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RESUMO 

 

A partir da adoção de uma concepção epistemológica construtivista para o ensino de 

Eletromagnetismo são propostas atividades experimentais estruturadas em pequenos projetos 

de pesquisa, como um instrumento de ensino. Nesta perspectiva, desenvolveremos uma 

metodologia que zela tanto pelos conteúdos normalmente trabalhados no ensino médio, como 

também ajudará o estudante desenvolver o seu lado de pesquisador. Neste contexto, este 

trabalho apresenta uma estratégia didática para o ensino de Eletromagnetismo baseada na 

Metodologia de Projetos fundamentada teoricamente na aprendizagem significativa de David 

Ausubel. A proposta traz sugestões em linhas gerais para desenvolver projetos de pesquisa no 

meio escolar, como também sugere uma sequência de ensino com enfoque específico nos 

conteúdos de Eletromagnetismo. Esta sequência didática consiste em: momento de motivação, 

avaliação diagnóstica, apresentação da sugestão de projeto, momento da orientação, prática 

experimental, pesquisa bibliográfica, formalização de conceitos, documentação dos 

resultados, socialização dos projetos e discussão dos resultados. Com a finalidade de verificar 

a viabilidade do ensino de Eletromagnetismo por meio de projetos de pesquisa, foi realizado 

um estudo no primeiro semestre de 2015 em duas turmas de 3º ano de cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio no Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho Calama. 

Os resultados mostram que a estratégia de projetos de pesquisa facilita a aprendizagem dos 

conceitos físicos propostos, tornando a aula mais atraente, objetiva e contextualizada. O 

produto educacional produzido como decorrência deste trabalho será disponibilizado numa 

mídia de DVD aos professores interessados, com a finalidade de auxiliá-los na sua prática 

pedagógica. 

 

Palavras-chaves: Eletromagnetismo. Aprendizagem Significativa. Metodologia de Projetos.  

Atividades Experimentais. 

  



  
 

 
 

 
  

ABSTRACT 

From the adoption of an epistemological constructivist conception teaching of 

Electromagnetism are experimental activities structured proposal on small research projects, 

as a teaching tool. With this in mind, we will develop a methodology that ensures both by 

content typically worked in high school, but also will help the student develop his/her 

researcher's side. In this context, this paper presents a didactic strategy for teaching of 

Electromagnetism based on project Methodology based on theoretically meaningful learning 

of David Ausubel. The proposal brings suggestions in General to develop research projects in 

the school, but also suggests a sequence of specific content-focused teaching of 

Electromagnetism. This didactic sequence consists of: moment of motivation, diagnostic 

evaluation, presentation of suggestion of design, orientation, time trial practice, 

bibliographical research, formalization of concepts, documentation of results, socialization of 

projects and discussion of the results. In order to verify the feasibility of the teaching of 

Electromagnetism through research projects, a study was conducted in the first half of 2015 in 

two classes of third-year integrated courses to high school at Instituto Federal de Rondônia, 

Porto Velho Campus Calama. The results show that the strategy of research projects 

facilitates the learning of physical concepts and making the school more attractive, objective 

and contextualized. The educational product produced as a result of this work will be made 

available on a DVD media to teachers interested in order to assist them in their teaching 

practice. 

Keywords: Electromagnetism. Significant Learning. Project Methodology. Experimental 

Activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Moreira (2013), dissertando sobre o ensino da Física na Educação Básica, apresenta o 

panorama atual e os desafios a serem superados: 

A Física na Educação Básica está em crise: além da falta e/ou despreparo de 

professores, das más condições de trabalho, do reduzido número de aulas e da 

progressiva perda da identidade no currículo, o ensino da Física na educação 

contemporânea estimula a aprendizagem mecânica de conteúdos desatualizados. É 

preciso, urgentemente, mudar este panorama. O que fazer? Pleitear mais aulas? 

Tornar a Física opcional no Ensino Médio? Ensinar conceitos físicos desde as séries 

iniciais? Melhorar e valorizar o ensino de Física na universidade? Combater o 

publicacionismo que leva à desvalorização, ao descaso, do ensino na universidade? 

Ensino centrado no aluno? Aprendizagem ativa? Desenvolver talentos ao invés de 

selecionar talentos? Desenvolver competências científicas ao invés de tentar de 

encher cabeças com conhecimentos memorizados mecanicamente? Incorporar, de 

fato, as tecnologias de informação e comunicação no ensino da Física? Laboratórios 

virtuais? Valorizar os professores de Física? Mudar a formação de professores de 

Física? ... Enfim, são muitos os desafios (MOREIRA, 2013, p.1). 

Neste contexto, o ensino da Física está necessitando de propostas inovadoras e 

contextualizadas. Contudo, as pesquisas em ensino de Física, em sua maior parte, tem 

natureza puramente acadêmica, produzidas nas universidades, distante da realidade 

educacional vivida por professores e alunos do Ensino Básico.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio para Física, documento elaborado 

pelo Ministério da Educação com a finalidade de apoiar a reflexão docente, destaca a 

importância de renovar os métodos de ensino na área da Física: 

É importante que os métodos de ensino sejam modificados, capacitando o aluno a 

responder a perguntas e a procurar as informações necessárias, para utilizá-las nos 

contextos em que forem solicitadas. Na escola, umas das características mais 

importantes do processo de aprendizagem é a atitude reflexiva e autocrítica diante 

dos possíveis erros. Essa forma de ensino auxilia na formação das estruturas de 

raciocínio, necessárias para uma aprendizagem efetiva, que permitia ao aluno 

gerenciar os conhecimentos adquiridos (BRASIL, 2008, p.45). 

Assim, seguindo a proposta do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF), o que se buscou neste trabalho é que ele fosse realmente utilizado em sala por 

outros professores. Para tanto, a proposta didática aqui apresentada, composta por 12 (doze) 

sugestões de projetos de Eletromagnetismo e outras orientações, foi estrategicamente 

acondicionada em uma mídia (DVD) para que outros professores possam livremente utilizá-la 

em suas aulas, modificá-la, melhorá-la. 

Os projetos aqui apresentados envolvem atividades experimentais que utilizam 

materiais, em sua maioria, simples e de fácil obtenção. Além disso, elas não necessitam de um 

ambiente próprio para serem realizadas, podendo ser efetuadas na própria sala de aula. 
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Assim, o objetivo deste trabalho deste trabalho é desenvolver e testar uma estratégia 

didática utilizando a Metodologia de Projetos para o ensino de Eletromagnetismo e mostrar 

que ela é uma boa opção, pois, em nossa opinião, os projetos são potencialmente 

significativos. O material potencialmente significativo, conforme Moreira (2011), é uma das 

condições essenciais para a ocorrência aprendizagem significativa. 

A aprendizagem significativa, na visão de Ausubel é uma aprendizagem por 

compreensão: 
 [...] caracteriza-se pela interação entre o novo conhecimento e o conhecimento 

prévio. [...] o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o 

conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de 

significados e adquire mais estabilidade (MOREIRA, 2010, p.13). 

Conforme Espíndola (2005), opinião por nós compartilhada, no ensino por projetos, os 

conteúdos deixam de ser fim em si mesmo, ganham significados diversos a partir das 

experiências sociais dos alunos e passam a ser meios de ampliação de seu universo cognitivo, 

mediando o seu contato com a realidade de forma crítica e dinâmica. 

Para dar embasamento na proposta deste trabalho, o capítulo 2 dedicar-se-á a uma 

revisão de literatura, destacando algumas iniciativas bem sucedidas utilizando a Metodologia 

de Projetos no Ensino de Física. 

No capítulo 3 será apresentado um estudo dos fundamentos teóricos essenciais ao 

desenvolvimento deste trabalho: Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e 

Metodologia de Projetos. 

Como são desenvolvidos dois projetos: um abordando o conteúdo de circuitos 

elétricos e outra a indução eletromagnética, o capítulo 4 será dedicado à fundamentação física 

desses projetos. Será apresentada uma introdução histórica ao Eletromagnetismo, circuitos 

elétricos e leis de Maxwell. 

O capítulo 5 traz a descrição do desenvolvimento do produto educacional com a 

apresentação das 12 sugestões de projeto presente no produto educacional. 

No capítulo 6 será apresentado um minucioso relato da aplicação de dois projetos em 

sala de aula de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, detalhando todas as atividades 

desenvolvidas. 

No capítulo 7 serão apresentados os resultados dos testes aplicados e a avaliação da 

metodologia através da escala de Likert. 
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Por fim, no capítulo 8, tratar-se-á as considerações finais, um breve comentário sobre 

as expectativas alcançadas e por novas perspectivas de aplicações futuras desta estratégia 

didática.  
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2 REVISÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS 

2.1 INTRODUÇÃO 

 Apesar da Metodologia de Projetos ter sua origem no início do século passado, na área 

do Ensino da Física, ainda não existem muitos trabalhos desenvolvidos utilizando tal 

metodologia. Com a finalidade de fundamentar a proposta didática contemplada neste 

trabalho, foi realizada uma revisão de literatura nas principais revistas brasileiras de ensino e 

pesquisa em ensino de física on-line, pesquisa de dissertações e teses na área de ensino de 

física e ciências em sites das universidades e pesquisas livres usando o motor de busca do 

Google. 

Como o enfoque deste trabalho é desenvolver uma proposta didática e um produto 

educacional, não uma pesquisa propriamente dita, limitou-se a trazer um panorama dos 

trabalhos desenvolvidos, não uma revisão de literatura profunda como se é habitualmente 

apresentada nas dissertações acadêmicas. 

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS  

 Foram pesquisadas as seguintes revistas on-line:  

 - Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), disponível em 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/ojs/index.php/rbef; 

 - Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF), antigo Caderno Catarinense de 

Ensino de Física, disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica; 

 - Física na Escola, disponível em http://www.sbfisica.org.br/fne/; 

 - Revista Brasileira em Educação em Ciências, disponível em 

http://revistas.if.usp.br/rbpec. 

Também foram realizadas buscas no site do Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), site do Instituto de Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) e pesquisa no motor de busca Google com palavras-chave: “Ensino de 

Eletromagnetismo e Metodologia de Projetos”, “Metodologia de Projetos”, “Pedagogia de 

Projetos” e “Ensino por Projetos”. 
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Nesta breve revisão de literatura em revistas on-line e sites relacionados ao ensino de 

física, não se encontrou trabalho, pelo menos em língua portuguesa, que abordou o ensino de 

Eletromagnetismo usando a Metodologia de Projetos. 

  Por outro lado, como será visto mais adiante, há vários artigos publicados na Revista 

Brasileira de Ensino de Física e Caderno Brasileiro de Ensino de Física com excelentes 

iniciativas de trabalhos experimentais na área de Eletromagnetismo. 

 Mutzenberg (2005) defendeu um trabalho de dissertação do mestrado profissional na 

UFRGS intitulado “Trabalhos Trimestrais: Uma Proposta de Pequenos Projetos de Pesquisa 

no Ensino da Física” na qual relata o trabalho já consolidado utilizando projetos no Ensino da 

Física na Fundação escola Técnica Liberato Salzano da Cunha em Novo Hamburgo – RS. Na 

Fundação Liberato, no início do trimestre, o professor apresenta algumas propostas que 

desafiam os alunos a pesquisar e estes devem organizar um Projeto de Pesquisa, no qual 

planejam como desenvolver o seu trabalho, como organizar um Caderno de Campo, no qual 

registram suas atividades relacionadas à pesquisa. No final, os alunos devem escrever um 

relatório final, no qual relatam os resultados encontrados e fazer uma apresentação para falar 

da sua pesquisa para os colegas. 

 Espíndola (2005) também defendeu um trabalho de dissertação do mestrado 

profissional na UFRGS intitulado “Pedagogia de Projetos como Estratégia de Ensino para 

Alunos da Educação de Jovens e Adultos: Em Busca de uma Aprendizagem Significativa em 

Física” na qual apresenta uma experiência bem sucedida utilizando a Metodologia de Projetos 

no ensino de física de jovens e adultos na Escola Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 

Paulo Freire em Porto Alegre - RS.  

 Oliveira (2011) defendeu um trabalho de dissertação no Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Exatas do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR) intitulado “Ensino Significativo por Projetos: Campanha de 

Economia de Energia Elétrica” na qual apresentou uma proposta que sugere etapas para o 

desenvolvimento de projetos gerais para o ensino, independentemente do tema a ser 

trabalhado. 

 Reis (2014) defendeu um trabalho de dissertação do mestrado profissional na UFRGS 

intitulado “O Desafio dos Pequenos Projetos de Física no Programa Adolescente Aprendiz”, 

na qual apresenta uma proposta de ensino de física aplicada a adolescentes trabalhadores, 

vinculados ao Programa Aprendiz, com o foco na progressão escolar deles. Para uma maior 
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motivação e interação nas turmas, que eram mesclados quanto à idade e à escolaridade, a 

estratégia de pequenos projetos didáticos foi escolhida para que a Física tivesse relação com 

seu mundo, contextualizando-a a suas curiosidades. 

Os 4 trabalhados acima mencionados, mesmo não abordando especificadamente o 

Eletromagnetismo, encontram-se alinhados com a proposta didática deste trabalho. A 

dissertação de Mutzenberg (2005) é feita referência a Metodologia de Projeto, mas a essência 

da proposta didática encontra-se ancorada na supracitada metodologia. 

 A seguir, no quadro 2.1, é apresentada uma síntese das referências obtidas, 

discriminando a referência, assunto e um breve resumo. Os textos relacionados não fazem 

referência ao ensino de Eletromagnetismo a partir de projetos, entretanto, indiretamente foram 

importantes para o desenvolvimento desta proposta didática. 

Quadro 2.1: Trabalhos publicados na RBEF e CBEF.  

Nº Referência Assunto Breve Resumo 

1 Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física, v. 22, n. 3, p. 400-

415, dez. 2005. 

Título: Construção de 

capacitores de grafite sobre 

papel, copos e garrafas 

plásticas e medida de suas 

capacitâncias. 

Autor: João Bernardes da 

Rocha Filho, Marcos Alfredo 

Salami, Cláudio Galli, 

Manuela Klanovicz Ferreira, 

Tiago Stein Motta e Rita de 

Cássia da Costa.  

Capacitores O artigo apresenta um 

experimento simples e de 

baixo custo para estudar 

capacitores e associação de 

capacitores. A construção da 

atividade só utiliza grafite, 

papel, copos descartáveis e 

garrafas plásticas (ROCHA 

FILHO et al., 2005). 

2 Caderno Brasileiro de Ensino Indução O artigo descreve um 
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de Física, v. 24, n. 3, p. 295-

318, dez. 2007. 

Título: Frenagem 

eletromagnética de um ímã  

que cai. 

Autor: Fernando Lang da 

Silveira, Yan Levin e Felipe 

Barbedo Rizzato. 

eletromagnética experimento lúdico que 

utiliza um ímã de neodímio 

em queda vertical em um 

tubos de cobre, alumínio e 

PVC (SILVEIRA et al., 

2007). 

3 Revista Brasileira de Ensino 

de Física, v. 31, n. 4, 2009. 

Título: O rolamento freado do 

magneto na rampa: uma 

interessante aplicação da lei de 

Faraday-Lenz. 

Autor: Fernando Lang da 

Silveira e Maria Cristina 

Varriale. 

Indução 

eletromagnética 

O artigo descreve uma 

interessante aplicação da lei 

de Faraday-Lenz que 

consiste em deixar magnetos 

cilíndricos rolar sobre uma 

rampa de alumínio. Além de 

ocorrer a frenagem 

eletromagnética dos ímãs que 

rolam, é apontado um 

inesperado efeito que leva a 

afastar os magnetos das 

bordas da rampa 

(SILVEIRA; VARRIALE, 

2009). 

4 Revista Brasileira de Ensino 

de Física, v. 34, n. 1, mar.. 

2012. 

Título: On equivalent 

expressions for the Faraday’s 

law of induction. 

Indução 

eletromagnética 

Neste trabalho é dada uma 

prova de equivalência entre 

diferentes formas de se 

escrever a lei de indução de 

Faraday, elucidando alguns 

equívocos sobre o tópico e 

enfatizando que muitas 
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Autor: Fábio G. Rodrigues. 
derivações desta lei 

apresentadas na maioria dos 

livros e artigos são válidas 

somente sob circunstâncias 

muito particulares e, 

portanto, não satisfatórias 

sob o ponto de vista 

matemático (RODRIGUES, 

2012). 

5 Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física, v. 29, n. 2, p. 289-

312, ago. 2012. 

Título: Medindo a massa de 

um ímã durante sua queda. 

Autor: Danilo Claro Zanardi, 

Diogo Soga, Mikiya 

Muramatsu. 

Indução 

eletromagnética 

O artigo descreve um 

experimento lúdico que 

utiliza um ímã em queda 

vertical em um tubo não 

ferromagnético. A partir do 

experimento pode explorar a 

física de forma quantitativa e 

qualitativa (ZANARDI et al, 

2012). 

6 Revista Brasileira de Ensino 

de Física, v. 36, n. 3, jul. 2014. 

Título: Os fundamentos 

mecânicos do 

Eletromagnetismo. 

Autor: Penha Maria Cardozo 

Dias e Rodrigo Fernandes 

Morais. 

Fundamentos 

históricos 

Este artigo faz brilhante 

relato do trabalho 

desenvolvido por James 

Clerk Maxwell (DIAS; 

MORAIS, 2014). 

7 Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física, v. 31, n. 1, p. 7-29, 

Atividades 

experimentais em 

A partir de uma concepção 

de atividade experimental 
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abr. 2014. 

Título: Pensando a natureza da 

ciência a partir de atividades 

experimentais investigativas 

numa escola de formação 

profissional. 

Autor: Clarice Parreira Senra, 

Marco Braga.  

Ensino de 

Ciências 

aberta, procurou-se formar 

um grupo de investigação 

com alunos de um curso de 

formação profissional de 

nível médio (denominada 

célula de inovação) para 

desenvolver um projeto de 

pesquisa técnico-científico 

(SENRA; BRAGA, 2014). 

8 Revista Brasileira de Ensino 

de Física, v. 37, n. 1, mar. 

2015. 

Título: Lei de Indução de 

Faraday: Uma verificação 

experimental. 

Autor: Roberto Hessel, 

Agnaldo Freschi, Francisco J. 

dos Santos. 

Indução 

eletromagnética 

 Neste trabalho é descrito um 

procedimento experimental 

para investigar a validade da 

lei de Faraday  adequado 

para ser utilizado em um 

laboratório de física básica. 

A montagem descrita permite 

registrar a força eletromotriz 

induzida numa bobina graças 

à passagem de um imã de 

neodímio em queda livre 

através dela (HESSEL et al., 

2015). 

 

 Apesar desta revisão de literatura estar longe de ser completa, não exaurindo as 

publicações a partir do ano 2005 na área de ensino de Eletromagnetismo, ela nos fornece 

importantes informações do panorama atual do ensino de Eletromagnetismo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Os educadores das áreas de ciências naturais e exatas estão constantemente diante do 

desafio de atrair o interesse e atenção do educando para o estudo de determinado tema. O 

modelo educacional tradicional, onde o centro do processo ensino-aprendizagem é o professor 

e o conhecimento é fragmentado e apresentado de forma instrucionista não apresenta 

perspectiva de romper essa barreira. 

NEHRING et al. (2002) já destacavam o fato de que os conhecimentos científicos não 

despertarem o interesse dos estudantes: 

Muitas vezes é difícil fazer com que os alunos tomem, como seu, um problema 

formulado na escola. Os professores acreditam que se trata de verdadeiro problema 

científico, embora simplificado e adaptado pelos livros didáticos ao público 

estudantil. Desse modo, não conseguem entender os motivos que levam os alunos a 

se desinteressarem dos conteúdos científicos (NEHRING et al., 2002, p.1). 

 É possível organizar os temas de modo que todos engajem nas atividades 

pedagógicas? Visando resolver este problema, este trabalho propõe então a Metodologia de 

Projetos como estratégia de ensino. 

 A metodologia empregando projetos ajuda os alunos a se comprometerem com as 

atividades propostas, permitindo-lhes fazer parte da construção do conhecimento, não sendo 

apenas sujeitos passivos. A participação ativa do estudante faz surgir interesse e empolgação 

em conhecer algo novo e evita a monotonia muito comum em aulas de ciências exatas e da 

natureza. 

 Outro aspecto relevante é que o desenvolvimento do projeto sobre o dado tema 

envolve planejamento, execução e resultado final. Esse processo favorece a criação de 

estratégias que favorecem a organização e a fixação dos conhecimentos escolares adquiridos 

do referido tema. Também pode ser ressaltado o aspecto social importante, a interação dos 

indivíduos, visto que o trabalho em grupo característico da Metodologia de Projetos promove 

a interação entre os indivíduos da turma. 

O termo projeto, segundo o dicionário da língua portuguesa Novo Aurélio, é a ideia 

que se forma de executar ou realizar algo no futuro. Devido à abrangência da palavra, de 

acordo com o contexto ao qual se refere, pode ter significados distintos. Segundo Lucarelli e 

Correa (1996) apud Prestes (2011), projeto pode ser conceituado como “a previsão de um 



26 
 

 
 

 
  

conjunto de atividades articuladas entre si e dos recursos necessários para levá-la a cabo, com 

a finalidade de produzir um bem ou serviço que satisfaça necessidades ou resolva problemas”. 

Agora falando em projeto no meio escolar, Lucarelli e Correa (1996) apud Prestes 

(2011) assim conceituam: 

 [...] um é um plano de ação gerado por professores e alunos com o objetivo real 

(construir algo, abordar alguma dificuldade, solucionar um problema) que integra 

diversos conteúdos de distintas áreas programáticas [disciplinas escolares] e propicia 

a construção de aprendizagem significativa. 

Neste sentido, a predisposição do educando para aprendizagem é essencial, como 

afirma Moreira (2003) “aprender significativamente o aprendiz tem que manifestar uma 

disposição em aprender”. 

Como despertar no aluno essa predisposição?  

A preferência por projetos didáticos que trabalhe atividades experimentais é 

exatamente para despertar a predisposição à aprendizagem, entretanto, tomando cuidado para 

as práticas experimentais não incidir nas atividades fechadas características do Physical 

Science Study Committee (PSSC). Pois, as práticas experimentais fechadas ficam limitadas 

apenas às atividades de demonstração e atividades de verificação. 

3.2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS IMPRESCINDÍVEIS AO TRABALHO 

 Adiante será feita uma breve apresentação dos seguintes pressupostos teóricos 

essenciais ao desenvolvimento desta proposta didática: 

- Metodologia de Projetos; 

- Atividades experimentais no Ensino de Física; 

- Aprendizagem significativa de Ausubel. 

3.2.1 Metodologia de Projetos 

3.2.1.1 Origem 

 Segundo Prado (2011) a Metodologia de Projetos surgiu com a escola Nova, 

movimento ocorrido no final do século XIX na Europa e na década de 1930 no Brasil, como 

reação à educação tradicional, a qual é baseada no Instrucionismo, imobilismo e conteudismo 

descontextualizados, que provocavam uma defasagem cada vez maior entre vida e escola.                             

Na primeira metade do século XX, um movimento de educadores europeus e norte-

americanos contestava a passividade a que os métodos da Escola Tradicional 
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condenavam a criança. Nesse movimento, denominado Escola Nova, destacamos o 

filósofo John Dewey (1859-1952). Ele critica a Escola Tradicional, pois esta 

utilizava métodos passivos e os professores eram percebidos como detentores de 

todo o saber (...). Segundo Dewey, a educação é o único meio realmente efetivo para 

a construção de uma sociedade democrática. Sendo assim, a escola precisa manter 

um clima cooperativo e participativo para que a criança desenvolva competências 

necessárias para atuar, democraticamente, no grupo social. A Metodologia de 

Projetos é uma mudança de postura pedagógica fundamentada na concepção de que 

a aprendizagem ocorre a partir da resolução de situações didáticas significativas para 

o aluno, aproximando-o o máximo possível do seu contexto social, através do 

desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da resolução de problema 

(FREITAS, 2003, p. 10). 

Como já citado por Freitas, a Metodologia de Projetos tem sua origem atribuída aos 

trabalhos de William Heard Kilpatrick (1871-1965) e sua implementação por John Dewey 

(1859-1952). Ambos, a partir da década de 1920, passaram a insistir na necessidade da 

educação estar centrada no desenvolvimento da capacidade de raciocínio e espírito crítico do 

aluno que poderia ser alcançada por meio de aprendizagem por projetos. Contudo, primorosos 

trabalhos de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Friedrich Wilhelm August 

Fröbel (1782-1852) datados do século XVIII, Nadezda Konstantinovna Krupskaja (1869-

1939) e Anton Semyonovich Makarenko (1888-1939) do início do século XX trouxeram 

contribuições significativas à essência da teoria (PRADO, 2011). 

3.2.1.2 Metodologia de Projetos hoje 

 Segundo Prado (2011), a Metodologia de Projetos é uma nova forma de adquirir 

competências, habilidades e atitudes. Aplicada inicialmente na Educação Profissional, visa 

preparar cidadãos para seu autodesenvolvimento, preparando-os para o convívio social e 

facilitando-lhes a aquisição de competências para desempenhar funções no sistema produtivo, 

não deixando, porém, de ser plenamente viável e eficiente em todos os níveis e modalidades 

educativas.  

 Assim, a Metodologia de Projetos representa uma nova mentalidade e abertura da 

escola frente a um mundo globalizado movido pela tecnologia. São planejamentos de trabalho 

que partem de um tema ou problema, que exigem pesquisa, trabalho em equipe, ações e 

tarefas que podem proporcionar uma rica aprendizagem, em tempo real, dentro e fora do 

ambiente escolar, fazendo surgir a autonomia, autodisciplina, criatividade, iniciativa, 

tornando, enfim, o processo de aprendizagem dinâmico, significativo e interessante, bem mais 

atraente que as exaustivas aulas expositivos nas quais conteúdos fragmentadas são impostos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
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Nesses projetos, o aluno pesquisa, investiga, realiza práticas experimentais, registra dados, 

produz textos, desse modo, gerando seu próprio conhecimento (PRADO, 2011).  

Apesar do trabalho com projetos no Brasil ter desenvolvido predominantemente na 

Educação Profissional, sua aplicação no Ensino Básico também é totalmente viável, como já 

destacado as frutíferas iniciativas da professora Espíndola (2005) na Educação de Jovens e 

Adultos e do professor Oliveira (2011) no Ensino Médio convencional. Assim, mesmo 

havendo uma longa caminhada para que a educação por projetos se torne uma realidade, esta 

proposta didática tem um cenário promissor.  

3.2.1.3 Características fundamentais de um projeto didático 

 Contemporaneamente, os educadores espanhóis Fernando Hernández e Montserrat 

Ventura são os mais renomados difusores das ideias de John Dewey (MOURA; BARBOSA, 

2011). Para os educadores os pontos mais essenciais de um projeto didático são: 

- a escolha do tema a partir das experiências anteriores dos alunos; tal tema pode ser 

parte do currículo, de uma experiência, fato da atualidade ou problema proposto pelo 

professor;  

- estabelecido tema e levantadas as hipóteses, a atividade do professor consiste em 

explicar o modo como o projeto pode se tornar instrumento na construção de novos 

conhecimentos, planejando as etapas do projeto, destacando os conteúdos 

conceituais e procedimentais a serem desenvolvidos e as fontes de informação a 

consultar; 

- após a escolha do projeto, os alunos elaboram um roteiro inicial com as 

informações adicionais, novos questionamentos, modo de avaliação de todo o 

processo interno e externo durante e após o projeto; 

- o educador assume o papel de facilitador do processo, com a tarefa de mediar e 

transformar informações em materiais de aprendizagem, movido por uma intenção 

crítica e reflexiva; 

- durante a execução do projeto, é imprescindível a autonomia dos atores, o diálogo 

professo-aluno para estabelecer comparações, inferências e relações, a fim de se dar 

sentido à aprendizagem (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998 apud PRADO, 2011, p. 

