizados pelos alunos encontram-

se no Apêndice H, as respostas teóricas dadas pelos alunos estão 

apresentadas a seguir: 

1. Um solenoide com o dobro de espiras apresenta a mesma intensidade de 

campo magnético em relação a outro solenoide do mesmo tamanho e 

submetido à mesma corrente, mas com a metade de espiras? Justifique 

sua resposta baseando-se na verificação experimental realizada.  

“Um solenoide com maior número de espiras vai ter mais 

intensidade magnética que outro com menos espiras. Pois 

realizamos esse procedimento e tiramos nossas 

conclusões.” 

“Muda devido a quantidade de espiras.” 

“Há diferença, porque com menos ou mais espiras o 

resultado altera.” 

2. O que se pode constatar com relação à intensidade do campo magnético 

em um solenoide quando são mantidos a mesma quantidade e tamanho 

de espiras e varia-se a intensidade da corrente elétrica? 

“Varia.” 

“O campo magnético tem a mesma intensidade, mas a 

corrente se altera.” 

“Pois a intensidade do campo varia com a distância ou por 

causa do núcleo de ferro.” 

Em relação às respostas recebidas para as questões 1 e 2 registradas 

acima, constata-se que nem todos os grupos apresentaram os mesmos 

resultados, visto que algumas respostas denotaram a compreensão esperada 

para a situação apresentada, enquanto outras não obtiveram sucesso. 



 78 
 

3. Apresente um resumo teórico sobre indutores e indução eletromagnética, 

o que são, onde são utilizados e as equações utilizadas para calcular 

área das espiras e a indutância. 

As respostas obtidas para esta questão mostraram entendimento por 

parte dos alunos quanto aos conceitos de indutores e indução 

eletromagnética, apresentando as equações solicitadas corretamente, no 

entanto, devido a extensão destas respostas, optou-se por não transcrevê-

las neste espaço.  

  

5.7 SEXTO ENCONTRO 

 

Essa etapa do trabalho oportuniza ao aluno compartilhar o conhecimento 

adquirido ao longo da intervenção com outros alunos da escola. Para isto, foi 

organizado, no refeitório da escola, uma mostra de trabalhos para a visitação 

dos alunos do colégio em dois horários, no período matutino e noturno, com a 

participação dos alunos do Ensino Médio e Educação Profissional. A mostra 

possibilitou momentos de aprendizado tanto para alunos que apresentaram 

quanto para os que visitaram. Tanto no período matutino quanto no período 

noturno houve a participação de professores e funcionários da escola. 

Os alunos se organizaram em três grupos. No primeiro grupo foram 

desenvolvidas parte das atividades realizadas durante a intervenção, 

demonstração de campo magnético em ímãs e solenoides, elementos que são 

atraídos por ímãs e eletroímãs, deflexão da agulha da bússola nas 

proximidades de um fio conduzindo corrente elétrica, realização de medidas 

elétricas e a demonstração dos aplicativos ElectroDroid e Régua. O segundo 

grupo apresentou e explicou o funcionamento de um motor elétrico simples. O 

terceiro grupo confeccionou e explicou o motor homopolar.  

Através desses três desenvolvimentos realizados pelos grupos os 

estudantes puderam visualizar e receber informações sobre o campo 

magnético e os princípios físicos envolvidos neste tema. A mostra foi 

desenvolvida em duas aulas de cinquenta minutos.   

Alguns desses momentos são mostrados na Figura 5.10, que apresenta 

parte do kit de materiais utilizado durante a intervenção.  Esses materiais foram 



 79 
 

utilizados pelo grupo de alunos para a demonstração do campo magnético em 

ímãs e solenoides, força de repulsão e atração magnéticas, interferência no 

ponteiro da bússola pela passagem de corrente e pela ação de imã 

permanente. Compôs o início da mostra com o objetivo de levar ao visitante o 

entendimento de parte dos fenômenos que foram apresentados pelo conjunto 

de alunos. 

Figura 5.10: Demostrando o campo magnético em ímãs. 

 
Fonte: Autora. 

 
Na Figura 5.11 é demonstrado o funcionamento do motor homopolar, 

reproduzindo o motor desenvolvido por Michael Faraday. O protótipo 

confeccionado pelo grupo de alunos demonstrou a relação entre os fenômenos 

elétricos e magnéticos e a transformação de energia.  

Figura 5.11: Demonstrando o motor homopolar. 

 
Fonte: Autora. 

 
O motor elétrico desenvolvido por um grupo de alunos é mostrado na 

Figura 5.12.  
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Figura 5.12: Demonstrando o motor elétrico. 

 
Fonte: Autora. 

 

5.8 SÉTIMO ENCONTRO 

 

O sétimo e último encontro foi reservado para a aplicação do pós-teste, 

a duração foi de 30 minutos, não houve intervenção do professor e os alunos 

não utilizaram nenhum tipo de consulta ou fizeram uso de calculadoras. As 

questões são as mesmas que compõem o pré-teste e encontram-se no 

Apêndice B.  

 

5.8.1 Resultados do pós-teste 

 
Pelos resultados obtidos considera-se que o desempenho foi 

significativo, conforme é quantificado no Gráfico 5.2 apresentado a seguir. 

 

Gráfico 5.2: Quantidade de acertos no pós-teste. 

 
Fonte: Autora. 

 
Para maior visualização e constatação dos resultados é apresentado a 

seguir o Gráfico 5.3, que mostram um comparativo entre a quantidade de 

acertos no pré-teste e no pós-teste. 
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Gráfico 5.3: Comparação de acertos no pré-teste e pós-teste. 

 
Fonte: Autora. 

 

A evolução dos acertos nas questões encontra-se registrada na no 

Gráfico 5.4 a seguir: 

 

 

Gráfico 5.4: Evolução dos acertos. 

 
Fonte: Autora. 

De acordo com os resultados do pós-teste constata-se que os alunos 

apresentaram rendimento superior em relação ao pré-teste, o que pode ser 

verificado principalmente em relação às questões 2, 3, 6 e 7, cujo rendimento 

ficou acima de 45%.  

Na primeira questão, três figuras representam o campo magnético em 

um solenoide, um imã e uma espira o aluno deveria marcar a alternativa que 

descreve a representação correta.  Nesta questão houve um aumento de 18% 

de acertos em relação ao pré-teste. Considera-se que o aumento registrado 
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não corresponde ao esperado, porém, visto que o aluno verificou 

experimentalmente a configuração dos campos magnéticos para solenoides e 

ímãs permanentes, não tendo sido demonstrado experimentalmente a 

configuração do campo magnético em espira, pode ter sido o fator que não os 

levou a assinalar corretamente a alternativa.  Pode ter relação com a forma de 

representação adotada para as figuras e interpretação das alternativas 

apresentadas, ou seja, a não associação do elemento com a representação 

dos campos magnéticos apresentados nas figuras. Conforme Gasparin “a 

aprendizagem se faz por aproximações sucessivas” (GASPARIN, 2015, p. 40), 

considera-se que neste momento não houve apropriação desse conteúdo por 

parte de alguns alunos. Para justificar alguns dos resultados do pós-teste pode-

se utilizar o pensamento de Vygotsky quando afirma que: “quando esse 

conceito ainda não se dissociou da situação concreta e percebida com 

evidência, ele orienta o pensamento do adolescente com mais facilidades e 

sem erros.”, contudo, acrescenta: “bem mais difícil é o processo de 

transferência de conceitos, isto é, a aplicação dessa experiência a outros 

objetos inteiramente heterogêneos” (VYGOTSKY, 2001, p.230). 

Na segunda questão inquiriu-se sobre a intensidade do campo 

magnético em um solenoide e as alternativas relacionam as grandezas 

comprimento, corrente elétrica permeabilidade magnética, e o adimensional 

número de espiras que compõem o solenoide. Verificou-se nesta questão que 

a quantidade de acertos foi de 45% superior em relação ao pré-teste. Este 

índice de acertos considerado bom e considera-se que as atividades 

experimentais desenvolvidas podem ter contribuído para esse aumento. 

Na terceira questão, onde o percentual de acertos atingiu 54%, 

considera-se que o desempenho foi significativo e um dos fatores que pode ter 

sido responsável foi a atividade investigativa, onde deveriam verificar o campo 

magnético descrito por solenoides com a presença ou a ausência de núcleo de 

ferro e variação da intensidade de corrente elétrica. 

Para a quarta questão registrou-se um aumento de 27% das respostas 

corretas, aqui foi proposta a relação entre as variações do número de espiras e 

da intensidade da corrente elétrica e aumento ou redução da intensidade do 

campo magnético. Nas atividades investigativa e experimental os alunos 
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puderam verificar esse fato, porém, o índice apresentado poderia ter sido 

melhor. 

A quinta questão solicitou o procedimento para a construção de um 

eletroímã e apresentou quatro alternativas para o procedimento. No pré-teste, o 

percentual de acertos foi de 63% e atingiu a totalidade de respostas certas no 

pós-teste, tendo um resultado favorável. 

Para a sexta questão, os alunos deveriam descrever o princípio de 

funcionamento dos eletroímãs e verificou-se um aumento de respostas corretas 

correspondendo a 45%. Ressalta-se que aqui não foram computadas respostas 

parcialmente corretas, somente foram considerado as respostas que 

descreviam corretamente o princípio de funcionamento. 

Na sétima questão os alunos deveriam citar três exemplos de aparelhos 

que apresentam em sua constituição a presença de eletroímãs, tendo aqui sido 

registrado a totalidade de respostas certas no pós-teste. 

Na oitava e última questão pediu-se que o aluno realize o cálculo do 

módulo do campo magnético. Percebe-se em parte das respostas que os 

alunos previram o resultado e não apresentaram os cálculos, mas a resposta 

correspondente, a qual foi justificada pela situação de que a questão apresenta 

o módulo do campo magnético para uma determinada corrente e solicita o 

módulo do campo magnético para quando corrente for duplicada. 

Considerando que durante a intervenção foi proposto a análise da intensidade 

do campo magnético através da variação de corrente elétrica, número de 

espiras, presença ou ausência de núcleo de ferro e aumento ou diminuição no 

comprimento do solenoide, o fato de não ter sido realizado o cálculo pelos 

alunos não interferiu na compreensão que tiveram para emitir e justificar a 

resposta correta. 

 

5.8.2 Análise dos resultados do pós-teste 

 
No Quadro 5.1 são apresentados alguns recortes das respostas 

apresentadas em pré-teste e pós-teste realizados pelo mesmo aluno: 

Quadro 5.1: Comparação de respostas do pré-teste e pós-teste. 

Aluno Pré-teste Pós-teste 

A.A.R Lado positivo e lado negativo. Quando ligamos as 
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extremidades de um 

solenoide em uma corrente 

elétrica, ex.: pilha e bateria, 

surge um campo magnético, 

e então temos um eletroímã. 

I.S.A. 

Não apresentou resposta. Os eletroímãs funcionam 

como ímãs quando há 

corrente elétrica, ou seja, 

quando uma corrente elétrica 

passa pelo eletroímã (circuito 

fechado) ele se torna um ímã. 

J.F. 

Os eletroímãs proporcionam 

maior potência para os 

aparelhos, como ventilador.  

Ao ligarmos a eletricidade 

passa pelos espirais assim 

aumentado sua força e 

fazendo a hélice girar. 

Gerar um campo magnético 

gerando força de rotação em 

motores como nas hélices de 

ventiladores e varias outras 

formas de motores 

L. M. 

Para que um eletroímã 

funcione é necessário um 

provedor de energia que 

suporte a demanda exigida 

pelo aparelho e que consiga 

suprir sem muitos problemas 

suas necessidades 

energéticas a cada vez que o 

mesmo se encontre em 

funcionamento. 

Quando um solenoide recebe 

uma corrente elétrica, irá se 

formar um campo magnético 

em seu interior. 

M.M.L. 

Não apresentou resposta. Um eletroímã ao receber uma 

corrente elétrica criará um 

campo magnético que pode 

atrair outros corpos com 

propriedades semelhantes. 

Por exemplo um solenoide, 

que ao receber uma corrente 

elétrica cria um campo 

magnético em seu interior e 

exterior. 

Fonte: Autora. 

