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RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta para ensinar conceitos básicos de
magnetismo relacionados com o motor elétrico para os alunos do Ensino Médio.
O trabalho baseia-se nas recomendações dos PCNs e na teoria construtivista da
Aprendizagem Significativa.
O conteúdo do trabalho foi elaborado a partir de um levantamento feito
com perguntas sobre fenômenos magnéticos associados ao motor elétrico, cujo
objetivo é a construção de um motor elétrico simples e rudimentar em conjunto
com os alunos, para que eles sejam levados a questionar o que acontece e, daí,
serem motivados a entender conceitos teóricos sobre magnetismo.
Esta proposta de ensino foi desenvolvida em uma turma da 3" série do
Ensino Médio, do Colégio Odete São Paio da rede particular de ensino do
município de São Gonçalo-RJ. Com base nos conhecimentos introdutórios dos
alunos sobre eletricidade, propomos este trabalho no estudo do magnetismo.
Trata-se de entender a ação do campo magnético sobre uma corrente elétrica e
da força magnética sobre um condutor (espira circular).
Algumas perguntas foram feitas para direcionar a observação do
fenômeno. Além disso, durante o experimento, esclarecimentos do fenômeno
são feitos, com base em conhecimentos obtidos em aulas teóricas. Este motor
de corrente continua funciona de forma similar ao "motor de arranque" de um
automóvel ou ao motor usado para movimentar brinquedos acionados à pilha.
Mostramos algumas experiências, exemplos, perguntas e respostas a questões
de vestibulares atuais sobre o tema magnetismo que estabelecem o vínculo
entre a teoria e o cotidiano, que foram utilizados como organizadores prévios
de acordo com a teoria da Aprendizagem Significativa .
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O mundo de hoje está cercado de aparelhos eletro-eletrônicos e o
manuseio de muitos deles é de inteiro conhecimento de jovens e crianças. Este
trabalho foi elaborado com o intuito de mostrar aos nossos alunos que
propriedades físicas e em particular, o magnetismo, estão presentes em ímãs de
geladeiras, ventiladores, Discos Compactos (CDs) e cartões de bancos entre outros.
Seguindo as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
ensino Médio (PCNs) [I] - o ensino deve contemplar o cotidiano e a
interdisciplinaridade. Apriore, nos presupostos do trabalho é usar experimentos
relacionados com o cotidiano. O conteúdo deste trabalho foi aplicado no Colégio
Odete são Paio, da rede particular de ensino, em uma turma da 3" série do ensino
médio.
O trabalho leva em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, os
quais foram avaliados por meio de um questionário, aplicados antes da aula sobre
magnetismo e, também, depois de ser ministrada uma aula teórica sobre
magnetismo. A análise dos dados obtidos antes da aplicação do tema magnetismo
é uma estratégia importante porque mostra qual modificação e qual o enfoque que
deve ser dado na modificação para o conceito correto do tema abordado, o que faz
o aprendizado ser mais correto e eficaz.
No capítulo 2 é apresentada a metodologia aplicada neste trabalho,
baseado na teoria da aprendizagem desenvolvida por David Ausubel. Essa teoria é
uma teoria de perspectiva cognitiva onde a aprendizagem é caracterizada por um
processo de modificação do conhecimento e reconhece a importância que os
processos de representações mentais têm nesse desenvolvirriento [2]. Com isso, é
necessário que o professor conheça as preconcepções dos alunos e, em seguida,
planeje atividades que auxiliem a remover as concepções erradas e as substituam
pelas concepções cientificamentecorretas [3].
A verificação do conhecimento presente no educando e sua relaçãio efetiva
com os fenômenos físicos presentes no cotidiano foi feita por meio da análise de
um questionário aplicado s e m a apresmtação da parte k & k a do tema em questão.
Apresentamos alguns experimentos e apresentamos a teoria e, em seguida,
propomos a c o m ç â o de um motor elékko passo a passo. Logo em seguida,
aplicamos novamente o mesmo questionário. Com os dados do primeiro
levantamento e do segundo, c o m t m h m gráficos que permitiram avaliar se houve
ou não melhoria na capacidade co@titra sobre a assimilação dos conceitos sobre
os fenômenos eletromagnéticos apresentados no motor el&+coe a capacictacte
copitiva do acréscimo deste conhecimento.
No capítulo 3 usamos A Hist6rk-i da Físíca como organizador prwio f4] [5]
em partidar sobre a descoberta de fenômenos magnéticos que levariam a
forrnalização da fírica associada na construção do motor eWrico e -sua evoluqão
No capíhrIo 4, u m t o s experimentos como organizador prévio do método de
Ausubel, realizadas em d a de aula de forma a oros subsunqores e

construir os conceitos físicos que ajudam a fixar os conhecimentos teóricos
oferecidos aos alunos. As experiências vêm acompanhadas de um roteiro
experimental onde estão descritas os objetivos das experiências, materiais
necessários e questões com o objetivo de avaliar a fixação dos conhecimentos.
No capítulo 5 apresentamos os conceitos teóricos necessários ao
reconhecimento e compreensão dos fenômenos físicos no motor elétrico.
No capitulo 6 mostramos algumas questões de vestibulares relacionadas com
o tema desenvolvido neste trabalho e que foram trabalhadas com os alunos logo
após a apresentação dos experimentos e do desenvolvimento da parte teórica.
No capítulo 7 apresentamos a conclusão final do estudo realizado, sendo
avaliados os resultados dos testes aplicados.
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2.1 - Introdução
Com o objetivo de tornar mais eficaz a aprendizagem dos alunos David
Ausubel, na década de 60 do século XX, propôs uma teoria da psicologia da
aprendizagem, chamada de: Teoria da Aprendizagem Verbal Significativa. Nessa
teoria a aprendizagem resulta de um processo de modificação do conhecimento.
Ele reconhece a importância que os processos mentais têm nesse desenvolvimento
121
As idéias de Ausubel também se caracterizam por se basearem em uma
reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em vez de tentar
somente generalizar e transferir a aprendizagem escolar, conceitos ou princípios
explicativos extraídos de outras situações ou contexto de aprendizagem.
" A aprendizagem será muito mais significativa na medida em que o novo material
for incorporado as estruturas de conhecimento de u m aluno e adquirir significado para ele a

partir da relação com o seu conlrecimento prévio. Ao contrário, será mais mecânica ou
iepetitiva na mediada em que se produzir menos essa incorporação e atribuir de significado,
e o novo material será armazenado isoladamente ou por meio de associação arbitrárias na
estrutura cognitiva. "
Segundo Marco Antônio Moreira [33: "os alunos inicialmente possuem uma fisica
ingênua, e, que o professor deve fazer a mudança conceitual no aluno. Essa mudança
conceitual, no entanto, é feita por u m processo lento e gradual". Neste contexto o
conhecimento prévio do aluno é o mais importante para dar seguimento aos novos
conhecimentos, e u m outro ponto importante é a interação pessoal.
Como deve ser a interação: os conhecimentos prévios e conhecimentos novos. A relação deve
ser não arbitrária e não literal sendo que o aluno deve ter pré-disposição para aprender.
Ele ainda afirma que u m organizadar prévio é u m conhecimento anterior, pertinente ao
assunto, que seme de ancoradouro para o novo conhecimento. Devendo haver u m
conhecimento prévio adequado ao novo para ter significado. E que a Aprendizagem
significativa não é necessariamente mrreta e que devemos separar o certo do errado para dar
significado ao correto.

2.2 - Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Mecânica
De acordo com Ausubel, a aprendizagem signrficativa caracteriza-se, por
uma interação (não uma simples associação) entre aspectos relevantes da estrutura
cognitiva e as novas informações. Nesse processo, o novo conhecimento adquire
significado e é integrada a estrutura cognitiva de maneira não arbitrária e não
literal, contribuindo para diferenciação, elaboracão estabilidade dos subsunçores
preexistentes e, conseqüentemente, da estrutura cognitiva [2].

O "subsunçor" (do inglês "subsumer", sem tradução na língua portuguesa) é
um conceito já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. O organizador prévio
é um outro conhecimento que faça a "ponte" entre os subsunçores e o novo
conhecimento.
Quanto mais se relaciona o novo material de maneira substancial e nãoarbitrária com algum aspecto da estrutura cognitiva prévia que lhe for relevante,
mais próximo se está da aprendizagem significativa. Quanto menos se estabelece
esse tipo de relação, mais próximo se está da aprendizagem mecânica ou
repetitiva.
O aluno também deve estar pré-disposto, pois ele só aprende aquilo que ele
quer aprender e devemos lidar com isso, possivelmente, através da interação
pessoal (ela pode ser negociada) [2].
A aprendizagem significativa enriquece a estrutura cognitiva do aluno e está
diretamente relacionada com a estrutura prévia do aluno e o material
potencialmente significativo da aprendizagem.
A aprendizagem mecânica não persiste apesar de haver algum tipo de
associação na estrutura mental do aluno, ela não se torna significativa para poder
ser lembrada.
Ausubel não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e
mecânica como sendo uma dicotomia, e sim como um continuum. Por exemplo, a
simples memorização de fórmulas situar-se-ia em um dos exemplos desse
continuum (o da aprendizagem mecânica), enquanto que a aprendizagem de
relações entre conceitos poderia estar no outro extremo (o da aprendizagem
significativa).