96 e 97). 

 

Lüdke apud Silva et al. (2003) cita, entre outras, algumas característica essenciais dos 

projetos didáticos: 

- participação, ativa, dinâmica dos alunos, desencadeando forças em geral inertes no 

modelo tradicional de ensino; 

- construção do conhecimento pela investigação própria dos alunos; 

- articulação entre trabalho individual e coletivo e valorização de atitudes e 

comportamento sociais. 
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- ruptura com o sistema tradicional de disciplinas. 

Como ressalta Prado (2011), a Metodologia de Projetos não é um instrumental 

cartesiano, mas um processo em andamento, incerto e inacabado, como inacabado sempre foi 

o ser humano e o caminho que leva do simples ao complexo, da parte ao todo, do erro ao 

certo, buscando a consonância com os novos paradigmas. 

Assim, os pontos destacados como essências de um projeto não são necessariamente 

rígidos e imutáveis, pois a Metodologia de Projetos é uma proposta educacional baseada na 

cooperação e interação, exigindo flexibilidade de educandos e professores. 

3.2.1.4 Processo avaliativo na Metodologia de Projetos 

 É frequente observarmos que os instrumentos de avaliação nem sempre são os 

indicados para aquilo que se quer medir. Parece que basta preparar um conjunto de perguntas, 

de preferência com detalhes capciosos, para termos uma prova. Isto, talvez decorra da nossa 

percepção histórica de consideramos o resultado de uma avaliação independentemente de sua 

validação. Invariavelmente incluímos na categoria de mal avaliados todos os que discordam 

do método ou modelo utilizado (PRADO, 2011). 

Na Metodologia Tradicional a avaliação é centrada em verificar o que ficou retido na 

memória, não as competências e habilidades desenvolvidas durante o processo. Destarte, não 

faz sentido trabalhar com a Metodologia de Projetos e aplicar uma avaliação meramente 

conteudista. Na Metodologia de Projetos a avaliação deve contemplar a aferição de 

competências, do que se sabe (saber-pensar) e do que se faz (saber-fazer), desde que não 

sejam separadas estas duas atividades, considerando-se a sequência cognitiva (PRADO, 

2011). 

A avaliação na Metodologia de Projetos deve ter um caráter processual, ou seja, deve 

contemplar todo o processo, desde a avaliação diagnóstica até a conclusão do projeto.  Um 

instrumento eficaz em uma avaliação processual é a planilha de acompanhamento, pois, além 

das informações quantitativas como notas e conceitos, ela também pode guardar dados mais 

específicos do aluno, de acordo com seus aspectos qualitativos. 

Segundo Prado (2011), a avaliação na Metodologia de Projetos tem três características 

essenciais: processual, sistêmica e complexa. 

A primeira refere-se à importância de todo processo, como cada ator, na medida de 

suas possibilidades, colaborou e não apenas o produto final esperado. 
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Na visão sistêmica, todas as formas de avaliação são imanentes ao processo, pois elas 

é que diagnosticam/prognosticam a situação e reorientam o sistema, propiciando condições de 

se reformularem ações e corrigir distorções. 

Na terceira, complexidade não é sinônimo de complicado e sim de não padronizado, 

podendo ser entendido como contracorrente ao reducionismo e fragmentação. 

Mesmo que por força das normas que regem o sistema educacional brasileiro exigirem 

atribuir notas ou conceitos, esta não é uma prioridade em Metodologia de Projetos. O que 

importa é que os atores coletivamente compreendam o processo e alcancem níveis mais 

complexos de aprendizagem no decorrer de um processo aberto à incerteza e ao 

indeterminismo. Assim, a avaliação não visa verificar somente o desempenho dos educando, 

mas todos os atores do processo (PRADO, 2011). 

3.2.2 Atividades experimentais no Ensino de Física 

 A importância de realizar atividades experimentais no ensino de Ciências, em 

particular de Física, é fundamental para a aprendizagem de conceitos científicos. Este preceito 

é consenso entre professores, educadores ou pesquisadores da área. Entretanto, observa-se que 

a adoção dessa prática é muito rara por parte da maioria dos docentes, tanto em sala de aula 

quanto em laboratório; na maioria das escolas públicas, é uma prática esporádica, 

assistemática e sem metodologia definida (GASPAR, 2014).  

As primeiras tentativas de utilização de práticas experimentais no ensino de Física 

datam do meado do século XIX, propostas inicialmente na França. Inicialmente a 

metodologia empregada pelos professores era somente expositiva, os laboratórios didáticos 

inexistiam. Os equipamentos construídos artesanalmente eram levados para a sala de aula. 

O uso de equipamentos de demonstração, apresentação e operados pelo professor, 

era a prática didática praticamente exclusiva na maioria das escolas naquela época e 

parte integrante de uma modelo de ensino que, em pedagogia, se costuma chamar de 

ensino tradicional. Ele apresenta três características básicas: o professor detinha a 

autoridade do saber; o aluno mantinha-se em atitude passiva e privilegiava-se o 

cumprimento do currículo (GASPAR, 2014, p.13). 

 

 Com o advento da corrente pedagógica Escola Nova no início do século XX, fortes 

críticas forem feitas a esse modelo. Segundo a Escola Nova, o aluno deve ser um ser ativo na 

construção do conhecimento. Não obstante, esse movimento perdeu força diante do fracasso 

das iniciativas provenientes desta corrente. 
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 No entanto, foi a Physical Science Study Committe (PSSC), comissão formada em 

1956 por renomados físicos norte-americanos visando à reformulação do ensino da Física nos 

Estados Unidos, que trouxe mudanças que tiveram impacto de como se ensinava Física, em 

especial em relação à experimentação. 

O material do PSSC incentivava a participação ativa do estudante através de uma 

ação pedagógica que deveria promover discussões, estimuladas pelo contato com 

questões abertas e com a manipulação experimental. Essa manipulação 

experimental era realizada exigindo que todos os estudantes realizassem o 

experimento ao mesmo tempo. Os kits de experiência eram acompanhados por guias 

que explicavam o funcionamento do equipamento e que forneciam informações 

básicas sobre a atividade, sem, contudo, detalhá- las. Os “guias de laboratório” que 

acompanhavam os experimentos afastavam-se das conhecidas fórmulas “cook-

book” (roteiros prontos para a realização dos experimentos, em que o estudante deve 

seguir instruções detalhadas e sequenciais) (grifo nosso) (UFSC, 2002).  

 

 Apesar de todo o esforço de implantação, os resultados em relação ao PSSC se 

mostraram pouco animadores, tanto nos Estados Unidos quanto nos demais países onde foi 

implantado.  Mesmo não apresentado resultados convincentes, o PSSC foi um marco para o 

ensino da Física, uma vez que, pela primeira vez uma forma exequível de ensinar Física 

diferente do “ensino tradicional” foi implementado.  

 Outros projetos semelhantes ao PSSC, como Projeto Harvard e Nuffield, também não 

obtiveram sucesso. 

 No Brasil, o Projeto de Ensino de Física (PEF), iniciativa do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (USP) em convênio com o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e outras instituições, propôs um texto apresentado em quatro fascículos. No campo da 

experimentação, o PEF trouxe algumas inovações: 

[...] a parte experimental do PEF é integrada no curso, sendo praticamente 

impossível seguir o texto sem realizar as experiências lá especificadas. Assim, o 

equipamento experimental não deve ser encarado como um apêndice acessório ao 

texto, mas com parte integrante do curso, sem o qual ele fica mutilado 

(HAMBURGER e MOSCATI, 1974 apud GASPAR, 2014). 

 

 Todas as tentativas acima apresentadas fracassaram ou os resultados se mostraram 

tímidos diante da realidade das salas de aula. Destarte, mesmo após mais de um século, a 

utilização da experimentação continua sendo um grande desafio. No Brasil, a ausência de 

laboratórios, a má qualidade dos kits experimentais, falta de professores qualificados e com 

carga horária excessiva, exames que contemplam principalmente a memorização, entre outros 

motivos, justificam em parte o insucesso (GASPAR, 2014). 
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 O desinteresse dos alunos nas aulas de Física, em geral, está relacionado às aulas 

expositivas teóricas, onde os estudantes são passivos na construção do conhecimento. Nesse 

sentido, a importância das atividades experimentais para o ensino de Física foi também 

valorizado por Borges (2011, p. 291): 

Por considerar que se trata de um método de aprendizagem que permita a 

mobilização do aprendiz, no lugar da passividade. Acredita que a riqueza das 

atividades experimentais consiste em proporcionar aos estudantes o manuseio de 

coisas e objetos num exercício de simbolização ou representação, para se atingir a 

conexão dos símbolos. 

 

  Partindo do princípio que a aprendizagem se constrói a partir da participação ativa na 

construção do conhecimento, as atividades experimentais vêm para auxiliar e propiciar aos 

professores a chance de verem seus alunos engajados com a disciplina. Villatore e 

Tychanowicz (2008) defendem essa ideia que o experimento constitui um estímulo à 

argumentação dos alunos, que se dá quando eles discordam, apoiam e compartilham opiniões, 

informações e verificações. 

 A ideia central desta proposta didática encontra-se ancorada no ensino de física a partir 

de projetos explorando todo o potencial das atividades experimentais abertas. 

3.2.3 Aprendizagem significativa de Ausubel 

3.2.3.1 Introdução 

 A aprendizagem significativa tem origem na teoria cognitiva de David Ausubel (1918-

2008). Moreira (2011, p.13) traz uma visão da mesma: 

A aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz sabe. 

Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da letra, e não arbitrária significa que a 

interação não é qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento 

especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva. 

 

 Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova 

informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de 

conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação 

com uma estrutura de conhecimento específica, o qual Ausubel chama de subsunçor, existente 

na estrutura cognitiva do indivíduo. Ela ocorre quando a nova ancora-se em conceitos ou 

proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel vê o 

armazenamento de informações no cérebro humano como sendo organizado, formando uma 
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hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a 

conceitos mais gerais, mais inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma 

estruturada hierárquica de conceitos que são representações de experiências sensoriais do 

indivíduo (MOREIRA, 2014). 

 Para Moreira (2011), subsunçor é o nome que se dá a uma é uma estrutura específica a 

qual uma nova informação pode se integrar de maneira substantiva e não arbitrária à estrutura 

cognitiva, que é o conteúdo total de ideias de certo indivíduo e a forma como estão 

organizadas. 

 Segundo Ausubel et al. (1980) a aprendizagem mecânica é imprescindível no caso de 

conceitos completamente  novos para o aprendiz. No mesmo sentido, Moreira (2011), afirma 

que a aprendizagem mecânica é sempre necessária para o sujeito adquirir informações em 

uma área de conhecimento completamente nova para ele. Estas novas informações, adquiridas 

desta forma, irão se transformar em subsunçores para novas aprendizagens que ocorreram de 

forma significativa.  

3.2.3.2 Condições para ocorrência de aprendizagem significativa 

 Moreira (2014) citando Ausubel explica a essência da aprendizagem significativa: 

Segundo Ausubel a essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 

simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e 

não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, algum aspecto de sua estrutura 

cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este aspecto 

relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito, uma 

proposição, já significativo (AUSUBEL, 1978 apud MOREIRA, 2014, p. 163 e 

164). 

   

 Para que ocorra a aprendizagem, segundo Moreira (2011), são necessárias duas 

condições: material de aprendizagem potencialmente significante e o aprendiz apresentar uma 

predisposição para aprender. 

A primeira condição implica que o material de aprendizagem (livros, aplicativos, ...) 

tenha significado lógico (isto é, seja relacionável de maneira não arbitrária e não 

literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante) e que o aprendiz tenha em 

sua estrutura cognitiva ideias-âncora relevantes com as quais esse material possa ser 

relacionado. Quer dizer, o material deve ser relacionável a determinados 

conhecimentos e o aprendiz deve ter esses conhecimentos prévios necessários para 

fazer esse relacionamento de forma não arbitrária e não literal (MOREIRA, 2011, 

p.16 e 17). 

 A segunda refere-se à predisposição à aprendizagem: 

[...] o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar de maneira substantiva e 

não arbitrária o novo material, o novo material potencialmente significativo, à sua 

estrutura cognitiva. Esta condição implica que, independentemente de quão 
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potencialmente significativo seja o material a ser aprendido, ser a intenção do 

aprendiz for simplesmente memorizá-lo, arbitrária e literalmente, tanto o processo 

de aprendizagem como o seu serão mecânicos (ou automáticos). De maneira 

recíproca, independentemente de quão disposto para aprender estiver o indivíduo, 

nem o processo nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o material 

não for potencialmente significativo (MOREIRA, 2014, p.164). 

3.2.3.3 Evidência de aprendizagem significativa 

 Como a ideia central da proposta didática do trabalho que compõe esta dissertação é 

proporcionar condições para que o educando tenha uma aprendizagem significativa, uma 

atividade complexa para o professor é verificar se ocorreu aprendizagem significativa ou 

simples memorização. Moreira (2014), dissertando sobre o tema na visão Ausubel, propõe 

uma saída: 

De acordo com Ausubel, a compreensão genuína de um conceito ou proposição 

implica a posse de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Porém, 

ao se testar essa compreensão simplesmente pedindo para o aluno que diga quais os 

atributos essenciais de um conceito ou os elementos essenciais de uma proposição, 

pode-se obter apenas respostas mecanicamente memorizadas. Ele argumenta que 

uma longa experiência em fazer exames faz com que os estudantes se habituem a 

memorizar não só proposições e fórmulas, mas também causas, exemplos, 

explicações e maneiras de resolver “problemas típicos”. Propõe, então, que ao 

procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a 

“simulação da aprendizagem significativa” é formular questões e problemas de uma 

maneira nova e não familiar, que requeira máxima transformação do conhecimento 

adquirido. Testes de compreensão, por exemplo, devem, no mínimo, serem 

fraseados de maneira diferente e apresentados em um contexto de alguma forma 

diferente daquele originalmente encontrado no material instrucional (MOREIRA, 

2014, p.164 e 165). 

 Assim, segundo Moreira, para verificarmos de fato se houve uma aprendizagem 

significativa e não uma aprendizagem mecânica disfarçada, basta avaliarmos os estudantes 

mediantes questões e situações-problema que estejam num contexto diferente do encontrado 

no material instrucional de forma que o estudante precisará realizar uma transformação do 

conhecimento adquirido para poder solucionar o problema. 
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4 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO 

4.1 INTRODUÇÃO 

 Em todos os fenômenos físicos estão envolvidos apenas quatro tipos de interações 

fundamentais, representadas por quatro diferentes forças: a força gravitacional, a força 

eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A interação eletromagnética, no 

domínio macroscópico que nos é familiar, é a mais importante interação, pois é responsável 

por quase todos os fenômenos físicos e químicos (NUSSENZVEIG, 1997).  

 No presente capítulo será apresentado um breve histórico da vasta área da física que 

compõe o Eletromagnetismo e a fundamentação dos conteúdos dos projetos desenvolvidos: 

circuitos elétricos, lei de indução de Faraday e equações de Maxwell.  

4.2 HISTÓRICO DO ELETROMAGNETISMO  

 O filósofo grego Tales de Mileto (624-546 a. C.) fez, provavelmente, a primeira 

observação sobre um fenômeno elétrico ao atritar um bastão de âmbar (elektron, em grego) 

com um pedaço de lã, e notar que o mesmo atraía corpos leves em sua proximidade 

(BASSALO, 2007). 

 Entretanto, até o fim do século XVIII, eletricidade e magnetismo eram pouco mais que 

curiosidades de laboratório, sem qualquer interconexão conhecida. Ao contrário de outras 

áreas da Física, onde o desenvolvimento teórico teve um papel central, o estudo da 

eletricidade e do magnetismo ficou restrito a uma sucessão de descobertas experimentais 

esparsas até o início do século XIX. 

 A história da eletricidade inicia-se no século VI a.C. Nesta época  os gregos  já faziam 

certas observações de fenômenos elétricos: quando o âmbar (élektron em grego) era atritado 

com lã ou pele de animal corpos de pequeno tamanho, tinha a propriedade de atrair pequenos 

objetos. Este fenômeno é hoje interpretado pelo aparecimento na superfície do âmbar, sob o 

efeito da fricção, de uma carga elétrica responsável por essa atração (BEM-DOV, 1996).  

 As experiências utilizando uma agulha imantada, conduzidas pelo sábio chinês Chen 

Koua no século XI, levaram a descoberta da bússola. No século XIII, Pierre Pèlerin de 

Maricourt descobriu que a força atrativa do ímã está concentrada em dois pontos, chamados 

“polos” que se orientam espontaneamente um para o norte e outro para o sul da esfera 

terrestre. Em 1600, William Gilbert publicou uma série de descobertas, destacando-se entre 
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elas a atração dos polos opostos de dois ímãs e a repulsão dos polos idênticos. Ele chegou até 

a propor a hipótese de que o ímã não exerce uma ação direta a distância e sim emite correntes 

fechadas   (effluvia) que, ao retornar a ele, arrastam consigo os objetos metálicos (BEM-

DOV, 1996).  

 O estudo sistemático dos fenômenos elétricos só se iniciou em 1672, quando Otto von 

Guericke projetou e construiu a primeira máquina eletrostática. Esta máquina, constituída 

basicamente de um globo de enxofre que podia ser girado e atritado com as mãos, produzia 

uma quantidade relativamente grande de carga, permitindo assim a realização de experiências 

de eletricidade (BEM-DOV, 1996).  

 Em 1729, Stephen Gray descobriu a transmissão da eletricidade de um corpo para 

outro e distinguiu os materiais entre isolantes e condutores. A partir dessa descoberta, a 

eletricidade foi identificada a um fluido imponderável contido nos corpos, à imagem do 

calórico. Duas opiniões, contudo, se opunham a esse respeito. Uma era a de Charles François 

Du Fay que, em 1773, distinguiu entre eletricidade “vítrea", obtida pela fricção do vidro, e 

eletricidade “resinosa”, obtida por fricção do âmbar ou resina. Tal como os polos magnéticos, 

os corpos dotados de uma de uma eletricidade do mesmo tipo se repelem, ao passo que 

aqueles dotados de eletricidades contrárias se atraem. A outra opinião era de Benjamin 

Franklin que, em 1747, afirmou que a natureza encerra apenas um só tipo de “fluido elétrico”; 

este está presente em todos os corpos, não é jamais criado ou destruído, conservando-se ao 

passar de um corpo a outro. Considerando que os dois tipos de eletricidade de Du Fay 

traduziam simplesmente um excedente ou um défit desse fluido único, Franklin identificou 

arbitrariamente a eletricidade vítrea a um excedente de fluido, isto é, a uma carga elétrica 

positiva. Essa convenção complica até hoje a vida dos secundaristas que aprendem que a 

corrente em um metal é um fluxo de elétrons, portadores de carga negativa, e que o sentido da 

corrente, corresponde ao movimento das cargas positivas, é o inverso do sentido do 

deslocamento dos elétrons (BEM-DOV, 1996). 

 A discussão em torno da natureza das cargas elétricas procrastinou por mais de dois 

séculos, sendo aparentemente ultrapassada somente por físicos contemporâneos, que afirmam 

que os átomos dos corpos carregados negativamente têm excesso de elétrons e os átomos dos 

corpos carregados positivamente têm carência de elétrons. 

 No século XVIII, com o aperfeiçoamento de máquinas que produziam cargas elétricas 

a partir da máquina Guerricke, tornaram-se comuns apresentações públicas de fenômenos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_eletrost%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enxofre
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elétricos. Desse modo, a eletricidade despertou grande interesse, não apenas dos cientistas, 

mas também do grande público. Também em meados do século XVIII alguns físicos tentaram 

explicar as forças elétrica e magnética a partir da lei da gravitação universal proposta por 

Newton. 

 Em 1746, em Leiden na Holanda, o professor Pieter van Musschenbroek estava 

tentando introduzir carga elétrica em um recipiente de vidro, ligada a um cano metálico 

carregado, através de um fio metálico mergulhado na água. Um assistente segurava o 

recipiente enquanto Pieter o carregava com uma máquina de Guerricke. Quando o estudante 

esbarrou no cano com a outra mão, levou um violento choque elétrico. Repetiram a 

experiência, trocando os papéis, e Pieter levou um choque ainda maior (NUSSENZVEIG, 

1997). 

 Em 1761, o físico e matemático suíço Leonhard Euler (1707-1804) chamou de éter a 

matéria elétrica responsável pelos fenômenos elétricos, e afirmou ainda tratar-se de fluido 

mais sutil e elástico que o ar (BASSALO, 2007). 

 Em 1780, Luigi Galvani observou que quando se aplicava um potencial elétrico ao 

corpo de uma rã que estava sendo dissecada em duas placas de metais, as patas da rã se 

contraiam fortemente. Estas observações o levaram a concluir que a eletricidade era inerente 

ao próprio corpo do animal, sendo denominada eletricidade animal. Mas, Alessandro Volta, 

que estudou o fenômeno, compreendeu que ele ficava na verdade circunscrito entre as duas 

placas metálicas e que o corpo da rã se comportava como um simples aparelho de medida. 

Para reproduzir e amplificar esse efeito, Volta construiu um dispositivo superpondo um 

grande número de placas de zinco, de cobre e de papelão embebidas em ácido. Foi a primeira 

pilha elétrica (BEM-DOV, 1996). 

 Em 1785, o físico francês Charles Augustin Coulomb (1736-1806) publicou um 

trabalho no qual registrou o resultado de suas experiências sobre as forças elétricas. Assim, 

usando uma balança de torção, que havia construído em 1784, demonstrou que a força de 

repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto de suas 

quantidades de carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus 

centros. Ainda como resultados dessas experiências, Coulomb observou que a carga elétrica 

se situa na superfície externa de um condutor e que sua distribuição estática depende de sua 

curvatura; e mais ainda, que o ar não era um isolante ideal (BASSALO, 2007). 
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 Também merecem realce os trabalhos do físico e matemático Johann Friedrich Karl 

Gauss que, em 1813, demonstrou um teorema envolvendo integrais de superfícies e de 

volume, segundo o qual, na linguagem atual, o fluxo de um vetor através de uma superfície 

que envolve um determinado volume pode ser calculado através de uma integral de volume 

daquele vetor (BASSALO, 2007). 

 Dando continuidade ao desenvolvimento histórico do Eletromagnetismo, em 1820 o 

físico dinamarquês Hans Christian Oersted apresentou os resultados de um de seus trabalhos 

numa reunião da Academia de Ciências da França, em Paris, no qual verificou que, ao colocar 

uma bússola sob um fio elétrico, a agulha se desviava quando se fazia passar uma corrente 

pelo fio. A partir dessa observação foi possível estabelecer a conexão entre a corrente elétrica 

e os fenômenos magnéticos (BEM-DOV, 1996). 

 Em 1828, o matemático George Green (1793-1841) publicou o livro An Essay on the 

Application of Mathematical Analysis to Theories of Electricity and Magnetismo, no qual 

demonstrou dois teoremas envolvendo integrais de superfície e de volume (BASSALO, 

2007). 

 Inspirado nos resultados apresentados por Oersted, André Marie Ampère, jovem físico 

e matemático francês, semanas seguinte à reunião da Academia de Ciências francesa, 

apresentou uma série de precisas experiências que demonstraram que a corrente elétrica não 

só cria um campo magnético que desvia a bússola, como também influenciava no 

magnetismo. Segundo Bem-Dov (1996), Ampère deduziu de seus estudos que, longe de ser 

um fenômeno autônomo, o magnetismo resulta da presença de uma corrente elétrica; 

interpretou ainda a ação do ímã comum pela existência, na matéria imantada, de correntes 

permanentes que exerceriam forças atrativas e repulsivas sobre correntes homólogas de um 

segundo ímã. Ampère tentou então descrever essas forças com a ajuda de um modelo 

newtoniano, substituindo as partículas em interação por fios retilíneos condutores. Entretanto, 

os esforços empreendidos nesse sentido por Ampère e seus continuadores redundaram em 

fracasso. 

 O problema das correntes em ímãs permanentes proposto por Ampère só foi superado 

pela utilização do conceito de campo introduzido pelo brilhante experimentador Michael 

Faraday. 

As pesquisas experimentais sobre eletricidade, que Faraday começou a publicar em 

1832, contêm inúmeras descobertas fundamentais: eletroquímica, a constante 

dielétrica, paramagnetismo e diamagnetismo, o efeito Faraday em magneto-ótica, e 
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muitas outras. Foi ele quem criou a imagem das linhas de força, que usava 

constantemente, raciocinando de forma totalmente intuitiva (NUSSENZVEIG, 1997, 

p.161).   

 Em 1831, Faraday enrolou um fio de cobre ao redor de um bloco de madeira, 

inserindo um galvanômetro no circuito. Inicialmente não observou nenhuma influência no 

galvanômetro pelo campo magnético gerado pela corrente estacionária devido à bateria. 

Entretanto, Faraday notou uma deflexão no galvanômetro ao ligar ou desligar a chave do 

circuito. “A variação do campo induziu uma corrente elétrica”. Em 1832, o físico americano 

Joseph Henry, independente de Faraday, chegou a resultados semelhantes. Posteriormente, 

Faraday encontrou uma relação matemática que expressa quantitativamente à lei da indução 

eletromagnética. 

 Em 1833, o matemático inglês Robert Murphy (1806-1843) publicou o livro intitulado 

Elementary Principles of the Theories of Eletricity, Heat and Molecular Actions, no qual 

apresentou a notação de Δ para representar o operador Laplaciano (BASSALO, 2007). 

  O físico russo, Heinrich Lenz, também celebre experimentador, em 1834 chegou a 

uma interpretação ao sinal negativo (-) da lei da indução, “O sentido da corrente induzida é 

aquele que tende a se opor à avaliação do fluxo através da espira” (NUSSENZVEIG, 1997). 

 Apesar de Faraday jamais ter conseguido explicar a natureza das linhas de campo, a 

ideia de campo por si só foi uma grande inovação para época. Entretanto, o conceito de éter 

ganhou força com a concepção de campo introduzida por Faraday. Destarte, os cientistas 

partidários do éter concebiam o espaço todo preenchido por esse meio, o éter, no qual as 

vibrações luminosas se propagavam. A partir de então, os físicos concentraram esforços para 

unificar esses dois conceitos. 

  Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) formulou em 1847 duas leis, chamadas leis de 

Kirchhoff, sobre correntes e tensões elétricas, que permitiam a resolução, juntamente com a 

lei de Ohm, de circuitos elétricos complexos, que antes dificilmente poderiam ser resolvidos. 

Mesmo que até o século XIX grande parte dos avanços tecnológicos tivesse sido 

consequência de descobrimentos empíricos levados a cabo por homens de grande habilidade 

experimental, no campo do conhecimento elétrico, o desenvolvimento tecnológico foi 

derivado mais das pesquisas científicas. É possível estabelecer uma divisão nítida entre a 

ciência da eletricidade e a utilidade industrial dos conhecimentos científicos. Logo após o 

descobrimento de Faraday, ao cabo de pouco tempo já se vendia gerador eletromagnético para 
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o público. Se pessoas como Faraday não tinham tino de transformar os conhecimentos 

eletromagnéticos nos seus usos práticos, não foi difícil para outros absorveram seus 

ensinamentos e construir equipamentos úteis à sociedade da época (BASSALO, 2007). 

 Os trabalhos de  Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) deram origem ao telégrafo 

quando em 1835 construiu finalmente seu primeiro protótipo funcional de um telégrafo, 

pesquisando-o até 1837, quando finalmente passou a dedicar-se inteiramente ao seu invento. 