 
Analisando as respostas dos alunos acima, verifica-se que em relação à 

primeira resposta registrada e a segunda ocorreram avanços significativos, pois 

no primeiro momento alguns não emitiram respostas ou responderam utilizando 

argumentos insipientes, ao passo que nas segundas respostas argumentaram 

com maior conhecimento do princípio de funcionamento. 
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Para a questão que apresentava cálculos, as respostas recortadas foram 

as que apresentaram a utilização das equações e as que argumentaram a 

previsão da resposta. Passamos ao Quadro 5.2 que evidencia a previsão das 

respostas: 

Quadro 5.2: Previsão das respostas. 

Aluno  Resposta  Argumento  

L.M. 

2 __ 0,1 

4 __ x 

2x = 0,4 

x = 0,4/2 

x = 0,2πT 

Se a corrente foi duplicada 

o campo magnético é 

duplicado. 

A.A.R. 0,1π. 2 = 0,2 π T 
Dobrando a corrente dobra 

o campo magnético.  

Fonte: Autora. 

Considera-se que os argumentos dos alunos comprovam o 

entendimento de que a variação da intensidade de corrente elétrica é 

diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. 

 As respostas com a apresentação do cálculo estão expressas no 

Quadro 5.3: 

Quadro 5.3: Respostas através do cálculo. 

Aluno  Cálculo apresentado 

D. M. L. 

Dados: B=0,1π T 
             i = 2A 
             N= 300 
             B =? 
              I = 4A  
              l = ? 
 
l = N.i.μ/B    l= 300.4.10-7.π. 2/ 0,1.π 
l= 0,0024 m 
 
B = 300. 4.10-7π. 4/ 0,0024 
B = 0,2 π T 

L.S.M.P. 

0,1 = 300.2.4π.10-7/l  
0,1π. L = 2400π.10-7 
l= 2400 π.10-7/1π.10-1 
l = 2400.10-6 
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l= 2,4.10-3 
B = 0,2 π T 

Fonte: Autora. 
No primeiro caso, o aluno desenvolve todos os cálculos necessários 

para a determinação do campo magnético, realizando o procedimento 

adequado, pois retira os dados informados no problema, destaca as grandezas 

a serem determinadas e realiza os cálculos para a determinação das mesmas, 

o que evidencia que o aluno compreendeu com clareza o processo de 

resolução. No segundo caso, o aluno realiza diretamente a substituição na 

equação, isolando a grandeza desconhecida no decorrer do cálculo e 

apresenta o resultado correto para a determinação do campo magnético, 

porém sem fazer o registro do cálculo, o que pressupõe que o mesmo tenha 

maior domínio e compreensão.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria de Vygotsky, também referendada por Gasparin, evidencia que 

a formação de conceitos ocorre através de sucessivas aproximações com o 

conteúdo, visto que num primeiro momento os alunos adquirem noções 

rudimentares que são melhoradas com novas aproximações mediadas pela 

linguagem (mediação do professor) ou por instrumentos (meios materiais).  

Dessa forma, a construção dos conceitos passa pela interação entre aluno e 

professor, instrumento ou signos, mas é realizado por um processo complexo 

que ocorre internamente. Verifica-se que a passagem do concreto para o 

abstrato oferece dificuldades tanto quanto do abstrato para o concreto, ou seja, 

quando a solução do problema encontra-se associado a um determinado 

contexto concreto os alunos podem ter assimilado o conceito envolvido, mas 

em uma situação de generalização para outros contextos, podem encontrar 

dificuldades para executá-lo. Da mesma forma, quando o aluno já assimilou 

abstratamente um conceito e deve externá-lo através de procedimentos 

próprios, percebe-se que o processo é lento e gradual. 

Outro aspecto importante a ser considerado nesta teoria é o fato de que 

o nível de desenvolvimento real dos alunos quando possuem autonomia e 



 87 
 

podem resolver sozinhos os problemas e o nível de desenvolvimento potencial, 

onde não conseguem resolver independentemente os problemas, não podem 

ser descartados, portanto, quando planejamos nossas intervenções devemos 

levar em consideração esse aspecto, permitindo a troca de informações entre 

os alunos, pois pela linguagem comum dos que se encontram no mesmo nível 

ou níveis próximos podem-se estabelecer condições que levem a compreensão 

dos conteúdos.    

Além disto, um fator de destaque relacionado ao ensino e aprendizagem 

é identificar os conhecimentos que o aluno já possui e a partir destes criar 

formas mediatizadoras de levar o mesmo ao conhecimento sistematizado, e 

para fazer esse caminho é necessário que os métodos e o discurso do 

professor estejam adequados e que permitam a efetiva participação do aluno 

no processo de aquisição do seu conhecimento. Aqui lembramos Saviani, 

quando enfatiza que a escola deve ser dialógica e possibilitar transposição 

pedagógica do conhecimento científico para o conhecimento escolar. 

Especificamente em Física trabalha-se com modelos explicativos que 

vão sendo melhorados com as descobertas, teorias explicativas, verificação 

dessas teorias, num constante ciclo.  Se considerarmos, por exemplo, o 

modelo atômico, pode ser verificado que a teoria e a experimentação estiveram 

presentes, ora avançava-se na parte teórica, ora a experimentação passava a 

frente, ocorrendo uma complementação entre ambas. Em vista disso, é 

necessário o conteúdo não tenha só enfoque teórico, mas que se use a 

experimentação, pois ao reproduzir um fenômeno físico, evidenciar uma lei ou 

princípio, além de ilustrar o conteúdo o aluno será levado a interagir 

concretamente, de forma a estabelecer a relação entre a ação manipulativa e a 

formação de conceitos. 

O desenvolvimento do processo de aprendizagem deve estabelecer 

estratégias que possibilitem a interação do estudante com o objeto formal, no 

caso o conteúdo, por sucessivas aproximações. Essas estratégias devem 

contemplar espaços de discussão de modo a possibilitar a participação dos 

alunos, deve conter estímulos visuais e manipulativos permitindo a interação 

com o objeto de estudo. A escrita também desempenha papel importante, visto 

que através dos registros realizados pelos estudantes será possível a 

formalização de suas ideias, inicialmente de forma pouco elaborada, 
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melhorando com a prática. Esses aspectos levantados estão contemplados na 

sequência didática, constituída de momentos para a reflexão, para a discussão, 

para a formalização de ideias, estímulos visuais e manipulativos que visam o 

desenvolvimento do educando como um todo complexo e único.  

As atividades investigativas, partindo de uma problemática inicial e 

despertando o interesse do aluno na busca de soluções e dos procedimentos 

necessários para a realização destas, bem como as atitudes em relação ao 

grupo a qual faz parte e a todo o coletivo, constituem exercícios de cidadania 

na medida em que levam o aluno a tomar decisões, refletir, abstrair, formular 

hipóteses, buscar soluções, pesquisar, interagir, desenvolvendo formas de 

resolver problemas na escola e fora dela. 

Ao mesmo tempo, o uso de tecnologias tão disseminadas na atualidade 

como recurso pedagógico, literalmente ao alcance das mãos, não pode ser 

ignorado. É preciso que se aproveite esse potencial que se encontra 

disponível, mas que ainda precisa ser pesquisado e divulgado. Durante a 

realização deste trabalho, percebeu-se que a utilização de aplicativos para 

smartphones aproximou o aluno do conteúdo, melhorou o interesse na 

realização das atividades, possibilitando o estabelecimento de conexões entre 

o que estava sendo trabalhado e informações obtidas através dos aplicativos. 

Tendo em vista conhecer o aluno, como ele aprende, o que espera da 

escola, quais dificuldades apresenta nos conteúdos escolares, ou seja, traçar o 

perfil desse estudante, a realização da pesquisa para esse fim fundamentou a 

tomada de decisão quanto a escolha do conteúdo abordado no produto 

educacional, a metodologia que seria empregada e a organização das 

atividades que compuseram a sequência didática.  

A sequência didática apresentou as etapas de verificação, 

questionamento inicial, exposição do conteúdo de forma dialogada, atividades 

investigativas e experimentais, socialização do conhecimento e constatação do 

aprendizado. 

Na etapa de verificação foi aplicado instrumento avaliativo escrito, 

constituindo o pré-teste, para verificar o conhecimento prévio dos alunos. O 

questionamento inicial visou despertar o interesse do aluno para a busca do 

conhecimento e constituiu-se em perguntar de forma mais abrangente o que foi 

perguntado no pré-teste. 
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 A exposição do conteúdo ocorreu pela apresentação de um vídeo que 

abrangeu um pouco da história do eletromagnetismo e a biografia de Michael 

Faraday, apresentação em slides do conteúdo com imagens e vídeos curtos e 

foi sugerida a leitura de um texto complementar, sendo que essas atividades 

foram desenvolvidas separadamente em dois encontros. Durante a exposição 

do conteúdo, os alunos foram questionados na medida em que se estabelecia 

o diálogo, questionamentos que objetivaram estimular a necessidade de 

descobrir e provocar o envolvimento dos alunos no que estava sendo exposto.  

A atividade investigativa com abordagem qualitativa foi desenvolvida de 

forma a levar o aluno a elaborar procedimentos necessários para a solução das 

questões apresentadas utilizando o material fornecido, o roteiro constituído por 

questões abertas não forneceu procedimentos para a realização. No 

desenvolvimento da sequência o aluno foi subsidiado com informações que 

seriam utilizadas para desenvolver esta etapa.  

Na atividade experimental com enfoque quantitativo foi sugerido um 

roteiro e fornecido o material necessário para a execução. Para realizar a 

atividade utilizaram aplicativos previamente instalados em seus celulares e 

multímetro, cujo funcionamento e utilização já haviam sido explicados em 

outras ocasiões. A atividade experimental, desenvolvida a partir de um roteiro 

formal, tinha como objetivos a constatação de que a variação da intensidade do 

campo magnético em solenoides evidenciava-se quando a corrente que 

percorria o mesmo fosse variada em sua intensidade ou quando houvesse 

variação no número de espiras que o compunha, e no segundo tópico, o aluno 

deveria realizar as medidas do comprimento do solenoide e do diâmetro das  

espiras utilizando o aplicativo Régua e o cálculo da indutância do solenoide 

através do aplicativo ElectroDroid. Realizada as medidas e de posse dos 

valores colhidos procederia ao cálculo utilizando as respectivas equações para 

campo magnético e indutância. A seguir, no tratamento dos dados, solicitava-

se que comparasse as intensidades de campo magnético obtidas para o 

mesmo solenoide com variação na intensidade de corrente e procedesse à 

comparação para quando com a mesma intensidade de corrente houve 

aplicação em dois solenoides muito semelhantes, exceto por um ter menos 

espiras do que o outro. Para a determinação da indutância realizada pelo 
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aplicativo deveria comparar com os resultados dos cálculos obtidos através das 

equações.  

Na etapa da socialização do conhecimento a proposta foi que deveriam 

organizar os grupos de modo a repassar para os estudantes do ensino médio 

dos períodos matutino e noturno o que haviam realizado no decorrer da 

intervenção. Desta forma o aluno foi levado a pesquisar e desenvolver formas 

de apresentação possíveis de serem realizadas para repassar as informações 

para os colegas, possibilitando liberdade de escolha e autonomia.   

Durante a intervenção o aluno apresentou avanços em relação às 

respostas iniciais tanto na forma escrita quanto na oralidade, ou seja, ao longo 

do processo verifica-se a substituição de um discurso vago para um discurso 

em que foram incorporados e apropriados novos conceitos demonstrando que 

houve aprendizagem.  A comparação acima descrita encontra-se na discussão 

dos resultados. Quando são comparadas respostas em duas situações 

distintas, em um dos casos a reposta lacônica ‘não’ fornecida para as questões 

iniciais, com a resposta dada na atividade investigativa, que apresenta 

corretamente a descrição do fenômeno observado, percebe-se que houve 

evolução na forma do entendimento do fenômeno. Aspectos importantes do 

conteúdo foram elucidados na atividade investigativa através da participação 

direta do aluno na decisão de procedimentos que deveriam ser adotados para 

responder aos questionamentos impostos. Entretanto, verificou-se que nem 

todos os alunos estabeleceram a relação entre o ‘padrão’ configurado na 

limalha de ferro em torno do imã e as linhas de campo magnético, mesmo que  

essas situações tenham sido apresentadas em mais de uma oportunidade, o 

que evidencia que ainda não haviam construído o conceito, validando, desta 

forma, a importância de sucessivas aproximações com o conteúdo. 