2.3 - Conhecimentos Prévios
O obstáculo a aprendizagem não está somente na falta de estruturas lógicas.
Em geral essas estruturas existem, mas novos conteúdos não são aprendidos
porque o aluno já possui conhecimento prévio, funcionalmente equivalente, que
cria resistência cognitiva para aquisição de determinados conceitos cientificos.
Em outras palavras, para a compreensão de determinados conceitos
cientificos não basta o aluno possuir a estrutura lógica mental necessária.
Frequentemente ele vai recorrer a concepções alternativas, a idéias prévias ou
preconcepções para resolver o conflito cognitivo, mas de forma contextualmente
incorreta. Esse conjunto de concepções compõe um corpo de conhecimentos
informais ou espontâneos que se costuma denominar de ciência do senso comum.
Para entender a ciência contextualmente correta o aluno deve libertar-se da
ciência do senso comum, que lhe fornece as estruturas mentais alternativas. Para
isso é necessário, numa primeira etapa, que o professor conheça as preconcepções
dos alunos e, em seguida, planeje atividades que auxiliem no esclarecimento das
concepções cientificamente corretas [6].

2.4 -Aprendizagem por Descoberta e Aprendizagem por Recepção
A distinção estabelecida entre aprendizagem significativa e aprendizagem
mecânica não deve ser confundida com a distinção entre aprendizagem "por
descoberta" e "por recepção" (perceptiva). Segundo Ausubel [2],na aprendizagem
receptiva o que deve ser aprendido é apresentado ao aluno em sua forma final,
enquanto que na aprendizagem por descoberta, o conteúdo principal a ser
aprendido deve ser descoberto pelo aluno.
Dependendo como a informaqão é armazenada na estrutura cognitiva do
aluno, a aprendizagem, por descoberta ou por recepção, poderá ser mecânica ou
significativa. Por exemplo, a solução de quebra-cabeças por ensaio e erro é um tipo
de aprendizagem por descoberta em que o conteúdo descoberto (a solução) é,
geralmente, incorporado de maneira arbitrária a estrutura cognitiva e, portanto,
aprendido mecanicamente. Por outro lado, uma lei física pode ser aprendida
significativamente sem que o aluno tenha que descobri-la. ele pode receber a lei
"pronta" e ser capaz de compreendê-la e utilizá-la significativamente, desde que
tenham em sua estrutura cognitiva os subsunçores adequados.
Em termos de aprendizagem de conteúdo, aquilo que for descoberto torna-se
significativo da mesma forma que aquilo que for apresentado ao aluno na
aprendizagem receptiva. Fazendo uma reflexão sobre o exposto aqui o professor
deverá analisar qual o objetivo que deverá seguir, se é o de simplesmente fazer
com que o aluno aprenda um determinado conteúdo ou que ele redescubra um
determinado assunto através da descoberta. Visto que o ensino e a aprendizagem
poderiam ser altamente ineficientes se o aluno tivesse que redescobrir os
conteúdos para que a aprendizagem fosse significativa.

2.5 - Condições para ocorrência da Aprendizagem Significativa
Segundo Ausubel [2], "a essência do processo da aprendizagem significativa é
que idéias simbolicamente expressa sejam relacionadas de maneira substantiva
(não literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de
sua estrutura cognitiva especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que pode
ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já
significativo". Portanto, para a ocorrência da aprendizagem significativa é
necessário que o material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) a
estrutura cognitiva do aluno, de maneira não arbitrária e não literal. O material
com essas características é tratado como potencialmente significativo. Quanto á
natureza da estrutura cognitiva do aluno, nela deve estar disponível os conceitos
subsunçores específicos com os quais o novo material é relacionado.

2.6 - Qual a origem dos Subsunçores?
A resposta é que a aquisição de significados para signos ou símbolos de
conceitos ocorre de maneira gradual e idiossincrática em cada indivíduo. Em
crianças pequenas, conceitos são adquiridos principalmente através do processo de
formação de conceitos que é um tipo de aprendizagem por descoberta, envolvendo
geração e testagem de hipóteses. Assim como generalizações a partir de instâncias
específicas. Porém, ao alcançar a idade escolar a maioria das crianças já possuem
um conjunto adequado de conceitos que permitem a ocorrência da aprendizagem
significativa com recepção. Com isso, chegamos á conclusão de que os primeiros
subsunçores são adquiridos por formação de conceitos, criando assim condições
para a assimilação de conceitos que passa a predominar em crianças mais velhas e
adultos. Segundo Ausubel[2]:

"Uma vez que significados iniciais são estabelecidos para signos ou símbolos de conceitos,
através do processo de formagão de conceitos, novas aprendizagens significativas darão
significados adicionais a estes signos ou símbolos e novas relações, entre os conceitos
anteriormente adquiridos, serão estabelecidas".

2.7 - O que fazer quando não existem Subsunçores?
Uma resposta plausível que segundo Novak [2], a aprendizagem mecânica é
sempre necessária quando um indivíduo adquire novas informações em áreas de
conhecimento completamente novas para ele. Isto é, a aprendizagem mecânica
ocorrerá até que alguns elementos de conhecimento nessa área, relevantes a novas
informações na mesma área, existam na estrutura cognitiva e possam servir de
subsunçores ainda que pouco elaborados. A medida que a aprendizagem começa a
se tornar significativa, esses subsunçores vão ficando cada vez mais elaborados e
mais capazes de servir de ancoradouro para novas informações.
Nesse processo de aprendizagem, um papel importante cabe aos
organizadores prévios: "ele serve de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele
precisa saber para que possa aprender significativamente a tarefa com que se
depara".
A principal função dos organizadores prévios é, então, a de preencher a
lacuna entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber a fim de que o novo
conhecimento possa ser aprendido de forma significativa. Fazem isso provendo
uma moldura ideacional para incorporação estável e retenção do material mais
detalhado e diferenciado que se segue no que deve ser aprendido, bem como
aumentando a discrirninabilidade entre este material e outro simular ou
ostensivamente conflitante já incorporado a estrutura cognitiva [5].

2.8 - Tipo de Aprendizagem Significativa
Ausubel [2] distingue três tipos de aprendizagem significativa:
representacional, de conceitos e proposicional.
A aprendizagem representacional: é o tipo mais básico de aprendizagem
significativa, do qual os demais dependem. Envolve a atribuição de significados a
determinados símbolos (tipicamente palavras), Isto é, a identificaqão, em
significado, de símbolo com seus referentes (objetos, eventos, conceitos). Os
símbolos passam a significar para o indivíduo aquilo que seus referentes
significam. Uma determinada palavra (ou outro símbolo qualquer) representa, ou
são equivalentes em significados, determinados referentes. Quer dizer, significa a
mesma coisa.
A aprendizagem de conceitos: pode-se dizer de certa forma que é uma
aprendizagem representacional, pois conceitos são também representados por
símbolos particulares, porém, são genéricos ou categóricos, representam abstrações
dos atributos criteriais (essenciais) dos referentes, isto é, representam
regularidades em eventos ou conceitos.
A aprendizagem proposicional: neste tipo de aprendizagem não é aprender
significativamente o que palavras isoladas ou combinadas representam, e sim
aprender o significado de idéias em forma de proposição. e também, não é
aprender o significado dos conceitos (embora seja um pré-requisito) e sim, o
significado das idéias expressas verbalmente através destes conceitos sob a forma
de uma proposição. Ou seja, aprender o significado que está além da somados
significados das palavras ou conceitos que compõem a proposição.
Por exemplo, a proposição referente a lei de Ohm só poderá ser aprendida
significativamente depois que foram aprendidos os conceitos que, combinados,
constituem tal proposição.
Uma proposição potencialmente significativa expressa verbalmente em uma
sentença, contendo tanto os significados denotativos como os conceitos conotativos
dos conceitos envolvidos, integram com idéias relevantes estabelecidas na
estrutura cognitiva e, desta interação emergem os significados da nova proposição.

2.9 - Questionários sobre Conhecimentos Prévios
Com o objetivo de investigar e analisar os conhecimentos prévios do aluno,
a respeito de fenômenos relacionados com o magnetismo, e, em particular
associado ao motor elétrico, elaboramos um questionário com seis questões
relacionados ao tema objetivando selecionar quais eram os seus subsunçores. O
questionário foi respondido por 25 alunos da 3" série do ensino médio do Colégio
Odete São Paio(rede particular), o questionário foi passado antes da aula e depois
da aplicação do método, com os experimentos apresentados nesse trabalho,
mostrando a interaqão entre velhos e novos conceitos.

1- O que você entende sobre geração de corrente elétrica?

Resposta: É u m processo de transformação de uma dada energia em energia elétrica.
Exemplo: energia potencial em energia elétrica, no caso das hidrelétricas; energta térmica
em e n e r p elétrica, no caso das termoelétricas; energia nuclear em energia elétrica; energia
luminosa do sol em energia elétrica.

2 - Onde você identifica o uso de motores elétricos?
Resposta: Em instrumentos e aparelhos eletroeletrônicos; em veíalos de transporte

(automóveis, bonde, etc).
3 - Você sabe explicar como funciona um motor elétrico?
Resposta: U m motor elétrico funciona como dois eletroimãs u m impulsionando o outro,
u m deles possui posiçãofixa, estrutura metálica (armadura) do motor; e o outro eletroímã é

móvel, o induzido (eixo girante) do motor.
Quando a corrente elétrica passa pela bobina fixada na carcaça do motor forma-se u m
campo magnético. O outro campo magnético é produzido pelo induzido, a corrente elétrica
chega até ele por u m elemento denominado escova. Como a corrente é alternada forma-se
u m campo magnético com polaridade variável.
Quando o eletroímãfixo possuir polaridade N (norte) também, deste modo, os dois
pólos irão se repelir, e, devido a corrente alternada este pólo repelido mudará sua polaridade
para o pólo sul e este será repelido pelo pólo sul do eletroímãfixo.
4 - No seu dia-a-dia em quais equipamentos você encontra materiais magnéticos?
Resposta: No cartão de crédito, nos vídeos cassetes, nas campainhas, na televisão, nos

fones de ouvido, nos discos magnéticos flexíveis, na bússola, etc.