Em meados de 1838 finalmente estava com um código de sinais realmente funcional, 

chamado código Morse. A invenção do telégrafo contribuiu significativamente ao 

desenvolvimento do Eletromagnetismo, uma vez que, muitos cientistas trabalharam com o seu 

aperfeiçoamento. Entre eles: Wilhelm Weber, Karl Friedrich Gauss, Werner von Siemens e 

Charles Wheatstone (BASSALO, 2007). 

 O telégrafo foi muito importante porque forneceu muita ajuda aos usos posteriores da 

eletricidade. Para tanto, necessitou de materiais importantes, requeridos pelos laboratórios de 

experimentação elétrica, tais como: baterias, terminais, isolantes, condutores de diversos tipos 

e outros materiais, impulsionando assim as pesquisas tecnológicas. O telégrafo ajudou até a 

construção de medidores mais baratos. 

 Embora os princípios do transformador fossem conhecidos desde 1831, com Faraday, 

ninguém havia se aventurado a usá-lo da maneira proposta nos fins do século XIX. Marcel 

Deprez (1853-1918) fez a primeira transmissão de energia por alta tensão em 1882, baseando-

se nos princípios da indução e no uso do transformador. Galileo Ferraris (1847-1897) e 

Nikola Tesla (1856-1943), este croata americano, inventaram o motor assíncrono, um motor 

que tipicamente usa a corrente alternada e de bem simples construção. Quando Tesla chegou 

aos Estados Unidos, em 1884, no ambiente dos engenheiros elétricos havia uma "batalha de 

correntes" entre Thomas A. Edison a favor da corrente contínua, e George Westinghouse, pela 

corrente alternada (BASSALO, 2007). 

 Tesla, através de suas extraordinárias invenções, definiu a discussão em favor da 

corrente alternada. Com a atuação de Tesla, na Exposição de Frankfurt de 1891, consagrou a 

vitória da corrente alternada sobre a corrente contínua. Em 1893 houve uma mudança radical 

quando George Westinghouse (1846-1914), engenheiro e metalúrgico americano, utilizou os 

primeiros geradores hidroelétricos de corrente alternada instalados nas cataratas de Niágara 

(BASSALO, 2007). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse
https://pt.wikipedia.org/wiki/1835
https://pt.wikipedia.org/wiki/1837
https://pt.wikipedia.org/wiki/1838
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
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 Apesar de um grande desenvolvimento experimental, o Eletromagnetismo carecia de 

uma fundamentação teórica mais sólida James Clerk Maxwell (1831-1879) incumbiu-se da 

desta façanha, ao propor uma unificação: 

Retomando o conceito de campo de Faraday, ele construiu um modelo de éter 

eletromagnético como vetor das influências elétricas e magnéticas, no qual as linhas 

de campo eram constituídas por finos tubos elásticos que giravam no mesmo sentido 

em torno do seu eixo. A força centrífuga resultante dessa rotação provocava a 

dilatação e a repulsão mútua desses tubos, ao passo que essa dilatação acarretava seu 

encurvamento. Para que os tubos pudessem girar no mesmo sentido, Maxwell 

introduziu entre eles pequenos rolamentos que giravam em sentido oposto. As 

diversas deformações que apareciam assim nesse sistema elástico formavam campos 

elétricos e magnéticos. Embora o modelo de Maxwell fosse complexo de mais para 

que se pudesse ver nele uma descrição realista da natureza, ele apresentava uma 

vantagem importante: seu comportamento podia ser deduzido da mecânica 

newtoniana dos materiais elásticos. Além disso, ele permitia derivar as equações dos 

campos gerados por uma carga ou corrente elétrica. Essas equações, que explicavam 

fenômenos conhecidos, admitiam também soluções que prediziam fenômenos 

novos. Estas correspondiam a vibrações periódicas que, emitidas por correntes 

elétricas alternativas, transportavam uma energia de um ponto a outro do espaço. 

Quando Maxwell calculou a velocidade de deslocamento dessas ondas, introduzindo 

em suas soluções o valor de constantes elétricas e magnéticas conhecidas, obteve um 

resultado familiar: 300.000 quilômetros por segundo, isto é, a velocidade da luz. Ao 

determinar em seguida outras características dessas ondas, contatou que também 

elas correspondiam às propriedades já conhecidas da luz (BEM-DOV, 1996, p. 101). 

 

 A natura ondulatória da luz já era aceita na época Maxwell. Além do mais, como 

Faraday, Maxwell suspeitava que o éter luminoso e o éter eletromagnético eram idênticos. 

Estando assim em condições de propor uma solução convincente para o secular problema da 

natureza da luz, ele afirmou que a luz é uma onda que se propaga no éter eletromagnético, 

integrando desse modo em uma única teoria fundamental a ótica, a eletricidade e o 

magnetismo. Foi um feito comparável à mecânica de Newton (BEM-DOV, 1996). 

 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) propôs-se, em 1888, a verificar 

experimentalmente a teoria de Maxwell através da geração de oscilações elétricas controladas 

em um circuito elétrico. Segundo as equações de Maxwell, essas oscilações deviam gerar 

ondas eletromagnéticas análogas, em essência, às ondas luminosas. Como essas ondas eram 

geradas por aparelhos de dimensões relativamente grandes, seus comprimentos de onda 

deviam ser muito superiores aos da luz. A experiência decorreu como Hertz previra: as 

oscilações do circuito fizeram aparecer faíscas na abertura de um segundo circuito a alguns 

metros de distância. As ondas de Maxwell foram transmitidas entre dois circuitos com a 

energia necessária à criação de faíscas (NUSSENZVEIG, 1997). Assim, Hertz verificou de 
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forma experimental a existências das ondas eletromagnéticas descobertas teoricamente por 

Maxwell. 

 Além de gerar artificialmente ondas eletromagnéticas e mostrar que elas se movem 

com velocidade c, Hertz também demonstrou que elas se refletiam em superfícies metálicas 

da mesma forma que a luz num espelho, obedecendo as mesmas lei da refração da luz. 

Também demonstrou com efeitos de focalização e de interferências, evidenciando assim a 

natureza “luminosa” das ondas eletromagnéticas. 

 O trabalho de Hertz também levou ao descobrimento do efeito fotoelétrico que foi 

explicado apenas em 1905 por Albert Einstein, quando então Einstein paradoxalmente expos 

aspectos de partícula de luz, levando a um comportamento dual da luz. 

 As equações de Maxwell continuam válidas, mesmo após o advento da Teoria 

Quântica e da Teoria da Relatividade, embora tenham de ser reinterpretadas. 

4.3 CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 Uma das aplicações práticas mais importantes do Eletromagnetismo é a sua utilização 

em circuitos elétricos, desde aqueles empregados para transmissão e distribuição de potência 

em larga escala até os que fazem parte, por exemplo, da arquitetura de um microcomputador 

(NUSSENZVEIG, 1997). 

  No tratamento teórico de circuitos elétricos, é conveniente representar os seus 

elementos constituintes de forma idealizada. Assim, uma bobina real terá, além de sua 

autoindutância, também resistência (a do fio) e capacitância entre seus terminais, mas é 

conveniente dissociar esses elementos uns dos outros e representá-los em termos de 

“indutância pura” e “capacitância pura”. Os fios condutores que ligam partes do circuito tem 

resistência, mas é conveniente desprezá-la (NUSSENZVEIG, 1997). 

4.3.1 Elementos de circuito 

4.3.1.1 Resistor 

 Os resistores são fabricados basicamente com o objetivo de dissipar energia através do 

efeito Joule e sua resistência é determinada no momento da fabricação, dependendo de fatores 

geométricos e do material com que são feitos (MACHADO, 2000). 

  Um resistor é um elemento de um circuito, representado conforme figura 4.1. 
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                                    Figura 4.1- Representação norte-americana usada para resistor. 

  

 Os resistores podem ser fixos ou variáveis. Neste caso são chamados 

de potenciômetros ou reostatos. Os resistores fixos podem ser fabricados com vários 

materiais: filme carbono, filme metálico, fio metálico. Existem vários modelos de resistores, 

mas na prática, são usados dois tipos de resistores: os resistores de fio, que são formados por 

um fio metálico enrolado sobre uma superfície cilíndrica de material isolante e resistores de 

filme carbono que também possuem um suporte cilíndrico isolante, sobre o qual é depositada 

uma fina camada de carvão. Nos terminais são fixados os terminais metálicos. Os resistores 

de carvão, figura 4.2, são classificados de acordo com um código de cores colocado em sua 

superfície, contendo 4 (quatro) ou 5 (cinco) faixas coloridas indicando a sua resistência. 

 

 

                 Figura 4.2- Código de cores de um resistor. 

 

4.3.1.2 Capacitor 

 Um capacitor, representado em um circuito pelo símbolo da figura 4.3, é um conjunto 

de 2 peças metálicas chamadas placas, na qual armazena uma carga positiva Q  e a outra uma 

carga negativa Q  de mesma intensidade. Considerando que entre os terminais existe uma 

diferença de potencial V, define-se capacitância C por: 

C

Q
V                                                              (4.1)                         

https://pt.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reostato
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                 Figura 4.3- Representação de um capacitor. 

  

 O capacitor tem funções variadas, mas uma das principais é de armazenar energia 

elétrica. Imaginamos que um capacitor inicialmente descarregado seja carregado transferindo 

a carga total Q desde uma das armaduras até a outra. A energia gasta neste processo é igual a 

energia armazenada no capacitor. A energia total é dada por: 

C

Q
CVU

22

1 2
2                                                  (4.2) 

4.3.1.3 Indutor 

 Um indutor, representado em um circuito pelo símbolo da figura 4.4, é o elemento 

idealizado dentro do qual o campo magnético se supõe inteiramente confinado, como num 

solenoide infinito, e de resistência desprezível (NUSSENZVEIG, 1997).  

 

                       Figura 4.4- Representação de um indutor. 

  

 Assim, em um indutor, há armazenamento de energia, sob a forma de energia 

magnética. A energia armazenada no indutor de indutância L  é 

2

2

1
LIU                                                             (4.3) 

4.3.1.4 Gerador ou bateria 

 Um gerador é uma fonte de fem  (força eletromotriz)  , representada conforme a 

figura 4.5. Sua função é fornecer energia ao circuito. 

 

                     Figura 4.5- Representação de uma fonte. 
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4.3.1.5 LED (Light Emitting Diode) 

 O LED é um diodo semicondutor (junção P-N) que quando é submetido a diferença de 

potencial elétrico emite luz visível, vindo dai o seu nome: LED (Diodo Emissor de Luz). 

A luz não é monocromática, mas consiste de uma banda espectral relativamente estreita e é 

produzida pela recombinação elétron-buraco. O processo de emissão de luz pela aplicação de 

uma fonte elétrica de energia é chamado eletroluminescência. Um LED é representado em um 

circuito conforme a figura 4.6. 

 

 

                    Figura 4.6- Representação de LED. 

4.4 LEIS DE KIRCHHOFF 

 Existem circuitos que não podem ser desmembradas em associações em série ou em 

associação em paralelo de resistores. Para resolver esses problemas e outros mais 

complicados, precisamos das leis de Kirchhoff. Para apresentar a lei de Kirchhoff considere o 

circuito da figura 4.7 (MACHADO, 2000). 

 Para resolver esse circuito e obter as correntes que circulam nos três resistores, 

precisamos da lei de Kirchhoff. A primeira dela diz que a corrente que entra num nó (que é 

um ponto do circuito conectado a vários fios) deve ser igual a que sai dele, o que nada mais é 

que a conservação das cargas aplicada para o nó. Assim temos num nó: 

  saementram ii                                                      (4.4) 

  

                                                          Figura 4.7- Circuito elétrico. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semicondutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monocrom%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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 Portanto, no nó C da figura 4.7 temos: 

321 iii  .                                                           (4.5) 

 Enquanto no nó F achamos 

132 iii  .                                                            (4.6) 

  Comparando as duas equações, vemos que elas são iguais, e a segunda não nos dá 

nenhuma informação adicional. De fato, o número de equações independentes que a primeira 

lei fornece é o número de nós subtraído de uma unidade (MACHADO, 2000). 

 Vejamos agora a segunda lei de Kirchhoff. Ela diz que, se somarmos todas as quedas 

de tensão através de uma malha, o resultado final será nulo, ou seja, 

0
1




n

i

iV .                                                        (4.7) 

 Isso pode ser facilmente entendido se lembrarmos de que a diferença de potencial 

entre dois pontos independe do caminho entre esses pontos, e como demos uma volta 

completa na malha, voltamos ao ponto inicial, o que resulta numa diferença de potencial nula 

entre o ponto final e o ponto inicial, pois ambos são o mesmo ponto (MACHADO, 2000). 

 Podemos agora concluir o problema da figura 4.7. Para a malha ABCDEFA, temos: 

0233111   iRiR  .                                               (4.8) 

 Para a malha ABCFA, temos: 

022111  iRiR  .                                                   (4.9) 

 Por fim, para a malha CDEFC, temos: 

022233  iRiR    .                                               (4.10) 

 Combinando as equações 4.5, 4.6, 4.8 e 4.8 é possível se obter os valores das correntes 

que atravessam cada resistor. 

4.5 PONTE DE WHEATSTONE 

 A ponte de Wheatstone é um dos meios utilizados para a medida de resistências 

elétricas. Ela é um circuito na forma de losango, como mostra a figura 4.8. 
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Figura 4.8- Ponte de Wheatstone. 

  

 Na ponte de Wheatstone, uma diferença de potencial conhecida é aplicada aos pontos 

A e C, de modo que circulam correntes pelos ramos do circuito. O resistor Rx é o único 

resistor desconhecido, e o resistor R2 é um resistor variável, chamado de reostato, cuja 

resistência pode ser modificada pelo experimentador. 

 Para que a resistência desconhecida seja determinada, a resistência do reostato é 

variada até que o galvanômetro não indique mais passagem de corrente pelo ramo onde ele 

está, o que significa que os potenciais nos pontos D e B são iguais. Além disso, temos 

também i1= i4 e i2= i3. As quedas de tensão nos quatro resistores são dadas por: 

11, iRV CA   ;                                                      (4.11) 

22, iRV DA  ;                                                       (4.12) 

14, iRV BC   ;                                                        (4.13) 

23, iRV BD  ;                                                         (4.14) 

 Como os potenciais nos pontos D e B são iguais, combinando as equações, temos: 

 321 RRRR x  .                                                       (4.15) 

 

4.6 LEI DE INDUÇÃO DE FARADAY 

 As primeiras observações quantitativas relacionando campos elétricos e magnéticos 

dependentes do tempo foram feitas por Michael Faraday, em 1831, em experiências sobre o 

comportamento de correntes em circuitos colocados em campos magnéticos variáveis com o 
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tempo. Faraday observou que uma corrente transiente é induzida num circuito quando: (a) 

uma corrente permanente de um circuito adjacente é desligada ou ligada; (b) um circuito que 

lhe é adjacente, portador de uma corrente permanente, se move em relação a ele; (c) um ímã 

permanente é introduzido ou retirado do espaço onde se localiza o circuito. Não há fluxo de 

corrente, a menos que ocorram variações em correntes adjacentes ou que haja movimento 

relativo. Faraday interpretou as correntes transientes como devidas a um fluxo magnético 

acoplado ao circuito. O fluxo variável induz no circuito um campo elétrico, e a integral 

curvilínea deste campo é a força eletromotriz  . Esta força eletromotriz provoca um fluxo de 

corrente (JACKSON, 1999). 

 

 

                                            Figura 4.9- Espira num campo magnético. 

 

 Para descrever a lei de Faraday em termos matemáticos quantitativos, consideremos 

uma única espira C imersa num campo magnético �⃗�  conforme mostra a figura 4.9. O fluxo de 

campo magnético 𝐹 através da espira é dado por: 

dSnBF
S



  .                                                    (4.16) 

onde S é superfície limitada pela curva C orientada. O fato de que F só depende de C, e não da 

escolha de S, decorre de ser 0






 dSnB  para qualquer superfície fechada  . 
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Sendo R a resistência da espira ôhmica C, a lei de Faraday pode então ser enunciada em 

termos da corrente i induzida em C quando o fluxo F varia com o tempo (NUSSENZVEIG, 

1997): 

dt

dF

R
i

1
 .                                                     (4.17) 

 A existência dessa corrente na espira está associada a uma força eletromotriz  dada 

por  

dt

dF
Ri  .                                                     (4.18) 

 Sendo a fem resultado de uma corrente induzida no circuito, podemos escrevê-la 

como: 



  ldE
C

 .                                                    (4.19) 

 O sinal menos (-) na equação da equação 4.18 traduz a lei de Lenz e estabelece que a 

corrente induzida na espira C é sempre num sentido tal que se opõe à modificação do vetor 

campo magnético  �⃗� , ou seja, se opõe ao que a criou. 

 Combinando as equações 4.16, 4.18 e 4.19, obtemos que: 

dSnB
dt

d
ldE

SC



  .                                        (4.20) 

 Aplicando-se agora o teorema de Stokes na equação acima, temos que: 

0








t

B
E .                                                    (4.21) 

  As equações 4.20 e 4.21 representam a terceira lei de Maxwell, estando a 

primeira na forma integral e a segunda na forma diferencial. 

4.6 EQUAÇÕES DE MAXWELL 

4.6.1 A eletrodinâmica antes de Maxwell 

 Mesmo não escritas dessa forma compacta, como serão apresentadas a seguir, já eram 

familiar antes do trabalho de Maxwell as seguintes relações (GRIFFITHS, 2011): 
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 0

1




E   (lei de Gauss da eletrostática);                          (4.22)                                                                                       

0


B  (lei de Gauss do magnetismo);                              (4.23) 

t

B
E









 (lei de Faraday);                                         (4.24) 



 JB 0  (lei de Ampère).                                         (4.25) 

Onde 


E ,  , 0  e 0  são, respectivamente, o vetor campo elétrico, a densidade volumétrica 

de carga elétrica, a permeabilidade magnética no vácuo e permissividade elétrica no vácuo. 

 Entretanto, estas equações apresentam uma incoerência. Para ver isto, vamos aplicar o 

operador divergente na equação 4.24, temos: 

)()(




























 B

tt

B
E .                              (4.26) 

 O lado esquerdo é zero porque o divergente de um rotacional é nulo; o lado direito é 

zero em virtude da equação 4.23. Mas, quando se faz o mesmo processo na equação 4.25, 

obtemos que: 

)()( 0



 JB  .                                         (4.27) 

 Novamente o lado esquerdo da equação acima tem de ser zero, mas o lado direito, em 

geral, não é. Para correntes estacionárias, o divergente de 


J  é nulo, mas, evidentemente, 

quando vamos além da Magnetostática, a lei de Ampère não pode estar certa (GRIFFITHS, 

2011). 

4.6.2 Como Maxwell corrigiu a lei de Ampère 

  O problema está do lado direito da equação 4.27, que deveria ser zero, mas não é. 

Aplicando a equação da continuidade, equação 4.28, e a lei de Gauss, o termo violador pode 

ser reescrito: Combinando 𝜀0
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡 
⁄  com 



J , na lei de Ampère, eliminaria na medida exata o 

divergente extra:  
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J






 
                                                            (4.28)                               

 
































t

E
E

tt
J 00 )( 


                                 (4.29) 

t

E
JB









000   .                                                (4.30) 

 Essa modificação não altera nada no que se refere à Magnetostática: quando 


E  é 

constante, continuamos tendo 


 JB 0 . De fato, o termo de Maxwell é difícil de ser 

detectado experimentalmente, onde ele tem de competir com o 


J  para ser reconhecido 

(GRIFFITHS, 2011). 

 Finalmente, as equações fundamentais do Eletromagnetismo, após os trabalhos de 

Maxwell, são dadas por: 


 0

1




E  (lei de Gauss da eletrostática);                                   (4.31) 

0


B  (lei de Gauss do magnetismo);                                   (4.32) 

t

B
E









 (lei de Faraday);                                       (4.33) 

t

E
JB









000   (lei de Ampère-Maxwell).                         (4.34) 

A primeira equação de Maxwell recebe o nome lei de Gauss, em homenagem ao seu 

criador, o físico e matemático Carl Friederick Gauss. Ela estabelece a relação entre carga 

elétrica e campo elétrico. A segunda equação evidencia a impossibilidade de existência de 

monopolo magnético, ou seja, não existe polo sul ou polo norte isolado. Além disso, afirma 

que as linhas de campo magnético são contínuas, ao contrário das linhas de campo elétrico, 

que se iniciam nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas. A terceira equação 

recebe o nome de lei da Faraday e diz que um campo magnético variável produz um campo 

elétrico induzido. Por fim, a quarta equação estabelece que um campo elétrico variável ou 

uma corrente elétrica produz um campo magnético induzido.  
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

5.1 INTRODUÇÃO 

 As pesquisas em ensino de Física, em sua maior parte, são concentradas nas 

universidades, distante da realidade educacional vivida por professores e alunos do Ensino 

Básico. O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física terá um papel fundamental 

nesta aproximação de Academia e Ensino Básico. 

Seguindo o enfoque destacado no parágrafo anterior, o curso de mestrado profissional 

nos colocou diante deste grande desafio: um produto educacional que possua identidade 

própria e que possa efetivamente ser usado por outros professores de Física da Educação 

Básica.  

 Existem várias propostas que buscam melhorar a qualidade do ensino da Física, 

entretanto, a sua aplicação não é imediata e/ou complicada. Nesse sentido, a ideia central 

deste produto educacional é a aplicabilidade, tomando-se extremo cuidado para que as 

atividades aqui propostas sejam: 

 - contextualizadas; 

 - exequíveis; 

 - atrativas. 

 Para atender o exposto no parágrafo anterior, o nosso produto educacional consiste em 

uma mídia (DVD), figura 5.1, composta de 12 (doze) projetos didáticos de Eletromagnetismo 

e sugestões de como desenvolvê-los a luz da Metodologia de Projetos. O estudo dos 

fenômenos elétricos e magnéticos é dirigido a partir da compreensão dos fenômenos físicos 

observados em práticas experimentais abertas, utilizando uma metodologia própria proposta 

para este fim. O planejamento, a fundamentação teórica e a execução dos projetos didáticos 

permitem o entendimento dos fenômenos eletromagnéticos presentes nos equipamentos 

elétricos usados em nosso cotidiano, desde aqueles de uso doméstico ao industrial e de 

pesquisa aplicada. Ao mesmo tempo, o estudante desenvolve competências para articular, 

integrar e sistematizar fenômenos e teorias do Eletromagnetismo com outras áreas da Física e 

de outras Ciências. 
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          Figura 5.1- Mídia contendo os projetos de Eletromagnetismo.  

  

 Na Metodologia de Projetos aqui proposta para o ensino de Eletromagnetismo não faz 

sentido a fragmentação do currículo como atualmente é no Ensino Médio, entretanto, 

geralmente o professor fica preso a um programa de conteúdos que ele deve cumprir durante o 

ano letivo. Então, para que esse trabalho realmente seja útil, o que nos resta é propormos os 

projetos que contemplem todo o conteúdo de Eletromagnetismo: 

 - Eletrostática; 

 - Eletrodinâmica; 

 - Magnetostática; 

 - Indução eletromagnética (Eletrodinâmica). 

 O curso aqui proposto foi dimensionado para uma carga horária de 60 (sessenta) horas. 

Em geral, a disciplina de Física no 3º (terceiro) ano do Ensino Médio tem uma carga horária 

de 80 (oitenta) horas, então recomendamos: 

 - 60 (sessenta) horas para o Eletromagnetismo; 

 - 20 (vinte) horas para a Física Moderna. 

 O conteúdo da mídia na íntegra, contendo todos os projetos, aparece no Apêndice A. 
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5.2 SUGESTÕES PARA APLICAÇÃO DOS PROJETOS 

 Os projetos didáticos no Ensino Médio devem ser elaborados de modo a permitir que o 

aluno adquira e desenvolva determinadas habilidades cognitivas e sociais e sinta-se 

corresponsável pelo seu processo de aprendizagem, apesar do trabalho com projetos não ser 

um instrumental cartesiano, não existindo fórmulas ou receitas a serem seguidas, mas algumas 

etapas são importantes. 

5.2.1 Avaliação diagnóstica 

 Neste momento é importante o professor comunicar que as respostas da avaliação 

diagnóstica serão imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto, assim deve ser feita 

com responsabilidade. As questões da avaliação diagnóstica devem evidenciar as maiores 

dificuldades da turma para serem posteriormente trabalhadas e também os pontos fortes para 

serem explorados. 

5.2.2 Momento da motivação 

 Criar um clima de envolvimento e interesse no grupo, e em cada pessoa, sobre o que 

está sendo trabalhado na sala de aula. Ou seja, reforçar a consciência de aprender do grupo 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).  

 A motivação pode ser feita a partir de excelentes vídeos existentes no site de 

compartilhamento de vídeos YouTube, exemplos de aplicações tecnológica, situações do dia a 

dia, excursão, visita técnica, etc. 

5.2.3 Apresentação do projeto 

 Neste momento o professor deve fazer uma breve apresentação da sugestão de projeto. 

É importante o educador deixar esclarecido que a proposta de construção experimental é 

apenas uma sugestão para orientar o trabalho, cabendo aos grupos melhorá-la. 

5.2.4 Formação dos grupos  

 O trabalho de grupo é uma estratégia implícita à aprendizagem por projetos. Para isso, 

os alunos têm que o ver como um conjunto de pessoas que interagem têm consciência umas 

das outras e se percepcionam como um grupo (CASTRO; RICARDO, 1993).  Esta é outra 
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etapa importante ao iniciar um projeto didático, uma vez que, é nesse momento que se pode 

explorar a aprendizagem cooperativa que: 

 - Desenvolve a liderança;  

 - Cria uma relação positiva entre alunos e professores;  

- Estimula o pensamento crítico e ajuda os alunos a clarificar as ideias através do 

diálogo;  

- Desenvolve a competência de comunicação oral;  

- Melhora a recordação dos conteúdos;  

- Cria um ambiente ativo e investigativo; 

- Diminui individualismo.  

 É comum atividades em grupos, mas cada estudante trabalha individualmente, não 

discutem entre si, fracionam as atividades entre os integrantes, desse modo, perde o contexto 

da atividade, tornando algo mecânico e sem significado.  

 Há uma série de autores com trabalhos completos na área de aprendizagem 

cooperativa, mas alguns cuidados tomados pelo professor no momento de proposição da 

atividade são suficientes: 

- Oriente sobre a importância da participação de todos na atividade; 

- Deixe os estudantes se arranjarem em grupos; 

- Seja exigente com o cumprimento do cronograma proposto para a atividade. 

5.2.5 Objetivos  

 É necessário que o educador estabeleça claramente as metas de aprendizagem que 

espera que os educandos desenvolvam e os conhecimentos que permitirão essa conquista. Os 

objetivos subjacentes ao projeto determinam o tipo, a quantidade e o nível de informação a ser 

priorizado.  

5.2.6 Planejamento 

 É essencial construir um cronograma com prazos para cada atividade, delimitando a 

duração total do trabalho. Também é necessário verificar previamente a disponibilidade dos 

recursos e materiais que serão usados, como sites, livros, resistores, multímetros, etc.  
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5.2.7 Orientação 

 Na estratégia de ensino a partir de projetos são os próprios alunos os principais atores, 

pois são eles que realizam as atividades que lhes permitem encontrar as respostas para as suas 

questões, cabendo ao educador o papel de observador, de orientador e de avaliador do 

trabalho dos alunos. 

5.2.8 Construção experimental 

 As atividades experimentais devem ter caráter investigativo, na qual os educandos 

devem ocupar uma posição ativa no processo de construção do conhecimento e que o 

professor deve ser o mediador desse processo. 