Em relação às respostas realizadas por alguns alunos sem o uso de 

equações na atividade experimental, mas justificadas e fundamentadas na 

teoria, considera-se avanço apreciável, evidenciando que houve apropriação 

do conteúdo, visto que a teoria estava incorporada ao cognitivo do aluno. 

Importante salientar que nesse processo de abstração configura-se que houve 

uma tomada de consciência enquanto generalização, caracterizando o 

desempenho favorável desses alunos. Muitas vezes o discurso empregado 

pelo professor distancia-se do seu público na medida em se estabelece um 
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discurso fundamentado na teoria que está sendo transmitida, mas essa 

linguagem não é reconhecida pelo aluno. A linguagem em relação ao conteúdo 

está correta, porém não é absorvida dessa forma pelo aluno. E quando somos 

inquiridos sobre um determinado conceito que já está internalizado limitamo-

nos a substituir a palavra desconhecida por outra similar que continua sendo 

uma incógnita para o aluno. Isso esclarece porque a transposição didática 

acompanhada da contextualização se faz necessária na nossa prática 

pedagógica. 

Considerando os resultados do desempenho dos alunos em relação ao 

conhecimento prévio que possuíam e o apresentado no decorrer da 

implementação do produto educacional, percebe-se que os avanços foram 

significativos, que houve formação de conceitos e apropriação do 

conhecimento científico, que foram desenvolvidas habilidades e atitudes 

identificadas ao longo do processo. Houveram avanços percebidos 

principalmente quando em um primeiro questionamento o aluno não apresenta 

nenhum argumento e depois de algumas aproximações com o conteúdo 

consegue argumentar com clareza e de forma correta 

Verifica-se que o aluno ao ser estimulado a desempenhar o papel central 

na condução de sua aprendizagem, o mesmo corresponde favoravelmente em 

seu desempenho escolar, ocorrendo mudanças significativas de compromisso 

frente a esse papel. Quando é incentivado a desenvolver aparatos 

experimentais para demonstrar um fenômeno físico ou verificar 

experimentalmente uma lei ou principio, muitas vezes nossas expectativas são 

superadas frente à produção realizada pelos alunos. 
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APÊNDICE A: PRODUTO EDUCACIONAL 
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INTRODUÇÃO 

 

O produto educacional aqui apresentado foi desenvolvido e aplicado 

durante a participação no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

– MNPEF ofertado pela UTFPR Polo Medianeira no período de 2016 a 2018, 

sob a orientação da Prof.ª Dra. Rita de Cassia dos Anjos. O produto é 

constituído por dois kits de materiais e uma sequência de ensino, sua aplicação 

é destinada ao Ensino Médio em conteúdos relacionados a campo magnético. 

A aplicação do mesmo foi realizada para alunos de 2ª e 3ª séries do Ensino 

Médio no período de março a abril de 2018 no contra turno escolar em 

encontros semanais, tal organização objetivou reunir alunos em estágios de 

diferentes aprendizados.   

Para a composição dos kits foram considerados os aspectos 

relacionados ao custo e utilização em sala de aula.  Em relação ao custo dos 

materiais entende-se que deve ser acessível para as escolas ou professores 

que venham a se interessar em adquiri-los.  Quanto a utilização dos mesmos 

em sala de aula verificou-se que é plenamente realizável. A organização dos 

kits, tendo como critério a seleção de materiais de preços acessíveis que foram 

adquiridos e alternativos que foram recolhidos em sucatas descartados na 

escola constituem-se e um para uso de cada grupo de alunos e outro para o 

uso coletivo. O kit destinado aos grupos de alunos, mostrado na Figura A.1, é 

composto por multímetro, ímãs de barra e circular, barras metálicas, limalhas 

de ferro e alumínio, pilhas e baterias, bússola, pregos, arruelas pedaços de 

plástico e madeira, lacres de latinhas e no kit coletivo na Figura A.2, 

encontram-se fios de cobre, alicate, tesoura, lixas, fita isolante, cordão e pinça.  

A Figura A.3 mostra os materiais do kit destinado aos grupos de alunos 

acondicionados em caixa plástica, da forma como receberam para as 

atividades investigativa e experimental. 
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O custo do kit coletivo ficou em torno de R$50,00 e o para ser utilizado 

no grupo ficou em torno de R$65,00, o que pode ser considerado um custo 

bem acessível.  

Figura A.1: Kit para os grupos de alunos. 

 
Fonte: Autora. 

 
Figura A.2: Kit de materiais de uso coletivo. 

 
Fonte: Autora. 
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Figura A.3: Kit acondicionado. 

 
Fonte: Autora. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE CAMPO MAGNÉTICO  

 

A sequência de ensino ou sequência didática compreende a organização 

de atividades com o objetivo de chegar ao entendimento do campo magnético, 

por ser assunto amplo e com diversos conceitos envolvidos priorizou-se o 

estudo de eletroímãs nos aspectos relacionados a constituição, princípio de 

funcionamento e aplicações. Para tanto é proposto a organização do trabalho 

em formato de uma sequência de atividades que podem ser aplicadas na 

íntegra ou isoladamente. Sugere-se que seja aplicado na íntegra, porém, tendo 

em vista razões associadas aos meios materiais ou temporais nos espaços 

escolares e, considerando que em muitas escolas se constata a falta de 

materiais para atividades experimentais e o tempo destinado para disciplina de 

Física ser geralmente, de duas aulas semanais, pode-se utilizar algumas das 

atividades propostas.  O produto pode ser desenvolvido integralmente em sala 

de aula, os materiais utilizados são de fácil aquisição e podem ser substituídos 

alternativamente por outros de acordo com a realidade das escolas, os 

recursos utilizados também podem ser adaptados de modo a produzirem 

resultados semelhantes.  

As atividades que constituem a sequência didática estão articuladas de 

forma a possibilitar o reconhecimento do conhecimento prévio dos alunos e a 

comparação com o conhecimento adquirido ao final da implementação. 
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Reconhecimento e comparação que são realizados respectivamente pelos pré-

teste e pós-teste. 

A intervenção se dará de forma dialogada de modo a permitir a 

participação dos alunos, serão priorizadas as organizações dos alunos em 

grupos para permitir a troca de informações mesmo que estes se encontrem 

em diferentes níveis de conhecimento, estabelecendo-se assim um processo 

de mediação onde se propicie as relações com os conteúdos já aprendidos e 

os que serão desenvolvidos nesta intervenção.  

A sequência didática desenvolvida em 7 encontros é descrita a seguir. 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 

ETAPA 1: PRÉ-TESTE 

 

Duração: 30 minutos. 

Recursos: instrumento avaliativo impresso. 

Organização dos alunos: individual. 

Objetivo: Verificar o conhecimento prévio dos alunos e comparar os resultados 

com o pós-teste para análise da intervenção. 

 

O pré-teste com oito questões abordando os conteúdos de campo 

magnético, aplicações e princípio de funcionamento de solenoides encontra-se 

no Apêndice B. As questões que constituíram o pré-teste são descritas a 

seguir:  

  Questão 1: A questão apresenta 3 figuras que representam o campo 

magnético. Na figura 1 tem-se o campo magnético em um solenoide, na figura 

2 em um ímã permanente e na figura 3 está a representação do campo 

magnético em uma espira. O objetivo da questão é verificar se o aluno 

reconhece as representações para solenoide, ímã permanente e espira. São 

apresentadas cinco alternativas, das quais apenas uma descreve corretamente 

o fato.   

  Questão 2: Tem por objetivo verificar se o aluno estabelece 

corretamente as relações entre a intensidade do  campo magnético gerado por 
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um solenoide com a variação da intensidade de corrente que o percorre, do 

número de espiras que contém e do comprimento.  

 Questão 3: A questão tem por objetivo verificar se ou aluno associa a 

variação do campo magnético em solenoides com a presença ou ausência de 

núcleo de ferro. As alternativas abrangem a presença ou ausência de núcleo 

de ferro no interior do solenoide e a variação na intensidade de corrente 

elétrica, das quais apenas uma descreve corretamente a relação. 

  Questão 4: Nesta questão é abordada a relação da intensidade do 

campo magnético em torno de um solenoide e as relações entre corrente, 

comprimento e número de espiras  

  Questão 5: Essa questão estabelece o procedimento para a construção 

de um eletroímã. Apresenta a relação de materiais para a construção de um 

eletroímã e pergunta qual procedimento deve ser realizado para construir. 

Quatro alternativas para o procedimento são apresentadas, das quais apenas 

uma é correta.  

  Questão 6: Questão aberta abordando o princípio de funcionamento de 

eletroímãs, tendo como objetivo a verificação da compreensão do aluno quanto 

a função dos eletroímãs.  

  Questão 7: Questão aberta onde o aluno deve citar três aparelhos que 

tenham eletroímãs na sua constituição. 

  Questão 8: Apresenta valores de campo magnético, corrente, número 

de espiras e propõe a situação de que se a corrente estabelecida no mesmo 

solenoide fosse dobrada de valor, qual seria a intensidade do campo 

magnético. Foi fornecido a equação e o valor da constante de permeabilidade 

magnética. Para resolver o aluno poderia utilizar os dados fornecidos para 

determinar o comprimento do solenoide e substituir na equação da intensidade 

do campo magnético para determinar o valor correspondente ao dobro da 

intensidade do campo magnético. Outra forma de resolver é compreender que 

quando a corrente aumenta o campo magnético também aumenta, visto que 

foram mantidas constantes as outras grandezas. Sendo grandezas diretamente 

proporcionais quando o valor da corrente é dobrado a intensidade do campo 

magnético também será dobrada. 
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ETAPA 2: QUESTIONAMENTO INICIAL 

 

Duração: 40 minutos. 

Recursos: slides e multimídia. 

Organização dos alunos: em grupos. 

Objetivo: Despertar o interesse para o conhecimento abordado e levar o aluno 

a interagir com o conhecimento. 

 

 As problematização inicial parte do pressuposto que através da 

resolução de situações problemas o aluno é levado a tentativa de resolução, 

estabelecendo relações com os conhecimentos que já possui e com os novos 

conhecimentos que precisa adquirir, e nessa interação se estabelece o 

aprendizado. O que aqui se pretende é provocar o aluno no sentido de pensar 

como resolver o que está sendo proposto gerando um desconforto no mesmo, 

com o objetivo de despertar seu interesse para o conteúdo subsequente. De 

acordo com Gasparin (2015, p. 46): “A problematização representa um desafio 

para professores e alunos. Trata-se de uma nova forma de considerar o 

conhecimento, tanto em suas finalidades sociais quanto na forma de comunica-

lo e reconstruí-lo.”. Ou seja, a partir de perguntas iniciais se pretende levar o 

aluno a relacionar o conhecimento que já possui com o novo conhecimento que 

se pretende ensinar e despertar o interesse do mesmo na busca de respostas 

e a tentativa de resolução a partir de levantamento de hipóteses. A seguir são 

apresentadas as questões iniciais utilizadas: 

10. Como pode ser demonstrado o campo magnético no imã permanente 

em forma de barra? 

11. Como gerar um campo magnético sem usar ímãs? 

12. Como pode ser demonstrado o campo magnético em um eletroímã? 

13. Todos os objetos são atraídos pelo eletroímã? Por quê? 

14. E pelo ímã? Por quê? 

15. Todos os objetos metálicos são atraídos pelo eletroímã? 

16. Como aumentar o campo magnético em um solenoide? 
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17. O ponteiro de uma bússola sofre interferência ao ser aproximado do 

eletroímã conectado a uma bateria? E quando não conectado a bateria? 

Justifique. 

18. Quais os princípios de funcionamento dos eletroímãs? 

Aconselha-se, neste momento, registrar as respostas obtidas e a partir 

delas intervir de forma a estabelecer e ampliar a participação dos alunos. 

 

SEGUNDO ENCONTRO 

ETAPA 3: UM POUCO DE HISTÓRIA DA FÍSICA 

 

Duração: 70 minutos. 

Recursos: multimídia, vídeo sugerido e slides. 

Organização dos alunos: grupos. 

Objetivos: Conhecer a vida e obra de Michael Faraday, entender a Ciência 

como construção humana.  Reconhecer o processo de desenvolvimento das 

ideias científicas que possibilitaram aplicações nos instrumentos tecnológicos 

utilizados na atualidade. 