5 - Você saberia dizer como o motor produz movimento de rotação em seu eixo?
Resposta: A rotação do seu eixo central é devido a repulsão eletromagnética entre os pólos

magnéticos.
A seguir mostraremos a análise das respostas do questionário passado para
os alunos, carda pergunta tem dois gráficos em forma de pizza, o primeiro
aplicado antes das aulas e o segundo depois das aulas sobre propriedades
magnéticas no motor elétrico.

2.10 - Gráfico da análise dos Conhecimentos Prévios
Em cada gráfico a seguir, apresentaremos as respostas dos alunos antes e
depois das aulas terem sido ministradas, envolvendo o tema em questão. O
questionário foi respondido por 25 alunos da 3" série do ensino médio. E, em cada
gráfico, apresentamos entre parênteses o numero de alunos para cada resposta e
em cima no formato de pizza colocamos o número de alunos em porcentagem para
uma melhor visualização.
Questão no.1 - O que você entende sobre geração de energia elétrica?
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Questão no.2 - Onde você identifica o uso de motores elétricos?
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Questão no.3 - Você saberia explicar como funciona um motor elétrico?
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Questão no. 4 - Em seu dia-a-dia em quais equipamentos você encontra
materiais magnéticos?
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Questão no. 5 - Você saberia dizer como o motor elétrico produz movimento de
rotação em eixo?
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CAPITULO 3 RESUMO HISTÓRICO
Michael Faraday [q nasceu em Newingtom, Surrey, a 22 de Setembro
de 1791, e faleceu em Hampton Court, Surrey, a 25 de Agosto de 1867.
Familiarizando-se com os livros, Faraday passou a interessar-se pela leitura das
obras científicas, particularmente as de química. Sua paixão pela nova ciência
levou-o a assistir as conferências de Humphry Davy, na Royal Institution. Alguns
anos mais tarde, Faraday foi convidado para ser assistente de Davy.
Em companhia de Davy, Faraday viajou pela Europa, onde visitou os mais
importantes centros de cultura. De volta a Inglaterra, passou a trabalhar
assiduamente no laboratório da Royal Instution. Por volta de 1821, atraído pela
experiência de Oersted, que revelara que a corrente elétrica tinha a propriedade de
modificar a direção de uma agulha magnética, Faraday verificou, invertendo a
experiência do físico dinamarquês, que os magnetos exercem ação mecânica sobre
os condutores percorridos pela corrente elétrica.
Para chegar a essa averiguação, Faraday colocara um ímã verticalmente
sobre um banho de mercúrio, conforme mostra figura 3.1, fazendo que uma de
suas extremidades ficasse imersa no líquido. Ligando, então, um fio condutor em
mercúrio, fechando o circuito, observou que, quando o fio era móvel em torno de
seu ponto de suspensão, descrevia círculos em volta do ímã. Caso contrário,
fixando-se o fio e libertando o ímã, este girava em torno do fio. Com essa
experiência singela, mas de extraordinárias conseqüências para a tecnologia,
Faraday criara o primeiro motor eletromagnético.

Figura 3.1: Motor de faraday[8]
Dois anos depois liquefez o cloro e, em 1824, graças a notoriedade alcançada
por suas descobertas, foi eleito para a Royal Society de Londres. Prosseguindo em
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de Agosto de 1831, após memorável experiência, a Indução eletromagnética. O
fenômeno, já antevisto por Arago e por Ampère, só foi definitiva e cientificamente
explicado pelo físico inglês. Utilizando um anel de ferro doce, no qual enrolou
duas espiras, uma na metade superior e outra na inferior, uma das quais ligada a
um galvanômetro, Faraday verificou que, se uma corrente elétrica passa na
primeira espira, a outra era igualmente percorrida pela corrente, nos exatos
momentos em que se abria ou se fechava o circuito. Demonstrou, ainda, que as
correntes induzidas não são criadas por influência do campo eletromagnético, mas
pelas variações do campo ou pelos deslocamentos do circuito no campo. Sempre
avesso a honrarias, Faraday dedicou toda a vida a experimentação. Seus notáveis
trabalhos e suas importantes descobertas consagraram-no como o mais ilustre
representante da ciência experimental no século XIX. Suas concepções teóricas,
entre as quais linhas de forca, serviram de base aos trabalhos de Maxwell para o
estabelecimento da moderna teoria das ondas eletromagnéticas. Devem-se-lhe,
ainda, a criação e divulgação na linguagem cientifica internacional de inúmeros
vocábulos, tais como ânion, anodo, cátion, cátodo, eletrólito, íon etc.
Em 1825, Willian Sturgeon [9], um fabricante de equipamentos
experimentais, colocou uma barra de ferro dentro de uma bobina, criando o
primeiro eletroímã: um ímã que só funciona quando percorrido por uma corrente
elétrica. O eletroímã seria um elemento básico na construção de diversos
dispositivos eletromagnéticos, desde o telégrafo até grandes guindastes. Na figura
3.2 ilustramos um eletroímã para separar sucata de materiais ferromagnéticos.

Figura 3.2: Eletroímã utilizado para separar sucata de ferro de outros materiais [9].

Geradores e Motores Elétricos
A descoberta da indução eletromagnética levava diretamente a invenção dos
dínamos. Como vimos, bastava mover um ímã junto a uma bobina para que nela
surgisse uma corrente elétrica. No entanto, embora tivessem um princípio de
funcionamento relativamente simples, motores e geradores eficientes demoraram
algum tempo para surgir. Foram experimentadas as mais diversas concepções. Em
1860, apareceu a primeira proposta viável, idealizada pelo físico italiano Antonio
Pacinotti, aperfeiçoada logo depois pelo eletricista e inventor belga Zénobe
Gramme, em 1869. Criou-se, assim, um dínamo eficiente que tornou possível a
utilização da energia elétrica pelo homem. A grande vantagem dos dínamos sobre
as baterias é que eles necessitam de uma energia mecânica - o movimento de algo para funcionar. Isso pode ser obtido com facilidade e grande quantidade, através
das máquinas a vapor, das quedas ou até mesmo do vento. Aliás, a possibilidade
de conversão da energia mecânica em energia elétrica, e vice-versa, tornou-se
evidente através de um acontecimento casual que, para muitos, marca o início da
chamada era da eletricidade. Em 1873, durante a exposição Internacional de Viena,
um técnico, acidentalmente, ligou dínamos entre si. Surpreendentemente, a
corrente elétrica gerada pelo primeiro - acionado mecanicamente através de
máquina a vapor - percorreu o segundo, que passou a funcionar como um motor.
O impacto dessa descoberta foi tão grande, que ela foi utilizada e apresentada
durante a própria exposição. O primeiro dínamo, acionado a vapor, foi ligado
retamente, através de fios, ao segundo dínamo. Este, funcionando como motor,
movimentava uma bomba que retirava de água um reservatório. Era uma amostra
do que seriam, no futuro as usinas geradoras de eletricidade. Até o final do século
XIX, pode-se dizer que a tecnologia do eletromagnetismo estava consolidada. As
pilhas e baterias tinham se aperfeiçoado, chegando-se aos acumuladores de
chumbo - baterias de automóvel - e a pilha seca de Leclanché, em 1868,
basicamente igual as que usamos até hoje.
Os geradores mecânicos acionados por energia térmica ou hidráulica
tornaram-se extraordinariamente eficientes. A corrente alternada, com o auxílio
dos transformadores, facilitou enormemente a transmissão e o fornecimento de
energia elétrica em todo o mundo. O seu custo tornou-se acessível e a iluminação e
os aquecimentos elétricos difundiram-se por todo canto. Os motores de corrente
continua ou alternada tiveram um desenvolvimento técnico tão extraordinário
quanto os dínamos e geradores. Passaram a atuar em quase tudo, de locomotivas a
tornos, elevadores e uma infinidade de eletrodomésticos.
No final do século XIX e início do século XX, a geração de ondas
eletromagnéticas, a descoberta do elétron e de dispositivos capazes de controlar o
seu movimento, as válvulas eletrônicas - entre muitos outros eventos de um
notável período de conquistas científicas - marcaram o início de uma nova era
tecnológica: a eletrônica [8].

As experiências foram selecionadas para servirem de organizadores prévios
a partir dos subsunçores apresentados pelos alunos.

4.1 Campo magnético
Na figura 4.1 apresentamos um experimento sobre linhas de campo
magnético.
Experiência 1: Linhas de Indução do campo Magnético.

-

-.

Figura 4.1 : Visualizaçãodas linhas do campo map'tico [I O].
Obietivo: Visualização das linhas de indução de um campo magnético.
Material: Limalha de ferro, um ímã em forma de barra e pape (ou cartolina).
Procedimento: Coloque uma folha de papel sobre o ímã em forma de barra. Em seguida,

espalhe cuidadosamente (salpicando)limalhas de ferro sobre o papel .
Perguntas :

1)Quais as regiões da barra onde o campo magnético é mais intenso ?
R.: Nas extremidades.
2) Ao dividirmos o ímã ao meio o que aconteceria com as suas propriedades
magnéticas ?
R.: Seriam as mesmas do imã original.