 Na atividade experimental de investigação o aluno deve projetar e identificar algo 

interessante a ser resolvido, mas não deve dispor de procedimentos automáticos para chegar a 

uma solução mais ou menos imediata; a solução, na realidade, deve requerer do aluno um 

processo de reflexão e tomada de decisões sobre a sequência dos passos a seguir. O método 

investigativo tem, então, se revelado eficaz no desenvolvimento de aspectos fundamentais 

para a educação científica, tais como a possibilidade de fornecer aos alunos oportunidades 

para o desenvolvimento de habilidades de observação, formulação, teste, discussão, dentre 

outros (OLIVEIRA, 2010). 

5.2.9 Socialização do saber 

 A socialização do saber é um momento de grande aprendizagem, pois o 

compartilhamento dos resultados alcançados estimula os alunos, fazendo-os interagir mais 

entre si e com o educador, melhorando suas habilidades de comunicação. Como resultado, o 

aluno passa a se expressar mais facilmente. 

 Há várias formas de organizar a socialização no final do projeto: 

 - Debate; 

 - Seminário; 

 - Exposição; 

 - Excursão; 

 - Visita técnica; 

 - Mesa redonda. 
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5.2.10 Avaliação 

 A avaliação quando se trabalha com projetos no meio escolar deve contemplar a 

aferição de competências, do que se sabe (saber-pensar) e do que se faz (saber-fazer), desde 

que não sejam separadas estas duas atividades, considerando-se a sequência cognitiva. 

 Nessa perspectiva, a avaliação deve ser processual, ou seja, deve considerar todo o 

processo. O processo avaliativo não deve ser composto por um único instrumento, como, por 

exemplo, somente uma avaliação escrita, como habitualmente usada na Metodologia 

Tradicional.  

Um instrumento eficaz em uma avaliação processual é a planilha de acompanhamento, 

pois, além das informações quantitativas como notas e conceitos, ela também pode guardar 

dados mais específicos do aluno, de acordo com seus aspectos qualitativos. 

As planilhas de acompanhamento são de uso, em sua essência, pessoal e, por isso, 

cada professor pode e deve confeccionar o modelo de planilha de acompanhamento que lhe 

for mais útil. 

5.3 PROJETOS 

5.3.1 Projetos de eletrostática 

5.3.1.1 Pêndulo eletrostático (projeto 1) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para introduzir os conceitos iniciais de carga elétrica, 

processos de eletrização e força elétrica. Em alguns momentos utilizamos palavras no 

imperativo, tais como, faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas 

ideias inicias para os alunos. Assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e 

explorarem ao máximo os fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos 

ou vídeos agrega valor ao trabalho. 

Material: 

 - Um suporte; 

 - Um pedaço de folha de alumínio (o mesmo utilizado na cozinha); 

 - Um pente de plástico ou bastão de vidro ou bastão de plástico; 

 - Um pedaço de lã, flanela ou tecido de algodão; 
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 - Um fio não condutor (linha de nylon ou seda); 

 - Uma bolinha de isopor. 

 

Procedimento 

 A montagem da atividade experimental é conforme a figura 5.2. Após a montar e 

atritar (a umidade no momento das atividades interfere no tempo que as cargas ficam 

acumuladas) o bastão ou pente com a lã ou flanela o experimentador pode explorar várias 

situações: 

 

                                          Figura 5.2- Montagem do projeto 1. 

 

 - Aproximar o pente ou bastão da bolinha sem fazer o contato; 

 - Repita a operação do item anterior, mas envolva a bolinha de isopor com a folha de 

alumínio; 

 - Toque a bolinha envolvida com folha de alumínio com o pente ou bastão; 

 - Repita a operação do item anterior, mas retire o papel a alumínio da bolinha. 

Algumas situações-problemas a serem exploradas: 

 - Explicar o que ocorre quando o bastão ou pente carregado se aproxima da bolinha de 

isopor (envolvida e não envolvida pela folha de alumínio), sem tocá-la. 

 - Explicar as diferenças que ocorrem, com relação às interações elétricas, entre as 

situações da bolinha com e sem a folha de alumínio; 
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 - Utilizar uma tabela da série triboelétrica para explicar a natureza das cargas 

adquiridas pelo atrito; 

 - Explicar o que ocorre quando se toca o bastão ou pente na bolinha com e sem a folha 

de alumínio; 

 - Comparar os efeitos observados com a bolinha com e sem folha de alumínio; 

 - Explicar como podemos usar o pêndulo eletrostático para determinar o sinal da carga 

do material atritado. 

 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

5.3.1.2 Gerador de Van de Graaff (projeto 2) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para introduzir os conceitos de campo elétrico e potencial 

elétrico. Apesar de em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, faça, 

repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os alunos, 

assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao 

trabalho. 

Material: 

 - 1 base de madeira; 

 - 40 cm fios flexível de cobre de 3 mm; 

 - 20 cm de tubo de PVC 40 mm; 

 - 1 T PVC 40 mm; 

 - 1 luva PVC 40 mm; 

 - 1 tampão 40 mm; 

 - 1 correia de borracha (pode ser improvisada com a borracha de uma luva de limpeza, 

não se deve usar borracha da cor preta, pois ela geralmente é condutora); 

 - 1 motor de 12 V DC;  
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 - 1 bateria 12 V ou fonte 12 V; 

 - 1 parafuso; 

 - Cola adesiva para PVC; 

 - 1 rolete de feltro ou teflon; 

 - 1 eixo de aço; 

 - Serra manual, furadeira, cola quente. 

Procedimento 

 A montagem da atividade experimental é conforme a figura 5.3, figura 5.4 e figura 

5.5. A correia de borracha pode ser improvisada a partir da parte do pulso de uma luva de 

borracha utilizada para limpeza. Construa uma pequena “escova” com o fio de cobre superior 

e toque levemente a correia no eixo superior, como mostrado na figura 5.4. A outra 

extremidade conecte a parte interna da lata de refrigerante. Construa outra “escova” com fio 

de cobre inferior e toque levemente a correia no eixo de feltro do motor, depois conecte o fio 

à terra. 

 

 

Figura 5.3-Materias para a montagem do gerador. 
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                      Figura 5.4- Detalhes da montagem do projeto 2. 

 

 

                    Figura 5.5-Gerador de Van de Graaff concluído. 
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Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

 Na fundamentação teórica o estudante deve apresentar os conceitos de campo 

eletrostático, potencial elétrico, histórico do gerador de Van de Graaff, explicar o 

funcionamento do gerador, eletrização por atrito e série triboelétrica. 

Outra sugestão de atividade é apresentar o gerador de van de Graaff em uma feira de 

ciências ou até mesmo na própria escola nos horários de intervalo para que outros estudantes 

também o conheçam. 

5.3.1.3 Garrafa de Leyden ou capacitor primitivo (projeto 3) 

Apresentação 

 A proposta original desta atividade experimental é trazida no livro Teoria do 

Eletromagnetismo de Kleber Daum Machado. O projeto é recomendado para introduzir os 

conceitos de Capacitores. Em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, 

faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os 

alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao 

trabalho. 

Material: 

 - Uma garrafa pet de refrigerante de 2 litros; 

 - Folha de alumínio; 

 - Fio de cobre; 

 - Um bastão de latão; 

 - Uma bolinha de isopor; 

 - Fita adesiva; 

 - Um bastão de vidro; 

 - Uma flanela de lã. 
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Procedimento 

 Corte a garrafa de plástico aproximadamente na metade da sua altura. Depois na 

metade inferior, forre o plástico com a folha de alumínio, por dentro e por fora, formando 

duas coroas cilíndricas, conforme a figura 5.6.  Utilize a outra metade do recipiente plástico, e 

sua própria tampa, coloque a folha de alumínio picado até a altura de ¾ da garrafa, enfie a 

varinha de latão por dentro dela, por uma distância que seja suficiente para que a varinha 

chegue quase no fundo da parte inferior da garrafa. Na parte da varinha que fica para fora da 

garrafa, coloque a bolinha de isopor e a envolva com a folha de alumínio, de modo a permitir 

o contato entre a folha de alumínio e o latão, figura 5.7.  Após a montagem da garrafa de 

Leyden, atrite o bastão de vidro com a flanela e toque a bolinha de isopor com ele. Repita 

várias vezes o procedimento. Depois, aproxime a ponta do fio de cobre da bolinha de isopor e 

observe a pequena centelha que ocorre. Faça também num ambiente escuro, pode ser mais 

interessante (MACHADO, 2000).  

 

 

                                         Figura 5.6- Detalhe do corte da garrafa plástica. 
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                                         Figura 5.7- Montagem do projeto 3. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

 Na fundamentação teórica o estudante pode utilizar um bom livro texto para estudar e 

fundamentar: 

 - Histórico; 

 - O conceito de capacitor; 

 - Equações; 

 - Aplicação dos capacitores na eletrônica. 

5.3.1.4 Capacitores de grafite (projeto 4) 

Apresentação 
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 O projeto 3 e 4 são alternativas para alunos desenvolver o conceito de capacitores. A 

proposta original desta atividade experimental é trazida no Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, volume 22, artigo intitulado “CONSTRUÇÃO DE CAPACITORES DE GRAFITE 

SOBRE PAPEL, COPOS E GARRAFAS PLÁSTICAS, E MEDIDA DE SUAS 

CAPACITÂNCIAS”. Em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, 

faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os 

alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao 

trabalho. 

Material: 

 - Grafite de diâmetro de 0.5 mm a 1.0 mm de graduações de 6B a 6H; 

 - Papel cartão; 

 - Fio esmaltado N 24; 

 - Garrafa pet de 2 litros; 

 - Lixa d’água nº 240; 

 - Fita adesiva; 

 - Multímetro digital; 

 - Tesoura. 

Procedimento 

 A técnica proposta para construção dos capacitores consiste em aplicar grafite sobre as 

faces opostas de uma mesma folha de material dielétrico (papel cartão ou plástico da garrafa 

pet) e utilizar esses desenhos de grafite como placas de um capacitor. Alternativamente, a 

aplicação de grafite pode dar-se em folhas diferentes do dielétrico, nesse caso o capacitor será 

constituído pela superposição das faces não grafitadas destas folhas (ou seja, com as faces 

grafitadas voltadas para fora), figura 5.8. Quando esses dois pedaços são sobrepostos com os 

lados pintados para fora, pode-se medir uma capacitância apreciável com o auxílio de um 

multímetro com função capacímetro, bastando conectar sua entrada aos fios vindo das placas, 

figura 5.9, (ROCHA FILHO et al, 2005). A superfície de plástico é muito lisa, dificultando a 

deposição do grafite sobre ela, assim, é necessário utilizar a lixa para produzir pequenos 
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sulcos. O estudante pode explorar a geometria, construindo capacitores de várias formas, por 

exemplo, capacitores cilíndricos. 

 

                             Figura 5.8- Placas do capacitor. 
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                       Figura 5.9- Medindo a capacitância. 

 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 A atividade experimental por si só já tem uma boa contribuição na aprendizagem, mas 

o professor pode potencializar ao máximo o interesse dos alunos pela atividade: uma disputa 

entre os grupos que consiste em construir o capacitor de maior capacitância e explicar os 

conceitos físicos que levaram a escolha de tal geometria. 

5.3.2 Projetos de eletrodinâmica  

5.3.2.1 Gerador de Hidrogênio (projeto 5) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo dos efeitos da corrente elétrica, mais 

específico, da eletrólise. Mas, com um pouco de criatividade e orientação do professor pode-

se utilizar também para introduzir o conceito de corrente elétrica.  

Material: 

 - Um recipiente de vidro (vidro de conserva de palmito é adequado); 

 - Uma lâmina de serra manual; 

 - Bicabornato de sódio ou hidróxido de sódio (soda cáustica); 

 - Fonte de 12 V ou bateria de 12 V; 

 - Uma mangueira de soro ou tubo látex; 
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 - Água destilada; 

 - Cola quente; 

 - Duas garras jacaré; 

 - Solução para bolhas de sabão; 

 - Um copo; 

 - Fita isolante; 

 - Caixa de fósforos.  

Procedimento 

 A construção da atividade experimental é conforme as figuras 5.10 e 5.11. Após a 

montagem conforme setup, adicione no recipiente de vidro 2 (duas) colheres de sopa de 

bicarbonato de sódio ou soda cáustica para cada 800 (oitocentos) mililitros de água destilada, 

vede completamente a tampa com cola quente e ligue à fonte. Adicione água no copo e 

solução para bolhas de sabão e insira a extremidade livre da mangueira/tubo dentro e observe 

a formação de bolhas de gás hidrogênio. A formação das bolhas de hidrogênio ocorre devido 

à decomposição da água (H2O) em oxigênio (O2) e hidrogênio (2H2) por efeito da passagem 

de uma corrente eléctrica pela água. Podemos explorar várias situações: 

 

 

      Figura 5.10- Montagem do projeto 5. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
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           Figura 5.11- Detalhes da montagem do projeto 5. 
 

  

 - Desligar uma fase da fonte e observar o acontecido; 

 - Após a geração do hidrogênio, incendiá-lo; 

 - Melhorar o desempenho do gerador fazendo uma associação de células. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Na fundamentação teórica o estudante pode utilizar um bom livro texto para estudar e 

fundamentar: 

 - Conceito de corrente elétrica; 

 - Efeitos da corrente elétrica; 

 - Eletrólise: conceito e aplicações na indústria; 

 - Célula de combustível. 

5.3.2.2 Resistores de grafite (projeto 6) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo de resistência elétrica, resistores, associação de 

resistores, segunda lei de Ohm e efeito Joule. Dividiremos a atividade em duas partes, A e B. 

A parte A tem um apelo visual forte, a segunda parte, por sua vez, é originalmente proposta 

no artigo “RESISTORES DE PAPEL E GRAFITE: ENSINO EXPERIMENTAL DE 
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ELETRICIDADE COM PAPEL E LÁPIS” publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, volume 20, nº 2.  

 

Parte A (lâmpada incandescente de grafite) 

Material: 

 - Grafite 0.5 mm e 1.0 mm; 

 - Bateria 12 V ou 8 pilhas A associadas em série ou uma fonte de 12 V; 

 - Dois copos de vidro iguais; 

 - Fita isolante; 

 - Fio de cobre; 

 - Um interruptor; 

 - Duas garras jacaré. 

Procedimento 

A construção da atividade experimental é conforme o setup da figura 5.12. 

 

 

                            Figura 5.12- Construção da experimental do projeto 6 A. 

 

 Insira o interruptor em uma das fases, facilita o trabalho. Caso o estudante tiver 

disponível uma fonte de 12 V figura 5.13, não é necessário danificá-la para obter as fases, 

pode-se obter as fase realizando uma simples adaptação conforme a figura 5.14. 

  



71 
 

 
 

 
  

 

                    Figura 5.13- Fases de uma fonte. 

 

 

                    Figura 5.14- Fases de uma fonte. 

  

 Após a construção experimental descrita na figura 5.12 é só permitir a passagem da 

corrente elétrica através do grafite e observar o fenômeno. Caso a incandescência do grafite 

não seja nítida pode-se melhorar o efeito a partir dos princípios físicos da 2ª lei de Ohm e da 

equação da potência elétrica. 

 

Parte B (resistores de grafite) 

Material: 
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 - Grafite 6B; 

 - Papel-cartão; 

 - Multímetro digital. 

Procedimento 

 Dispomos o grafite sobre o papel conforme a figura 5.15. Conseguir continuidade 

elétrica em um único risco, porém, pode ser difícil, em face da flexibilidade e irregularidades 

do papel, que acabam interrompendo o filme de grafite depositado. Nas avaliações realizadas 

com os grupos de estudantes e professores descritos no resumo, ficou claro que, embora 

experimentos satisfatórios possam ser obtidos sem muitos cuidados, os melhores resultados 

desta técnica não são atingidos com riscos isolados, mas com desenhos de, pelo menos, 2 mm 

de largura, obtidos com diversos riscos fortes de lápis com grafite mole (tipo 6B), usado em 

desenho, que produzem linhas bem escuras e brilhantes (ROCHA FILHO et al, 2003). 

 O quadrilátero que foi colocado nas extremidades do traço do resistor desenhado, 

mostrados na figura 5.15, tem a função de ampliação da área de contato do filme de grafite 

com as ponteiras metálicas do multímetro usado para a medição da resistência elétrica evita 

que deficiências nesse contato elétrico causem instabilidade na indicação do instrumento. 

Além disso, os detalhes assinalam precisamente o ponto de medição, garantindo a 

repetitividade de medições sucessivas da resistência do mesmo resistor desenhado, e servem 

como elo de interligação dos resistores desenhados, minimizando a influência da resistência 

elétrica desses trechos de interligação na resistência final da associação. Essas terminações 

fazem o papel de elo de ligação do resistor desenhado com o sistema de medição ou com 

outros resistores. Nos resistores comerciais estas partes de interligação são metálicas, tendo 

pouca influência na resistência final daqueles componentes. Como não é interessante usar 

metais para unir os resistores desenhados, dado que um aumento de complexidade pode 

prejudicar a aplicabilidade desse experimento didático, fazer essas conexões mais largas que 

os próprios resistores garante que sua influência seja pequena (ROCHA FILHO et al, 2003). 

 

 

                                              Figura 5.15- Disposição do grafite sobre o papel. 
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 Para fazer as medidas e associação de resistores fazer traços conforme a figura 5.16. 

 

 

                                Figura 5.16- Associação de resistores. 

 

5.3.2.3 Circuitos elétricos (projeto 7) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo da 1ª lei de Ohm, resistores, associação de 

resistores, pontes de Wheatstone, curto circuito e LEDs. A atividade experimental tem um 

forte impacto visual, assim, geralmente vai ter uma participação massiva da turma.  

Material: 

 - Vinte (20) resistores de filme metálico (várias resistências); 

 - Multímetro digital; 

 - Uma Pilha de 9 volts; 

 - Fio de cobre; 

 - Dez (10) LEDs 3 mm ou 5 mm ou 10 mm (de preferência de alto brilho); 

 - Ferro de solda (dispensável caso não esteja disponível); 

 - Fita adesiva. 

 

Procedimento 

 O projeto é composto por várias atividades experimentais: 

 - Identificando a resistência elétrica do resistor através do código de cores, figura 5.17: 
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                     Figura 5.17- Código de cores de resistores de carbono. 

  

 - Construindo associações de resistores, figura 5.18: 

 

 

                             Figura 5.18- Associação de resistores. 

 

          - Provocando um curto-circuito, figura 5.19: 
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                             Figura 5.19- Curto-circuito. 

  

 - Montando uma ponte de Wheatstone, figura 5.20: 

 

 

                            Figura 5.20- Ponte de Wheatstone. 

 

Alguns conceitos a serem exploradas: 

 - Aplicações industriais dos resistores; 
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 - Calcular as resistências equivalentes utilizando as equações e comparar os resultados 

obtidos com a medição direta com o auxílio do multímetro; 

 - Após provocar o curto-circuito indicado na figura 5.19, relate o observado, 

explicando fisicamente o acontecido. Responda o que acontece com o brilho dos LEDs após o 

curto-circuito; 

 - Explique por que o LED 5 não acende na figura 5.20. 

5.3.3 Projetos de Magnetostática  

5.3.3.1 Linhas de campo de um ímã permanente (projeto 8) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo de ímã permanente, campo magnético e linhas 

de campo magnético.  

Material: 

 - Ímã ou ímã de neodímio; 

 - Limalha de ferro*; 

 - Folha sulfite ou placa de acrílico transparente; 

 - Papelão cortado nas dimensões da folha, caso use a folha sulfite. 

 

* A limalha de ferro é vendida em lojas especializadas, mas pode ser facilmente obtida com o 

auxílio de uma lima para metais e um pedaço de ferro (é importante proteger os olhos no 

momento da raspagem da limalha). 

Procedimento 

 Como é uma atividade aberta, é importante o estudante ficar a vontade para explorá-la 

ao máximo. Após montagem trazida na figura 5.21, polvilhar suavemente a limalha de ferro. 

Observe a formação das linhas de campo magnético devido ao campo do ímã. Como já foi 

exposto anteriormente, deve-se ter cuidado com a limalha de ferro para não atingir os olhos e 

também não colocá-la em contato diretamente com o ímã. Alguns conceitos a serem 

explicados: 
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                     Figura 5.21- Montagem do projeto 8. 

 

 - As propriedades químicas dos ímãs;  

 - Antes de iniciar a atividade, desenhar as linhas que o estudante imagina que se 

forme; 

 - As linhas formadas; 

 - A maior densidade de linhas nos polos; 

 - Campo magnético da Terra. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão de atividade após o experimento é uma mesa redonda para socializar os 

resultados e discutir os conceitos físicos envolvidos. Após a mesa redonda o professor terá 

condições de avaliar qualitativamente os alunos. 

5.3.4 Projetos de Indução Eletromagnética  

5.3.4.1 Clássico experimento de Oersted (projeto 9) 

Apresentação 

 Em 1819, Hans Christian Oersted propôs o clássico experimento que foi possível 

verificar o efeito magnético da corrente elétrica. O projeto é recomendado estudar campos 

magnéticos produzidos por correntes elétricas. A o campo magnético da agulha imantada da 

figura 5.22 interage com o campo magnético produzido no fio de cobre pela passagem da 

corrente el´trica, produzindo um torque na agulha. 

Material: 
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 - Um carregador de celular ou duas (2) pilhas A alcalinas colocadas em série; 

 - Um pedaço de fio de cobre de Nº 18 esmaltado; 

 - Uma agulha de costura imantada; 

 - Um pedaço de linha de costura de nylon; 

 - Uma base de isopor; 

 - Um suporte; 

 - Uma lixa. 

Procedimento 

 A construção da atividade pode ser feita conforme a figura 5.22. Após a montagem é 

só conectar o carregador na tomada (ou conectar as pilhas) e passar rapidamente a corrente e 

observar o efeito sobre a agulha imantada. Caso utilize as pilhas, a corrente elétrica que 

percorre o fio é intensa, descarregando a pilha rapidamente, assim devemos conectar e 

desconectar rapidamente as pilhas. Inverta as fases do carregador ou polaridades das pilhas e 

repita o experimento. Algumas questões a serem respondidas: 

 - Como o sentido da corrente elétrica influencia no campo magnético produzido? 

 - Comparar os resultados observados com os previstos pela regra da mão direita. 

 

 

                     Figura 5.22- Montagem do projeto 9. 
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5.3.4.2 Freio eletromagnético (projeto 10) 

Apresentação 

 O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas 

provocam uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da 

atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um 

freio eletromagnético. 

 O forte impacto visual aliado à abrangência de fenômenos faz desse experimento uma 

ferramenta de alto valor didático. A física subjacente ao experimento é explorada de uma 

forma qualitativa e quantitativa. Os dados tomados no item ensaio são todos simples e 

passíveis de reprodução no Ensino Médio. Apesar de já conhecido entre divulgadores de 

ciência, sua vasta gama de conceitos físicos ainda não havia sido reunida com um propósito 

pedagógico. 

Material: 

 - Um neodímio-ferro-boro pastilha 10mmx10mm; 

 - Um neodímio-ferro-boro esfera 10mmx10mm; 

 - Um cano de cobre com o comprimento 0,5 m a 1,0 m de raio interno de 12 mm a 16 

mm; 

 - Um cano de alumínio com o comprimento 0,5 m a 1,0 m de raio interno de 12 mm a 

16 mm; 

 - Um cano de PVC com comprimento 0,5 m a 1,0 m de raio interno 16 mm; 

 - Um cronômetro digital. 

OBS: para diminuir os custos, podemos encontrar o ímã de neodímio em um aparelho de 

DVD sem uso; o cano de cobre pode ser encontrado em resíduos de instalação de 

condicionadores de ar em lojas especializadas; o cano de alumínio pode ser encontrado em 

resíduos de lojas especializadas em venda de portas e janelas de alumínio. 

Procedimento 

 Com os tubos na vertical, deixe os neodímios cair no interior de cada tubo. Há uma 

variedade situações físicas que podemos explorar, tais como: Lei da indução de Faraday, Lei 

de Lenz, tempo de queda, velocidade média, velocidade terminal e princípio da conservação 

da energia. 
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5.3.4.3 Motor elétrico de corrente contínua simples (projeto 11) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo de força magnética em fios condutores e força 

de Lorentz. Basicamente, podemos definir o motor elétrico como um dispositivo que 

transforma energia elétrica em energia mecânica. A construção do aparato experimental é 

bastante atrativa e o funcionamento tem um bom impacto visual. A atividade aqui apresentada 

é apenas uma sugestão aberta, cabendo aos estudantes melhorá-la. 

Material: 

 - Um metro de fio 24 de cobre esmaltado; 

 - Dois pedaços de fio 16 de cobre de 10 cm cada; 

 - Uma pilha de 9 V ou fonte de 12 V; 

 - Um ímã ou ímã de neodímio; 

 - Uma lixa; 

 - Uma placa de isopor 20x20 cm; 

Procedimento 

 A construção do motor elétrico é mostrada na figura 5.23. Para iniciar o movimento 

deve-se dar um torque inicial. Para construir um motor de alto desempenho indicamos usar a 

fonte de 12 V que pode ser retirada de um microcomputador tipo desktop. Algumas situações 

problemas a serem respondidas:  

 - Se a pilha for invertida a polaridade, mudará o sentido do movimento da bobina?  

 - O ímã for retirado ou pouco afastado, cessará o movimento da bobina? 

 - Como o número de espiras influencia o motor? 
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                          Figura 5.23- Montagem de um motor primitivo de corrente contínua. 

 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é uma mesa redonda pra 

discutir: 

 - Histórico do motor elétrico; 

 - Importância do motor elétrico na sociedade pós-moderna ao proporcionar qualidade 

de vida; 

 - Os conceitos físicos envolvidos; 

 - Contribuições da atividade para a aprendizagem. 

5.3.4.4 Mini bobina de Tesla (projeto 12) 

Apresentação 

  O projeto é recomendado para o estudo de transformadores. A bobina de Tesla é um 

transformador ressonante capaz de produzir altas voltagens. A mini bobina aqui proposta 

produz um efeito sutil. A atividade tem um bom impacto visual, sendo bastante atrativa para 

os estudantes. 

Material: 

 - Uma pilha de 9 V ou fonte de 9 V; 

 - Uma tábua de madeira ou isopor de 18 x 8 cm ou isopor; 
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 - Um conector para bateria; 

 - Um transistor 2N2222A; 

 - Um resistor de 22 K Ω; 

 - Um interruptor; 

 - Um pedaço de tubo de PVC ¾” de 8,5 cm; 

 - Um pedaço de 10 m de fio de cobre esmaltado 24 (0.5 mm); 

 - Um pedaço de 1 m de fio de cobre esmaltado 18 (1.0 mm); 

 - Um pedaço de 0,5 m de fio de cobre encapado de 1.0 mm; 

 - Fita isolante; 

 - Ferro de solda e estanho; 

 - Cola quente; 

 - Uma lixa; 

 - Um lâmpada fluorescente de 5 ou 10 W; 

 - Papel higiênico ou uma bolinha de isopor;  

 - Folha de alumínio. 

Procedimento 

 A corrente elétrica passa pela bobina secundária gerando um campo magnético 

variável. Este campo magnético induz uma corrente elétrica na bobina primária. Como o 

número de espiras na bobina primária é bem maior, a corrente elétrica induzida nela é 

pequena, mas a tensão obtida nos seus terminais é alta.  

  A construção da bobina é mostrada na figura 5.24 e 5.25. É sempre bom lembrar que 

os fios esmaltados devem ser lixados nos terminais antes de fazer as conexões. Após a 

montagem, ligue o interruptor e aproxime a lâmpada da bobina primária. Ao se aproximar 

uma lâmpada fluorescente do terminal da bobina primária ela acenderá.  Algumas situações 

problemas a serem resolvidas: 

 - Desenho o circuito da bobina Tesla; 

 - Por que a lâmpada fluorescente acende? 