 

No terceiro encontro é apresentado um vídeo sobre a obra e vida de 

Michael Faraday. O vídeo escolhido foi o episódio 10, da série Cosmos: Uma 

Odisseia do Espaço-Tempo, apresentada por Neil de Grasse Tyson cujo título 

na versão em português “O Visionário da Eletricidade”, a escolha da série 

dublada foi para que os alunos pudessem acompanhar com maior 

entendimento. O episódio tem duração de 39 minutos e aborda uma parte da 

vida e obra de Michael Faraday. A análise do vídeo apresentado encontra-se 

no Apêndice C. Este tem como objetivo mostrar que a ciência é uma 

construção e que a mesma não está concluída, e que o processo do 

conhecimento desenvolve-se de forma semelhante. Tal proposta de atividade 

leva em consideração autores como Vygotsky, Saviani e Gasparin [..]“o 

conteúdo é entendido como uma construção histórica, não natural, portanto, 

uma construção social historicizada para responder às necessidades 

humanas.” (GASPARIN, 2015, p.46). Pretende também considerar o fato de 

Faraday ter desempenhado papel fundamental na explicitação das linhas de 
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campo magnético e a partir de seu trabalho ter sido possível o desenvolvimento 

de diversos aparatos tecnológicos presentes no cotidiano do aluno. Outro 

aspecto importante que será abordado pelo vídeo é o fato de Faraday, apesar 

de não ter tido uma educação formal, tornar-se um grande conhecedor das 

teorias que o antecederam através da leitura e experimentação.  Após a 

apresentação do vídeo são propostas duas questões sobre o mesmo para 

serem respondidas em grupo: 

1. Situações excludentes tais como preconceito, segregação social e 

científica aparecem mais de uma vez no vídeo. Destaque e discuta duas 

situações excludentes que vocês constataram. 

2. São demonstrados no vídeo vários experimentos realizados. Descreva 

um desses experimentos. Relacione os materiais utilizados, descreva o 

procedimento, os resultados obtidos, quem o realizou e a partir de qual 

referencial teórico. 

As questões apresentadas acima propiciarão trabalhar o conteúdo nas 

dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, conforme proposto por 

Zabala (1998, p.41-46), pois, para respondê-las, além de emitir um juízo de 

valor na primeira questão e descrever um procedimento na segunda questão 

em ambas a relação entre os conceitos apresentados e a generalização estão 

presentes. A questão 2 também constitui a aproximação inicial para que no 

momento em que será proposto que desenvolvam procedimentos de forma a 

responder as questões da atividade investigativa os alunos já possuam um 

referencial.  

Como atividade complementar, após a apresentação, será sugerido aos 

alunos leitura do material disponibilizado no site Biografias, do Grupo de 

História, Teoria e Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo, disponível 

em http://www.ghtc.usp.br/Biografias/Faraday/Faraday3.htm.  O texto transcrito 

encontra-se no Anexo I. 

 

 

 

 

http://www.ghtc.usp.br/Biografias/Faraday/Faraday3.htm
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TERCEIRO ENCONTRO 

ETAPA 4: CONHECENDO AS LEIS E OS CONCEITOS 

 

Duração: 50 minutos.  

Recursos: slides e multimídia. 

Organização dos alunos: em grupos ou individual. 

Objetivo: Transmitir o conteúdo de forma dialógica, possibilitar a participação 

dos alunos. 

 

Na apresentação de slides pretende-se transmitir aos alunos os 

conceitos, aplicações e equações relacionadas ao campo magnético, bem 

como as configurações apresentadas em ímãs de barra, fio, espira, solenoide, 

enfatizando-se os solenoides e eletroímãs. Considera-se que: “Os sujeitos 

aprendentes e o objeto da sua aprendizagem são postos em recíproca relação 

através da mediação do professor.” Gasparin (2015, p. 50). A abordagem terá 

ênfase nos conceitos, leis, princípio de funcionamento e aplicações. Neste 

momento, promovem-se formas de subsidiar o aluno para que o mesmo tenha 

as informações que serão utilizadas no decorrer da intervenção pedagógica e 

que ao realizar as construções e/ou investigações já possua meios que o 

levarão a desenvolver os procedimentos necessários para tal. Os conteúdos 

abordados serão concernentes aos domínios magnéticos, campo magnético 

em ímãs e solenoides, força magnética, aplicações dos solenoides e indução 

eletromagnética. Essa apresentação será de forma dialógica e a participação 

dos alunos é fundamental para que haja a intepretação dos símbolos, signos e 

equações que aparecem no decorrer da mesma. Serão apresentadas as 

equações para que o aluno se familiarize com elas e estabeleça relações entre 

a linguagem dos símbolos utilizados pela Física. Neste processo, 

fundamentando-se na teoria de Vygotsky (2001) ressaltando-se a importância 

de serem trabalhados os signos, a linguagem e a interação entre o que se 

ensina e o que se aprende. A apresentação encontra-se no Apêndice D. 
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QUARTO ENCONTRO 

ETAPA 5: COLOCANDO EM PRÁTICA 

 

Duração: 100 min. 

Recursos: kits de materiais e atividade impressa. 

Organização dos alunos: em grupos. 

Objetivos: Desenvolver formas de resolução das questões apresentadas, 

demonstrar campos magnéticos, relatar os procedimentos utilizados e 

confeccionar instrumentos necessários para a realização da atividade.  

 

Na atividade experimental investigativa, disponível no Apêndice E, os 

alunos receberão materiais de um kit que utilizarão para produzir elementos 

que serão investigados e propostos para a resolução das questões 

apresentadas. Esses elementos podem constituir experimentos e construções 

como bobinas, solenoide ou eletroímãs. A atividade investigativa fundamenta-

se na teoria de Azevedo (2016, p.21-32). Pretende-se que os mesmos 

desenvolvam o processo sendo estimulados pela tentativa obtenção de 

respostas as perguntas que nortearão a atividade. Esta atividade é qualitativa e 

destina-se a possibilitar a verificação pelos alunos das configurações das linhas 

de campo, das diferenças ou semelhanças nas alterações da incidência de 

corrente elétrica, na quantidade de espiras, no formato do eletroímã, na 

presença ou ausência do núcleo de ferro, na substituição do núcleo por outro 

material entre outros conteúdos que poderão surgir no processo de realização.   

 

QUINTO ENCONTRO 

ETAPA 6: REALIZANDO MEDIDAS E UTILIZANDO EQUAÇÕES: 

 

Duração: 100 min. 

Recursos: kits de materiais, celulares e atividade impressa. 

Organização dos alunos: em grupos. 

Objetivo: Realizar medidas, cálculos, analisar resultados obtidos e fazer 

comparações. 

 



 105 
 

Na atividade experimental, disponível no Apêndice G, os alunos 

receberão um roteiro que propõe os passos que poderão seguir para a 

verificação e efetivação do que realizaram na atividade investigativa, ou seja 

terão a possibilidade de através da realização desta atividade verificar a 

intensidade do campo magnético sendo alterada a partir de mudanças em 

relação ao número de espiras do solenoide ou em relação a intensidade de 

corrente. Receberão o kit de materiais aqui já descrito, o qual já utilizado na 

atividade investigativa Nesta atividade, os alunos já devem saber utilizar o 

multímetro. Caso ainda não saibam  é apresentado no Apêndice F um tutorial a 

respeito. Ao utilizar medidores elétricos passamos a realizar uma atividade 

quantitativa que pretende levar o aluno a realizar medidas experimentais e 

verificar os resultados obtidos, bem como utilizar as equações para comparar 

os resultados e compreender o significado das mesmas. Destaca-se que essas 

medidas não se constituirão necessariamente em valores exatos, visto que 

para isso o melhor instrumento a ser utilizado seriam osciloscópios, mas não 

possuindo tais elementos, propõe-se a realização de medidas utilizando 

multímetros, que apesar de não apresentar medidas com precisão, podem ser 

utilizadas para demonstrar as relações propostas que esta atividade tem por 

objetivo. 

Foi previamente solicitado aos alunos que fizessem o download de dois 

aplicativos em seus celulares: ElectroDroid e Régua, ambos tem versões 

gratuitas e fáceis de fazer o download, os ícones desses são mostrados na 

Figura 4. O ElectroDroid constitui uma série de recursos que podem ser 

inseridos nas aulas de eletromagnetismo tais como: 

 Símbolos utilizados para os dispositivos; 

 Código de cores para resistores; 

 Lei de Ohm; 

 Resistência equivalente; 

 Carga de capacitor; 

 Dissipador e calculadora de potência; 

 Indutor cilíndrico; 

 Tabelas de resistividade e capacitância; 

 Prefixos de unidades do SI; 

 Divisor de tensão. 
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Para utilizar o aplicativo ElectroDroid, cuja interface é  mostrada na 

Figura 6,  deve-se selecionar na aba calculadora o projeto do indutor cilíndrico 

(Figura7), se apresentará uma tela para serem informadas as medidas do 

diâmetro das espiras, a altura do solenoide, no caso o comprimento e o   

número de espiras, μ0  está configurado com o  valor de 4πx10-7 Tm/A, mas 

pode ser alterado caso se queira. 

O aplicativo Régua, cuja interface é mostrada na Figura 5, apresenta 

instrumentação para medidas de comprimento. Será utilizado para as medidas 

de diâmetro das espiras e comprimento dos solenoides. Para a utilização da 

Régua deve-se selecionar uma das opções no canto inferior direito e posicionar 

o que se quer medir na tela do celular. 

Figura 4: Ícones dos aplicativos. 

 
Fonte: Autora. 

 
Figura 5: Interface do aplicativo Régua. 

 
Fonte: Autora. 
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Figura 6: Interface do aplicativo ElectroDroid. 

 
Fonte: Autora. 

 

Figura 7: Interface do projeto de indutor cilíndrico.. 

  
Fonte: Autora. 
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Na primeira parte da atividade os alunos devem medir a corrente elétrica 

que atravessa o solenoide quando ligado a uma pilha, a seguir para quando 

ligado a duas pilhas associadas em série, utilizando o mesmo solenoide para 

ambas as medidas. O procedimento esperado e sugerido é que selecionem um 

solenoide, contem o número de espiras, meçam o comprimento e anotem na 

Tabela 1 do Apêndice G. A seguir conectem o solenoide a uma pilha e meçam 

a corrente elétrica. E conectando o mesmo solenoide a duas pilhas meçam 

novamente a corrente. Por meio dessa atividade esperava-se que o aluno 

verifique experimentalmente que ao aumentar a corrente elétrica que percorre 

o solenoide a intensidade do campo magnético também aumenta, e 

compreender que são grandezas diretamente proporcionais.  

Na sequência, as medidas da corrente elétrica devem ser efetuadas 

para solenoides com maior e menor quantidade de espiras, mantendo-se o 

diâmetro das espiras e o comprimento e associando-o a uma pilha. Esperava-

se que ao realizar esse procedimento os alunos compreendam que a 

quantidade de espiras e a intensidade do campo magnético são diretamente 

proporcionais. 

Na segunda parte da atividade os alunos devem selecionar dois 

solenoides e realizar as medidas de comprimento, diâmetro e número de 

espiras, utilizando para as medidas o aplicativo Régua. De posse dessas 

medidas devem registrar os dados obtidos no aplicativo ElectroDroid para a 

determinar a indutância dos solenoides e posteriormente procederem a 

verificação se os resultados obtidos pelo aplicativo correspondem aos 

resultados obtidos através  das equações para o cálculo da área e da 

indutância. 

 

SEXTO ENCONTRO 

ETAPA 7: SOCIALIZANDO O CONHECIMENTO 

 

Duração: 100 min. 

Recursos: kits de materiais e celulares. 

Organização dos alunos: em grupos. 
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Objetivo: Compartilhar os conhecimentos adquiridos desenvolvendo 

apresentação dos aparatos construídos em grupo. 

 

Para a atividade de socialização do conhecimento pretende-se que os 

alunos, realizem de forma independente a organização da apresentação e das 

complementações que venham a realizar, possam interagir com o 

conhecimento procurando desenvolver estratégias para apresentar ao grupo as 

suas constatações ideias, procedimentos que foram adotados na interação com 

os conteúdos durante o desenvolvimento da sequência didática realizada, bem 

como possibilitar o desenvolvimento de atitudes e posturas necessárias ao 

desempenho da atividade. Nesta atividade os alunos terão autonomia para a 

realização da mesma, visto que esse é o objetivo, ou seja, que os alunos 

organizem coletivamente e em seus respectivos grupos a forma de como 

encaminhar e realizar a atividade. 