4.2 Eletroímã
Na figura 4.2 mostramos um experimento sobre eletroímã.
Experiência
2 : A s Forças Magnéticas em Eletroímã

Figura 4.2: Eletroírnã [IO].
Obietivo: Obsewar forças de origem magnética produzida a partir de corrente elétrica e
compará-las com u m í m ã .
Material :Fio de cobre, pilha média ou pequena , materiais diversos (isopor, papel, clips e
pregos pequenos), u m prego grande (de aproximadamente 8,5 cm) efita adesiva .
Procedimento :Enrole o prego com o fio de cobre (30 voltas aproximadamente), desencape
as pontas e ligue-as nas extremidades da pilha com fita adesiva.
Perguntas
1)Como se comporta o prego ao ser ligado a pilha, quando aproximamos algum
material metálico ?
R.: Como u m ímã.

2) Ao desligarmos a pilha o processo cessou ou não?
R.: O eletroímã deixa de atrair os objetos metálicos.
3) Colocando uma folha de papel sobre o eletroímã e espalhando limalha de ferro
sobre o papel, ligamos o eletroímã. O que pede ser observado?

R.: Obsewamos u m comportamento idêntico ao do experimento I , onde aparece a
configuração de linhas de campo magnético em que estas são mais densas nas extremidades
do eletroímã.

4.3 Motor Elétrico
Na figura 4.3 mostramos um motor elétrico.

Figura 4.3: Motor Elétrico
O fenômeno do magnetismo é bastante intrigante, causando curiosidade, que
já começa desde cedo com as crianças ao manipular ímãs; as próprias crianças ao
manipulá-los levantam muitas hipóteses e questionamentos. Neste trabalho,
procuramos incitar esse tipo de curiosidade no estudante para introduzir conceitos
do magnetismo para alunos do Ensino Médio.
Um bom instrumento para demonstrar as propriedades e conceitos sobre o
magnetismo, pode ser encontrado em um motor elétrico rudimentar. Nossa
estratégia de ensino foi construir, junto com os alunos, um motor elétricomagnético, passo a passo, questionando em cada momento o porquê do que
acontece. Um pequeno relato sobre as pesquisas e os experimentos do cientista
inglês Michael Faraday, não apresentado aqui, é usado para ajudar no
esclarecimento das respostas.
O motor muito simples pode ser construido com materiais de baixo custo:
um pequeno imã, uma bobina, fios de cobre para conexão e uma fonte de energia
elétrica (pilhas, por exemplo). Ao observar o movimento da bobina chama-se a
atenção para a interação entre o campo magnético e a corrente elétrica no
condutor. O funcionamento do motor pode ser o ponto de partida para uma
explicação mais simples e inicial de alguns fenômenos elétricos e magnéticos,
conforme o nível de estudo, para um posterior aprofundamento da questão. Podese mencionar que a bobina imersa num campo magnético, ao ser percorrida pela
corrente elétrica recebe a ação de forças que a fazem girar. Esta força depende: da
intensidade da corrente; do campo magnético; do comprimento do condutor; do
ângulo formado entre o sentido da corrente e o sentido do campo. Isso é mostrado
ao estudante, variando esses parâmetros. O princípio de funcionamento desse

motor - chamado motor de corrente continua - é o mesmo do "motor de arranque"
de um automóvel ou o motor usado para movimentar brinquedos acionados a
pilha.

Obietivo: Mostrar uma aplicação da Lei de Faraday. A passagem de uma corrente
elétrica por uma bobina gera um campo magnético que se opõe ao campo gerado
por um imã permanente.
Material: Fio de cobre esmaltado de 0,51 rnm de diâmetro (fio 24) e 1 m de
comprimento, dois pedaços de fio residencial (comprimento de 13 cm
aproximadamente), uma pilha grande ou duas pequenas e um ímã do tamanho da
pilha (por exemplo, de alto - falante), fita adesiva e lixa fina.
Procedimento Experimental: Enrole o fio esmaltado de forma que se obtenham
umas 10 voltas aproximadamente. Reserve 2 cm de fio para servir de eixo do
motor. Faça, com o fio residencial, dois suportes para a espira. As duas pontas do
fio residencial são descascadas, sendo uma para o suporte do eixo do motor e a
outra será usada como terminal a ser alimentado pela pilha. Essas pontas são
fixadas, com fita adesiva, respectivamente aos pólos das pilhas. Lixe totalmente o
esmalte de um dos eixos da espira; quanto ao outro eixo, lixe, apenas de um lado.
Apóie os eixos da espira nos suportes feitos com o fio residencial. Coloque um imã
embaixo da espira, como na figura. Com o circuito fechado, a espira gira (se
necessário dê um leve "empurrão" na espira para dar partida ao motor).
Peryun tas:
1- O que aconteceu com a corrente elétrica ao passar pela espira?

R.:A corrente elétrica cria u m campo magnético que, interagzndo com o ímã, produz
u m torque sobre a bobina.

2 - O que acontece se lixarmos as duas extremidades do fio da espira e em
seguida, com o esquema todo montado para a configuração do motor
elétrico, fazemos passar a corrente elétrica?
R.: Não haverá rotação da espira.

3- Nas extremidades dos eixos uma das pontas do fio está totalmente
descascada já a outra apenas um lado. Você saberia dizer o efeito disso?
R.: Com a repulsão a bobina gira e, em seguida interrompe o circuito devido a u m
dos terminais estar com u m dos lados não lixados, mas como ela adquire u m
impulso contínua girando transformando-se novamente num eletroímã com
polaridade oposta, repetindo-se o processo.

-

CAPITULO 5 TEORIA

-

5.1 Pólos de ímã
Os pedaços de ferro são atraídos com maior intensidade por certas
partes do ímã, as quais são denominadas pólos do ímã. Se tomarmos, por
exemplo, um ímã em forma de barra e distribuirmos limalha de ferro (pequenos
pedaços de ferro) sobre ele, notaremos que a limalha se acumulará nas
extremidades da barra Vigura 5.1), isto é, ela é atraída com maior intensidade
para estas extremidades. Portanto, um ímã em forma de barra possui dois
pólos, situados em suas extremidades.

Figura 5.1: Visualização dos pólos de um ímã [I 11.

-

5.2 Inseparabilidade dos pólos
Os ímãs apresentam sempre dois pólos magnéticos (pólo Norte e pólo
Sul), mesmo quando divididos em pedaços menores, sempre apresentarão os
dois pólos magnéticos. Na figura 5.2 ilustramos a inseparabilidade dos pólos
magnéticos.

Figura 5.2: Impossibilidade da obtenção de um pólo magnético isolado [I 11.
Observe que as extremidades A e B continuam a se comportar como
um pólo sul e um pólo norte, respectivamente. Entretanto, na região em que o

ímã foi cortado, aparecerão dois novos pólos: em C um pólo norte (originando
um novo ímã AC) e em D um pólo sul (originando outro ímã DB).

5.3 A experiência de Oersted
Hans Christian Oersted (1777-1851) estabeleceu, por meios experimentais,
que existe uma relação entre fenômenos eletrdnicos e magnéticos. Ele mostrou
que uma corrente elétrica em um fio é capaz de mover a agulha de uma bússola.
A figura 5.3ilustra a experiência de Oersted[l2].

Figura 5.3. Experiência de Oersted: A figura ([14l,p.135) ilustra as experiências
descrifas no fexfo. A agulha magnetizada é movida pela passagem da corrente no
circuito.

-

5.4 Os campos elétrico e magnético
Era um pressuposto aceito que forças elétricas e magnéticas, assim como
as forças gravitacionais, agem à distância, através do espaço vazio. Michael
Faraday (1791-1867) criticou essa concep~ão.Em seu lugar, ele imaginou que o
espaço entre cargas ou entre ímãs fosse preenchido por "algo" que empurrasse
ou puxasse as cargas ou ímãs. Ele fez urna analogia entre esse "algo" e "tubos
de borracha" que se "esticassem" entre cargas elétricas de sinais opostos ou
pólos magnéticos de sinais opostos; ou se "contraíssem", quando as cargas
tivessem sinais iguais ou os pólos, a mesma polaridade. A figura 5.4a ilustra o
caso de cargas e a figura 5.46, o de ímãs.

Figura 5 . 4 ~Campo
~.
elétrico entre duas cargas: A figura ([14], p.150) mostra as linhas
de campo (que Faraday imaginou serem "tubos") entre duas cargas. As linhas
originam-se em cargas + e terminam em cargas -.A força elétrica e o campo elétrico são
tangentes às linhas de campo.

Figura 5.4b. Campo magnético entre dois pólos: A figura ([24],p.186) mostra as linhas
de campo (que Faraday imaginou serem "tubos")entre dois pólos. As linhas originamse no pólo Norte (N) e terminam no pólo Sul (S). O campo magne'tico é tangente às
linhas.
Os "hibos" elétricos e magnéticos foram usados por Faraday para explicar
outros fenômenos eletromagnéticos:
Quando uma corrente flui através de um fio, "tubos" circulares se formam
em tomo dele, de acordo com a figura 5.5..

Figura 5.5: Campo magnético em torno de um fio onde passa corrente elétrica: A figura
(1141, p.150) mostra as linhas de campo (que Faraday imaginou serem "tubos"). O
campo magnético é tangente aos círculo-s, "girando", pois, em tomo do fio: o campo é
menor, quando o raio do círculo for maior. A força magnética é sempre perpendicular ao
campo e a corrente, logo sua direção varia, quando o campo '*girau.