 - Quais as aplicações da bobina de Tesla? 
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            Figura 5.24- Construção da mini bobina de Tesla. 
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           Figura 5.25- Detalhe das ligações. 

 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão de atividade pós-experimento é exposição da mini bobina de Tesla para 

os demais estudantes da escola em uma feira de ciências ou mesmo na hora do intervalo. 
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6 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

6.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo será feito um minucioso relato de como foi feita a aplicação da proposta 

presente no produto educacional e de como decorreu todo o processo de validação.  

 As atividades foram desenvolvidas no primeiro semestre do ano de 2015, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho 

Calama, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, criada por meio da Lei Nº 

11.892 de 29 de dezembro de 2008, na cidade de Porto Velho – RO. O IFRO oferece cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio, cursos técnicos subsequentes, graduação e pós-

graduação. O autor desta dissertação é docente das turmas estudadas na citada instituição. 

 A proposta apresentada no produto educacional contempla todo o curso de 

Eletromagnetismo para o Ensino Médio. Entretanto, desenvolvemos apenas os projeto 7 e o 

projeto 10 que abordam os conteúdos de Eletromagnetismo que já estavam previstos no 

calendário do Plano de Ensino da turmas no momento de aplicação do produto educacional. A 

escolha de aplicar apenas uma parte dos projetos propostos foi feita para atender os prazos do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Contudo, o suficiente para avaliar 

qualitativamente a proposta didática. 

 O planejamento estratégico posto no Apêndice B, proposto pela Comissão de Pós-

graduação do Polo para acompanhar as atividades da disciplina Estágio Supervisionado do 

curso de mestrado, orientou a metodologia de aplicação do produto educacional. 

6.2 TURMAS ESTUDADAS 

 O produto educacional foi aplicado em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio 

do IFRO de Porto Velho. A primeira turma, intitulada de Turma 1, é composta por 25 alunos 

do curso técnico em Química integrado ao Ensino Médio; já a segunda turma, intitulada de 

Turma 2, é composta por 29 alunos do curso técnico em Informática integrado ao Ensino 

Médio.  

Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFRO tem sua organização 

curricular e pedagógica orientada para a formação de um profissional com competências e 

habilidades para detectar e resolver problemas que se coloquem na realização de operações 

em sua área de atuação. Como os cursos são integrados ao Ensino Médio, eles também têm 
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enfoque nas disciplinas da base comum e profissionalizante. Assim, os cursos integrados do 

IFRO trabalham também todas as disciplinas presente no Ensino Médio convencional. 

 Os cursos são criados a partir da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Além de trazer outras providências, o PPC apresenta a grade curricular dividida em dois 

núcleos: base comum e base profissionalizante. Há também o Regulamento Organizacional 

Acadêmico (ROA), documento institucional que traz uma série de apontamentos, tanto em 

relação a questão disciplinar discente como também em relação ao processo avaliativo. 

 Apesar dos Institutos Federais (IF) serem intuições criadas recentemente, eles 

conservam as características dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) 

que os deram origem. Assim, como no restante do ensino brasileiro, os Institutos Federais 

tratam o conhecimento de forma segmentada, separado em séries e componentes curriculares. 

Desse modo, por questões legais, para aplicar a Metodologia de Projetos terá que ser feito 

alguns ajustes. 

6.3 PERFIS DAS TURMAS QUE O PRODUTO EDUCACIONAL FOI APLICADO  

 Quantificar os fatores que determinam os fatores psicológicos que determinam o bom 

andamento das aulas é praticamente impossível. Todavia, tabular alguns dados concretos a 

respeito dos educandos de cada turma estudada será útil para traçar o perfil de cada uma das 

turmas estudadas na dissertação. 

 Para obter tais dados, foi aplicado um questionário impresso aos alunos no mês de 

março de 2015. Como algumas perguntas os alunos poderiam não saber a resposta de 

imediato, foi oportuno deixá-los levar os questionários para casa e trazer no dia seguinte. 

Todos os estudantes voluntariamente responderam a pesquisa. 

 

Quadro 6.1- Distribuição das idades dos alunos. 

 

Idade em anos 

Turma 

Turma 1 Turma 2 Total 

16 16 14 30 

17 8 12 20 

18 0 1 1 

19 1 1 2 
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20 0 0 0 

21 0 1 1 

Total 25 29 54 

 

 Aproximadamente 92% dos alunos das turmas analisadas tinham idade de 16 e 17 

anos. Como na Metodologia de Projetos é necessária a interação dos alunos, esta 

uniformidade etária facilita consideravelmente o trabalho.  

Quadro 6.2- Distribuição de gêneros nas turmas estudadas. 

 

Gênero 

Turma 

Turma 1 Turma 2 Total 

Masculino 8 13 21 

Feminino 17 16 33 

Total 25 29 54 

 

 O curso técnico em Química no IFRO tem suas vagas ocupadas predominantemente 

por alunas. O curso técnico em Informática, por sua vez, há equilíbrio na distribuição de 

gênero. Assim, a natureza do curso explica a distribuição de gênero. 

Quadro 6.3- Número de alunos com acesso à Internet em casa. 

Acesso à 

Internet em casa 

Turma 

Turma 1 Turma 2 Total 

Sim 25 27 52 

Não 0 2 2 

Total 25 29 54 

 

 Aproximadamente 96% dos estudantes têm acesso à Internet em suas residências. O 

acesso à Internet tem um grande potencial educacional, tanto para o uso de ambientes virtuais 

de ensino ou mesmo para pesquisa. Atualmente temos várias revistas digitais, sites 

especializados e bibliotecas digitais que oferecem material para pesquisa de altíssima 

qualidade. 
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Quadro 6.4- Número de alunos repetentes de cada turma. 

Número de alunos repetentes 

Turma Turma 1 Turma 2 Total 

Número de 

repetentes 

0 5 7 

  

 Aproximadamente 9% dos alunos são repetentes. O número está dentro dos padrões da 

instituição. Mas, por outro lado, o índice de evasão nestas turmas está elevado. As turmas 

iniciam no 1º ano com 40 alunos cada. 

Quadro 6.5-Renda familiar. 

Renda familiar em 

salários mínimo 

Turmas 

Turma 1 Turma 2 Total 

Menos de 1 0 0 0 

De 1 a 2 0 0 0 

2 a 3 11 18 29 

4 a 5 10 10 20 

6 a 7 3 1 4 

Mais de 8 1 0 1 

 

 O levantamento da condição socioeconômica dos alunos é imprescindível, uma vez 

que é um fator que influencia nas condições de estudo. As famílias mais afortunadas têm 

melhores condições para oferecer acesso a bons livros, revistas, cursos de línguas estrangeira. 

A renda familiar predominante foi entre 2 (dois) e 3 (três) salários mínimos, o que já era 

esperado pelas condições econômicas do município. 

Quadro 6.6: Uso de smartphone. 

Hábitos de uso 

de smartphone 

Turmas 

Turma 1 Turma 2 Total 

Tem 

smartphone 

25 29 54 

Usa o 20 25 45 
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smartphone em 

sala de aula 

Utiliza rede 

social 

25 29 54 

 

 O uso dos smartphones em sala de aula é uma realidade, mesmo sendo seu uso 

proibido na maioria das escolas. Também não faz sentido, em pleno século XXI, reprimir o 

uso de tecnologia e não explorar no ensino todo este potencial. 

Após examinar as respostas dos estudantes, temos um perfil médio dos mesmos: idade 

entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, aproximadamente igual o número de indivíduos 

masculinos e femininos, têm renda familiar média de 3,5 salários mínimos, têm acesso a 

Internet e possuem smartphone. Outras informações seriam relevantes conhecer, tais como: 

escolaridade dos pais, estrutura familiar, etc., entretanto, são informações de cunho pessoal, 

exigindo uma pesquisa especializada para tal fim. 

6.4 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO (PROJETO 7) 

6.4.1 Cronograma de encontros 

 A seguir, é apresentada uma breve descrição das atividades desenvolvidas e a data em 

que foram realizadas. 

Quadro 6.7- Cronograma de aplicação do projeto 7. 

Resumo das atividades do projeto 7 

Data do encontro Número de aulas Atividade Local Turma 

24/03 2 Apresentação da 

proposta 

Sala de aula Turma 2 

27/03 2 Apresentação da 

proposta 

Sala de aula Turma 1 

31/03 2 Realização da 

prática 

Sala de aula Turma 2 

03/04 2 Realização da 

prática 

Sala de aula Turma 1 
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07/04 2 Orientação sobre 

o artigo 

Biblioteca 

 

Turma 2 

10/04 2 

 

Orientação sobre 

o artigo 

Biblioteca 

 

Turma 1 

14/04 2 Socialização do 

saber 

Sala de aula 

 

Turma 2 

17/04 2 Socialização do 

saber 

Sala de aula 

 

Turma 1 

 

6.4.2 Descrição do encontro 24/03 (Turma 2) e 27/03 (Turma 1) 

 O projeto 7 (Circuitos Elétricos) foi desenvolvido nas turmas do curso técnico em 

Química integrado ao Ensino Médio (Turma 1), curso técnico em Informática integrado ao 

Ensino Médio (Turma 2).  

 Como os alunos nunca tinham trabalhado com a Metodologia de Projetos, inicialmente 

foi feito uma breve apresentação da metodologia, orientação sobre toda a dinâmica do 

trabalho e apresentação do projeto 7. A seguir, aplicou-se individualmente um pré-teste 

(Apêndice C) que consiste em um questionário para verificar os conhecimentos prévios dos 

educandos, composto por 10 (dez) questões sobre circuitos elétricos e suas relações com o 

cotidiano, em ambas as turmas. 

 Após o pré-teste, os alunos encontravam-se um pouco receosos, inseguros e muito 

preocupados com o pré-teste: se influenciaria em suas notas bimestrais. 

 A seguir, deu-se um momento para os alunos organizarem-se em grupos. Após a 

formação das equipes, as mesmas foram atendidas de forma individual pelo professor: os 

estudantes tiveram a oportunidade de expor as suas dúvidas, opiniões, anseios e contribuições. 

  A dúvida mais recorrente, mesmo após várias explanações, era em relação a 

avaliação, “como seriam avaliados”. O que já era esperado, uma vez que, estão habituados 

com sistema de provas escritas.   

 Várias contribuições foram fundamentais ao desenvolvimento do projeto: um certo 

aluno identificado como aluno 1 da turma curso técnico em Informática integrado ao Ensino 

Médio (Turma 2), o qual o pai é proprietário de uma loja que vende materiais eletrônicos, 
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colocou-se imediatamente à disposição para conseguir os resistores, LEDs, fios de cobre a 

preço de custo, o que foi essencial para o desenvolvimento do projeto para ambas as turmas; 

um outro aluno identificado como aluno 2 da turma curso técnico em Informática integrado ao 

Ensino Médio (Turma 2), o qual já trabalha com manutenção de computadores e já tem 

conhecimento de circuitos elétricos, colocou-se a disposição de todos os grupos da turma para 

acompanhar o procedimento experimental e dar instruções e cuidados para o uso do ferro de 

solda. 

  Com a sugestão do projeto em mãos, os alunos iniciaram o planejamento financeiro 

para a execução do mesmo. Toda a parte de divisão de gastos e compras foi feita pelos 

próprios alunos, sem nenhuma interferência do professor. No final da aula, os alunos já 

estavam bastante a vontade e empolgados com o projeto. 

6.4.3 Descrição do encontro 31/03 (Turma 2) e 03/04 (Turma 1) 

 O material para realizar as atividades práticas do projeto, figura 6.1, teve um custo 

aproximado de R$ 10,00 por grupo. Como as equipes ficaram compostas por com 5 (cinco) 

ou 6 (seis) integrantes, o valor de R$ 2,00 por integrante não pesa nem um pouco no 

orçamento familiar. 

 

 

                                    Figura 6.1- Material para a prática experimental. 

  

 O encontro dos dias 31/03 na Turma 2 e 03/04 na Turma 1  foi avaliado como 

tranquilo e proveitoso. Na aula anterior, estávamos um pouco “tensos e inseguros”, alunos e 
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professor. Mesmo tendo experiência e já trabalhar com as turmas, em um primeiro momento, 

o novo nos retira da zona de conforto. 

 Conseguiu-se, com algum esforço, organizar a dinâmica para execução das várias 

atividades previstas no projeto 7, visto que cada uma das turmas foram divididas em 5 (cinco) 

grupos cada e contávamos com um ferro de solda gentilmente  emprestado pelo laboratório de 

Eletrônica do câmpus. 

 Ambas as turmas, logo que chegaram, mostraram-se mais receptivas que no primeiro 

dia do projeto e prontamente organizaram-se em seus grupos anteriormente formados. Como 

contávamos com apenas um ferro de solda e o ambiente não ser propício (sala de aula), pelo 

número reduzido de tomadas, foi improvisado uma bancada, utilizando a mesa do professor 

na qual o ferro de solda foi colocado. Assim cada grupo pode utilizar o ferro de solda quando 

necessário, dando celeridade ao trabalho.  

 Na figura é apresentado algumas fotos tiradas pelos alunos grupo 1 e gentilmente 

cedidas. 

 

                 Figura 6.2- Ponte de Wheatstone e curto-circuito construídos pelo grupo 1. 

  

 Numa avaliação geral, os grupos estavam interessados em cada etapa da atividade a 

ser executada, procurando saber a forma mais adequada de realizá-las. Em alguns momentos 

os alunos fizeram algumas brincadeiras, mas tudo dentro da normalidade, não sendo 

necessária a interferência do professor. Nos 10 (dez) minutos finais ocorreu a limpeza do 

ambiente e organização das carteiras. As atividades foram todas concluídas nas aulas (2 dois 

tempos de 50 minutos cada). 
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6.4.4 Descrição do encontro 07/04 (Turma 2) e 10/04 (Turma 1) 

 As atividades do encontro do dia 07/04 na Turma 2 e do dia 10/04 na Turma 1 foram 

realizadas na biblioteca do campus, figura 6.3. A escolha da biblioteca foi devido a sua 

infraestrutura: mesas com cadeiras, livros e computadores conectados à internet. 

 

 

                                    Figura 6.3- Biblioteca do campus do IFRO Porto Velho Calama. 

 

 As instalações da biblioteca permitiram as equipes reunirem-se confortavelmente e 

iniciarem o estudo e a fundamentação teórica do texto no formato de artigo científico 

proposto no projeto 7. A biblioteca conta com bons livros-texto que permitem as equipes 

fundamentarem consistentemente as suas atividades. 

 Nesta fase do projeto os grupos buscam respostas científicas para as observações feitas 

na atividade experimental realizada na aula anterior. Também efetuam os cálculos necessários 

para demonstrar se os resultados experimentais estão de acordo com a previsão teórica. 

 A aula em ambas as turmas transcorreu com tranquilidade. Quando um determinado 

grupo tinha necessidade de alguma orientação a solicitava diretamente ao professor que 

prontamente os atendia. A dúvida mais frequente era relacionada com cálculo da resistência 

equivalente de associação mista de resistores. Entretanto, os alunos motivados rapidamente 

conseguiram desenvolver todos os cálculos detalhadamente, inclusive utilizando corretamente 

as unidades. 
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 Durante este encontro, também foi surpreendente as perguntas bem estruturadas 

elaboradas pelos alunos, tais como: “como o resistor produz calor”, “qual a vantagem da 

utilização do código de cores nos resistores”. Os alunos já haviam estudado a respeito da 

estrutura de artigo científico na disciplina de Língua Portuguesa, assim já possuíam os 

conhecimentos necessários para escrever um artigo científico e uma noção considerável a 

respeito das normas de citação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 Ao final da aula, foi deixado como atividade extraclasse conclusão do artigo científico 

já iniciado e uma breve apresentação do mesmo para socialização do saber prevista para aula 

da semana seguinte. Como a maioria dos alunos possui acesso à Internet, a comunicação 

extraclasse entre professor e grupos foi feita por meio de e-mail. 

6.4.5 Descrição do encontro 14/04 (Turma 2) e 17/04 (Turma 1) 

 As atividades do encontro do dia 14/04 na Turma 2 e do dia 17/04 na Turma 1 foi 

realizada na sala de aula de cada turma. As salas do campus, figura 6.4, são equipadas com 

televisores 60” com entrada VGA que permite ser usada como monitor. 

 

 

                                   Figura 6.4- Sala de aula do campus Porto Velho Calama. 

  

 A dinâmica das atividades de socialização do saber já tinha sido combinada na aula 

anterior com as turmas: uma breve apresentação oral e/ou slide do trabalho realizado por cada 

grupo e um momento aberto para discussão entre os grupos. 
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 Inicialmente, os alunos da Turma 2 estavam bastante tensos, demonstrando bastante 

nervosismo ao expor os seus trabalhos. Entretanto, com o início das atividades, eles ficaram 

bastante a vontade, conseguindo expor com clareza suas ideias. Durante o momento reservado 

para a discussão, os grupos conseguiram, sem a interferência do professor, discorrer sobre 

resistores, circuitos elétricos e como esses dispositivos são aplicados em equipamentos 

eletrônicos. 

 Já a Turma 1, aula realizada dia 17/04, estava mais a vontade e conseguiram expor os 

seus trabalhos com bastante clareza e convicção do que estavam falando. Após as 

apresentações, também iniciaram, entre eles, uma troca de experiências sobre a atividade. 

Mesmo tendo utilizado um guia para desenvolverem a atividade experimental, os grupos desta 

turma trouxeram várias melhorias a sua atividade experimental. 

 Após a socialização do saber foi aplicado o teste, Apêndice D, o mesmo aplicado no 

pré-teste acrescido de um questionário motivacional em ambas as turmas. Na Turma 1 todos 

os alunos concluíram o teste 5 minutos antes do término da aula. Entretanto, na Turma 2 a 

interação entre os grupos delongou bastante, iniciando o pós-teste apenas 20 (vinte) minutos 

antes do fim da aula. Desse modo não conseguiram concluir o mesmo, mas como as aulas são 

os últimos tempos, os alunos concluíram o teste após o fim da aula. 

 Assim concluímos as atividades do primeiro projeto, projeto 7. No geral, o trabalho foi 

muito proveitoso. Mais adiante serão apresentados os resultados em um capítulo com este 

fim. Todavia pode-se adiantar que os resultados foram bons. Uma observação que deve ser 

desde este momento enfatizada é o grande volume de trabalho que a Metodologia de Projetos 

acarreta ao professor. 

6.5 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DO SEGUNDO PROJETO (PROJETO 10) 

6.5.1 Cronograma de encontros 

 A seguir, é apresentada uma breve descrição das atividades desenvolvidas e a data em 

que foram realizadas. 

Quadro 6.8- Cronograma de aplicação do projeto 10. 

Resumo das atividades do projeto 10 

Data do encontro Número de aulas Atividade Local Turma 
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09/06 2 Apresentação da 

proposta e uma 

breve abordagem 

do conteúdo 

Indução 

Eletromagnética 

Sala de aula Turma 2 

12/06 2 Apresentação da 

proposta e uma 

breve abordagem 

do conteúdo 

Indução 

Eletromagnética 

Sala de aula Turma 1 

16/06 2 Realização da 

prática e 

orientação sobre 

o artigo  

Sala de aula e 

biblioteca 

  

Turma 2 

19/06 2 Realização da 

prática e 

orientação sobre 

o artigo 

Sala de aula e 

biblioteca 

 

Turma 1 

26/06 2 Socialização do 

saber 

Sala de aula Turma 1 

30/06 2 

 

Socialização do 

saber 

Sala de aula Turma 2 

 

6.5.2 Descrição do encontro 09/06 (Turma 2) e 12/06 (Turma 1) 

 Inicialmente, para tornar a atividade mais contextualizada, em ambas as turmas, foi 

exposto o vídeo “USINA HIDROELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO 3D PORTO VELHO 

2012”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=atjU3_o7iJg. Também foi exposto 

o vídeo “USINA HIDROELÉTRICA DE JIRAU”,  disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=atjU3_o7iJg
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https://www.youtube.com/watch?v=v-itxjG_3Bw. O primeiro tem duração de 

aproximadamente 14 minutos e traz um panorama geral da Usina Hidroelétrica de Santo 

Antônio e também explica seu funcionamento. O segundo explica os conceitos físicos 

utilizados na produção de energia elétrica na Usina Hidroelétrica de Jirau e tem duração 

aproximada de 6 minutos. A opção por iniciar com o desenvolvimento do conteúdo através do 

vídeo foi para fugir das cansativas aulas expositivas e também usar exemplos regionais. 

 A seguir, foi apresentado o projeto didático 10, o cronograma e a orientação de toda a 

dinâmica do trabalho. Depois, aplicou-se individualmente um pré-teste (Apêndice E) que 

consiste em um questionário para verificar os conhecimentos prévios dos educandos, 

composto por 10 (dez) questões sobre o fenômeno da indução eletromagnética e suas relações 

com aplicações no cotidiano, em ambas as turmas. 

 A seguir, como no projeto anterior, deu-se um momento para os alunos organizarem-

se em grupos. Após a formação das equipes, as mesmas foram atendidas de forma individual 

pelo professor: os estudantes tiveram a oportunidade de expor as suas dúvidas, opiniões, 

anseios e contribuições. 

 Com a sugestão do projeto em mãos, os alunos iniciaram o planejamento da execução 

do mesmo. Entretanto, precisava-se de ímãs de neodímio não disponíveis em Porto velho. 

Assim, os estudantes ficaram responsáveis pelo restante do material e o professor responsável 

pelos ímãs de neodímio.  

6.5.3 Descrição do encontro 16/06 (Turma 2) e 19/06 (Turma 1) 

 Um conjunto de 10 (dez) ímãs de neodímio-ferro-boro 10mmx10mm e 10 (dez) ímãs 

de neodímio-ferro-boro esfera 10mmx10mm foram adquiridos pelo professor em uma loja de 

comércio eletrônico pelo custo de R$ 30,00 acrescido do frete, figura 6.5. O restante do 

material para realizar a prática foi conseguido pelos alunos por meio de doação em lojas de 

material de construção e lojas que trabalham com instalação de condicionadores de ar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-itxjG_3Bw
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                                    Figura 6.5- Ímãs de neodímio-ferro-boro. 

  

 Os encontros dos dias 16/06 na Turma 2 e 19/06 na Turma 1 foram avaliados como 

intensos e proveitosos. Conseguiu-se, com algum esforço, organizar a dinâmica para execução 

das atividades previstas no projeto 10 e fazer as orientações básicas da fundamentação teórica 

do artigo científico. 

 O forte impacto visual aliado à abrangência de fenômenos consegue prender a atenção 

dos alunos, deixando-os de certo modo “encantados”. Assim, durante a realização da prática 

experimental, os grupos interagiram bastante, propondo explicações para o fenômeno de 

“flutuação” observada. 

 Após a realização da prática experimental, que levou aproximadamente uma aula (50 

minutos) em ambas as turmas, os alunos dirigiram-se à biblioteca do campus e iniciou-se a 

fundamentação teórica e estudo do fenômeno da indução eletromagnética. Os grupos 

conseguiram organizar, por si só, a dinâmica do trabalho e também selecionar todos os livros 

necessários para os estudos e pesquisa. 

 A seguir, é apresentado algumas fotos tiradas pelos alunos do grupo 2 da Turma 1 

gentilmente cedidas, figura 6.6. 
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                                             Figura 6.6- Alunos da Turma 1 durante a prática. 

  

 No geral, em ambas as turmas, os alunos transcenderam as expectativas, conduzindo 

as atividades com organização, dedicação e entusiasmo. 

6.5.4 Descrição do encontro 26/06 (Turma 1) e 30/06 (Turma 2) 

 As atividades do encontro do dia 26/06 na Turma 1 e do dia 30/06 na Turma 2 foram 

realizadas na sala de aula de cada turma.  A dinâmica das atividades de socialização do 

saber foi previamente combinada com as turmas: uma breve apresentação oral e/ou slide do 

trabalho realizado por cada grupo, aplicação de um teste e, para finalizar, um momento aberto 

para a avaliação da metodologia. 

 As apresentações da Turma 1 foram todas muito bem elaboradas e primorosamente 

fundamentadas. No dia 25/06, dia anterior à socialização, os grupos desta turma aproveitaram 

um tempo de aula vaga para se reunirem e fizeram, entre eles, uma prévia da apresentação e 

debate. Mesmo sem orientação do professor, pode ser creditada à aula extra e à troca de 

informações entre os grupos a qualidade das apresentações. No momento das exposições orais 

os alunos estavam tranquilos, seguros e com boa dicção. 
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 As apresentações da Turma 2, realizadas dia 30/06, foram acompanhadas pelo 

orientador deste projeto de mestrado, professor Dr. Carlos Mergulhão Junior. As 

apresentações desta turma estavam menos elaboradas que da Turma 1, mas trouxeram o 

essencial para a fundamentação científica da situação estudada. Como já observado nas 

apresentações do projeto anterior, boa parte dos alunos desta turma tem dificuldade de fazer 

exposições orais em público, mas, no geral, conseguiram expor os aspectos centrais do 

trabalho. 

 Após as apresentações, em ambas as turmas, aplicou-se um teste (Apêndice F) na 

Turma 1 e (Apêndice G) na Turma 2. O teste consiste em questões de problematização, 

questões conceituais e questões motivacionais. Os testes aplicados às turmas são praticamente 

idênticos. As sutis alterações no teste da Turma 2 foram sugeridas pelo orientador do 

mestrado, professor Carlos. 

 Após a conclusão do teste, em ambas as turmas, deu-se um momento para avaliação da 

metodologia. Os alunos puderam expor oralmente suas impressões.  

 Na Turma 1 os alunos ressaltaram os seguintes aspectos: 

 - positivos: maior interação entre alunos da turma, facilitando assim a aprendizagem, 

aproximação aluno-professor; incentivo aos estudos; contextualização do conteúdo com o 

cotidiano e desenvolvimento da comunicação oral em público.  

 - negativos: não relataram aspectos negativos. 

 Na Turma 2 os alunos ressaltaram os seguintes aspectos: 

 - positivos: maior interação entre os alunos da turma, facilitando a aprendizagem; 

incentivo aos estudos; contextualização do conteúdo com o cotidiano e inserção de prática 

experimental. 

 - negativos: dificuldades de convívio entre integrantes do grupo. 

 De um modo geral, ambas as turmas dedicaram-se a todas as atividades propostas. 

Entretanto, os trabalhos da Turma 1 ficaram mais aprimorados. Em uma sondagem informal 

com alguns alunos da Turma 2 eles justificaram que a semana de conclusão das atividades do 

projeto coincidiu com a semana de avaliações bimestrais no campus, destarte o tempo 

disponível para estudo extraclasse estava escasso. 

 .  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capítulo serão apresentados os principais resultados obtidos. Também será 

realizada uma breve análise e discussão qualitativa da aplicação da nossa proposta didática. 

Foram avaliados os aspectos motivacionais e de aprendizagem dos estudantes com relação à 

metodologia aplicada. 

7.1 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 Para a análise da proposta didática, após ser desenvolvido os dois projetos, foi usado 

como instrumento de coleta de dados um questionário, sem a identificação do estudante, que 

se encontra no Apêndice H, aplicado às turmas de terceiro ano participantes da proposta 

didática dos seguintes cursos: curso técnico em Química integrado ao Ensino Médio (Turma 

1) e curso técnico em Informática integrado ao Ensino Médio (Turma 2). 