 

SÉTIMO ENCONTRO 

ETAPA 8: PÓS-TESTE 

 

Duração: 30 minutos. 

Recursos: instrumento avaliativo impresso. 

Organização dos alunos: individual. 

Objetivo: Verificar a aprendizagem obtida pelos alunos e comparar com os 

resultados do pré-teste. 

 

O pós-teste encontra-se no Apêndice B e tem como objetivo verificar a 

validade da intervenção, através da comparação entre o pré-teste e o 

desempenho dos alunos durante a realização da mesma. Destaca-se que o 

instrumento utilizado para o pós-teste foi o mesmo que para o pré-teste. 

O Quadro 1, apresenta as etapas da sequência didática, as atividades 

realizadas, os objetivos a serem atingidos para cada etapa, as estratégias, os 

recursos que foram utilizados e a estimativa de tempo para a realização das 

atividades propostas. 
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Quadro 1: Etapas da sequência didática. 

Etapas   
Atividades/organização 

dos alunos 
Objetivos  Estratégias Recursos  Tempo estimado 

1 

Pré-teste. 

 

Individual 

Verificar o conhecimento 

prévio dos alunos e 

comparar os resultados 

com o pós-teste para 

análise da intervenção. 

Avaliação impressa 

diagnóstica para verificar 

o conhecimento prévio 

dos alunos, constituída de 

questões objetivas, 

semiaberta e abertas. 

Avaliação 

impressa. 

 30 min 

2 

Questionamento inicial. 

 

Coletiva 

Despertar o interesse 

para o conhecimento 

abordado no pré-teste e 

levar o aluno a interagir 

com o conhecimento. 

Intervenção dialogada 

com perguntas 

relacionadas ao conceito, 

contextualização e 

aplicação dos eletroímãs.  

Slides e 

multimídia. 

40 min 

3 

Um pouco de História da 

Física. 

 

Coletiva  

Grupo  

Individual  

Conhecer a vida e obra 

de Michael Faraday, 

entender a Ciência como 

construção humana.  

Informar o processo de 

desenvolvimento das 

Episódio 10: The Electric 

Boy da série Cosmos, 

apresentada por Neil G. 

Tyson que aborda vida e 

obra de Michael Faraday. 

Dublado com duração de 

Vídeo e 

multimídia. 

Questões em 

slides. 

Texto digital. 

70 min 
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ideias cientificas que 

possibilitaram aplicações 

nos instrumentos 

tecnológicos utilizados 

na atualidade. 

39 min. 

 

Resolução de questões 

referentes ao vídeo.  

 

Texto complementar 

sobre a vida e obra de 

Michael Faraday. 

4 

Conhecendo as leis e os 

conceitos. 

 

Coletiva. 

Transmitir o conteúdo de 

forma dialógica, 

possibilitar a 

participação dos alunos. 

Slides sobre conceitos, 

equações e aplicações. 

Exposição de forma 

dialógica com a 

participação dos alunos, 

apresentando figuras, gifs 

e vídeos curtos.  

Slides e 

multimídia. 

50 min. 

5 

Colocando em prática. 

 

Grupo  

Desenvolver formas de 

resolução das questões 

apresentadas, 

demonstrar campos 

magnéticos e 

Atividade experimental 

investigativa de 

construção de elementos 

para a resolução das 

questões apresentadas.  

Atividade 

investigativa 

impressa. 

Kits de materiais. 

100 min. 
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confeccionar solenoides 

e eletroímãs com o 

material disponibilizado. 

Acompanhamento do 

professor. 

6 

Utilizando equações e 

realizando medidas. 

 

Grupo  

Realizar medidas, 

cálculos, analisar 

resultados obtidos e 

fazer comparações. 

Utilizar software para 

celulares. 

Atividades experimentais 

e escritas, utilização do 

aplicativo e de medidores 

elétricos.  

Atividade 

experimental 

impressa. 

Kits de materiais. 

Celulares e 

aplicativo*. 

100 min. 

7 

Socializando do 

conhecimento. 

 

Coletiva  

Grupo  

Compartilhar os 

conhecimentos 

adquiridos 

desenvolvendo 

apresentação dos 

aparatos construídos em 

grupo. 

Apresentação dos alunos 

dos elementos 

construídos e dos roteiros 

organizados pelos 

grupos. 

Kit de materiais. 

Organização dos 

alunos. 

100 min. 

8 

Pós-teste. 

 

Individual  

Verificar a aprendizagem 

obtida pelos alunos e 

comparar com os 

resultados do pré-teste. 

Avaliação de verificação 

do aprendizado adquirido 

pelos alunos. 

 

Avaliação 

impressa. 

30 min. 
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PRÉ-TESTE 

 
Aluno(a):.............................................................Nº:...Série/Turma:..........Data:.... 
 
1. Observe as representações abaixo e assinale a alternativa correta: 

   

             Figura 1.            Figura 2.         Figura 3. 
a) A figura 1 apresenta as linhas de campo magnético em uma espira. 

b) A figura 2 apresenta as linhas de campo magnético em uma espira. 

c) A figura 3 apresenta as linhas de campo magnético em um solenoide. 

d) As três figuras apresentam linhas de indução em imãs permanentes. 

e) Uma das figuras apresenta as linhas de indução em um ímã permanente. 

 

2. Sobre a intensidade do campo magnético gerado por um solenoide, assinale a 

alternativa correta: 

a) O campo magnético é inversamente proporcional ao número de espiras. 

b) O campo magnético é inversamente proporcional ao comprimento do 

solenoide. 

c) O campo magnético é inversamente proporcional a corrente elétrica. 

d) O campo magnético é inversamente proporcional à permeabilidade 

magnética. 

 

3. Denominamos solenoide um fio condutor elétrico enrolado, de forma espiral, ao 

longo de um cilindro. Considere que o solenoide, muito comprido, seja percorrido 

por uma corrente elétrica contínua e crie na região interna um campo magnético.  

Avalie qual(is) das alternativa(s) é(são) correta(s). 

a) A intensidade do campo magnético diminuirá, caso seja introduzida uma 

barra de ferro no interior do solenoide. 

b) A intensidade do campo magnético no interior do solenoide será duplicada 

caso seja duplicado o comprimento. 

c) A intensidade do campo magnético aumentará, caso seja introduzida uma 

barra de ferro no interior do solenoide. 

d) A intensidade do campo magnético aumentará, caso seja reduzida a 

intensidade da corrente que o percorre. 

4. Com relação à intensidade do campo magnético em torno de um solenoide são 

feitas as seguintes afirmações: 

I. Ao duplicar o número de espiras que compõe o solenoide a intensidade 

do campo magnético em torno deste, é duplicado. 

II. Ao reduzir pela metade a corrente elétrica que o percorre, a intensidade 

do campo magnético em torno do solenoide é duplicada. 
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III. Ao duplicar a corrente elétrica que o percorre, a intensidade do campo 

magnético em torno do solenoide é duplicada. 

IV. Ao duplicar o número de espiras que compõe o solenoide a intensidade 

do campo magnético em torno deste corresponderá à metade. 

             A alternativa que apresenta as afirmações corretas é: 
a) I e II b) II e IV c) III e IV d) I e III I e IV 

  

5. A atividade proposta por uma professora de Física é que seus alunos 

construam um eletroímã e para isso recebem os seguintes materiais: prego de 

ferro, pilha e um pedaço de fio de cobre. Qual dos procedimentos descritos 

abaixo possibilitará a realização da atividade corretamente? 

a) Amarre em uma das extremidades do fio, o prego e, na outra, a pilha. 

b) Ligue a pilha nas extremidades do prego e, pendure o prego no fio. 

c) Enrole o fio no prego e ligue a pilha nas extremidades do fio. 

d) Enrole o fio na pilha e empurre a pilha com o prego. 

 

6. Eletroímãs desempenham importante papel no funcionamento de muitos 

aparelhos eletrônicos que usamos diariamente. Qual o princípio de 

funcionamento dos eletroímãs?  

 

 

 
 

 

7. Escreva 3 (três) exemplos de aparelhos que tem eletroímãs em sua 

constituição. 

1. 

2. 

3.  

 

8. O módulo do campo magnético em um solenoide composto por 300 espiras é 

0,1π T, quando no solenoide flui uma corrente de 2A, qual será o módulo do 

campo magnético quando o solenoide for percorrido por 4A? 

 

Dados: μ0 = 4π.10-7 T.m/A  

 

             e  B =
N.i.μ0

l
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APÊNDICE C: RELATO DO VÍDEO 
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Ficha técnica: 
 
Cosmos: A Spacetime Odyssey 
Formato: Série 
Categoria: Documentário Científico 
Duração: 44 minutos por episódio – 13 episódios 
Ano de lançamento: 2014 (EUA) 
Direção: Brannon Braga, Bill Pope, Ann Druyan. 
Apresentação: Neil de Grasse Tyson. 
 

Figura 1: Recorte da vinheta de abertura da série. 

 
Fonte: Episódio 10 – série Cosmos. 

 

Cosmos: A Spacetime Odyssey é uma série estadunidense produzida 

em 2014 e apresentada pelo físico Neil de Grasse Tyson, é um documentário 

científico sobre o universo, constituído em sua primeira temporada por 13 

episódios. A série atual é a continuação de Cosmos que foi apresentada em 

1980 por Carl Sagan e representou importante papel de divulgação científica.  

Cosmos: Uma Odisseia do Espaço-Tempo, em sua versão em 

português, semelhantemente a primeira, continua aproximando o conhecimento 

científico dos que a assistem e acompanham os episódios. Um dos aspectos 

importantes para utilizá-la como recurso pedagógico no Ensino Médio é que a 

linguagem apresentada se mostra adequada para a faixa etária, além de 

apresentar pequenos trechos sobre a vida e a obra de cientistas que 

participaram na construção do conhecimento de forma clara e objetiva.   

A escolha do episódio 10: The Electric Boy deve-se ao fato de que o 

mesmo faz uma abordagem dos conhecimentos relacionados ao magnetismo e 

a eletricidade e sua unificação enquanto eletromagnetismo, denotando o 

aspecto teórico e experimental utilizados na sistematização destes 

conhecimentos. Esse episódio foi apresentado na versão dublada e cujo título 

em português ficou como: “O Visionário da Eletricidade”, título este bem 

apropriado, visto que retrata a vida e obra de Michael Faraday, pela 
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contribuição importante deste cientista na construção e sistematização desses 

conhecimentos.  É mostrado um pouco da infância de Faraday e quando ainda 

jovem após um incidente ocorrido na escola sugere-se que tenha sido a 

motivação para a ruptura do cientista com a educação formal. O jovem Faraday 

é encaminhado para o aprendizado do ofício de encadernação, onde tem 

acesso a muitas produções científicas, o que oportuniza a leitura de muitos 

textos científicos adquirindo de forma autônoma conhecimentos que o 

permitem, mais tarde, desenvolver suas teorias. Ainda jovem, assiste a uma 

série de conferências proferidas por Humphry Davy, contemporâneo e 

importante cientista, no Royal Institution em Londres. Enquanto as assistia 

tomou notas as quais encadernou como um livro e presenteou Davy com a 

pretensão de ser inserido no mundo da ciência, o que não aconteceu naquele 

momento. Um acidente ocorrido com Davy durante a execução de um 

experimento o leva a chamar Faraday para desempenhar a função de 

secretário. Faraday acompanha os experimentos realizados por Davy e outros 

colaboradores e os refaz, acabando por numas dessas situações desenvolver o 

primeiro motor. Davy sugere que Faraday acompanhe a produção de vidros na 

Bavária, numa clara tentativa de eliminar a concorrência, mesmo a contragosto 

Faraday o faz. Apesar dos esforços na fabricação de lentes não obtém sucesso 

e retorna ao laboratório. 

Em 1820 Oersted divulgou a realização de um experimento no qual se 

estabelecia a relação entre eletricidade e magnetismo, o que já era esperado 

pela comunidade científica. A constatação feita pelo cientista foi que o 

movimento da agulha de uma bússola era alterado quando um fio próximo a ela 

era percorrido por corrente elétrica. Davy reproduz o experimento e Faraday 

registra essa experiência em seu caderno de laboratório e a partir dessa 

experiência realiza outras, dentre as quais produzir rotações contínuas de fios 

e ímãs em torno uns dos outros, sendo este fenômeno conhecido como 

rotações eletromagnéticas. 