- Quando um fio condutor é movido relativamente a um ímã, cruzando
"tubos magnéticos", uma corrente é induzida no fio (figura. 5.6).

Figura 5.6: Lei de Faraday: Afigura ([14], p.150) mostra o campo entre ímãs. Movendo
o$0 na direção da seta branca, deforma que ele "corte" as linhas, uma corrente se forma
no o, na direção da seta preta, ou seja, cargas existentes no material do o movem-se,
formando a corrente.

5.5 - Os conceitos de força e campo
A noção de campo pode ser ensinada aos alunos, fazendo-se uma analogia
entre força gravitacional entre duas massas com a força elétrica entre duas
cargas ou com a força magnética entre dois pólos de ímãs. Além disso, as
experiências de Coulomb mostram que os campos elétrico, magnético e
gravitacional obedecem a leis similares, o que reforça a analogia.
Embora a idéia de um "tubo" real, como uma conexão, seja errada, ela
teve um valor heurístico fundamental na formulação do conceito de campo, na
medida em que sugere um "algo" no espaço ao redor de uma carga ou um
magneto, o que foi propriamente colocado por Gamow ([14], p.151):
Forças misteriosas agindo entre corpos, ao longo de grandes distâncias,
foram substituídas por "algo" continuamente distribuído através de todo o
espaço entre e em redor deles, "algo" ao qual poderia ser atribuído um valor
definido em um ponto único. Isso introduziu na Física a idéia de um "campo de
forças" ou simplesmente um "campo", fosse ele um caso de interação elétrica,
magnética ou gravitacional. Mais precisamente ([14], p.1-4): É precisamente
porque E campo elétrico (ou B campo magnético) pode ser especificado em cada
ponto no espaço, que é chamado de "campo".
Além disso, os "tubos" permitem uma representação pictográfica dos
campos e suas relações qualitativas com forças:

- Quando um fio condutor é movido relativamente a um ímã, cruzando
"tubos magnéticos", uma corrente é induzida no fio (figura. 5.6).

Figura 5.6: Lei de Faraday: A figura ([14], p.150) mostra o campo entre ímãs. Movendo
ofio na direção da seta branca, de foma que ele "corte" as linhas, uma corrente se foma
no o, na direçãó da seta preta, ou seja, cargas existentes no material do o movem-se,
firmando a corrente.

5.5 - Os conceitos de força e campo
A noção de campo pode ser ensinada aos alunos, fazendo-se uma analogia
entre força gravitacional entre duas massas com a força elétrica entre duas
cargas ou com a força magnética entre dois pólos de ímãs. Além disso, as
experiências de Coulomb mostram que os campos elétrico, magnético e
gravitacional obedecem a leis similares, o que reforça a analogia.
Embora a idéia de um "tubo" real, como uma conexão, seja errada, ela
teve um valor heurístico fundamental na formulação do conceito de campo, na
medida em que sugere um "algo" no espaço ao redor de uma carga ou um
magneto, o que foi propriamente colocado por Gamow (1141, p.151):
Forças misteriosas agindo entre corpos, ao longo de grandes distâncias,
foram substituídas por "algo" continuamente distribuído através de todo o
espaço entre e em redor deles, "algo" ao qual poderia ser atribuído um valor
definido em um ponto único. Isso introduziu na Física a idéia de um "campo de
forças" ou simplesmente um "campo", fosse ele um caso de interação elétrica,
magnética ou gravitacional. Mais precisamente ([14], p.1-4): É precisamente
porque E campo elétrico (ou B campo magnético) pode ser especificado em cada
ponto no espaço, que é chamado de "campo".
Além disso, os "tubos" permitem uma representação pictográfica dos
campos e suas relações qualitativas com forças:

Figura 5.7: Representação de um campo.
As figuras 5.7a e 5.7b mostram o vetor campo em vários pontos do espaço
(5a) e suas linhas de campo associadas (5b).
(i) De acordo com a figura. 5.7b ([14], p.1-4):
Um campo de vetores pode ser representado, desenhando-se um conjunto
de flechas, cujas grandezas e direções indicam os valores do campo de vetor nos
pontos de onde as flechas são desenhadas.
(ii) De acordo com a figura 5.7% ([14], p.1-4):
Um campo de vetores pode ser representado, desenhando-se linhas
tangentes à direção do vetor do campo em cada ponto e desenhando-se a
densidade de linhas, proporcional a grandeza do vetor de campo.
A expressão matemática do campo elétrico pode ser entendida pela
expressão da força de Codomb:
Fel = k.Q.q /r2
módulo da força entre as cargas q e Q:
5 q. (K.Q /r2)
Fel
módulo da força entre as cargas q e Q:
E = k.Q /r2
módulo do campo elétrico de Q:
módulo da força em q devido ao campo de Q: Fel = q.E; F ( E

I

Nesta monografia estaremos representando o vetor em negrito.
A figura 5.5 mostra o campo magnético causado por uma carga em
movimento num fio: A direção do vetor campo magnético, B, em um ponto, é
tangente ao círculo que passa pelo ponto.
No caso dos magnetos, as direções do "campo" podem ser visualizadas,
espalhando-se limalhas de ferro sobre uma Itimina de vidro ou papel, sobre a
qual um magneto esteja colocado. As limalhas magnetizam-se e se orientam ao
longo das "linhas de campott.Este experimento e ilustrado no capitulo 4 deste
trabalho.
Com o objetivo de facilitar o ensino foi proposto aos alunos que
realizassem uma experiência do mapeamento do campo de um ímã com
lirnalhas de ferro; foram utilizados ímãs de vános formatos, por exemplo,
círculo, barra, letra colocados debaixo de uma folha de papel, sobre a qual
limalhas de ferro foram espalhadas; assim, os alunos puderam observar as

diferentes formas das linhas de força, formados pelas limalhas sobre a folha. As
"linhas" permitiram fazer uma analogia entre o que os alunos observaram
concretamente, no experimento, e o conceito abstrato de campo.
A figura 5.5 pode ser usada para ilustrar o que acontece com uma carga
colocada em um campo magnético: O campo é tangente As linhas do desenho;
se um fio for colocado entre os magnetos, como mostra a figura, e for puxado
para baixo, de modo a se mover cruzando linhas de campo, no momento em
que ele começa a se mover para baixo, uma carga no o, inicialmente em
repouso, sofre uma força na direção do o, comgando a se mover ao longo dele;
ou seja, uma corrente é induzida no o. Invertendo a leitura da figura, pode-se
dizer que uma carga, movendo-se ao longo do o, no campo magnético da
figura, sofre uma força (magnética) para baixo (então, quando se coloca o fio em
que passa uma corrente elétrica no campo, ele é puxado para baixo), ou seja:

Figura 5.8. Força em uma carga que se move em u m campo magnético. Uma carga
positiva Vigura da esquerda), q, movendo-se em u m campo magnético, B, sofre uma
força magnética, F, perpendicular ao plano de v e B; uma carga negativa Pgura da
direita) sofve uma força na mesma direção e em sentido oposto ao da força sobre a carga
positiva. 1141
módulo do campo magnético: B
módulo da velocidade de q: na carga: v
módulo da força magnética na carga q: Fmg
Fmag perpendicular v

Fmg perpendicular

B

No caso das figuras 5.8, onde v perpendicular B, o módulo da força
magnética é:

F,,

= qvB

As forças magnética e elétrica atuam em partículas carregadas em
movimento, tais como elétrons, prótons e íons. Uma conseqüência é que um
campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si permite
selecionar, pela velocidade, as partículas carregadas, que estão em um feixe.
Esse fato é utilizado em numerosas aplicações físicas, como, por exemplo, o
feltro de Wien, um dispositivo que separa as partículas de um feixe, de acordo

com a massa. O feixe é lançado numa região onde existe um campo magnético,
B, e um campo elétrico, E, perpendicular a B. Cada partícula fica submetida a
uma força elétrica, de módulo Fel = I q I .E, e a uma força magnética, de módulo
= I q I B.v. Os valores de E e B são ajustados de modo que Fel = F-g. Logo:
F,

O resultado significa que a resultante das forças é nula somente nas
particulas com velocidade v; pela Lei da Inércia, elas se deslocam em linha reta.
Portanto as partículas saem com a mesma energia cinética, quando extraídas do
feixe:
E = l/2 (mv2) --+ V = ( 2 /m)%.
~
(7)
Logo

O campo magnético e a energia cinética são fixos. O campo elétrico depende
da voltagem no terminal da fonte de íons: Quanto maior for a voltagem, maior
o campo elétrico. Conseqüentemente, é possível selecionar a massa variando a
voltagem, logo o campo elétrico.
Seja uma carga puntiforme q positiva 1151, lançada em um campo
magnético uniforme de intensidade B, com velocidade v, formando um ângulo8
com o vetor campo magnético B, conforme ilustra a figura 5.9.

Figura 5.9: Carga imersa em campo magnético
Portanto, a força magnética será dada por:

F = qvBsen 0

(9)

Onde B é constante.
A direção da força magnética será perpendicular ao plano formado pelos
vetores v e B.
Çe a velocidade da carga tem a mesma direção do campo, não há força
magnética sobre ela. Esse resultado está destacado nas figuras, a e b, abaixo.
Note que na figura a, velocidade tem mesma direção e sentido do campo
magnético; já na figura b, a velocidade possui mesma direção e sentido oposto
ao do campo magnético.