O questionário proposto foi do tipo escala Likert (McLELLAND, 2000), o qual 

apresentava 7 (sete) afirmações sobre o projeto e sugeria que os alunos assinalassem quando 

concordavam totalmente, concordavam parcialmente, indiferentes, discordavam parcialmente 

e discordavam totalmente. Todos os gráficos adotaram as seguintes legendas: 

- concordavam totalmente: CT; 

- concordavam parcialmente: CP; 

- indiferentes: I; 

- discordavam parcialmente: DP; 

- discordavam totalmente: DT 

O questionário foi aplicado no dia 03 de julho no ano de 2015, em ambas as turmas, 

sendo respondido voluntariamente por todos os alunos, um total de 54 (cinquenta e quatro) 

participantes. 

No gráfico da figura 7.1, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 1: fazer os projetos me motivou a estudar os conteúdos da disciplina de Física. 
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         Figura 7.1- Motivação para estudar os conteúdos de Física.  

 

As informações do gráfico da figura 7.1 mostram claramente que um percentual de 

92% dos estudantes considerou motivador o método de ensino empregando projetos.  

No gráfico da figura 7.2, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 2: as atividades utilizando projetos tornou as aulas mais interessantes que as aulas 

expositivas tradicionais. 

83% 

9% 

4% 

2% 2% 

Afirmação 1 

CT CP I DP DT
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        Figura 7.2- Metodologia de Projetos versus Metodologia Tradicional. 

 

 

O fato da Metodologia de Projetos relacionar o conteúdo didático com o cotidiano, 

priorizando as atividades experimentais, as aulas tornam-se mais atrativas que as aulas 

exclusivamente expositivas, como confirmaram 87% dos alunos que participaram dos 

projetos. 

No gráfico da figura 7.3, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 3: a Metodologia de Projetos deveria sempre ser utilizada nas aulas de Física. 

87% 

3% 

4% 2% 

4% 
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CT CP I DP DT
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        Figura 7.3- Uso da Metodologia de Projetos nas aulas de Física. 

 

O envolvimento dos alunos é uma característica-chave do trabalho por projetos, o que 

pressupõe um objetivo que dá unidade e sentido às várias atividades. Como o projeto 

constitui-se de uma fonte geradora de conhecimentos ligada ao dia a dia do estudante, grande 

parte deles (92%) identificaram-se com a metodologia. 

No gráfico da figura 7.4, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 4: a Metodologia de Projeto deve ser utilizada em outras disciplinas. 
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        Figura 7.4- Uso da Metodologia de Projetos em outras disciplinas. 

 

 

Como na Metodologia de Projetos não há lugar para a velha e cansativa aula 

expositiva. Pelo contrário, o estudante ocupa o centro do processo de aprendizagem e não 

somente a absorção de dados e informações. Como também habitualmente a maioria das 

disciplinas ainda utilizam somente aulas expositivas e algumas práticas de laboratório 

fechadas e descontextualizadas, o que explica o resultado de 92% dos alunos concordarem 

totalmente com o uso de projetos nas demais disciplinas. Como ensinar através da 

Metodologia de Projetos é uma atividade primorosa, exigindo estudo e dedicação do 

professor, a sua capacitação para tal fim é imprescindível.  

No gráfico da figura 7.5, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 5: produzir e socializar artigos científicos contribuiu significativamente com a 

aprendizagem. 

92% 

4% 
2% 2% 
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        Figura 7.5- Avaliação do emprego da produção e socialização de artigo científico. 

 

A produção de um texto no formato de artigo científico é bastante trabalhosa e 

exaustiva, o que explica a rejeição de aproximada de 30% dos alunos, o que foi ainda 

agravado pelo fato de o projeto 10 foi concluído no período de avaliação bimestral, que foi 

demasiadamente tumultuado para os estudantes. Contudo, 70% dos educandos aprovaram a 

produção dos artigos científicos e a socialização do conhecimento. 

No gráfico da figura 7.6, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 6: os projetos centrados em atividades experimentais são adequados. 
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7% 
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         Figura 7.6- Adequação dos projetos centrados em atividades experimentais. 

 

As atividades experimentais, quando adequadamente contextualizadas, são 

extraordinariamente atrativas e potencialmente significativas para os estudantes do Ensino 

Médio. Já era esperado um resultado expressivo de aprovação, uma vez que a grande maioria 

dos alunos empenhou-se nos projetos.  

No gráfico da figura 7.7, foram apresentadas as frequências de respostas em relação à 

afirmação 7: o que aprendi estudando a partir de projetos será útil na minha vida. 
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        Figura 7.7- Utilidade dos conceitos aprendidos usando projetos. 

 

Uma das queixas mais frequentes dos alunos é o fato de não verem utilidade nos 

conceitos estudados, o que geralmente é agravado pela concentração excessiva no estudo de 

fórmulas matemáticas sem relacioná-las adequadamente ao contexto físico. Assim, é no 

mínimo gratificante para o professor quando 92% enxergam alguma utilidade nesta forma 

alternativa de trabalhar o conteúdo no Ensino Médio. 

 7.2 ANÁLISE DE APRENDIZAGEM 

7.2.1 Projeto 7 

 Nesta seção serão analisados os testes aplicados antes e após o desenvolvimento da 

proposta presente no projeto 7. O pré-teste encontra-se no Apêndice C e teste no Apêndice D. 

Tais testes averiguam o grau de aprendizagem dos conceitos físicos envolvidos na aplicação 

da metodologia. 

O pré-teste foi elaborado no intuito de verificar o grau de conhecimento prévio que os 

alunos possuíam relacionadas aos conceitos físicos envolvidos no projeto 7. O pré-teste era 

composto por duas partes: 5 (cinco) questões de problematização e 5 (cinco) questões 

conceituais. O teste possuía as mesmas 10 (dez) questões do pré-teste com o intuito de 

verificar a evolução da aprendizagem dos alunos após a aplicação da Metodologia de 

92% 

2% 

2% 2% 2% 

Afirmação 7 

CT CP I CP DT
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Projetos. O teste também trouxe 5 (cinco) questões para verificar o caráter motivacional da 

atividade. 

O pré-teste foi aplicado em ambas às turmas: dia 27/03/2015 no curso técnico em 

Química integrado ao Ensino Médio (Turma 1), dia 24/03/2015 no curso técnico em 

Informática integrado ao Ensino Médio (Turma 2). No gráfico da figura 7.8 são apresentados 

os resultados obtidos pelos 54 (cinquenta e quatro) alunos de ambas as turmas: 

 

 

        Figura 7.8- Resultado do pré-teste. 
  

No geral, o nível de acerto ficou próximo de 7%. Este número de acerto é baixo, levando 

em conta que as questões são de múltipla escolha. Também mostra a pouca familiaridade dos 

alunos com os conteúdos abordados. 

A seguir, na figura 7.9 são apresentados os resultados das questões objetivas 1 (um) até 

10 (dez)  do teste. 
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         Figura 7.9- Resultado do teste. 

 

A figura 7.9, na qual se apresenta o gráfico dos dados referentes ao número de acerto de 

questões envolvendo o conteúdo do projeto 7, onde pode-se observar, no geral, uma média de 

acerto de aproximadamente 89%. Merece evidência o bom número de acertos das questões 1 

(um) a 5 (cinco), questões de problematização, onde habitualmente os estudantes tem muita 

dificuldade. Outra surpresa foi o bom número de acertos das questões 6 (seis) a 10 (dez) , 

questões conceituais, já que  os alunos não tiveram aulas expositivas. O sucesso observado 

com os resultados do teste credita-se não somente a metodologia empregada, como também 

ao empenho dos alunos motivados com a aprendizagem por projetos. 

Entre as questões 11 (onze) a 15 (quinze), questões motivacionais, merece destaque a 

questão 11 (onze): 

Como você avalia a metodologia empregada na aula? 

(  ) ótima 

(  ) boa 

(  ) regular 

(  ) péssima 

 Os resultados referentes à questão 11 (onze) aparecem na figura 7.10: 

0

10

20

30

40

50

60

Questão
1

Questão
2

Questão
3

Questão
4

Questão
5

Questão
6

Questão
7

Questão
8

Questão
9

Questão
10

Resultado do teste do projeto 7 

Acertos Erros



111 
 

 
 

 
  

 

Figura 7.10- Avaliação do caráter motivacional do projeto 7. 
 

 A partir deste resultado pode-se inferir que a boa aceitação da metodologia empregada 

no projeto 7 reflete  no fato da  Metodologia de Projetos contrariar a “rotina quantitativa” da 

educação tradicional, como também afastar o modelo instrucionista centrado no professor, 

dando espaço para os educandos fazerem parte do processo.   

7.2.2 Projeto 10 

Nesta seção serão analisados os testes aplicados antes e após o desenvolvimento da 

proposta presente no projeto 10. O pré-teste encontra-se no Apêndice E e o teste no Apêndice 

F e G. 

O pré-teste, como no caso do projeto 7,  foi elaborado no intuito de verificar o grau de 

conhecimento prévio que os alunos possuíam relacionadas aos conceitos físicos envolvidos no 

projeto 10. O pré-teste era composto por duas partes: 5 (cinco) questões de problematização e 

5 (cinco) questões conceituais. O teste possuía as mesmas 10 (dez) questões do pré-teste com 

o intuito de verificar a evolução da aprendizagem dos alunos após a aplicação da Metodologia 

de Projetos. O teste também trouxe 5 (cinco) questões para verificar o caráter motivacional da 

atividade. 
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O pré-teste foi aplicado em ambas às turmas: dia 12/06/2015 no curso técnico em 

Química integrado ao Ensino Médio (Turma 1), dia 09/06/2015 no curso técnico em 

Informática integrado ao Ensino Médio (Turma 2). O gráfico da figura 7.11 são apresentados 

os resultados obtidos pelos 53 (cinquenta e três) alunos de ambas as turmas. Uma aluna 

Turma 2 não estava presente devido a um tratamento de quimioterapia. Os resultados obtidos 

no pré-teste foram: 

 

 

        Figura 7.11- Resultado do pré-teste. 
 

No geral, o nível de acerto ficou próximo de 5%, assim como no projeto anterior. Este 

número de acerto é baixo, levando em conta que as questões são de múltipla escolha. Também 

mostra a pouca familiaridade dos alunos com os conteúdos abordados. 

A seguir, na figura 7.12, são apresentados os resultados das questões objetivas 1 (um) 

até 10 (dez)  do teste após concluir as atividades do projeto 10, aplicado dia 26/06/2015 na 

Turma 1 e dia 30/06/ 2015 na Tuma. Um total de 2 (dois) alunos não estavam presentes no dia  

30/06/ 2015 na Turma 2  devido ao jogos escolares que estavam sendo realizado na cidade de 

Ji-Paraná. Deste modo 52 (cinquenta e dois) alunos realizaram o teste. 
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         Figura 7.12- Resultado do teste. 

 

A figura 7.12, na qual se apresenta o gráfico dos dados referentes ao número de acerto 

de questões envolvendo o conteúdo do Projeto 10, se pode observar, no geral, uma média de 

acerto de aproximadamente 92%. Merece evidência o bom número de acertos das questões 1 

(um) a 5 (cinco), questões de problematização, onde habitualmente os estudantes tem muita 

dificuldade.  

Após a conclusão do Projeto 10, muitos alunos perguntaram se haveria algum outro 

projeto no estilo do Projeto 7 e do Projeto 10. A maior crítica dos alunos foi referente aos 

prazos para concluir o projeto, eles argumentaram que gostariam de ter um prazo maior para 

ter a oportunidade de incrementar mais as atividades experimentais e realizar uma pesquisa 

bibliográfica mais ampla. 

As questões 11 (onze) a 15 (quinze), questões motivacionais, merecem destaque as 

questões 11 e 12: 

Questão 11. Como você avalia a metodologia empregada na aula? 
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 Os resultados referentes à questão 11 aparecem na figura 7.13: 

 

Figura 7.13- Resultado da questão 11 do teste do projeto 10. 

 

 Questão 12. Comparando a Metodologia de Projetos com a Metodologia Tradicional 

(quadro negro e slide) empregada nos estudos dos conteúdos anteriores, a Metodologia de 

Projetos foi: 

(  ) melhor 

(  ) mesma coisa 

(  ) pior 

 Os resultados referentes à questão 12 aparecem na figura 7.14: 
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   Figura 7.14- Resultado da questão 12 do teste do projeto 10. 

 

 Os resultados obtidos a partir dos testes aplicados, como no projeto 7, mostraram  que 

a Metodologia de Projetos teve boa aceitação por parte do alunos. Assim, esta estratégia 

didática destaca-se como valiosa alternativa a ser explorada no Ensino da Física. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A ideia central deste trabalho foi desenvolver uma estratégia didática alternativa para o 

ensino de Eletromagnetismo no Ensino Médio por meio de projetos didáticos e, também, 

compartilhar a metodologia para que outros professores possam utilizá-la em suas instituições 

de ensino.  

Apesar de ter encontrado algumas dificuldades em virtude principalmente da falta de 

experiência do autor com o ensino a partir da Metodologia de Projetos, do tempo exíguo e da 

escassez de referências nesta área, foi enriquecedor desenvolver esta proposta didática. O 

ensino a partir de projetos não é um instrumental cartesiano, mas um processo em andamento, 

incerto e inacabado, assim alguns equívocos possivelmente ocorridos serão corrigidos em 

futuros projetos.  Nesta ótica, o ensino por projetos não tem uma receita, fórmula, algoritmo, 

razão pela qual este trabalho não trouxe modelos ou exemplos acabados. 

 O produto educacional fruto deste trabalho segue o que foi exposto no parágrafo 

anterior: são sugestões de como conduzir o processo e propostas de projetos, nada que deve 

ser seguido como um roteiro de atividade experimental. Contudo, como foi observado nos 

projetos aplicados que a apresentação de uma sugestão de projeto é interessante, pois delineia 

o conteúdo a ser abordado, evitando perdas de tempo, agilizando ações, decisões e 

maximizando acertos. Desse modo, conseguindo em tempo hábil alcançar os objetivos 

propostos. 

 O ensino a partir de projetos propicia a inter e transdisciplinaridade, pois desvela aos 

atores do processo (professores e alunos) as interfaces entre as disciplinas. Neste sentido, a 

principal falha cometida foi não enriquecer o trabalho envolvendo articulação de conceitos de 

Física com conceitos de diferentes disciplinas. Mas em projetos futuros poderá ser corrigido. 

 Pode-se dizer que a aplicação da estratégia didática foi bem recebida pelos estudantes, 

que inclusive mostraram entusiasmo em participar das aulas, indicando um aumento 

considerável da cumplicidade dos alunos com a rotina das atividades.  Como a Metodologia 

de Projetos é uma proposta ancorada na cooperação e na afetividade, os alunos desenvolvem o 

espírito de iniciativa, tornando-se mais participativos. 

 Embora este trabalho não tenha a finalidade de pesquisa, os resultados obtidos, 

destacados no capítulo 7, mostraram que os alunos tiveram um bom nível de aprendizagem 

significativa. Apesar de não ser o enfoque, 89% de acerto nas questões relacionadas aos 
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conteúdos abordados no projeto 7 e 92% de acerto nas questões relacionadas aos conteúdos 

abordados no projeto 10 mostram que os alunos são capazes de resolver variados tipos de 

exames. Organizar-se em grupos, desenvolver projetos, realizar atividades experimentais, 

realizar pesquisa bibliográfica, escrever um texto ou apresentação, socializar o resultado final, 

realmente articula os saberes escolares com os da vida real, dando novo sentido para a 

aprendizagem e aumentando o interesse no estudo de temas científicos. 

 Quanto à avaliação da metodologia pelos alunos, foi utilizada a escala de Likert, onde 

foram feitas 7 (sete) afirmações e os estudantes tiveram oportunidade de concordar ou 

discordar. Como visto também visto no capítulo 7, a metodologia foi aprovada em boa parte 

pelos educandos.  

 O caráter motivador da Metodologia de Projetos pode ser notado no debate realizado 

na finalização do Projeto 7, quando um aluno diz que “O projeto foi muito bom, pois mostrou 

que é possível aprender de várias formas, não por somente aulas no quadro ou slide. [...] seria 

bom continuarmos com os projetos e também desenvolvê-los em outras disciplinas”.  

Os resultados da aplicação deste produto mostraram que a grande maioria dos alunos  

sentiram-se motivados em estudar física através da Metodologia de Projetos, além de 

encontrarem sentido na aprendizagem de conceitos de física, havendo assim aprendizagem 

significativa. Como é bem sabido, tais resultados são melhores que os índices de 

aprendizagem e motivação encontrados normalmente no ensino de física das escolas 

brasileiras. 

 Portanto, após a aplicação e análise do produto educacional, pode-se considerar a 

estratégia dos projetos válida para o estudo do Eletromagnetismo.  Apesar de o trabalho 

apresentar algumas lacunas, conseguiram-se avanços em muitos pontos importantes. 
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APÊNDICE A- PRODUTO EDUCACIONAL 
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Apresentação 

 

 Esta estratégia didática é destinada aos educadores que trabalham com a Física no 3º 

ano do Ensino Médio. Ela é produto de um estudo desenvolvido para o trabalho de conclusão 

do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, realizado pelo Professor Moacy José 

Stoffes Junior, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Mergulhão Junior do Departamento de 

Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. 

 O material produzido é resultado do trabalho desenvolvido no Instituto Federal de 

Rondônia, Campus Porto Velho Calama, em Porto Velho - RO. As atividades foram 

documentadas e analisadas para a dissertação de Mestrado do autor e deste estudo resultaram 

materiais de apoio para professores que queiram desenvolver atividades semelhantes em suas 

instituições de ensino e futuramente enriquecer ainda mais a proposta. 

 A partir da adoção de uma concepção epistemológica construtivista para o ensino de 

Eletromagnetismo propomos atividades experimentais estruturadas em pequenos projetos 

didáticos como instrumento de ensino. Sua função mediadora do diálogo construtivista entre 

professor, estudante e conhecimento científico. Nesta ótica, desenvolveremos uma 

metodologia que zela tanto pelos conteúdos normalmente trabalhados no ensino médio, como 

também ajudará o estudante desenvolver o seu lado pesquisador. 
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1 SUGESTÕES PARA APLICAÇÃO DOS PROJETOS 

 Os projetos didáticos no Ensino Médio devem elaborados de modo a permitir que o 

aluno adquira e desenvolva determinadas habilidades cognitivas e sociais e sinta-se 

corresponsável pelo seu processo de aprendizagem. Apesar do trabalho com projetos não ser 

um instrumental cartesiano, não existindo fórmulas ou receitas a serem seguidas, algumas 

etapas são importantes. 

1.1 Avaliação diagnóstica 

 Neste momento é importante o professor comunicar que as respostas da avaliação 

diagnóstica serão imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto, assim deve ser feita 

com responsabilidade. As questões da avaliação diagnóstica devem evidenciar as maiores 

dificuldades da turma para serem posteriormente trabalhadas e também os pontos fortes para 

serem explorados. 

 1.2 Momento da motivação 

 Criar um clima de envolvimento e interesse no grupo, e em cada pessoa, sobre o que 

está sendo trabalhado na sala de aula. Ou seja, reforçar a consciência de aprender do grupo 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).  

 A motivação pode ser feita a partir de excelentes vídeos existentes no site de 

compartilhamento de vídeos YouTube, exemplos de aplicações tecnológica, situações do dia a 

dia, excursão, visita técnica, etc. 

 1.3 Apresentação do projeto 

 Neste momento o professor deve fazer uma breve apresentação da sugestão de projeto. 

É importante o educador deixar esclarecido que a proposta de construção experimental é 

apenas uma sugestão para orientar o trabalho, cabendo aos grupos melhorá-la. 

1.4 Formação dos grupos  

 O trabalho de grupo é uma estratégia implícita à aprendizagem por projetos. Para isso, 

os alunos têm que o ver como um conjunto de pessoas que interagem têm consciência umas 

das outras e se percepcionam como um grupo (CASTRO; RICARDO, 1993).  Esta é outra 
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etapa importante ao iniciar um projeto didático, uma vez que é nesse momento que se pode 

explorar a aprendizagem cooperativa que: 

 - Desenvolve a liderança;  

 - Cria uma relação positiva entre alunos e professores;  

- Estimula o pensamento crítico e ajuda os alunos a clarificar as ideias através do 

diálogo;  

- Desenvolve a competência de comunicação oral;  

- Melhora a recordação dos conteúdos;  

- Cria um ambiente ativo e investigativo; 

- Diminui individualismo.  

 É comum atividades em grupos, mas cada estudante trabalha individualmente, não 

discutem entre si, fracionam as atividades entre os integrantes, desse modo, perde o contexto 

da atividade, tornando algo mecânico e sem significado.  

 Há uma série de autores com trabalhos completos na área de aprendizagem 

cooperativa, mas alguns cuidados tomados pelo professor no momento de proposição da 

atividade são suficientes: 

- Oriente sobre a importância da participação de todos na atividade; 

- Deixe os estudantes se arranjarem em grupos; 

- Seja exigente com o cumprimento do cronograma proposto para a atividade. 

1.5 Objetivos  

 É necessário que o educador estabeleça claramente as metas de aprendizagem que 

espera que os educandos desenvolvam e os conhecimentos que permitirão essa conquista. Os 

objetivos subjacentes ao projeto determinam o tipo, a quantidade e o nível de informação a ser 

priorizado.  

1.6 Planejamento 

 É essencial construir um cronograma com prazos para cada atividade, delimitando a 

duração total do trabalho. Também é necessário verificar previamente a disponibilidade dos 

recursos e materiais que serão usados, como sites, livros, resistores, multímetros, etc.  
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1.7 Orientação 

 Na estratégia de ensino a partir de projetos são os próprios alunos os principais atores, 

pois são eles que realizam as atividades que lhes permitem encontrar as respostas para as suas 

questões. Cabendo ao educador o papel de observador, de orientador e de avaliador do 

trabalho dos alunos. 

1.8 Construção experimental 

 As atividades experimentais devem ter caráter investigativo, na qual os educandos 

devem ocupar uma posição ativa no processo de construção do conhecimento e que o 

professor deve ser o mediador desse processo. 

 Na atividade experimental de investigação o aluno deve projetar e identificar algo 

interessante a ser resolvido, mas não deve dispor de procedimentos automáticos para chegar a 

uma solução mais ou menos imediata; a solução, na realidade, deve requerer do aluno um 

processo de reflexão e tomada de decisões sobre a sequência dos passos a segui. O método 

investigativo tem, então, se revelado eficaz no desenvolvimento de aspectos fundamentais 

para a educação científica, tais como a possibilidade de fornecer aos alunos oportunidades 

para o desenvolvimento de habilidades de observação, formulação, teste, discussão, dentre 

outros (OLIVEIRA, 2010). 

1.9 Socialização do saber 

 A socialização do saber é um momento de grande aprendizagem, pois o 

compartilhamento dos resultados alcançados estimula os alunos, fazendo-os interagir mais 

entre si e com o educador, melhorando suas habilidades de comunicação. Como resultado, o 

aluno passa a se expressar mais facilmente. 

 Há várias formas de organizar a socialização no final do projeto: 

 - Debate; 

 - Seminário; 

 - Exposição; 

 - Excursão; 

 - Visita técnica; 

 - Mesa redonda. 
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1.10 Avaliação 

 A avaliação quando se trabalha com projetos no meio escolar deve contemplar a 

aferição de competências, do que se sabe (saber-pensar) e do que se faz (saber-fazer), desde 

que não sejam separadas estas duas atividades, considerando-se a sequência cognitiva. 

 Nessa perspectiva, a avaliação deve ser processual, ou seja, deve considerar todo o 

processo. O processo avaliativo não deve ser composto por um único instrumento, como, por 

exemplo, somente uma avaliação escrita, como habitualmente usada na Metodologia 

Tradicional.  

Um instrumento eficaz em uma avaliação processual é a planilha de acompanhamento, 

pois, além das informações quantitativas como notas e conceitos, ela também pode guardar 

dados mais específicos do aluno, de acordo com seus aspectos qualitativos. 

As planilhas de acompanhamento são de uso, em sua essência, pessoal e por isso cada 

professor pode e deve confeccionar o modelo de planilha de acompanhamento que lhe for 

mais útil. 
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2 PROJETOS DE ELETROSTÁTICA 

2.1 Pêndulo eletrostático (projeto1) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para introduzir os conceitos iniciais de carga elétrica, 

processos de eletrização e força elétrica. Em alguns momentos utilizamos palavras no 

imperativo, tais como, faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas 

ideias inicias para os alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e 

explorarem ao máximo os fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos 

ou vídeos agrega valor ao trabalho. 

Material: 

 - Um suporte; 

 - Um pedaço de folha de alumínio (o mesmo utilizado na cozinha); 

 - Um pente de plástico ou bastão de vidro ou bastão de plástico; 

 - Um pedaço de lã, flanela ou tecido de algodão; 

 - Um fio não condutor (linha de nylon ou seda); 

 - Uma bolinha de isopor. 

 

Procedimento 

A montagem da atividade experimental é conforme a figura 2.1. Após a montagem e 

atritar (a umidade no momento das atividades interfere no tempo que as cargas ficam 

acumuladas) o bastão ou pente com a lã ou flanela o experimentador pode explorar várias 

situações: 
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                                         Figura 2.1- Montagem do projeto 1. 

 

 - Aproximar o pente ou bastão da bolinha sem fazer o contato; 

 - Repita a operação do item anterior, mas envolva a bolinha de isopor com o folha de 

alumínio; 

 - Toque a bolinha envolvida com folha de alumínio com o pente ou bastão; 

 - Repita a operação do item anterior, mas retire o papel a alumínio da bolinha. 

Algumas situações-problemas a serem exploradas: 

 - Explicar o que ocorre quando o bastão ou pente carregado se aproxima da bolinha de 

isopor (envolvida e não envolvida pela folha de alumínio) sem tocá-la. 

 - Explicar as diferenças que ocorrem, com relação às interações elétricas, entre as 

situações da bolinha com e sem a folha de alumínio; 

 - Utilizar uma tabela da série triboelétrica para explicar a natureza das cargas 

adquiridas pelo atrito; 

 - Explicar o que ocorre quando toca o bastão ou pente na bolinha com e sem a folha de 

alumínio; 

 - Comparar os efeitos observados com a bolinha com e sem folha de alumínio; 

 - Explicar como podemos usar o pêndulo eletrostático pode ser usado para determinar 

o sinal da carga do material atritado. 

 

Sugestão de atividade pós-experimento 
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 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

2.2 Gerador de Van de Graaff (projeto 2) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para introduzir os conceitos de campo elétrico e potencial 

elétrico. Apesar de em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, faça, 

repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os alunos, 

assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao 

trabalho. 

Material: 

 - 1 base de madeira; 

 - 40 cm fios flexível de cobre de 3 mm; 

 - 20 cm de tubo de PVC 40 mm; 

 - 1 T PVC 40 mm; 

 - 1 luva PVC 40 mm; 

 - 1 tampão 40 mm; 

 - 1 correia de borracha (pode ser improvisada com a borracha de uma luva de limpeza, 

não se deve usar borracha da cor preta, pois ela geralmente é condutora); 

 - 1 motor de 12 V DC;  

 - 1 Bateria 12 V ou fonte 12 V; 

 - 1 parafuso; 

 - 1 rolete de feltro ou teflon; 

 - 1 eixo de aço; 

Procedimento 

 A montagem da atividade experimental é conforme a figura 5.3, figura 5.4 e figura 

5.5. A correia de borracha pode ser improvisada a partir da parte do pulso de uma luva de 

borracha utilizada para limpeza. Construa uma pequena “escova” com o fio de cobre superior 

e toque levemente a correia no eixo superior, como mostrado na figura 5.4, a outra 
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extremidade conecte a parte interna da lata de refrigerante. Construa outra “escova” com fio 

de cobre inferior e toque levemente a correia no eixo de feltro do motor, depois conecte o fio 

à terra. 

 

 

Figura 2.2-Materias para a montagem do gerador. 
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                       Figura 2.3- Detalhes da montagem do projeto 2. 