Faraday sucede Davy na direção do laboratório e inicia as palestras de 

Natal; importante evento de divulgação científica que ocorre até o presente; 

proferindo uma das primeiras palestras. Continua suas pesquisas e demonstra 

que o movimento de um ímã permanente sendo introduzido no interior de um 

solenoide produz corrente elétrica. Começa a apresentar lapsos de memória e 
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sua esposa ajuda-o com a sua correspondência, aos 49 anos apresenta 

problemas de memória e depressão. Muitas de suas contribuições ainda 

estariam por vir como as linhas de campo em torno de substâncias magnéticas 

como ímãs e em torno de elementos percorrido por corrente elétrica.  

Realizou em 1824 uma experiência que marcou o início de sua busca 

pelo efeito da indução eletromagnética. A experiência foi introduzir um ímã em 

um solenoide conectado a uma bateria um galvanômetro para verificar a 

variação na corrente elétrica. Um tempo depois conseguiu que uma corrente 

elétrica em um circuito induzisse corrente em outro circuito. O que se seguiu foi 

que conseguiu induzir corrente elétrica pela variação de um campo magnético. 

Demonstrando o principio de funcionamento do primeiro gerador que 

transforma energia mecânica em energia elétrica. Enunciou a formulação 

original para a lei da indução eletromagnética que posteriormente recebeu a 

formulação matemática por James Clerk Maxwell. Investigou o fenômeno do 

diamagnetismo e o efeito do magnetismo sobre a luz polarizada. Conseguindo 

finalmente descobrir a rotação magnética do plano de polarização da luz e que 

possibilitou um caminho para a unificação entre teorias de diferentes campos. 

O episódio mostra que a ciência é uma construção histórica e que o 

processo é conseguido através de vários cientistas que ao longo da mesma 

procuram desvendar o significado das coisas. Mostra também que esses 

cientistas possuíam limitações, mas apesar dos resultados infrutíferos 

persistiram em suas pesquisas. Faraday compensou a falta de formalismo 

matemático tornando-se um grande experimentador e incansável na busca de 

provar as teorias sobre o eletromagnetismo e apesar de não ter permanecido 

muito tempo na escola passou grande parte de sua vida lendo. 

 

 

  



 121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE D: APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO  
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APÊNDICE E: ATIVIDADE INVESTIGATIVA  
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Disciplina: Física – Conteúdo: Campo Magnético – Prof.: Roseny. 

 
 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL INVESTIGATIVA: 

 

Investigando o campo magnético em ímãs e solenoides. 

Organização dos alunos em grupos. 

 

Seu grupo está recebendo materiais para a montagem de instrumentos 

que serão utilizados nesta atividade experimental investigativa para 

desenvolver e organizar formas de responder as questões abaixo. Vocês 

deverão registrar os procedimentos adotados para a solução das questões e o 

processo de confecção realizado. Utilizem o celular para fotografar e/ou filmar 

os procedimentos. No decorrer da atividade façam os registros para que ao 

finalizar o processo vocês já possuam subsídios para responder a todas as 

questões.  

 

Materiais: 

Fio esmaltado, pregos, porcas, arruelas, pilhas, baterias, imã permanente, 

limalha de ferro, limalha de alumínio, pedaços de madeira, de plástico e de 

metais, bússola, alicate, tesoura, pinça, estilete, folha sulfite, lixa. 

 

Orientações:  

Desempenhe as atividades com atenção e de forma segura. 

As extremidades do fio esmaltado deverão ser lixadas. 

 

 

 

 

 

Questões: 

 

1.  Como pode ser demonstrado o campo magnético no imã permanente em 

forma de barra?  
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2. Como gerar um campo magnético sem usar ímãs? 

 

3. Como pode ser demonstrado o campo magnético em um eletroímã? 

 

4. Todos os objetos são atraídos pelo eletroímã? Justifique. 

 

5. Todos os objetos metálicos são atraídos pelo eletroímã? Justifique. 

 

6. O ponteiro da bússola sofre interferência ao ser aproximado do eletroímã 

conectado a bateria? E quando não está conectada a bateria? Justifique.  

 

7. O campo magnético tem a mesma intensidade para solenoides com núcleo 

de ferro e sem núcleo de ferro? Demonstre. 

 

8. Um solenoide com o dobro de espiras apresenta a mesma intensidade de 

campo magnético em relação a outro solenoide do mesmo tamanho e 

submetido à mesma corrente, mas com a metade de espiras? Demonstre. 

Sugere-se que use o mesmo solenoide, porém que se verifique com n espiras 

e n/2 espiras. 

 

9. O que se pode constatar quando são mantidos a mesma quantidade e 

tamanho de espiras e varia-se a intensidade da corrente elétrica? 

 

10.  O que pode ser constatado quando um ímã permanente é movimentado 

para o interior de uma bobina? 
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APÊNDICE F: TUTORIAL MULTÍMETRO 
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Tutorial multímetro 
 

Objetivos: 
Conhecer e realizar medidas com multímetro digital. 
 
Materiais: pilhas, baterias, lâmpadas, resistores, capacitores, fios, LED, 
multímetro digital. 
 
Procedimento: 
1ª parte: Conhecendo o multímetro 
O multímetro é um instrumento utilizado para realizar medidas elétricas. Neste 
tutorial será apresentado partes do aparelho que serão usadas para as 
medidas de tensão, corrente e resistência elétricas. Na Figura 1 é apresentado 
um multímetro, aonde se encontram em destaque as escalas e elementos que 
iremos utilizar nesta atividade, os quais se encontram descritos a seguir:  

Figura 1: Multímetro. 

 
Fonte: Autora. 

 

Quando não estiver usando o multímetro deixe a chave na posição OFF. 

 
 
 
 

Visor  

Voltímetro   
Corrente contínua 
 

 

Voltímetro   
Corrente alternada 
 

Amperímetro 

Ohmímetro  

COM 

VΩmA 

Chave 
seletora  
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VISOR 
Figura 1: Detalhe do visor. 

 
Fonte: Autora. 

 

São de 3 a 4 dígitos para registrar os valores que estão sendo medidos 
e um ½ dígito para o sinal. 

 

CHAVE SELETORA 
Figura 2: Detalhe da chave seletora. 

 
Fonte: Autora. 

 

Usada para selecionar o tipo de medida que será realizada, ligar e 
desligar o multímetro. 

 

COM e V Ω mA 
Figura 3: Detalhe de COM e V Ω mA. 

 
Fonte: Autora. 

 

O cabo preto deve ser inserido no borne denominado COM que significa 
comum. O cabo vermelho pode ser inserido nos bornes V Ω  e mA. 

 
ESCALAS 

Voltímetro (entremeado por OFF),  nos cantos superiores direito para 
medidas de corrente alternada e esquerdo para medidas de corrente contínua. 

 

Figura 4: Detalhe voltímetro. 

 
Fonte: Autora. 
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Ohmímetro logo abaixo da escala do voltímetro para corrente contínua, 
representado por ohms destina-se as medidas de resistência elétrica. 

 

Figura 5: Detalhe ohmímetro. 

 
Fonte: Autora. 

 

Amperímetro encontra-se abaixo da escala de volts para corrente 
alternada e realiza medidas de corrente elétrica.  

 

Figura 6: Detalhe amperímetro.  

 
Fonte: Autora. 

 
2ª parte: Realizando medidas 
 
Para medir tensão elétrica em tomada predial: 

Ponteira vermelha no borne V Ω mA, ponteira preta no borne COM, 
chave seletora na posição 750 V de tensão alternada. 
 
Para medir tensão elétrica em pilhas ou baterias:  

Ponteira vermelha no borne V Ω mA. Ponteira preta no borne COM, 
chave seletora na posição 20 V de tensão contínua. 
 
Para medir resistência: 

De 0 a 2000kΩ 
 
Para medir resistência (ohmímetro), deve-se desconectar o resistor que se 
quer medir do restante do circuito. 

Insira o pino do fio preto no COM e o pino do fio vermelho no V Ω mA. 
Selecione na escala para medir resistência de acordo com o valor nominal do 
resistor. 
 

Exemplo: Se o valor nominal é 22 Ω, use a escala de 200 Ω. 
Segure o resistor com uma das mãos e o fio preto e coloque o fio vermelho na 
outra extremidade do resistor. 
 
Para medir corrente elétrica: 

Inserir o pino do fio preto no COM e o pino vermelho no V Ω mA.  
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APÊNDICE G: ATIVIDADE EXPERIMENTAL 
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Disciplina: Física – Conteúdo: Campo Magnético - Prof.: Roseny. 
 

 
ATIVIDADE EXPERIMENTAL: 
 
Campo magnético em solenoides. 
 
Organização dos alunos em grupos de 5 a 6 integrantes, preferencialmente 
com a mesma composição da atividade investigativa realizada anteriormente. 
 
Objetivos:  
 

 Realizar medidas elétricas utilizando o multímetro; 

 Calcular a intensidade do campo magnético em solenoides; 

 Relacionar a intensidade do campo magnético quando ao número de 

espiras e a intensidade de corrente elétrica; 

 Realizar medidas de comprimento usando réguas ou o aplicativo Régua. 

 Determinar a indutância do indutor cilíndrico utilizando o aplicativo 

ElectroDroid; 

 Comparar os resultados obtidos através do aplicativo ElectroDroid 

utilizando  equações. 

Materiais: 
 
Eletroímãs, multímetros, cabos, solenoides, celulares, pilhas, baterias. 
 
Procedimento: 
 

1. Calculando a intensidade do campo magnético de solenoide: 

1.1. Variando a intensidade da corrente elétrica: 

Selecione um solenoide, conte o número de espiras, meça o comprimento e 
anote na Tabela 1. Ligue o solenoide a uma pilha, meça a corrente elétrica que 
o percorre e anote na coluna corresponde da Tabela 1. Utilizando o mesmo 
solenoide ligue-o a duas pilhas ou a uma bateria e anote o valor medido de 
corrente elétrica na terceira linha da Tabela 1. 
 

Tabela 1: Dados experimentais para o solenoide variando a intensidade de corrente 
elétrica. 

Medidas  Número de espiras Comprimento (m) Corrente elétrica 
(A) 

1 (1 pilha)    

2 (2 pilhas)    

 
 

1.2. Variando o número de espiras: 

Utilize o mesmo solenoide para realizar esta medição, porém faça uma medida 
com maior quantidade de espiras e outra com menor quantidade de espiras e 
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complete os dados na Tabela 2.  Para a primeira medida ligue o solenoide a 
uma pilha, meça a corrente elétrica que o percorre. Para a segunda medida 
diminua a quantidade de espiras, ligue-o a pilha, meça novamente a corrente 
elétrica e complete a segunda linha da Tabela 2. 

 
Tabela 2: Dados experimentais para o solenoide com variação do número de espiras. 

Medidas   Número de espiras Comprimento (m) Corrente elétrica (A) 

1    

2    

 
Utilizando a equação abaixo, calcule as intensidades dos campos magnéticos 
para as medidas realizadas em 1.1 e 1.2.   
 

𝐁 =
N.i.μ0

l
  ,  μ0 = 4π.10-7 T.m/A 

 

2. Determinando a indutância do solenoide com o aplicativo 

ElectroDroid: 

Selecione dois solenoides e realize as medidas de diâmetro das espiras, 
número de espiras e comprimento, anote na tabela 3.  

No ElectroDroid selecione Calculadora, clique em Projeto de Indutor 
Cilíndrico, informe o diâmetro, a altura (comprimento) e o número de espiras. O 
aplicativo fornecerá o valor da área e da indutância L, anote na tabela 3. 

 
Tabela 3: Dados do solenoide e cálculo de indutância. 

Comprimento 
(m) 

Diâmetro (m) Número de 
espiras 

Área (m2) Indutância (H) 

     

     

 
Questões: 
  

1. Um solenoide com o dobro de espiras apresenta a mesma intensidade de 

campo magnético em relação a outro solenoide do mesmo tamanho e 

submetido à mesma corrente, mas com a metade de espiras? Justifique sua 

resposta baseando-se na verificação experimental realizada.  

2. O que se pode constatar com relação à intensidade do campo magnético 

em um solenoide quando são mantidos a mesma quantidade e tamanho de 

espiras e varia-se a intensidade da corrente elétrica? 