O resultado nulo obtido para a força magnética é compreendido através
do produto vetorial entre o vetor velocidade(v) e o vetor campo magnético(B).
(a)
(b)

Figura 5.10: Casos particulares do produto vetorial entre v e B.
O ângulo entre os dois vetores for zero ou 180" a força é nula:

F = qvXB

-

F = qvXB
Se a velocidade da carga não tiver a mesma direção do vetor campo
magnético, uma força atuará sobre ela. Essa força é perpendicular ao vetor

mostra a dirqão da
velocidade v e ao vetor campo magnético B. A figura 5 . 1 0 ~
força, e a figura(d) o seu sentido.
Na figura 5.11 1161 mostramos como a regra da mão direita pode ajudar na
determinação da direção da forqa.

Indicador

'

Polegar

Médio
-'L

Figura 5.11: Regra da mão direita
A regra [I61 da mão direita coloca o dedo médio no sentido do campo
magnético, o dedo indicador no sentido da velocidade da carga e o dedo
polegar no sentido da força magnética. Com isso, podemos concluir que os
vetores B e v estão num mesmo plano e são ao mesmo tempo perpendiculares
ao vetor F, o qual se encontra em outro plano. Veja a figura 5.12.

Figura 5.12: Força magnética perpendicular ao plano de v com B.
O produto vetorial campo magnético(B) com a velocidade(v) nos dá a
força magnética(F):
F = qv X B, onde q é carga (positiva ou negativa) e 0 é o ângulo entre a
velocidade (v) da carga e campo magnético (B) do meio por onde está inserida a
carga.

Resumindo:
F = qvBsen0;
O módulo da força magnética será então:
Já a direção da força magnética, será perpendicular aos vetores v e B;
E para o sentido, usamos a regra da mão direita.
Observacões:
1")A força magnética aumenta de valor à medida que v se torna perpendicular
à B, assumindo seu valor máximo nesta situação (seno = 90").
2") Se trocarmos o sinal da carga em todas as situações anteriormente
mencionadas se repete com exceção da força que muda de sentido;
3") O produto vetorial não é comutativo, ou seja, vXB tem sentido oposto ao de
BXV.Isso significa que a ordem dos vetores altera o produto vetorial.

Para facilitar a representação da interação entre uma carga em movimento
e um campo magnético, vamos citar as seguintes notações:
x: para um vetor entrando no plano desta folha;
@

: para um vetor saindo do plano desta folha.

Na figura 5.13a representamos uma região onde há um campo magnético
uniforme, entrando no plano do papel, e uma partícula de carga q positiva,
lançada com velocidade v. Com isso, usando a regra da mão direita, a força
magnética nesse instante, tem sentido para cima (figura 5.13b).

Vigura 5.13a)

Vigura 5.13b)

Figura 5.13: Representação do campo magnético emergindo do plano do papel

Como a força magnética é sempre perpendicular v, ela não altera o
módulo do vetor velocidade, mas apenas a sua direção (figura 5.14) de modo
que em cada ponto da trajetória, F e v são perpendiculares. Devido a isso,
deverá ocorrer um movimento circular e uniforme, conforme ilustra a figura
5.14117.

Figura 5.14:-Movimento de uma Carga se deslocando perpendicularmente às linhas de
campo magnético.
Se aplicarmos a segunda lei de Newton a uma partícula de carga q
movendo-se perpendicularmente a um campo magnético uniforme B, podemos
concluir que

m . v2/R (força resultante) =

qvBsen 8 (força magnética)

Logo o raio é dado por:

A frequência angular o e o período T são relacionados por

Observe o seguinte: B e v são perpendiculares entre si; m é a massa e R é o raio
de curvatura no MCU (fórmula da força centrípeta)
Portanto:
FqB = m +/R

A partir do raio podemos calcular o intervalo de tempo em uma volta, ou
seja, o período (T).
Então, de acordo com a equação (13) e lembrando que v = o . R
(14)
Concluímos que:
Substituindo equação 14 na equação 16, obtemos:

É importante observar que nem sempre a trajetória será uma

circunferência completa. Tudo depende de como a partícula é lançada.
Para um fio conduzindo corrente eletrica, a força no fio é proporcional ao
produto da corrente pelo comprimento do fio e o campo magnético.
Na figura 5.15 representamos um trecho retilíneo de fio de comprimento L
conduzindo uma corrente i cujo sentido forma um ângulo 8 com um campo
magnético uniforme B. Supondo que as cargas em movimento sejam positivas,
sobre cada carga q atua uma força magnética f de intensidade f = qvBsen 8
i171

Figura 5.15: Força map'tica em condutor retilíneo.
Sendo n o número de cargas em movimento nesse trecho do fio, a força
total sobre ele tem intensidade:
F = nf = nqvsen8
(18)
Çendo At o intervalo de tempo necessário para que cada carga percorra o
trecho de comprimento L, ocorre:
v = L/At

Assim :

F = n q (L/At) sen 8

Como nq/ At = i, obtemos:

P = iLBsen 8

5.6 - Imantação de um material
Quando um campo magnético [ll] atua em um meio material qualquer,
este meio sofre uma modificação e dizemos que ele se imanta (ou se magnetiza).
Para entendermos em que consiste esta imantação, devemos nos lembrar
que, no interior de qualquer substância, existe corrente elétrica elementar,
constituídas pelos movimentos dos elétrons nos átomos destas substâncias.
Estas correntes elementares criam pequenos campos magnéticos, de modo que
cada átomo pode ser considerado um pequeno ímã, isto é, um ímã elementar
(figura 5.16).

Figura 5.16: Um átomo pode ser considerado um ímã elementar [I 11
No interior de um material em seu estado normal (não-magnetizado),estes
ímãs elementares encontram-se orientados inteiramente ao acaso Vigura. 5.18a),
de modo que os campos magnéticos criados pelos átomos da substância tendem
a se anular. Sendo nulo o campo magnético resultante estabelecido pela
totalidade destes ímãs elementares, a substância não apresentará nenhum efeito
magnético.
A estrutura magnética mais simples que existe na Natureza é o dipolo
magnético, isto é, não existem estruturas magnéticas semelhantes a cargas
elétricas isoladas. Na natureza as propriedades magnéticas da matéria são
associadas com o movimento de elétrons [16].
Os elétrons podem produzir magnetismo de três modos:
1") O Magnetismo de cargas em movimento. Elétrons fluindo no vácuo ou no
interior de um fio condutor, assim como outras partículas carregadas em
movimento, criam um campo magnético externo.
2") O Magnetismo e o Spin. Um elétron isolado pode ser trado classicamente
como uma minúscula carga negativa girando, com um momento angular
intrínseco ou de spin S. Associado com este momento angular de spin, de existe
um momento magnético intrínseco, ou seja, de spin ps.
No estudo do magnetismo de átomos e elétrons, é adotada uma unidade que
não é do SI, para medir momentos magnéticos. Esta unidade denomina-se

rnagnefon de Bohr (símbolo p ~ e) é definida em termos de três constantes
fundamentais da Natureza como:l p~ = eh/4mn = 9,27.10 -24 J/T, onde e é a
carga elementar e rn é a massa do elétron, Nestas unidades, o módulo do
momento magnético de spin do elétron vale ps = 1p ~ .
A figura 5.17 mostra as linhas de força de um campo elétrico e de um campo
magnético para um elétron isolado. As linhas de força do campo elétrico
apontam radialmente para dentro. Contudo, as linhas de campo magnético são
as de um dipolo magnético. Podemos observar que o sentido do vetor momento
magnético de spin intrínseco (ps) é oposto ao do vetor momento angular de
spin (S). Isto é exatamente o que deveríamos esperar classicamente - como pode
ser verificado - para uma carga negativa em rotação.

Figura 5.17:As linhas (a) do campo elétrico e (b) do campo magne'tico para um elétron
f161.
3") O Magnetismo e o Movimento Orbital. Os elétrons ligados aos átomos
existem em estados que apresentam um momento angular intrínseco Lorb, que
corresponde classicamente ao movimento do elétron numa órbita em torno do
núcleo do átomo. Estes elétrons em órbita são equivalentes a minúsculas espiras
de corrente e têm um momento magnético orbital porbassociado a eles. Assim
como todas as propriedades examinadas em nível atômico, o momento
magnético orbital do elétron é quantizado, permanecendo restrito a múltiplos
de inteiros do Magneton de Bohr.
Na maioria das substâncias os momentos magnéticos dos elétrons num
sólido se cancelam, resultando em nenhum efeito externo. Somente num sólido
cujos átomos possuem elétrons não-emparelhados e, sob condições especiais,
ocorre o alinhamento de seus momentos de dipolos, tornado possível os efeitos
externos familiares. A seguir explicaremos o comportamento dos materiais na
presença de campos magnéticos (propriedades magnéticas da matéria).
Em uma barra não-imantada os ímãs elementares estão orientados ao
acaso como na figura 5.18a. Entretanto, se esta barra for colocada dentro de um
campo magnético B, este campo atuará sobre os ímãs, elementares, tendendo a
orientá-los, como está mostrado na figura 5.18b. Em virtude desta orientação, os
campos magnéticos elementares dos átomos se reforçam e o material passa a
apresentar efeitos magnéticos externos apreciáveis. Nestas condições, dizemos
que a substância está imantada ou ~~iagnetizada,
isto é, o material passa a ser
um ímã com os pólos norte e sul localizados nas posições indicadas na figura

S . 1 Crb. Assim, a transrormaçao ae um peaaço ue rerro CVII~UIIL~ I I UIIL
L
LIIM ULUL ~ t :
devido simplesmente à orientação dos ímãs elementares constituídos pelos

átomos do pedaço de ferro. A figura 5.18 ilustra a representação esquemática de
dipolos magnéticos, desalinhados em a e alinhados em b.
(a2

Figura 5.18: Representação esquemática de dipolos magnéticos, desalinhados em a e
alinhados em b. [I I ] .