 

 

                    Figura 2.4-Gerador de Van de Graaff concluído. 
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Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

 Na fundamentação teórica o estudante deve apresentar os conceitos de campo 

eletrostático, potencial elétrico, histórico do gerador de Van de Graaff, explicar o 

funcionamento do gerador, eletrização por atrito e série triboelétrica. 

Outra sugestão de atividade é apresentar o gerador de van de Graaff em uma feira de 

ciências ou até mesmo na própria escola nos horários de intervalo para que outros estudantes 

também o conheçam. 

2.3 Garrafa de Leyden ou capacitor primitivo (projeto 3) 

Apresentação 

 A proposta original desta atividade experimental é trazida no livro Teoria do 

Eletromagnetismo de Kleber Daum Machado. O projeto é recomendado para introduzir os 

conceitos de Capacitores. Em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, 

faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os 

alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao 

trabalho. 

Material: 

 - Uma garrafa pet de refrigerante de 2 litros; 

 - Folha de alumínio; 

 - Fio de cobre; 

 - Um bastão de latão; 

 - Uma bolinha de isopor; 

 - Fita adesiva; 

 - Um bastão de vidro; 

 - Uma flanela de lã. 
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Procedimento 

 Corte a garrafa de plástico aproximadamente na metade da sua altura. Depois na 

metade inferior, forre o plástico com a folha de alumínio, por dentro e por fora, formando 

duas coroas cilíndricas, conforme a figura 2.5.  Utilize a outra metade do recipiente plástico, e 

sua própria tampa, coloque folha de alumínio picado até a altura de ¾ da garrafa, enfie a 

varinha de latão por dentro dela, por uma distância que seja suficiente para que a varinha 

chegue quase no fundo da parte inferior da garrafa. Na parte da varinha que fica para fora da 

garrafa, coloque a bolinha de isopor e a envolva com folha de alumínio, de modo a permitir o 

contato entre a folha de alumínio e o latão, figura 2.6.  Após a montagem da garrafa de 

Leyden, atrite o bastão de vidro com a flanela e toque a bolinha de isopor com ele. Repita 

várias vezes o procedimento. Depois, aproxime a ponta do fio de cobre da bolinha de isopor e 

observe o que ocorre. Faça também num ambiente escuro, pode ser mais interessante 

(MACHADO, 2000).  

 

 

                                          Figura 2.5- Detalhe do corte da garrafa plástica. 
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                                         Figura 2.6-  Montagem do projeto 3. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

 Na fundamentação teórica o estudante pode utilizar um bom livro texto para estudar e 

fundamentar: 

 - Histórico; 

 - O conceito de capacitor; 

 - Equações; 

 - Aplicação dos capacitores na eletrônica. 

2.4 Capacitores de grafite (projeto 4) 

Apresentação 
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 A proposta original desta atividade experimental é trazida no Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física, volume 22, artigo intitulado “CONSTRUÇÃO DE CAPACITORES DE 

GRAFITE SOBRE PAPEL, COPOS E GARRAFAS PLÁSTICAS, E MEDIDA DE SUAS 

CAPACITÂNCIAS”. Em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, 

faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os 

alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao 

trabalho. 

Material: 

 - Grafite de diâmetro de 0.5 mm a 1.0 mm de graduações de 6B a 6H; 

 - Papel cartão; 

 - Fio esmaltado N 24; 

 - Garrafa pet de 2 litros; 

 - Lixa d’água nº 240; 

 - Fita adesiva; 

 - Multímetro digital; 

 - Tesoura. 

Procedimento 

 A técnica proposta para construção dos capacitores consiste em aplicar grafite sobre as 

faces opostas de uma mesma folha de material dielétrico (papel cartão ou plástico da garrafa 

pet) e utilizar esses desenhos de grafite como placas de um capacitor. Alternativamente, a 

aplicação de grafite pode dar-se em folhas diferentes do dielétrico, nesse caso o capacitor será 

constituído pela superposição das faces não grafitadas destas folhas (ou seja, com as faces 

grafitadas voltadas para fora), figura 2.7. Quando esses dois pedaços são sobrepostos com os 

lados pintados para fora, pode-se medir uma capacitância apreciável com o auxílio de um 

multímetro com função capacímetro, bastando conectar sua entrada aos fios vindo das placas, 

figura 2.8, (ROCHA FILHO et al, 2005). A superfície de plástico é muito lisa, dificultando a 

deposição do grafite sobre ela, assim, é necessário utilizar a lixa para produzir pequenos 

sulcos. O estudante pode explorar a geometria, construindo capacitores de várias formas, por 

exemplo, capacitores cilíndricos. 
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                            Figura 2.7- Placas do capacitor. 

 

 

                       Figura 2.8- Medindo a capacitância. 
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Sugestão de atividade pós-experimento 

 A atividade experimental por si só já tem uma boa contribuição na aprendizagem, mas 

o professor pode potencializar ao máximo o interesse dos alunos pela atividade: uma disputa 

entre os grupos que consiste em construir o capacitor de maior capacitância e explicar os 

conceitos físicos que levaram a escolha de tal geometria. 
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3 PROJETOS DE ELETRODINÂMICA  

3.1 Gerador de Hidrogênio (projeto 5) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo dos efeitos da corrente elétrica, mais 

específico, da eletrólise. Mas, com um pouco de criatividade e orientação do professor pode-

se utilizar também para introduzir o conceito de corrente elétrica. Apesar de em alguns 

momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, faça, repita, etc., entretanto, são 

apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os alunos, assim, fica aberto para eles 

enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os fenômenos físicos presentes. Uma 

documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao trabalho. 

Material: 

 - Um recipiente de vidro (vidro de conserva de palmito é adequado); 

 - Uma lâmina de serra manual; 

 - Bicabornato de sódio ou hidróxido de sódio (soda cáustica); 

 - Fonte de 12 V ou bateria de 12 V; 

 - Uma mangueira de soro ou tubo látex; 

 - Água destilada; 

 - Cola quente; 

 - Duas garras jacaré; 

 - Solução para bolhas de sabão; 

 - Um copo; 

 - Fita isolante; 

 - Caixa de fósforos.  

Procedimento 

 A construção da atividade experimental é conforme as figuras 3.1 e 3.2. Após a 

montagem conforme setup, adicione no recipiente de vidro 2 (duas) colheres de sopa de 

bicarbonato de sódio ou soda cáustica para cada 800 (oitocentos) mililitros de água destilada, 

vede completamente a tampa com cola quente e ligue à fonte. Adicione água no copo e 
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solução para bolhas de sabão e insira a extremidade livre da mangueira/tubo dentro e observe 

a formação de bolhas de gás hidrogênio. Podemos explorar várias situações: 

 

 

      Figura 3.1- Montagem do projeto 5. 

 

 

           Figura 3.2- Detalhes da montagem do projeto 5. 
 

  

 - Desligar uma fase da fonte e observar o acontecido; 

 - Após a geração do hidrogênio, incendiá-lo; 
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 - Melhorar o desempenho do gerador fazendo uma associação de células. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

Na fundamentação teórica o estudante pode utilizar um bom livro texto para estudar e 

fundamentar: 

 - Conceito de corrente elétrica; 

 - Efeitos da corrente elétrica; 

 - Eletrólise: conceito e aplicações na indústria; 

 - Célula de combustível. 

3.2 Resistores de grafite (projeto 6) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo de resistência elétrica, resistores, associação de 

resistores, segunda lei de Ohm e efeito Joule. Dividiremos a atividade em duas partes, A e B. 

A parte A tem um apelo visual forte, a segunda parte, por sua vez, é originalmente proposta 

no artigo “RESISTORES DE PAPEL E GRAFITE: ENSINO EXPERIMENTAL DE 

ELETRICIDADE COM PAPEL E LÁPIS” publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, volume 20, nº 2. Apesar de em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, 

tais como, faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias 

para os alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao 

máximo os fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos 

agrega valor ao trabalho. 

 

Parte A (lâmpada incandescente de grafite) 

Material: 

 - Grafite 0.5 mm e 1.0 mm; 

 - Bateria 12 V ou 8 pilhas A associadas em série ou uma fonte de 12 V; 

 - Dois copos de vidro iguais; 
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 - Fita isolante; 

 - Fio de cobre; 

 - Um interruptor; 

 - Duas garras jacaré. 

Procedimento 

A construção da atividade experimental é conforme o setup da figura 3.3. 

 

 

                            Figura 3.3- Construção da experimental do projeto 6 A. 

 

 Insira o interruptor em uma das fases, facilita o trabalho. Caso o estudante tiver 

disponível uma fonte de 12 V figura 3.4, não é necessário danificá-la para obter as fases, 

pode-se obter as fase realizando uma simples adaptação conforme a figura 3.5. 
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                    Figura 3.4- Fases de uma fonte. 

 

 

                   Figura 3.5- Fases de uma fonte. 

  

 Após a construção experimental descrita na figura 3.3 é só permitir a passagem da 

corrente elétrica através do grafite observar o fenômeno. Caso a incandescência do grafite não 

seja nítida pode-se melhorar o efeito a partir dos princípios físicos da 2ª lei de Ohm e da 

equação da potência elétrica. 

 

Parte B (resistores de grafite) 

Material: 
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 - Grafite 6B; 

 - Papel-cartão; 

 - Multímetro digital. 

Procedimento 

 Dispomos o grafite sobre o papel conforme a figura 3.6. Conseguir continuidade 

elétrica em um único risco, porém, pode ser difícil, em face da flexibilidade e irregularidades 

do papel, que acabam interrompendo o filme de grafite depositado. Nas avaliações realizadas 

com os grupos de estudantes e professores descritos no resumo, ficou claro que, embora 

experimentos satisfatórios possam ser obtidos sem muitos cuidados, os melhores resultados 

desta técnica não são atingidos com riscos isolados, mas com desenhos de, pelo menos, 2 mm 

de largura, obtidos com diversos riscos fortes de lápis com grafite mole (tipo 6B), usado em 

desenho, que produzem linhas bem escuras e brilhantes (ROCHA FILHO et al, 2003). 

 O quadrilátero que foi colocado nas extremidades do traço do resistor desenhado, 

mostrados na figura 3.7, tem a função de ampliação da área de contato do filme de grafite com 

as ponteiras metálicas do multímetro usado para a medição da resistência elétrica evita que 

deficiências nesse contato elétrico causem instabilidade na indicação do instrumento. Além 

disso, os detalhes assinalam precisamente o ponto de medição, garantindo a repetitividade de 

medições sucessivas da resistência do mesmo resistor desenhado, e servem como elo de 

interligação dos resistores desenhados, minimizando a influência da resistência elétrica desses 

trechos de interligação na resistência final da associação. Essas terminações fazem o papel de 

elo de ligação do resistor desenhado com o sistema de medição ou com outros resistores. Nos 

resistores comerciais estas partes de interligação são metálicas, tendo pouca influência na 

resistência final daqueles componentes. Como não é interessante usar metais para unir os 

resistores desenhados, dado que um aumento de complexidade pode prejudicar a 

aplicabilidade desse experimento didático, fazer essas conexões mais largas que os próprios 

resistores garante que sua influência seja pequena (ROCHA FILHO et al, 2003). 

 

 

                                              Figura 3.6- Disposição do grafite sobre o papel. 
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 Para fazer as medidas e associação de resistores fazer traços conforme a figura 5.16. 

 

 

                                Figura 3.7- Associação de resistores. 

 

 Sugestão de atividade pós-experimento 

 A atividade experimental por si só já tem uma boa contribuição na aprendizagem. 

Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no formato de 

artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, introdução, 

fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais e 

referências. 

3.3 Circuitos elétricos (projeto 7) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo da 1ª lei de Ohm, resistores, associação de 

resistores, pontes de Wheatstone, curto circuito e LEDs. A atividade experimental tem um 

forte impacto visual, assim, geralmente vai ter uma participação massiva da turma. Apesar de 

em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais como, faça, repita, etc., 

entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para os alunos, assim, fica 

aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os fenômenos físicos 

presentes. Uma documentação por meio de fotos ou vídeos agrega valor ao trabalho. 

Material: 

 - Vinte (20) resistores de filme metálico (várias resistências); 

 - Multímetro digital; 

 - Uma Pilha de 9 volts; 

 - Fio de cobre; 

 - Dez (10) LEDs 3 mm ou 5 mm ou 10 mm (de preferência de alto brilho); 
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 - Ferro de solda (dispensável caso não esteja disponível); 

 - Fita adesiva. 

 

Procedimento 

 O projeto é composto por várias atividades experimentais: 

 - Identificando a resistência elétrica do resistor através do código de cores, figura 3.8: 

 

                     Figura 3.8- Código de cores de resistores de carbono. 

  

 - Construindo associações de resistores, figura 3.9: 
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                              Figura 3.9- Associação de resistores. 

 

          - Provocando um curto-circuito, figura 3.10: 

 

 

                            Figura 3.10- Curto-circuito. 

  

 - Montando uma ponte de Wheatstone, figura 3.11: 
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                            Figura 3.11- Ponte de Wheatstone. 

 

Alguns conceitos a serem exploradas: 

 - Aplicações industriais dos resistores; 

 - Calcular as resistências equivalentes utilizando as equações e comparar os resultados 

obtidos com a medição direta com o auxílio do multímetro; 

 - Após provocar o curto-circuito indicado na figura 3.10. Relate o observado, 

explicando fisicamente o acontecido. Responda o que acontece com o brilho dos LEDs após o 

curto-circuito; 

 - Explique por que o LED 5 não acende na figura 3.11. 

 

 Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 
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4 PROJETOS DE MAGNETOSTÁTICA  

4.1 Linhas de campo de um ímã permanente (projeto 8) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo de ímã permanente, campo magnético e linhas 

de campo magnético. Apesar de em alguns momentos utilizamos palavras no imperativo, tais 

como, faça, repita, etc., entretanto, são apenas sugestões para dar algumas ideias inicias para 

os alunos, assim, fica aberto para eles enriquecerem as atividades e explorarem ao máximo os 

fenômenos físicos presentes. Uma documentação por meio de fotos é importante pra a 

compreensão dos fenômenos. 

Material: 

 - Ímã ou ímã de neodímio; 

 - Limalha de ferro*; 

 - Folha sulfite ou placa de acrílico transparente; 

 - Papelão cortado nas dimensões da folha. 

 

* A limalha de ferro é vendida em lojas especializadas, mas pode ser facilmente obtida com o 

auxílio de uma lima para metais e um pedaço de ferro (é importante proteger os olhos no 

momento da raspagem da limalha). 

Procedimento 

Procedimento 

 Como é uma atividade aberta, é importante o estudante ficar a vontade para explorar 

ao máximo a atividade. Após montagem trazida na figura 5.21, polvilhar suavemente a 

limalha de ferro. Como já foi exposto anteriormente, deve-se ter cuidado com a limalha de 

ferro para não atingir os olhos e também não colocá-la em contato diretamente com o ímã. 

Alguns conceitos a serem explicados: 
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                     Figura 4.1- Montagem do projeto 8. 

 

 - As propriedades químicas dos ímãs;  

 - Antes de iniciar a atividade, desenhar as linhas que o estudante imagina que se 

forme; 

 - As linhas formadas; 

 - A maior densidade de linhas nos polos; 

 - Campo magnético da Terra. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão de atividade após o experimento é uma mesa redonda para socializar os 

resultados e discutir os conceitos físicos envolvidos. Após a mesa redonda o professor terá 

condições de avaliar qualitativamente os alunos. 
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5 PROJETOS DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA  

5.1 Clássico experimento de Oersted (projeto 9) 

Apresentação 

 Em 1819, Hans Christian Oersted, propôs o clássico experimento que foi possível 

verificar o efeito magnético da corrente elétrica. O projeto é recomendado estudar campos 

magnéticos produzidos por correntes elétricas. 

Material: 

 - Um carregador de celular ou duas (2) pilhas A alcalinas colocadas em série; 

 - Um pedaço de fio de cobre de Nº 18 esmaltado; 

 - Uma agulha de costura imantada; 

 - Um pedaço de linha de costura de nylon; 

 - Uma base de isopor; 

 - Um suporte; 

 - Uma lixa. 

Procedimento 

 A construção da atividade pode ser feita conforme a figura 5.1. Após a montagem é só 

conectar o carregador na tomada (ou conectar as pilhas) e passar rapidamente a corrente e 

observar o efeito sobre a agulha imantada. Caso utilize as pilhas, a corrente elétrica que 

percorre o fio é intensa, descarregando a pilha rapidamente, assim devemos conectar e 

desconectar rapidamente as pilhas. Inverta as fases do carregador ou polaridades das pilhas e 

repita o experimento. Algumas questões a serem respondidas: 

 - Como o sentido da corrente elétrica influencia no campo magnético produzido? 

 - Comparar os resultados observados com os previstos pela regra da mão direita. 
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                     Figura 5.1- Montagem do projeto 9. 
 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

5.2 Freio eletromagnético (projeto 10) 

Apresentação 

 O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas 

provocam uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da 

atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um 

freio eletromagnético. 

 O forte impacto visual aliado à abrangência de fenômenos faz desse experimento uma 

ferramenta de alto valor didático. A física subjacente ao experimento é explorada de uma 

forma qualitativa e quantitativa. Os dados tomados no item ensaio são todos simples e 

passíveis de reprodução no Ensino Médio. Apesar de já conhecido entre divulgadores de 
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ciência, sua vasta gama de conceitos físicos ainda não havia sido reunida com um propósito 

pedagógico. 

Material: 

 - Um neodímio-ferro-boro pastilha 10mmx10mm; 

 - Um neodímio-ferro-boro esfera 10mmx10mm; 

 - Um cano de cobre com o comprimento 0,5 m a 1,0 m de raio interno de 12 mm a 16 

mm; 

 - Um cano de alumínio com o comprimento 0,5 m a 1,0 m de raio interno de 12 mm a 

16 mm; 

 - Um cano de PVC com comprimento 0,5 m a 1,0 m de raio interno 16 mm; 

 - Um cronômetro digital. 

OBS: para diminuir os custos, podemos encontrar o ímã de neodímio em um aparelho de 

DVD sem uso; o cano de cobre pode ser encontrado em resíduos de instalação de 

condicionadores de ar em lojas especializadas; o cano de alumínio pode ser encontrado em 

resíduos de lojas especializadas em venda de portas e janelas de alumínio. 

Procedimento 

 Com os tubos na vertical, deixe os neodímios cair no interior de cada tubo. Há uma 

variedade situações físicas que podemos explorar, tais como: Lei da indução de Faraday, Lei 

de Lenz, tempo de queda, velocidade média, velocidade terminal e princípio da conservação 

da energia. 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

5.3 Motor elétrico de corrente contínua simples (projeto 11) 

Apresentação 

 O projeto é recomendado para o estudo de força magnética em fios condutores e força 

de Lorentz. Basicamente, podemos definir o motor elétrico como um dispositivo que 
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transforma energia elétrica em energia mecânica. A construção do aparato experimental é 

bastante atrativa e o funcionamento tem um bom impacto visual. A atividade aqui apresentada 

é apenas uma sugestão aberta, cabendo aos estudantes melhorá-la. 

Material: 

 - Um metro de fio 24 de cobre esmaltado; 

 - Dois pedaços de fio 16 de cobre de 10 cm cada; 

 - Uma pilha de 9 V ou fonte de 12 V; 

 - Um ímã ou ímã de neodímio; 

 - Uma lixa; 

 - Uma placa de isopor 20x20 cm; 

Procedimento 

 A construção do motor elétrico é mostrada na figura 5.2. Para iniciar o movimento 

deve-se dar um torque inicial. Para construir um motor de alto desempenho indicamos usar a 

fonte de 12 V que pode ser retirada de um microcomputador tipo desktop. Algumas situações 

problemas a serem respondidas:  

 - Se a pilha for invertida a polaridade, mudará o sentido do movimento da bobina?  

 - O ímã for retirado ou pouco afastado, cessará o movimento da bobina? 

 - Como o número de espiras influencia o motor? 

 

                          Figura 5.2- Montagem de um motor primitivo de corrente contínua. 
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Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é uma mesa redonda pra 

discutir: 

 - Histórico do motor elétrico; 

 - Importância do motor elétrico na sociedade pós-moderna ao proporcionar qualidade 

de vida; 

 - Os conceitos físicos envolvidos; 

 - Contribuições da atividade para a aprendizagem. 

5.4 Mini bobina de Tesla (projeto 12) 

Apresentação 

  O projeto é recomendado para o estudo de transformadores. A bobina de Tesla é um 

transformador ressonante capaz de produzir altas voltagens. A mini bobina aqui proposta 

produz um efeito sutil. A atividade tem um bom impacto visual, sendo bastante atrativa para 

os estudantes. 

Material: 

 - Uma pilha de 9 V ou fonte de 9 V; 

 - Uma tábua de madeira ou isopor de 18 x 8 cm ou isopor; 

 - Um conector para bateria; 

 - Um transistor 2N2222A; 

 - Um resistor de 22 K Ω; 

 - Um interruptor; 

 - Um pedaço de tubo de PVC ¾” de 8,5 cm; 

 - Um pedaço de 10 m de fio de cobre esmaltado 24 (0.5 mm); 

 - Um pedaço de 1 m de fio de cobre esmaltado 18 (1.0 mm); 

 - Um pedaço de 0,5 m de fio de cobre encapado de 1.0 mm; 

 - Fita isolante; 

 - Ferro de solda e estanho; 

 - Cola quente; 

 - Uma lixa; 

 - Um lâmpada fluorescente de 5 ou 10 W; 
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 - Papel higiênico ou uma bolinha de isopor;  

 - Folha de alumínio. 

Procedimento 

 A construção da bobina é mostrada na figura 5.3 e 5.4. É sempre bom lembrar que os 

fios esmaltados devem ser lixados nos terminais antes de fazer as conexões. Após a 

montagem, ligue o interruptor e aproxime a lâmpada da bobina primária.  Algumas situações 

problemas a serem resolvidas: 

 - Desenho o circuito da bobina Tesla; 

 - Por que a lâmpada fluorescente acende? 

 - Quais as aplicações da bobina de Tesla? 

 

 

            Figura 5.3- Construção da mini bobina de Tesla. 
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             Figura 5.4- Detalhe das ligações. 

 

Sugestão de atividade pós-experimento 

 Uma sugestão interessante de trabalho pós-experimento é escrever um texto no 

formato de artigo científico, contemplando: título, autores, resumo, palavras-chave, 

introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, 

considerações finais e referências. 

 Outra sugestão de atividade pós-experimento é exposição da mini bobina de Tesla para 

os demais estudantes da escola em uma feira de ciências ou mesmo na hora do intervalo. 
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APÊNDICE B – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

Estágio Curricular 

PLANO ESTRATÉGICO - CONTRUÇÃO DO PRODUTO  

Aluno 

Nome: Moacy José Stoffes Junior Nº Matrícula:            201322431                                             

e-mail: stoffes2.0@gmail.com Tel.Contato:  (69) 9269-4619 

 

  Professor Orientador 

Nome: Dr. Carlos Mergulhão Junior 

e-mail: mnpef.jipa@gmail.com Tel. Contato: (69) 9288-4272 

 

Instituição 

Nome: Instituto Federal de Rondônia 

Endereço: Av. Calama s/n, entre rua Igarapé e rua Apolo, bairro Flodoaldo Pontes 

Pinto, Porto Velho – RO. 

 Telefones: (69) 2182-8902 

 

Supervisor: Departamento de Ensino Cargo:  

e-mail: depen.portovelhocalama@ifro.edu.br Tel. de Contato: (69) 2182-8902 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO  

 

INÍCIO: 17/03/2015 TÉRMINO: 30/06/2015 

mailto:stoffes2.0@gmail.com
mailto:mnpef.jipa@gmail.com
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CARGA HORÁRIA SEMANAL:  4 HORAS*          CARGA HORÁRIA TOTAL:60 HORAS 

*algumas semanas têm 6 horas devido a sábados letivos 

PLANO  DE AÇÃO 

TURMA(S) DE ATUAÇÃO – DETALHES E PERFIL 

 

 

 

ZZ 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DO ESTÁGIO  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO: 

 

 

 

 

 

 

Curso técnico em química integrado ao ensino médio; Curso técnico em informática 

integrado ao ensino médio. 

Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, do IFRO, tem sua organização curricular 

e pedagógica orientada para a formação de um profissional com competências e 

habilidades para detectar e resolver problemas que se coloquem na realização de 

operações em sua área de atuação. Como os cursos são integrados ao Ensino Médio eles 

também têm enfoque nas disciplinas da base comum. 

 

 Há muitos trabalhos publicados criticando o atual modelo expositivo utilizado na maioria 

das escolas e universidades. Entretanto, mesmo mostrando que a metodologia mais 

utilizada encontra-se lastreada em correntes e concepções pedagógicas obsoletas, a 

maioria dos trabalhos se exime da responsabilidade de propor atividades que contempla a 

abordagem construtivista. Destarte, desenvolveremos uma alternativa para ajudar a suprir 

a carência já elencada. 

Geral 

Desenvolver uma proposta pedagógica através do uso de um produto educacional para o 

ensino de Eletromagnetismo com fundamento nas concepções Construtivista. 

Específicos 

Elaborar um produto educacional para o Ensino Médio: Um DVD que conterá uma 

sequência de ensino-aprendizagem na área de Eletromagnetismo. 

 

O produto educacional consiste em um DVD com uma série de atividades que contempla 

os conteúdos de Eletromagnetismo. A proposta deste produto é mostrar aos educadores 

que é possível ensinar Eletromagnetismo através de pequenos projetos de pesquisa.  O 

DVD conterá todo o suporte pedagógico: proposta de plano de ensino, textos conceituais, 

projetos de pesquisa e avaliação. 
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PROCEDIMENTO DIDÁTICO: somos convictos de que a melhoria na qualidade do ensino 

de Física será alcançada somente se explorarmos os pontos positivos do modelo atual de aulas 

expositivas e o complementa-lo com práticas que envolva os educandos com as atividades que 

estão sendo desenvolvidas. Neste enfoque, para desenvolvermos os estudos propostos 

utilizaremos: 

Aulas expositivas com uso de ferramentas e equipamentos disponíveis no Instituto Federal. 

Momentos de orientação, exercícios para compreensão dos conceitos, sugestão de leituras 

extraclasse, trabalhos individuais e em grupo; 

Aulas dialogadas com a participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento 

prévio dos mesmos, sendo o professor o mediador para que os alunos questionem, interpretem 

e discutam o objeto de estudo. 

Etapas a serem desenvolvidas: 

1º Etapa: Aplicação de questionário para avaliar a motivação e os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre Eletromagnetismo; 

2ª Etapa: Análise das respostas do questionário; 

3ª Etapa: Apresentação da proposta e orientações de como será desenvolvidas as atividades e 

avaliações; 

3ª Etapa: aula expositiva; 

4ª Etapa: Desenvolvimento de uma das sugestões de pequenos projetos de pesquisa através de 

atividades experimentais presentes no produto educacional; 

5ª Etapa: Aplicação do questionário; o mesmo da 1ª etapa; 

6ª Etapa: Comparação das respostas do 1º questionário com o segundo analisando com o 

intuito de avaliar os efeitos pedagógicos do produto educacional; 

7ª Etapa: Avaliação da sequência de ensino-aprendizagem proposta pelos alunos através de 

questionário anônimo; 

8ª Etapa: Aplicação de atividades prática de verificação de conhecimento; 

9ª Etapa: Aplicação de avaliação escrita; 

 10ª Etapa: Aprimoramento do produto educacional e reaplicação. 