3. Apresente um resumo teórico sobre indutores e indução eletromagnética, o 

que são, onde são utilizados e as equações utilizadas para calcular área das 

espiras e a indutância. 

4. Utilizando as equações para o cálculo de área e da indutância e 

compare os resultados com os fornecidos pelo aplicativo ElectroDroid, 

os resultados correspondem?  
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APÊNDICE H: CÁLCULOS DA ATIVIDADE 

EXPERIMENTAL 
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São apresentados os valores obtidos e os respectivos cálculos realizados e a 

comparação dos mesmos. 

 

1. Calculando a intensidade do campo magnético de solenoide: 

 
1.1 Variando a intensidade da corrente elétrica: 

Tabela 1: Dados experimentais para o solenoide variando a intensidade de corrente 
elétrica. 

Medidas  Número de 
espiras 

Comprimento  Corrente elétrica 

1 (1 pilha) 60 0,0512 m 19,8 mA 

2 (2 pilhas) 60 0,0512 m 79 mA 

 
Cálculo da intensidade do campo magnético para as medidas 1.1: 
 
Intensidade do campo magnético para o solenoide da linha 2 da Tabela 1: 
 

B =
N. i. μ0

l
 

B =
60.  4. 𝜋10−719,8. 10−3

0,0512
 

B = 2,91.10−5 𝑇 
 
Intensidade do campo magnético para o solenoide da linha 3 da Tabela 1: 
 

B =
N. i. μ0

l
 

B =
60.  4. 𝜋10−779. 10−3

0,0512
 

                                                       B = 1,16.10−4 T 
 
Comparação dos resultados obtidos: 
 

Comparando os valores obtidos para a intensidade do campo magnético 
para o solenoide da linha 2 com o da linha 3 da tabela 1, verifica-se que houve 
alteração do campo magnético, devido ao aumento de intensidade de corrente 
elétrica e que a relação estabelecida em relação ao aumento da intensidade do 
campo magnético e da intensidade de corrente elétrica foi  

 

Variação da intensidade do campo magnético =
solenoide 2

solenoide 1
 

Variação da intensidade do campo magnético =
1,16.10−4 

2,91.10−5
 

 
Variação da intensidade do campo magnético = 3,986 

 



 158 
 

Variação da intensidade da corrente elétrica =
solenoide 2

solenoide 1
 

Variação da intensidade da corrente elétrica =
79. 10−3

19,8. 10−3
 

 

Variação da intensidade da corrente elétrica = 3,989 
 

1.2 .Variando o número de espiras: 
 

Tabela 2: Dados experimentais para o solenoide com variação do número de espiras. 

Medidas   Número de espiras Comprimento  Corrente elétrica 

1 50 0,0314 m 67,9 mA 

2 40 0,0314 m 77. mA 

 
Cálculo da intensidade do campo magnético para as medidas 1.2: 
 
A intensidade do campo magnético para o solenoide com 50 espiras: 
 

B =
N. i. μ0

l
 

B =
50.  4. 𝜋10−767,9. 10−3

0,0314
 

 

B = 1,358.10−4 𝑇 
 
A intensidade do campo magnético para o solenoide com 40 espiras: 

B =
N. i. μ0

l
 

B =
40.  4. 𝜋10−777. 10−3

0,0314
 

 

B = 1,232.10−4 𝑇 
 

Variação da intensidade do campo magnético =
solenoide 1

solenoide 2
 

 

Variação da intensidade do campo magnético =
1,358.10−4

1,232.10−4
 

 

Variação da intensidade do campo magnético = 1,10 
 

Variação do número de espiras =
solenoide 1

solenoide 2
 

Variação do número de espiras =
50

40
 

 

Variação do número de espiras = 1,25 
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2. Determinando a indutância do solenoide com o aplicativo 

ElectroDroid: 

Selecione dois solenoides e realize as medidas de diâmetro das espiras, 
número de espiras e comprimento, anote na Tabela 3.  

No ElectroDroid selecione Calculadora, clique em Projeto de Indutor 
Cilíndrico, informe o diâmetro, a altura (comprimento) e o número de espiras. O 
aplicativo fornecerá o valor da área e da indutância L, anote na Tabela 3. 

Para as medidas de comprimento do solenoide e diâmetro das espiras 
utilize o aplicativo régua. 

 
Tabela 3: Dados do solenoide e cálculo de indutância. 

Comprimento  Diâmetro  Número de 
espiras 

Área  Indutância μH 

35 mm  4 mm  30 12,566 mm2 406,064 nH 

100 mm  26 mm  70 5,309 cm2 32,692 μH 
Obs.: Tabela preenchida conforme dados informados no aplicativo. 

 
Cálculo da área: 

𝐴 = 𝜋𝑟2 
 
Para o solenoide da segunda linha da Tabela 3, temos: 

r= 2.10-3m 
A= π (2.10-3)2 = 1,256.10-5 m2 

 
Para o solenoide da terceira linha da Tabela 3, temos: 

r= 1,3.10-2m 
A= π (1,3.10-2)2 = 5,3066.10-4 m2 

 
Cálculo da Indutância: 

𝐿 = 𝜇0𝑛2𝑖𝐴 
 
Cálculo de n: 

𝑛 =
𝑁

𝑙
 

 
Para o solenoide da segunda linha da Tabela 3, temos: 

𝐿 = 𝜇0𝑛2𝑖𝐴 

𝐿 = 4𝜋. 10−7(857.1428571)235.10−3. 1,256.10−5 

𝐿 = 4,06.10−7𝐻 
 
Para o solenoide da terceira linha da Tabela 3, temos: 

𝐿 = 𝜇0𝑛2𝑖𝐴 

𝐿 = 4𝜋. 10−7(700)2100.10−3. 5,3066.10−4 

𝐿 = 3,26.10−5𝐻 
 
Verifica-se que os resultados obtidos pelo aplicativo correspondem aos 
cálculos realizados. 
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APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO APLICADO 
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Este questionário faz parte da pesquisa de mestrado de Roseny Dalla Valle, 
discente do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, sob 
orientação da Prof. Dr.ª Rita de Cássia dos Anjos.   
 
Caro aluno, 
Leia atentamente as questões e assinale as alternativas que refletirem seu 
entendimento a cerca do que está sendo perguntado. Algumas questões 
podem conter mais de uma opção que pode ser assinalada. Não é necessário 
que você se identifique, porém preencha o cabeçalho abaixo: 
 

Série/turma: Período: (  )manhã 
               (  )noite 

Gênero: (  )feminino 
             (  )masculino 

Data: 
__ /__ /__ 

Idade: 

 
 

1.  Assinale os temas e/ou assuntos que você estudou ou está estudando na 

disciplina de Física: 

(  ) deslocamento (  ) temperatura (  ) trocas de calor 

(  ) velocidade (  ) calor (  ) carga elétrica 

(  ) aceleração (  ) pressão (  ) campo elétrico 

(  ) força (  ) calor específico (  ) força elétrica 

(  ) trabalho (  ) capacidade térmica  (  ) corrente elétrica  

(  ) potência (  ) transformações 

gasosas 

(  ) diferença de 

potencial 

(  ) energia (  ) dilatação térmica (  ) resistência elétrica 

(  ) circuitos simples (  ) campo magnético (  ) potência elétrica 

(  ) transmissão de calor (  ) propriedades dos 

ímãs 

(  ) geradores 

   

2. Em relação aos temas e/ou assuntos estudados você considera que o seu 

aprendizado corresponde a: 

(  ) ótimo 

(  ) bom 

(  ) regular 

(  ) insuficiente 

 

 



 162 
 

3. Quais aspectos você considera que contribuíram para o seu aprendizado? 

(  ) participação nas aulas 

(  ) resolução de exercícios 

(  ) desenvolvimento de projetos 

(  ) atividades experimentais 

(  ) vídeos 

(  ) explicação dos professores 

(  ) trabalhos em grupo 

 

4. Qual metodologia frequentemente foi usada pelos seus professores nas aulas 

de Física?  

(  ) aulas expositivas 

(  ) resolução de listas de exercícios 

(  ) resumos e questionários 

(  ) vídeos e vídeo-aulas 

(  ) atividades experimentais 

(  ) uso do livro didático 

(  ) apresentação de trabalhos em grupo 

 

5. Especificamente na 3ª série do Ensino Médio quais conteúdos e/ou conceitos 

você considera difíceis: 

(  ) história da eletricidade 

(  ) carga elétrica  

(  ) força elétrica 

(  ) campo elétrico 

(  ) processos de eletrização 

(  ) tensão ou voltagem 

(  ) corrente elétrica 

(  ) associação de resistores 

(  ) leis de Ohm 

(  ) potência elétrica 

(  ) história do magnetismo 

(  ) conceitos básicos sobre ímãs 

(  ) campo magnético 

(  ) geradores 

 

6. Qual(is) motivo(s) pode(m) ser elencado(s) para a(s) dificuldade(s) 

assinalada(s) na questão anterior? 

a) Pouco tempo para a abordagem dos conteúdos e/ou conceitos. 

b) Conteúdos e/ou conceitos muito abstratos. 

c) Conteúdos e/ou conceitos abordados de forma essencialmente teórica. 

d) Livro didático com poucos exemplos e aplicações dos conteúdos e/ou 

conceitos. 

e) Resolução de exercícios envolvendo muito cálculo e sem relação com a 

teoria. 

f) Falta de atividades experimentais. 
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7. Relacione as grandezas com suas unidades de medida: 

g) Carga elétrica (  ) Coulomb  

h) Campo elétrico (  ) Volt 

i) Diferença de potencial (  ) Ampère  

j) Corrente elétrica (  ) Tesla 

k) Força elétrica (  ) Newton/coulomb 

l) Campo Magnético (  ) Newton 

8. Assinale a opção correta em relação à lei de Coulomb: 

f) A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas 

e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. 

g) A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do 

condutor e inversamente proporcional a área da seção transversal do 

condutor. 

h) A diferença de potencial corresponde ao produto da corrente elétrica pela 

resistência elétrica de um fio condutor. 

i) A aceleração de um corpo está relacionada ao quociente da velocidade em 

um determinado intervalo de tempo. 

j) O ângulo de incidência formado pelo raio incidente e a normal é igual ao 

formado pelo raio refletido e a normal. 
 

9. Em relação aos conhecimentos adquiridos na escola você considera 

importante que os mesmos possam ser utilizados para: 

a) Para preparação para o mercado de trabalho. 

b) Para ter bom desempenho no ENEM e/ou vestibulares. 

c) Para o prosseguimento dos estudos. 

d) Para crescimento pessoal. 

e) Não considero importante. 
 

10. Qual o tempo semanal dedicado para o estudo da disciplina de Física além das 

aulas semanais? 

a) Menos de uma hora. 

b) Menos de duas horas. 

c) Menos de três horas. 

d) Mais de cinco horas. 

e) Nenhum.  
 

11. Qual dos elementos abaixo você tem interesse em conhecer como funciona? 

a) Aparelho celular. 

b) Forno de micro-ondas. 

c) Ressonância magnética. 

d) Gerador de energia. 

e) Aquecedor solar. 

f) Circuitos elétricos. 

 
Obrigada por responder o questionário!  
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ANEXO I: TRANSCRIÇÃO DO TEXTO 
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MICHAEL FARADAY 

 

 

       Quando se fala em ciência 
experimental, o nome de Faraday é sempre 
lembrado como de um dos maiores 
experimentadores da história da ciência. 
Mas quem foi este cientista e quais suas 
principais contribuições científicas?  
        Michael Faraday nasceu em 22 de 
setembro de 1791, em Newington Butts, 
Surrey, em Londres. Seus pais, James 
Faraday e Margaret Hastwell, já tinham dois 
filhos, Elizabeth e Robert e enfrentavam 
dificuldades financeiras para proporcionar 
boa formação educacional para os filhos. 
Quando Faraday estava com cinco anos a 
família se mudou para Londres e o salário 
de James, que trabalhava como ferreiro, 
mal dava para sustentar a todos. A situação 
financeira da família se agravou quando 
James faleceu em 1809, vítima de uma 
doença, provocando também uma precoce 
inserção de Faraday no mundo do trabalho. 