5.7 - Propriedades magnéticas da matéria
Experiências realizadas pelos cientistas mostraram [ll] que a presença de
grande parte das substâncias existentes na natureza provoca alteração muito
pequena no campo magnético. Isto ocorre porque, ao serem colocadas em um
campo magnético, estas substâncias se irnantam muito fracamente. Materiais
tais como o papel, o cobre, o alumínio, o chumbo etc. se comportam desta
maneira, sendo este o motivo pelo qual não conseguimos construir ímãs com
estes materiais.
Uma análise mais cuidadosa permitiu verificar que estas substâncias
podem ser separadas em dois grupos distintos:
Substâncias paramagnéticas - são aquelas que, ao serem colocadas em um
campo magnético, se polarizam de maneira a provocar um pequeno aumento
no valor do campo magnético em um ponto qualquer. Este aumento no valor
do campo magnético pode ser explicado em termos de spin dos elétrons de um
átomo, e que na eletricidade, estamos acostumados com uma orientação
antiparalela dos dipolos, porque uma carga de um dado sinal induz sempre a
uma carga de sinal oposto. Contudo, a orientação dos spins dos elétrons, ou
seja, de um modo geral dos dipolos magnéticos atbmicos de um material,
depende da simetria espacial da rede cristalina, e, deste modo, tanto pode
ocorrer uma orientação paralela quanto anti-paralela. Se a orientação for
paralela dizemos que a substância é paramagnética. Quando existe uma
interagão muito forte entre os dipolos magnéticos no interior do material, surge
um elevado campo magnético resultante o qual faz este material ter a
capacidade de atrair outros tipos de matérias paramagnéticos. Este tipo de
interação forte produz materiais como ferromagnéticos, os quais podem manter

uma polarização espontânea, mesmo na ausência de um campo magnético
externo; assim sendo, podemos concluir que um material ferromagnético pode
se tornar um fmã permanente. No que se refere aos paramagnéticos, que são
expostos a um capo externo e passam a se comportar, momentaneamente, como
ferromagnéticos enquanto da existência do campo externo, uma explicação
pode se r dada da seguinte maneira: os campos induzidos se somam e possuem
o mesmo sentido do campo externo dando como resultado um campo
O alumínio, o
resultante bem maior, no interior do material paramagnético.
magnésio, a platina, o sulfato de cobre etc. são exemplos conhecidos de
substâncias paramagnéticas.
O alinhamento citado no parágrafo anterior devido à presença de um
campo magnético externo pode ser seriamente perturbado pela agitação
térmica. Podemos expressar o grau com que se encontra magnetizada uma dada
amostra de um material dividindo-se o momento magnético da amostra pelo
seu volume. Esta grandeza vetorial, ou seja, o momento magnético por unidade
de volume, denomina-se magnetização M da amostra.
Em 1895, Pierre Curie descobriu experimentalmente que a magnetização
M de uma amostra paramagnética é diretamente proporcional a B (o campo,
magnético efetivo no qual a amostra está imersa) e inversamente proporcional à
temperatura absoluta T, ou seja,
M = C(B/T)
(22)
onde C é uma constante. Esta relação é conhecida como Lei de Curie e C
denomina-se constate de Curie [15].
O valor de M não pode crescer indefinidamente, mas deve tender a um
valor máximo que corresponde ao alinhamento completo de todos os dipolos
contidos no volume da amostra. Este alinhamento completo não é muito fácil de
se obter mesmo quando a temperatura for muito baixa, o que corresponde a
uma transição para o ferromagnetismo, o qual obedece a um rigoroso
alinhamento dos dipolos magnéticos.
Substâncias diamagnéticas - estas substâncias, ao serem colocadas em um
campo magnético, têm uma orientação dos dipolos magnéticos induzidos em
sentido contrário ao do campo aplicado, ou seja, são anti-paralelos . Desta
maneira, elas estabelecem um campo magnético em sentido contrário ao deste
campo aplicado, o que neste tipo de material ao contrário dos paramagnéticos,
eles passam a repelir materiais metálicos. O campo resultante nos
diamagnéticos tem um valor um pouco menor do que o inicial quando
submetidos a campos externos. Podemos citar como exemplos típicos de
substâncias diamagnéticas, o bismuto, o cobre, a água, a prata, o ouro, o

chumbo etc.
Em se tratando do estudo das propriedades magnéticas da matéria, um
material é dito diamagnético quando p for menor do que a permeabilidade
magnética no vácuo (po), ou seja, a razão p/ po for menor do que um. Já para
um supercondutor, uma vez que B = O podemos concluir que p = O e o
supercondutor se comporta como um material diamagnético ideal porque o
valor mínimo possível da razão p/po é igual azero[lB].
A conclusão deste estudo nos permite dizer que há apenas duas
,
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classificações parã materiais magnéticos: paramagnéticos (aqueles que atraem) e
diamagnéticos (aqueles que repelem). Os materiais ferromagnéticos são
paramagnéticos que sofrem uma transição de fase. Logo, todo material
ferromagnético é paramagnético, porém nem todo material paramagnético é
ferromagnético.
O QUE É HISTERESE MAGNÉTICA

Uma substância ferromagnética se polariza quando é colocada em um
campo magnético. Entretanto, é um fato bastante conhecido que esta substância,
ao ser retirada do campo magnético, não se desmagnetiza completamente, isto
é, ela apresenta certa imantação mesmo na ausência do campo magnético
aplicado. Esta propriedade, característica das substâncias ferromagnéticas, é
denominada histerese magnética.
O gráfico da figura 5.19 ilustra o fenômeno da histerese. Observe que, ao
aumentarmos o valor do campo magnético aplicado ao material, sua imantação
aumenta da maneira descrita pela curva OM. Em seguida, diminuindo-se o
valor do campo aplicado, vemos que a imantação diminui seguindo a curva
MN. Logo, quando o campo aplicado e reduzido à zero, resta ainda no material
ferromagnético uma imantação residual, representada pelo valor ON.

Figura 5.19: Diagrama ilustrando o fenômeno da histerese em uma substância
ferromagnético [I 61

-

5.8 Campos magnéticos gerados por correntes elétricas
Considere um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de
intensidade i e um ponto P próximo ao condutor, distanciado de d. Sejam A1 um
elemento do condutor; 0, o ângulo entre AI e d; e a, o plano formado por AI e d,
como na figura 5.20.
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Figwct 5.20: vetor campo mgn6tico geracio pela comente i [15],
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No vácuo, a permeabilidade magnética, analogamente ao €0 da Eletrostática, só
depende do sistema de unidades adotado. No SI, po = 4n/10 - 7 Tm/ A.
O sentido de AB obtido atraves de uma regra prática: a regra da mão direita
(ver figura 5.21).
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Figura 5.21: Regra da mão direita 1141

Consideremos um fio condutor em forma circular (espira circular), de centro O
e raio R, contido no plano a, percorrido por corrente i. Na figura 5.22
mostramos o vetor campo magnético no centro da espira.

O vetor campo magnético B, no centro 0, será:

. direção: perpendicular ao plano a;
. sentido: dado pela regra da mão
direita;
. intensidade: calculada pela lei de
Bio-Savat:
Figura 5.22: vetor campo magnético no centro da espira

Portanto, no centro 0, a intensidade de B será:

Onde CAl pi/2R = â I R
Portanto, a intensidade do campo magnético no interior de uma espira circular
é dada por:
B=p.i/2R
(27)
O campo magnético gerado por uma espira circular é análogo ao de
um ímã, podendo-se atribuir um p610 norte e um pó10 sul, através da regra
prática. Veja como exemplo, as figuras indicadas a seguir:

Linhas do campo magnético
Pólo Sul

Pólo Norte

(c)
Figura 5.23: Campo magnético em espira circular representadas em a, b e c.
Na figura 5.23(a) a corrente elétrica está no sentido horário e na figura
5.23(b) no sentido anti-horário; com isso, através da regra da mão direita,
podemos determinar a direção e o sentido do campo magnético. A figura 5.23(c)
mostra o tipo de configuração que queremos explicar e que se assemelha com as
linhas de indução magnética de um ímã, contendo o pólo norte e o pólo sul.
Observando-se a espira, perpendicularmente ao plano da mesma (ver
figura 5.24), tem-se:

Figura 5.24: Representação de um campo magnético originado por uma corrente que
passa por uma espira situada no plano do papel

O símbolo @representao vetor B "saindo" do plano da espira para o
observador e o símbolo x representa o vetor B "entrando" no plano da espira.
Na figura 5.24 a corrente elétrica está percorrendo a espira, em a, no
sentido anti-horário, e pela regra da mão direita o campo magnético sai do
plano desta folha. Já em b a corrente elétrica está percorrendo a espira no
sentido horário o que resulta num campo magnético entrando no plano desta
folha.

-

5.9 Campo magnético no interior de um solenóide

O solenóide é um fio enrolado em forma de espiral cilíndrica. As espiras
são idênticas e espaçadas igualmente.
Quando o solenóide é percorrido por uma corrente elétrica, surge em seu
interior um campo magnético praticamente uniforme, de direção coincidente
com o eixo geométrico.
Externamente, o campo magnético é intenso somente junto às
extremidades do solenóide.
A extremidade por onde saem às linhas de indução magnética é o pólo
norte do solenóide; o pólo sul é a outra extremidade, por onde entram as linhas
de indução magnética. A figura 5.25 mostra o que acabamos de descrever.
Analisando comportamento de mostrado pelo solenóide, notamos que ele é
praticamente igual ao de um ímã.