Recursos a serem utilizados: Quadro, pincel, televisor, laboratório didático. 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será composta por uma verificação de conhecimentos gerais 

apresentados na disciplina: 

80% desenvolvimento do projeto de pesquisa; 



162 
 

 
 

 
  

10% avaliação escrita; 

10% atividade prática de verificação de conhecimento. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES  

 

Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Apresentação da 
proposta e 
desenvolvimento 
do projeto de 
pesquisa 
 

       
 
 
6 

 
 
 
4 

            

 
Orientação e 
desenvolvimento 
das atividades 

        2 6           

 
Avaliação 

           
6 

 
6 

        

 
Desenvolvimento 
do projeto de 
pesquisa e 
orientação 
 

             
 
 
6 

 
 
 
6 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 

   

 
Avaliação e 
avaliação da 
metodologia 
pelos alunos 

                 
 
2 
 

 
 
6 

 
 
2 

 

 

J I-PARANÁ,  _____ DE ____  ___________  DE 20__ 

ALUNO:  ____________________________________________  

 

 

RECIBO DO PROF. 

RESPONSÁVEL PELA 

DISCIPLINA 

          ____/____/____ 

ASS.:  __________________ 

 

DE ACORDO:   

SUPERVISOR:  ________________________________________                

 

ORIENTADOR:  ________________________________________       
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APÊNDICE C - PRÉ-TESTE DO PROJETO 7 

Questões de problematização 

1. (Enem 2011) Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu 

na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do 

equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a 

intenção de acender a lâmpada: 

 

Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu?  

a) (1), (3), (6) 

 b) (3), (4), (5)  

c) (1), (3), (5)  

d) (1), (3), (7)  

e) (1), (2), (5) 

2. (Enem 2011) Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre 

algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a 

potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área da seção transversal 

dos condutores utilizados. 
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Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava 

ligá-lo a um disjuntor de 50A. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser 

utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 

40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando à mesma potência 

de 4400 W, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB que justifica a 

diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de:  

a) 0,3. 

b) 0,6. 

c) 0,8. 

d) 1,7. 

 e) 3,0. 

3. (ENEM 2005) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando 

as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que 

constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a 

potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico 
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Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1KWh é de R$0,40, o consumo de energia 

elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente 

 a) R$135. 

 b) R$165.  

c) R$190.  

d) R$210.  

e) R$230. 

4. (ENEM1999) De acordo com este diagrama, uma das modalidades de produção de energia 

elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o combustível e a escala de 

tempo típica associada à formação desse combustível são, respectivamente,  

 

a) hidroelétricas - chuvas - um dia. 

 b) hidroelétricas - aquecimento do solo - um mês.  

c) termoelétricas - petróleo - 200 anos. 

d) termoelétricas - aquecimento do solo - 1 milhão de anos. 

 e) termoelétricas - petróleo - 500 milhões de anos. 

5. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura trabalharam no LED azul no Japão nos 

anos 1990. Na época, os LEDs vermelho e verde já existiam há décadas, mas o azul se 

mostrava elusivo. Lembre-se que verde, vermelho e azul juntos criam luz branca, então para 

lâmpadas e telas coloridas, o azul era crucial. Para fazer os LEDs brilharem em azul, os 

pesquisadores precisaram criar um novo material. Os LEDs emitem luz quando elétrons 
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passam por camadas de material semicondutor – a cor da luz depende da composição desse 

material. Akasaki, Amano e Nakamura conseguiram criar o LED azul a partir do elemento 

gálio. Vinte anos depois, os LEDs estão bem próximos de conquistar o mundo, graças ao seu 

brilho e eficiência em energia. E, diferentemente das lâmpadas incandescentes, os LEDs não 

emitem calor junto com a luz. Eles estão em toneladas de smartphones, televisões e 

computadores – basicamente qualquer coisa com uma tela iluminada. As lâmpadas LED 

também estão substituindo as incandescentes e fluorescentes, mudando o visual das nossas 

cidades, filmes e luminárias. (fonte: http://gizmodo.uol.com.br/nobel-fisica-led-azul/). 

A respeito do LED e suas aplicações, assinale a afirmação correta. 

a) As atuais lâmpadas domésticas de LED são menos eficientes que as lâmpadas 

incandescentes. 

b) A O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é 

chamado termoiônico. 

c) A luz emitida não é monocromática, mas a banda colorida é relativamente estreita. A cor, 

portanto, dependente do cristal e da impureza de dopagem com que o componente é 

fabricado. O LED que utiliza o arsenieto de gálio emite radiações infravermelhas. Dopando-se 

com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, de acordo com a concentração. 

Utilizando-se fosfeto de gálio com dopagem de nitrogênio, a luz emitida pode ser verde ou 

amarela. Hoje em dia, com o uso de outros materiais, consegue-se fabricar leds que emitem 

luz azul, violeta e até ultravioleta.  

d) O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é 

chamado eletroluminescência. 

e) As atuais lâmpadas domésticas de LED são menos eficientes que as lâmpadas 

fluorescentes. 

 

Questões conceituais 

6. Na figura mostrada abaixo é esquematizada uma associação de resistores. Qual é o valor da 

resistência equivalente entre os pontos A e B? 

http://gizmodo.uol.com.br/nobel-fisica-led-azul/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenieto_de_g%C3%A1lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infravermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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. 

a) 2,00 ohm. 

b) 3,50 ohm. 

c) 4,00 ohm. 

d) 5,00 ohm. 

e) 6,00 ohm. 

7. (Fuvest-SP) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios 

perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um 

cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de 

potencial V, a corrente que circulará entre A e B valerá: 

 

a) 4V/R       

b) 2V/R         

c) V/R        

 d) V/2R          

 e) V/4R 

8. (ITA-SP) Determine a intensidade da corrente que atravessa o resistor R2 da figura quando 

a tensão entre os pontos A e B for igual a V e as resistências R1; R2 e R3 forem iguais a R 
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a) V/R   

b) V/3R   

c) 3V/R  

d) 2V/3R 

e) nenhuma das anteriores 

9. (Fuvest-SP) Dispondo de pedaços de fios e 3 resistores de mesma resistência, foram 

montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior 

resistência elétrica entre seus terminais é: 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
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e) 

 

 

10) (Mackenzie-SP) Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a ddp é 80 V. 

A potência dissipada pelo resistor de resistência 4 ohm é: 

 

a) 4 W 

b) 12 W 

c) 18 W 

d) 27 W 

e) 36 W 
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APÊNDICE D - TESTE DO PROJETO 7 

Questões de problematização 

1. (Enem 2011) Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu 

na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do 

equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a 

intenção de acender a lâmpada: 

 

Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu?  

a) (1), (3), (6) 

 b) (3), (4), (5)  

c) (1), (3), (5)  

d) (1), (3), (7)  

e) (1), (2), (5) 

2. (Enem 2011) Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre 

algumas características técnicas, ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a 

potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área da seção transversal 

dos condutores utilizados. 



171 
 

 
 

 
  

 

Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava 

ligá-lo a um disjuntor de 50A. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser 

utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 

40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, funcionando à mesma potência 

de 4400 W, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB que justifica a 

diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de:  

a) 0,3. 

 b) 0,6. 

 c) 0,8. 

d) 1,7. 

 e) 3,0. 

3. (ENEM 2005) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando 

as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que 

constam da tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. A tabela fornece a 

potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico 
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Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1KWh é de R$0,40, o consumo de energia 

elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente 

 a) R$135. 

 b) R$165.  

c) R$190.  

d) R$210.  

e) R$230. 

4. (ENEM1999) De acordo com este diagrama, uma das modalidades de produção de energia 

elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o combustível e a escala de 

tempo típica associada à formação desse combustível são, respectivamente,  

 

a) hidroelétricas - chuvas - um dia. 

 b) hidroelétricas - aquecimento do solo - um mês.  

c) termoelétricas - petróleo - 200 anos. 

d) termoelétricas - aquecimento do solo - 1 milhão de anos. 

 e) termoelétricas - petróleo - 500 milhões de anos. 

5. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura trabalharam no LED azul no Japão nos 

anos 1990. Na época, os LEDs vermelho e verde já existiam há décadas, mas o azul se 

mostrava elusivo. Lembre-se que verde, vermelho e azul juntos criam luz branca, então para 

lâmpadas e telas coloridas, o azul era crucial. Para fazer os LEDs brilharem em azul, os 

pesquisadores precisaram criar um novo material. Os LEDs emitem luz quando elétrons 
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passam por camadas de material semicondutor – a cor da luz depende da composição desse 

material. Akasaki, Amano e Nakamura conseguiram criar o LED azul a partir do elemento 

gálio. Vinte anos depois, os LEDs estão bem próximos de conquistar o mundo, graças ao seu 

brilho e eficiência em energia. E, diferentemente das lâmpadas incandescentes, os LEDs não 

emitem calor junto com a luz. Eles estão em toneladas de smartphones, televisões e 

computadores – basicamente qualquer coisa com uma tela iluminada. As lâmpadas LED 

também estão substituindo as incandescentes e fluorescentes, mudando o visual das nossas 

cidades, filmes e luminárias. (fonte: http://gizmodo.uol.com.br/nobel-fisica-led-azul/). 

A respeito do LED e suas aplicações, assinale a afirmação correta. 

a) As atuais lâmpadas domésticas de LED são menos eficientes que as lâmpadas 

incandescentes. 

b) A O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é 

chamado termoiônico. 

c) A luz emitida não é monocromática, mas a banda colorida é relativamente estreita. A cor, 

portanto, dependente do cristal e da impureza de dopagem com que o componente é 

fabricado. O LED que utiliza o arsenieto de gálio emite radiações infravermelhas. Dopando-se 

com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, de acordo com a concentração. 

Utilizando-se fosfeto de gálio com dopagem de nitrogênio, a luz emitida pode ser verde ou 

amarela. Hoje em dia, com o uso de outros materiais, consegue-se fabricar leds que emitem 

luz azul, violeta e até ultravioleta.  

d) O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é 

chamado eletroluminescência. 

e) As atuais lâmpadas domésticas de LED são menos eficientes que as lâmpadas 

fluorescentes. 

 

Questões conceituais 

6. Na figura mostrada abaixo é esquematizada uma associação de resistores. Qual é o valor da 

resistência equivalente entre os pontos A e B? 

http://gizmodo.uol.com.br/nobel-fisica-led-azul/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenieto_de_g%C3%A1lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infravermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
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. 

a) 2,00 ohm. 

b) 3,50 ohm. 

c) 4,00 ohm. 

d) 5,00 ohm. 

e) 6,00 ohm. 

7. (Fuvest-SP) Considere um circuito formado por 4 resistores iguais, interligados por fios 

perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um 

cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de 

potencial V, a corrente que circulará entre A e B valerá: 

 

a) 4V/R       

b) 2V/R         

c) V/R        

 d) V/2R          

 e) V/4R 

8. (ITA-SP) Determine a intensidade da corrente que atravessa o resistor R2 da figura quando 

a tensão entre os pontos A e B for igual a V e as resistências R1; R2 e R3 forem iguais a R 
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a) V/R   

b) V/3R   

c) 3V/R  

d) 2V/3R 

e) nenhuma das anteriores 

9. (Fuvest-SP) Dispondo de pedaços de fios e 3 resistores de mesma resistência, foram 

montadas as conexões apresentadas abaixo. Dentre essas, aquela que apresenta a maior 

resistência elétrica entre seus terminais é: 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 
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10) (Mackenzie-SP) Entre os pontos A e B do trecho do circuito elétrico abaixo, a ddp é 80 V. 

A potência dissipada pelo resistor de resistência 4 ohm é: 

 

a) 4 W 

b) 12 W 

c) 18 W 

d) 27 W 

e) 36 W 

 

Questões motivacionais 

11. Em termos motivacionais, como você avalia a metodologia empregada na aula? 

(  ) ótima 

(  ) boa 

(  ) regular 

(  ) péssima 

 

12. Comparando a metodologia de pequenos projetos de pesquisa com a metodologia 

tradicional (quadro negro e slide) empregada nos estudos dos conteúdos anteriores, a 

metodologia dos pequenos projetos de pesquisa foi: 

(  ) melhor 

(  ) mesma coisa 

(  ) pior 

 

13. O desenvolvimento do projeto promoveu a sua interação com os demais colegas da turma? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

14. Você achou interessantes os fenômenos observados no experimento? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

15. Você considera que conseguiu adquirir novos conhecimentos com a execução das 

atividades propostas? 

(  ) sim 

(  ) não 
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APÊNDICE E - PRÉ-TESTE DO PROJETO 10 

Questões de problematização 

 1.(UNIFESP-SP) A foto mostra uma lanterna sem pilhas, recentemente lançada no mercado. 

Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pelo 

usuário - para isso ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Como o 

interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona: ao agitá-la, o usuário faz um ímã 

cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da 

bobina faz aparecer nela uma corrente induzida que percorre e acende a lâmpada. 

 

O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são, 

respectivamente: 

a) indução eletromagnética; corrente alternada. 

b) indução eletromagnética; corrente contínua. 

c) lei de Coulomb; corrente contínua. 

d) lei de Coulomb; corrente alternada. 

e) lei de Ampere; correntes alternada ou contínua podem ser induzidas. 

 

2. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam 

uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de 

forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio 

eletromagnético. 

Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo 

cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força peso. Na figura 2, o mesmo ímã 

desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à 

ação da força peso e da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente 

elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro 
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dele. Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos, e a 

resistência do ar. 

 

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido 

da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por 

dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma 

força magnética vertical para cima no ímã é a indicada pela letra 
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3. Em uma usina hidrelétrica, a água do reservatório é guiada através de um duto para girar o 

eixo de uma turbina. O movimento mecânico do eixo, no interior da estrutura do gerador, 

transforma a energia mecânica em energia elétrica que chega até nossas casas. Com base nas 

informações e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a produção de energia 

elétrica em uma usina hidrelétrica está relacionada 

 a) à indução de Faraday.  

b) à força de Coulomb.  

c) ao efeito Joule.  

d) ao princípio de Arquimedes. 

e) ao ciclo de Carnot. 

 

4. (Enem 2ª aplicação 2010)  Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em 

bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja 

em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia 

elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um imã e uma bobina. 

 

O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a 

a) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região.    

b) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica.    
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c) bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

d) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo 

magnético.    

e) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético.    

 

5. (UFOP/2009 adaptada) Qual dispositivo abaixo utiliza o princípio da indução 

eletromagnética no seu funcionamento básico? 

a) um chuveiro elétrico. 

b) um ferro de passar roupa. 

c) um liquidificador. 

d) uma bateria de automóvel. 

e) uma panela elétrica. 

 

Questões conceituais 

6. Em relação ao lei de indução de Fraday-lenz: 

I)  𝜀 = −
∆∅

∆𝑡
 

II) para gerar corrente induzida na espira o fluxo magnético, que pode ser visto pelo número 

de linhas de indução que furam a espira, deve variar com o tempo. 

III) 𝑃 = 𝑉𝐼 

IV)  𝜀 = −
  ∆𝑡

∆∅
 

Todas as afirmações a seguir estão relacionadas com a lei de Indução de Faraday-Lenz, 

exceto: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) III e IV 

e) II e IV 

 

7. A força eletromotriz induzida pode ser obtida pela variação temporal do fluxo magnético e 

será nula quando a(o) 

a) campo de indução magnética variar e for rasante à superfície de fluxo magnético. 
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b) campo de indução magnética aumentar e for normal à superfície de fluxo magnético. 

c) superfície de fluxo magnético variar e o campo de indução magnética for normal a ela. 

d) superfície de fluxo magnético diminuir e o campo de indução magnética for normal a ela. 

e) campo de indução magnética variar e for perpendicular à superfície de fluxo magnético. 

8.  O fluxo do campo magnético através de um espira é de 0,2 T.m
2
 a cada 0,1 s,  a valor do 

módulo da força eletromotriz induzida na espira é: 

a) 4,0 V 

b) 0,5 V 

c) 2,0 V 

d) 0,02 V 

e) 0,01 V  

 

9. (UFTO) Com relação ao fenômeno da indução eletromagnética: 

I) Foi descoberta por Michael Faraday. 

II) Uma força eletromotriz  (f.e.m.) é sempre induzida em um laço condutor fechado quando o 

fluxo magnético que o atravessa varia. 

III) A f.e.m. induzida neste laço causa a aparição de uma corrente induzida. 

Podemos afirmar que:  

a) Nenhuma das afirmações está correta.      

 b) Apenas a afirmação I está correta.       

c) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    

d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.       

e) Todas as afirmações estão corretas. 

 

10.   O fluxo do campo magnético através de uma espira de 0,6 Ohm de resistência elétrica é 

de -1,2 Wb a cada segundo,  a corrente elétrica através da espira será, ampères: 

a) 1,0 

b) 2,0 

c) 3,0 

d) 4,0 

e) 5,0. 
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APÊNDICE F - TESTE DO PROJETO 10 APLICADO  À TURMA 1 

Questões de problematização 

 1.(UNIFESP-SP) A foto mostra uma lanterna sem pilhas, recentemente lançada no mercado. 

Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pelo 

usuário - para isso ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Como o 

interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona: ao agitá-la, o usuário faz um ímã 

cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da 

bobina faz aparecer nela uma corrente induzida que percorre e acende a lâmpada. 

 

O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são, 

respectivamente: 

a) indução eletromagnética; corrente alternada. 

b) indução eletromagnética; corrente contínua. 

c) lei de Coulomb; corrente contínua. 

d) lei de Coulomb; corrente alternada. 

e) lei de Ampere; correntes alternada ou contínua podem ser induzidas. 

 

2. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam 

uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de 

forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio 

eletromagnético. 

Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo 

cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força peso. Na figura 2, o mesmo ímã 

desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à 

ação da força peso e da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente 

elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro 
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dele. Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos, e a 

resistência do ar. 

 

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido 

da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por 

dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma 

força magnética vertical para cima no ímã é a indicada pela letra 
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3. Em uma usina hidrelétrica, a água do reservatório é guiada através de um duto para girar o 

eixo de uma turbina. O movimento mecânico do eixo, no interior da estrutura do gerador, 

transforma a energia mecânica em energia elétrica que chega até nossas casas. Com base nas 

informações e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a produção de energia 

elétrica em uma usina hidrelétrica está relacionada 

 a) à indução de Faraday.  

b) à força de Coulomb.  

c) ao efeito Joule.  

d) ao princípio de Arquimedes. 

e) ao ciclo de Carnot. 

 

4. (Enem 2ª aplicação 2010)  Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em 

bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja 

em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia 

elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um imã e uma bobina. 

 

O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a 

a) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região.    

b) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica.    
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c) bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

d) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo 

magnético.    

e) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético.    

 

5. (UFOP/2009 adaptada) Qual dispositivo abaixo utiliza o princípio da indução 

eletromagnética no seu funcionamento básico? 

a) um chuveiro elétrico. 

b) um ferro de passar roupa. 

c) um liquidificador. 

d) uma bateria de automóvel. 

e) uma panela elétrica. 

 

Questões conceituais 

6. Em relação ao lei de indução de Fraday-lenz: 

I)  𝜀 = −
∆∅

∆𝑡
 

II) para gerar corrente induzida na espira o fluxo magnético, que pode ser visto pelo número 

de linhas de indução que furam a espira, deve variar com o tempo. 

III) 𝑃 = 𝑉𝐼 

IV)  𝜀 = −
  ∆𝑡

∆∅
 

Todas as afirmações a seguir estão relacionadas com a lei de Indução de Faraday-Lenz, 

exceto: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) III e IV 

e) II e IV 

 

7. A força eletromotriz induzida pode ser obtida pela variação temporal do fluxo magnético e 

será nula quando a(o) 

a) campo de indução magnética variar e for rasante à superfície de fluxo magnético. 
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b) campo de indução magnética aumentar e for normal à superfície de fluxo magnético. 

c) superfície de fluxo magnético variar e o campo de indução magnética for normal a ela. 

d) superfície de fluxo magnético diminuir e o campo de indução magnética for normal a ela. 

e) campo de indução magnética variar e for perpendicular à superfície de fluxo magnético. 

8.  O fluxo do campo magnético através de um espira é de 0,2 T.m
2
 a cada 0,1 s,  a valor do 

módulo da força eletromotriz induzida na espira é: 

a) 4,0 V 

b) 0,5 V 

c) 2,0 V 

d) 0,02 V 

e) 0,01 V  

 

9. (UFTO) Com relação ao fenômeno da indução eletromagnética: 

I) Foi descoberta por Michael Faraday. 

II) Uma força eletromotriz  (f.e.m.) é sempre induzida em um laço condutor fechado quando o 

fluxo magnético que o atravessa varia. 

III) A f.e.m. induzida neste laço causa a aparição de uma corrente induzida. 

Podemos afirmar que:  

a) Nenhuma das afirmações está correta.      

 b) Apenas a afirmação I está correta.       

c) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    

d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.       

e) Todas as afirmações estão corretas. 

 

10.   O fluxo do campo magnético através de uma espira de 0,6 Ohm de resistência elétrica é 

de -1,2 Wb a cada segundo,  a corrente elétrica através da espira será, ampères: 

a) 1,0 

b) 2,0 

c) 3,0 

d) 4,0 

e) 5,0. 

Questões motivacionais 
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11. Em termos motivacionais, como você avalia a metodologia empregada na aula? 

(  ) ótima 

(  ) boa 

(  ) regular 

(  ) péssima 

 

12. Você tinha algum conhecimento sobre os conceitos físicos envolvidos nos fenômenos 

observados antes de desenvolver o projeto? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

13. O desenvolvimento do projeto promoveu a sua interação com os demais colegas da turma? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

14. Você achou interessante o fenômeno de “flutuação do ímã” observado no experimento? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

15. Você considera que conseguiu adquirir novos conhecimentos com a execução das 

atividades propostas? 

(  ) sim 

(  ) não 
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APÊNDICE G - TESTE DO PROJETO 10 APLICADO À TURMA 2 

Questões de problematização 

 1.(UNIFESP-SP) A foto mostra uma lanterna sem pilhas, recentemente lançada no mercado. 

Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pelo 

usuário - para isso ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Como o 

interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona: ao agitá-la, o usuário faz um ímã 

cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da 

bobina faz aparecer nela uma corrente induzida que percorre e acende a lâmpada. 

 

O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são, 

respectivamente: 

a) indução eletromagnética; corrente alternada. 

b) indução eletromagnética; corrente contínua. 

c) lei de Coulomb; corrente contínua. 

d) lei de Coulomb; corrente alternada. 

e) lei de Ampere; correntes alternada ou contínua podem ser induzidas. 

 

2. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam 

uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de 

forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio 

eletromagnético. 

Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo 

cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força peso. Na figura 2, o mesmo ímã 

desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à 

ação da força peso e da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente 

elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro 
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dele. Nas duas situações, podem ser desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos, e a 

resistência do ar. 

 

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido 

da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por 

dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma 

força magnética vertical para cima no ímã é a indicada pela letra 
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3. Em uma usina hidrelétrica, a água do reservatório é guiada através de um duto para girar o 

eixo de uma turbina. O movimento mecânico do eixo, no interior da estrutura do gerador, 

transforma a energia mecânica em energia elétrica que chega até nossas casas. Com base nas 

informações e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a produção de energia 

elétrica em uma usina hidrelétrica está relacionada 

 a) à indução de Faraday.  

b) à força de Coulomb.  

c) ao efeito Joule.  

d) ao princípio de Arquimedes. 

e) ao ciclo de Carnot. 

 

4. (Enem 2ª aplicação 2010)  Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em 

bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja 

em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia 

elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontram-se um imã e uma bobina. 

 

O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a 

a) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região.    

b) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica.    
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c) bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

d) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo 

magnético.    

e) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético.    

 

5. (UFOP/2009 adaptada) Qual dispositivo abaixo utiliza o princípio da indução 

eletromagnética no seu funcionamento básico? 

a) um chuveiro elétrico. 

b) um ferro de passar roupa. 

c) um liquidificador. 

d) uma bateria de automóvel. 

e) uma panela elétrica. 

 

Questões conceituais 

6. Em relação ao lei de indução de Fraday-lenz: 

I)  𝜀 = −
∆∅

∆𝑡
 

II) para gerar corrente induzida na espira o fluxo magnético, que pode ser visto pelo número 

de linhas de indução que furam a espira, deve variar com o tempo. 

III) 𝑃 = 𝑉𝐼 

IV)  𝜀 = −
  ∆𝑡

∆∅
 

Todas as afirmações a seguir estão relacionadas com a lei de Indução de Faraday-Lenz, 

exceto: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) III e IV 

e) II e IV 

 

7. A força eletromotriz induzida pode ser obtida pela variação temporal do fluxo magnético e 

será nula quando a(o) 

a) campo de indução magnética variar e for rasante à superfície de fluxo magnético. 
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b) campo de indução magnética aumentar e for normal à superfície de fluxo magnético. 

c) superfície de fluxo magnético variar e o campo de indução magnética for normal a ela. 

d) superfície de fluxo magnético diminuir e o campo de indução magnética for normal a ela. 

e) campo de indução magnética variar e for perpendicular à superfície de fluxo magnético. 

8.  O fluxo do campo magnético através de um espira é de 0,2 T.m
2
 a cada 0,1 s,  a valor do 

módulo da força eletromotriz induzida na espira é: 

a) 4,0 V 

b) 0,5 V 

c) 2,0 V 

d) 0,02 V 

e) 0,01 V  

 

9. (UFTO) Com relação ao fenômeno da indução eletromagnética: 

I) Foi descoberta por Michael Faraday. 

II) Uma força eletromotriz  (f.e.m.) é sempre induzida em um laço condutor fechado quando o 

fluxo magnético que o atravessa varia. 

III) A f.e.m. induzida neste laço causa a aparição de uma corrente induzida. 

Podemos afirmar que:  

a) Nenhuma das afirmações está correta.      

 b) Apenas a afirmação I está correta.       

c) Apenas as afirmações I e II estão corretas.    

d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.       

e) Todas as afirmações estão corretas. 

 

10.   O fluxo do campo magnético através de uma espira de 0,6 Ohm de resistência elétrica é 

de -1,2 Wb a cada segundo,  a corrente elétrica através da espira será, ampères: 

a) 1,0 

b) 2,0 

c) 3,0 

d) 4,0 

e) 5,0. 

Questões motivacionais 
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11. Em termos motivacionais, como você avalia a metodologia empregada na aula? 

(  ) ótima 

(  ) boa 

(  ) regular 

(  ) péssima 

 

12. Comparando a metodologia de pequenos projetos de pesquisa com a metodologia 

tradicional (quadro negro e slide) empregada nos estudos dos conteúdos anteriores, a 

metodologia dos pequenos projetos de pesquisa foi: 

(  ) melhor 

(  ) mesma coisa 

(  ) pior 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. O desenvolvimento do projeto promoveu a sua interação com os demais colegas da turma? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

14. Você achou interessante o fenômeno de “flutuação do ímã” observado no experimento? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

15. Você considera que conseguiu adquirir novos conhecimentos com a execução das 

atividades propostas? 

(  ) sim 

(  ) não 
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APÊNDICE H  - AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETOS 

Avaliação da Metodologia de Projetos 

1. Fazer os projetos me motivou a estudar os conteúdos da disciplina de Física 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 

 

2. As atividades utilizando projetos tornou as aulas mais interessantes que as aulas expositivas 

tradicionais. 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 

 

3. A Metodologia de Projetos deveria sempre ser utilizada nas aulas de Física. 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 

 

4. A Metodologia de Projeto deve ser utilizada em outras disciplinas. 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 
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5. Produzir e socializar artigos científicos contribuiu significativamente com a aprendizagem. 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 

 

6. os projetos centrados em atividades experimentais são adequados. 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 

 

7. O que aprendi estudando a partir de projetos será útil na minha vida. 

(  ) concordo totalmente; 

(  ) concordo parcialmente; 

(  ) indiferente; 

(  ) discordo parcialmente; 

(  ) discordo totalmente. 

  