        Aos 13 anos, Faraday havia aprendido somente o necessário para ler, 
escrever e um pouco de matemática, mas  já trabalhava ajudando no 
transporte do material e nas encadernações em uma livraria, de propriedade 
de um francês chamado G. Riebau. Esse trabalho lhe proporcionou um amplo 
contato com livros e despertou sua curiosidade e interesse pelas ciências. Ele 
lia todos os livros que lhe permitiam e tal dedicação chamou a atenção até 
mesmo de clientes da livraria. 

 

O INÍCIO NA CARREIRA CIENTÍFICA 

         Foi através da ajuda de um desses clientes 
(William Dance) que, em 1812, Faraday assistiu a 
uma série de quatro conferências do químico 
Humphry Davy, na Royal Institution. Ele anotou 
cuidadosamente essas conferências e enviou uma 
cópia para o conferencista, lhe pedindo um emprego 
em qualquer função relacionada à atividade 
científica. Em março do ano seguinte, com a 
demissão de um assistente, Faraday conseguiu o 
emprego. Então, aos 22 anos, Faraday se tornou 
assistente de Humphry Davy em seu laboratório na 

Royal Institution de Londres. 

http://www.chemheritage.org/%20EducationalServices/chemach/eei/hd.html
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Davy foi um químico brilhante e seu laboratório era um dos mais bem 
equipados da Inglaterra. Com ele, Faraday fez um estudo sobre o cloro, 
experiências sobre difusão de gases e liquefação, dentre tantas outras 
atividades. Em outubro de 1813, Faraday acompanhou Davy em uma viagem 
pela França, Itália e Suíça, onde conheceu importantes cientistas de diferentes 
áreas (como Alessandro Volta e Joseph Gay-Lussac) e aprendeu a “ver” e 
“pensar” os problemas científicos. Durante vários anos, ele apenas auxiliou 
Davy em seus estudos em Química e foi assim que adquiriu uma grande 
habilidade experimental. 

Essa habilidade o levou ao estabelecimento das leis básicas da 
eletroquímica, considerada uma importante contribuição ao desenvolvimento 
da Química. No entanto, foram suas pesquisas em outro ramo das ciências, 
na Física, que o tornaram mundialmente famoso. 

O CONTATO COM O ELETROMAGNETISMO 
Faraday não havia se dedicado a pesquisas em Física até 1820, ano 

em que Ørsted divulgou a descoberta do eletromagnetismo, uma relação entre 
eletricidade e magnetismo que era esperada havia muito tempo, 
impressionando toda a comunidade científica da época. O fenômeno 
observado por Ørsted (o movimento da agulha de uma bússola em função da 
corrente elétrica que 
atravessava um fio próximo à 
bússola) apresentava 
propriedades de simetria 
desconhecidas até aquele 
momento (porque não se tratava 
de atrações e repulsões, mas 
sim de um efeito circular em 
torno do fio) e rapidamente 
cientistas em várias partes do 
mundo se voltaram para 
pesquisas nesta área. 

Também Davy teve seu interesse desperto pela novidade e foi como 
assistente dele que Faraday teve seu primeiro contato com experimentos 
sobre eletromagnetismo. Ele registrou essa experiência em seu caderno de 
laboratório, em maio de 1821, e existem evidências que depois ele voltou 
sozinho ao laboratório para novas experiências. Provavelmente os resultados 
dessa iniciativa contribuíram para levar Richard Phillips, editor de uma 
importante revista da época (Annals of Philosophy), a convidá-lo para escrever 
um artigo de revisão sobre o novo campo de pesquisas eletromagnéticas. 

Para escrever o artigo, Faraday teve que estudar grande parte do que 
havia sido publicado sobre eletromagnetismo até aquele momento. Nestes 
estudos repetiu os experimentos que os pesquisadores descreveram em seus 
artigos e buscou melhores interpretações para os mesmos. Essa atividade o 
levou ao correto entendimento do fenômeno relatado por Ørsted (embora 
ainda não houvesse clareza sobre o conceito de campo magnético, gerado 
pela corrente elétrica) superando interpretações equivocadas com as quais 
tinha se apegado anteriormente. 

http://scienceworld.wolfram.com/biography/Oersted.html
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MAIS EXPERIÊNCIAS... 
Estimulado por estas 

leituras e pelas controvérsias 
encontradas nos trabalhos 
que estudou, Faraday iniciou 
uma série de experiências 
inovadoras sobre rotações de 
imãs e fios condutores de 
eletricidade utilizando os 
efeitos eletromagnéticos. Na 
prática, ele conseguiu 
produzir rotações contínuas 
de fios e imãs em torno uns 
dos outros, ou em outras 
palavras, conseguiu transformar energia elétrica em energia mecânica. Esse 
trabalho, conhecido como "as rotações eletromagnéticas", se constituíram sua 
primeira contribuição importante ao desenvolvimento da nova área. 

A repercussão deste trabalho aumentou seu prestígio na comunidade 
científica e promoveu seu relacionamento com renomados cientistas, como o 
francês André Marie Ampère, com quem estabeleceu intensa correspondência 
discutindo os resultados de pesquisas de ambos. 

Podemos dizer que o ano de 1821 foi realmente marcante na vida de 
Faraday. Além dos fatos já mencionados, ainda neste ano ele fez suas 
primeiras conferências públicas na Royal Institution (essas palestras se 
tornaram semanais a partir de 1826 e acrescidas de conferências natalinas 
destinadas aos jovens; ambas foram mantidas após seu falecimento e são 
realizadas até os dias atuais), casou-se com Sarah Barnard e foi 
recomendado por Humphry Davy para o suceder na superintendência do 
laboratório. 

A partir desse período o 
trabalho de Faraday já era 
independente, mas não significou 
mais tempo dedicado ao 
eletromagnetismo. Ao contrário, nos 
anos que se seguiram foram poucas 
as ocasiões em que intercalou suas 
pesquisas em Química com 
experiências sobre 
eletromagnetismo. Por seus 
trabalhos sobre Química ele se tornou membro da Royal Society, em 1824, e 
passou a exercer o cargo de diretor do laboratório no ano seguinte.   

Em uma dessas ocasiões em que se dedicou ao eletromagnetismo, 
registrada em seu caderno de laboratório com data de 28 de dezembro de 
1824, Faraday realizou uma experiência que marcou o início de sua busca 
pelo efeito da indução eletromagnética. A experiência consistiu em introduzir 
um imã em um solenóide (que transportava corrente elétrica por estar 
conectado aos pólos de uma bateria) cujas extremidades estavam ligadas a 
um galvanômetro (aparelho utilizado para detectar variação na corrente 
elétrica). A motivação da experiência pareceu seguir um raciocínio simples: se 
as correntes elétricas produziam efeitos sobre os imãs, os imãs deveriam 
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produzir efeitos sobre as correntes elétricas. Embora saibamos que Faraday 
deveria ter observado alguma variação na corrente quando movimentava o 
imã no interior no solenóide, ele nada observou.  

Esse resultado negativo se repetiu no final dos anos seguintes, quando 
permaneceu na busca da produção de corrente elétrica por efeito da presença 
de imãs ou por efeito da presença de outra corrente elétrica. Faraday 
finalmente alcançou seus objetivos em uma nova fase de pesquisas sobre 
eletromagnetismo que se iniciou somente em 1831, quando conseguiu que 
uma corrente elétrica em um circuito induzisse corrente em um outro circuito. 
Esse resultado foi obtido em 29 de agosto e outras experiências foram 
realizadas nos dias subsequentes. 

O PRIMEIRO GERADOR 

No dia 17 de outubro, ele 
realizou seu experimento mais 
conhecido, conseguindo induzir 
corrente elétrica pela variação de um 
campo magnético. Foi a 
demonstração do primeiro gerador 
(também conhecido como dínamo), 
que transforma a energia mecânica 
em energia elétrica. São diversas as 
aplicações dos geradores em nosso 
mundo moderno, uma delas é sua 
utilização em nossas usinas 
hidrelétricas que são nossa principal fonte de energia elétrica. 

No final daquele ano Faraday anunciou a formulação original que deu à 
lei da indução eletromagnética. Mas essa lei não foi apresentada através de 
uma equação matemática, como usualmente a conhecemos. A precária 
formação de Faraday não lhe permitia tais elaborações, de forma que a lei da 
indução só foi escrita em linguagem matemática posteriormente por James 
Clerk Maxwell e constitui uma das quatro leis fundamentais do 
eletromagnetismo. Foi também Maxwell que deu seqüência a seus estudos 
sobre as linhas de força, origem do conceito de campo.  

Durante dez anos Faraday investigou, ainda que não continuamente, as 
conseqüências da indução em diferentes aplicações. Depois passou um 
período de quatro anos sem se dedicar à Física (tendo contraído uma doença 
que o acompanhou até a morte), retomando pesquisas neste área de forma 
intensa em 1845. Nesse segundo grande período de pesquisas, Faraday fez 
duas grandes contribuições à ciência, investigou com sucesso o fenômeno do 
diamagnetismo e o efeito do magnetismo sobre a luz polarizada.  

A possibilidade de utilizar a luz polarizada para investigar o estado dos 
corpos transparentes já havia sido testada por ele anteriormente (como revela 
seu caderno em anotações realizadas em 1822), porém, não havia sido levada 
adiante. Nessa segunda investida, Faraday utilizou vidros produzidos por ele 
mesmo e persistiu nas investigações até descobrir a rotação magnética do 
plano de polarização da luz. Essa descoberta foi especialmente valorosa por 
revelar uma ponte entre o magnetismo e a óptica, ou seja, representar um 
caminho de unificação entre teorias de diferentes campos. 
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O FIM DA CARREIRA 
Essa idéia de unificação das forças da 

natureza revela traços de suas crenças 
pessoais, morais e religiosas, e é perseguida 
ainda hoje por vários cientistas.  Sob o 
enfoque de sua formação religiosa, em 
algumas conferências Faraday discutiu sua 
visão sobre a relação entre seu trabalho 
científico e sua religião, deixando indícios de 
como seu trabalho foi influenciado pelos 
valores que adquiriu desde pequeno dentro da 
seita cristã dos sandemanianos, onde chegou 
a exercer por duas vezes o cargo de 
presbítero. 

A vasta contribuição que deixou à 
ciência e a forma com a qual buscou o 
conhecimento da natureza, através de um 
trabalho experimental marcado pelo 
incessante aperfeiçoamento dos instrumentos, 
pela necessidade de partilhar com outros seus conhecimentos, por sua 
dedicação aos mais jovens, pela amabilidade no tratamento com os colegas, 
revelam a correção de caráter pela qual foi reconhecido. 

Durante toda sua vida, Faraday nunca se beneficiou industrialmente (ou 
financeiramente) das aplicações de suas descobertas, tendo se mantido na 
Royal Institution até o fim de sua carreira. Atendeu chamados para consultoria 
em diversos trabalhos públicos e por trinta anos foi conselheiro da Trinity 
House. Sem nunca ter cursado uma universidade, recebeu títulos honorários e 
homenagens de toda parte do mundo, e ambos, Royal Society e Royal 
Institution, tentaram persuadi-lo a aceitar a presidência, sem sucesso. 

Seus cadernos de laboratórios, conhecidos como "diários", foram 
preservados e publicados, se tornando uma importante fonte de dados sobre 
seu trabalho. Também sua correspondência foi editada e publicada, sendo 
que a maior parte das cartas preservadas foram recebidas por Faraday, o que 
significa que maior quantidade da correspondência ativa (escrita por ele) se 
perdeu. O estudo dessas publicações, juntamente com as diversas biografias 
existentes sobre Faraday, permitem maior conhecimento e entendimento da 
vida e do trabalho desse grande cientista. 

Faraday se aposentou no verão de 1858, cedendo à doença que o 
debilitara, comprometendo, principalmente, sua memória. Deixando os 
cômodos que ocupou durante tantas décadas próximo ao laboratório, foi morar 
em uma casa ofertada gratuitamente pela rainha Vitória, em retribuição pelos 
serviços que prestou ao bem-estar público. Morreu em 25 de agosto de 1867, 
em Hampton Court Green e foi enterrado no cemitério Highgate, em Londres. 

 
[DIAS, V. S. Michael Faraday. In: Biografias. Grupo de História, Teoria e 
Ensino de Ciências – GHTC, Universidade de São Paulo, USP. Disponível em: 
< http://www.ghtc.usp.br/Biografias/Faraday/Faraday3.htm>. Acesso em: 04 
ago. 2018.] 

 