N é o niimero de espiras,L comprimento do fio, p é a permeabilidade
magnética e N/L é a densidade linear de espiras.

Figura 5.25: Campo magnético no interior do solenóide 1151

5.10 - A Lei de Faraday
Para que possamos entender a lei enunciada por Faraday, sobre a f.e.m.
induzida, temos necessidade de conhecer um conceito muito importante, que
vamos analisar a seguir: o conceito de fluxo magnético.
Consideremos uma superfície plana (conforme a figura 5.26), de área A,
colocada dentro um campo magnético uniforme B. Traçando-se uma
perpendicular a superfície, designemos por 8 o ângulo formado por esta normal
N com o vetor B (veja a figura abaixo). O fluxo magnético através desta superfície
é representado pela letra grega Q> (fi) e definido pela seguinte expressão [ll]:

Figura 5.26: Fluxo magnético a través de uma superjkie plana 1111

@ = BAcos 8

A Lei de Faraday, da indução eletromagnética, indica que sempre que
ocorrer uma variação do fluxo magnético através de um circuito, aparecerá,
neste circuito, uma força eletromotriz (fem) induzida. O valor desta fem, E, é
dada por
AE = - AQ>/At
(30)
Onde !A é a variação do fluxo observada no intervalo de tempo At.
O sinal negativo na equação (30) indica a variação contrária a lei de Lenz.

5.11 - Lei de Lenz
A corrente induzida em um circuito aparece sempre com um sentido tal que o
campo magnético que ele cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético
através da espira.
Em outras palavras, a lei de Lenz nos diz que:
1")Quando uma corrente induzida é estabelecida em virtude de um aumento do
fluxo magnético, o seu sentido é tal que o campo por ela criado tem sentido
contrário ao campo magnético existente no interior do circuito.

2") Quando uma corrente induzida é estabelecida em virtude de uma
diminuição do fluxo magnético, o seu sentido é tal que o campo por ela criado
tem o mesmo nome sentido do campo magnético existente no interior do
circuito.

Embora Faraday tivesse percebido esse fenômeno, ele não conseguiu chegar
a uma lei que nos indicasse como determinar o sentido da corrente induzida.
Entretanto em 1834, alguns anos ap6s a divulgação dos trabalhos de Faraday, o
cientista russo L. Hertz apresentou uma "regra", hoje conhecida como a lei de
Lenz, que nos permite resolver o problema.
A figura 5.27 mostra como a corrente contínua na espira aparece com sentido tal
que o campo magnético que ela cria tende a contrariar a variação do fluxo através da
espira.

carnpò criado pela
covente indhizida

Figura 5.27: campo criado pela corrente induzida [11].

Capítulo 6: Questões de vestibulares
Achamos conveniente aplicarmos algumas questões de vestibular a fim
de que os alunos possam exercitar e verificar o que foi aprendido, além de
verificarmos o numero de questões que os alunos acertaram.
Ao lado de cada resposta colocamos a porcentagem de acertos dos alunos.
1 - (ITA-SP) Coloca-se uma bússola nas extremidades de um fio retilíneo,
muito longo, percorrido por uma corrente elétrica continua i. A bússola é
disposta horizontalmente e assim a agulha imantada pode girar livremente em
torno de seu eixo. Nas figuras seguintes, o fio é perpendicular ao plano do
papel, com a corrente no sentido indicado. Assinalar a posição de equilíbrio
estável da agulha imantada, desprezando-se o campo magnético terrestre [19]:

Resposta: A (10%)
2- (UFF-RJ) A figura mostra dois ímãs em barra. A melhor representação
do vetor campo magnético nos pontos 1,2 e 3, respectivamente, é [19]:

Resposta: B (100%)

3- (PUC-RS) Em cada uma das figuras abaixo está representado um fio
conduzindo uma corrente elétrica i e algumas linhas de força do campo
magnético produzido pela corrente [19]:

(111)
O campo magnético está corretamente representado:
A) somente na figura I
D) somente na figura I11

C) somente na figura I1
B) nas figuras I e I1
E) nas figuras I1 e I11

Resposta: A (90%)
4- (UFRS) Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma
corrente elétrica constante que cria um campo magnético em torno do fio. Esse
campo magnético [19]:

A)
B)
C)
D)
E)

tem mesmo sentido da corrente
é uniforme
diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta
é paralela ao fio
aponta para o fio

Resposta: C (100%)

5 - (PUC-SP) Nos pontos internos de um longo solenóide, percorrido por
corrente elétrica continua, as linhas de força do campo magnético são [19]:
A)
B)
C)
D)
E)

Radiais com origem no eixo do solenóide
circunferências concêntricas
retas paralelas ao eixo do solenóide
hélices cilíndricas
não há linhas de forças, pois o campo magnético é nulo no interior do
solenóide

Resposta: C (100%)
6 - (UFV-MG) A figura abaixo representa um eletroímã e um pêndulo, cuja
massa, presa à extremidade, é um pequeno ímã. Ao fechar a chave C, é correto
afirmar que [19]:
A) o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã
B) o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã
C) o ímã do pêndulo irá girar em torno do fio que o suporta
D) o pólo sul do eletroímã estará à sua direita
E) o campo magnético no núcleo do eletroímã é nulo
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Resposta: A ( 100%)
7 - (UF-MG) Considerando o elétron, em um átomo de hidrogênio, como
sendo uma massa pontual girando, no plano da folha, em órbita circular como
mostra a figura, o vetor campo magnético criado no centro do circulo por esse
elétron é representado por [15]:

Resposta: A

( 40%)

8 - (UFPA) A figura representa um feixe de elétrons penetrando
perpendicularmente numa região onde existe um campo magnético B.
Podemos dizer que a direção e o sentido da força magnética que atua no feixe
são, respectivamente [15]:

A)
B)
C)
D)
E)

a mesma direqão de B e sentido contrario a B
a mesma direção e sentido de B
perpendicular a B e mesmo sentido de v
perpendicular a B e a v, saindo do plano do papel
perpendicular a B e a v, entrando no plano do papel

Resposta: E (80%)
9 - (UFU-MG) Um elétron penetra em uma região do espaço onde só existe
um campo magnético de módulo igual a 2/00 .10 - 2 T . Se a energia cinética do
elétron, ao penetrar no campo, vale 4,05 . l 0 - 12 joules, a força máxima que ele
poderá sofrer, sendo massa do elétron (m-)igual a 9,00 .10 - 11 Kg e o módulo
da carga do elétron igual a 1,60 .10 - 19 C, é [154]:

Resposta: D

( 90%)

10 - (FESP-SP) Uma partícula, de massa m e eletrizada com carga 4
movimenta-se num campo magnético B, segundo uma trajetória circular de
raio R. Para que o raio da trajetória diminua devemos [15]:

A) aumentar o valor de q
B) aumentar a massa
C) diminuir o valo de B
D) diminuir a carga q
E) não é possível diminuir o raio R

Resposta: A

( 90%)

O desenvolvimento deste trabalho teve algumas etapas, tais como:
recolher dados sobre conhecimentos prévios dos alunos, fazer um estudo sobre
como abordarmos o tema em questão (propriedades magnéticas), montagem de
experimentos, abordagem histórica, teoria, aplicação d e questionário e
exercícios para avaliar o aprendizado.
Com o objetivo d e melhor introduzir os conceitos sobre propriedades
magnéticas, levando em conta que os fenômenos elétncos e magnéticos, apesar
de serem vividos cotidianamente por todos nós, não são de fácil compreensão.
E isto, já foi percebido em experiências anteriores. Então, para uma melhor
compreensão do tema, foi proposto este trabalho com uma aula que não ficasse
apenas na apresentação de fórmulas, como é feito tradicionalmente.
A primeira etapa do trabalho foi recolher dados sobre os conhecimentos
prévios dos alunos, por meio de um questionário que foi analisado com o
objetivo de direcionar a aula. A segunda etapa foi montar alguns experimentos;
o primeiro foi a visualização das linhas de indução do campo magnético, o
segundo experimento foi o eletroímã e o terceiro experimento, o motor elétrico.
Nos três experimentos fizemos algumas perguntas que os alunos foram
respondendo e debatendo entre eles, os quais foram naturalmente levados a
uma maior reflexão sobre os conceitos que já tinham antes, oportunidade esta
que levou à introdução do tema em questão.
A História da física entra como mais uma etapa do trabalho revelando
quais os elementos que foram importantes na elaboração de um determinado
conceito. Ao mostrar quais os significados lógicos que foram importantes nesse
processo, a História da física revela ser um poderoso organizador prévio, o que
já foi citado na teoria da aprendizagem significativa.
Logo após fazermos uma abordagem histórica demos introdução a mais
uma etapa, a aula teórica para finalizar as questões e duvidas dos fenômenos
abordados durante a experimentação.
Para finalizar o estudo, passamos um exercício contendo questões de
vestibulares recentes sobre o tema em questão e lançamos novamente as
questões sobre conhecimentos prévios. Ao analisar as respostas dadas pelos
alunos verificamos que o método é válido e o ensino tem uma melhor dimensão
quando um tema abordado estabelece vínculo entre teoria e o cotidiano.
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