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RESUMO 

 

 
A Física é de grande importância dentro do currículo da Educação Básica por 
ser a base dos grandes avanços tecnológicos utilizados pela humanidade. 
Entretanto o processo de ensino e aprendizagem da disciplina encontra-se em 
defasagem dentro do cenário educacional brasileiro por se tratar de uma 
disciplina de difícil compreensão para os estudantes, principalmente em se 
tratando de temas como a Eletricidade e Magnetismo, que são considerados 
pelos mesmos como um tema complexo e abstrato. Para resolver o problema 
sobre o êxito no ensino de Física na Educação Básica são necessárias 
ferramentas que auxiliem o professor dentro da sala de aula, tal como os 
experimentos, que são recursos de grande importância para um resultado efetivo 
do ensino da disciplina, gerando interesse por parte do aluno, sucesso por parte 
do professor em realizar seu trabalho.  
 

Palavras-chave: Educação Básica, Eletricidade e Magnetismo, Experimentos.  
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ABSTRACT 
 
 
The discipline of physics is characterized as very important within the Basic 
Education curriculum for being the base of the great technological advances used 
by humans, however the process of teaching and learning the discipline is in 
delay in the Brazilian educational scenario because it is a subject difficult to 
understand for young students of our schools, especially when it comes to issues 
such as Electricity and Magnetism, which are considered the same as a complex 
and abstract theme. To solve the problem of the success in teaching physics in 
basic education are necessary tools that help the teacher in the classroom, as 
the experiments that are very important resources for an effective result of the 
discipline teaching, generating interest from student, success by the teacher to 
perform their work and understanding by the taught discipline. 
 
 
Keywords: Basic Education, Electricity and Magnetism, Experiments 
 
 



6 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 2.1 Livro DEMAGNETE de Willian Gilbert [12] .................................. 21 

Figura 2.2  O experimento de Oersted mostrando que uma corrente elétrica 

em um fio condutor gera um campo magnético [15].................... 

22 

Figura 2.3  Linhas de Indução do Campo Magnético gerado por um ímã em 

barra [17]...................................................................................... 

22 

Figura 2.4  Campo Magnético gerado por um fio condutor retilíneo percorrido 

por uma corrente em um ponto P distante R do 

fio................................................................................................... 

24 

Figura 2.5 Espira, formado por fio condutor, de raio R percorrida por corrente 

i......................................................................................................  

25 

Figura 2.6 Solenóide de comprimento L formado por N espiras percorrido 

por uma corrente i [19]................................................................... 

26 

Figura 2.7 Ilustração de linhas de campo atravessando uma superfície de 

área A ........................................................................................... 

27 

Figura 2.8 Ilustração de um dos experimentos de Faraday com bobinas 

concêntricas.  A bateria alimenta a bobina A e na ocorrência de 

uma corrente induzida na bobina B, ocorre uma pequena 

deflexão na agulha magnética do galvanômetro C 

[22]................................................................................................. 

 

 

 

28 

Figura 2.9 Ilustração da Lei de Lenz [23]........................................................ 30 

Figura 3.1  Aula ministrada aos alunos da Educação Básica – curso 

Noturno..........................................................................................   

34 

Figura 3.2 Experimento confeccionado e utilizados na aula ministrada aos 

alunos da Educação Básica – curso Noturno................................  

35 

Figura 3.3 O Interesse que os alunos mostraram na aula ministrada aos 

alunos da Educação Básica – curso Noturno – com uso de 

experimento confeccionado........................................................... 

 

35 

 
 
 
 
 
 



7 
 

LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS 
 
 

Tabela 1  Primeiro resultado do questionário resolvido pelos dois grupos 

de alunos, separadamente, que participaram, do 

trabalho.................... 

32 

Tabela 2  Primeiro resultado do questionário resolvido pelos dois grupos 

de alunos, juntos, que participaram do trabalho, em um total de 

39 alunos..................................................................................... 

32 

Tabela 3  Resultado do questionário resolvido pelos dois grupos de 

alunos, separadamente, que participaram, do trabalho APÓS 

aula sobre o tema e utilizando experimento confeccionados com 

materiais de baixo curso............................................................. 

36 

Tabela 4  Resultado do questionário resolvido pelos dois grupos de 

alunos, juntos, que participaram do trabalho, em um total de 39 

alunos APÓS aula sobre o tema e utilizando experimento 

confeccionados com materiais de baixo curso............................ 

37 

Gráfico 1 Relação entre o número de acertos em cada questão entre 

alunos do curso noturno e matutino antes da aula...................... 

33 

Gráfico 2 Número de acertos por questões antes da aula. ......................... 34 

Gráfico 3 Relação entre o número de acertos em cada questão entre 

alunos do curso noturno e matutino após da aula....................... 

37 

Gráfico 4 Número de acertos por questões após a aula. ........................... 38 

Gráfico 5 Número de acertos antes e depois da aula. ............................... 39 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

SUMÁRIO 
 

 
 INTRODUÇÃO ................................................................................. 9 

1 1. O ENSINO DE FÍSICA E O USO DE EXPERIMENTOS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA ...................................................................... 

 

11 

1.1 Leis de Diretrizes e Bases (LDB) ................................................... 12 

1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio............... 13 

1.3 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) .................................... 14 

1.4 O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro ........................ 18 

2 2. ELETRICIDADE E MAGNETISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA................................................. 

 

20 

2.1 Campos Magnéticos e os Ímãs ...................................................... 20 

2.2 Fluxo Magnético .............................................................................. 26 

2.3 Indução Eletromagnética – Lei de Faraday ................................... 27 

2.4 Lei de Lenz ...................................................................................... 29 

3 A PRÁTICA DO USO DE EXPERIMENTOS EM UMA AULA DE 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA....... 

31 

 CONCLUSÃO .................................................................................. 37 

 REFERÊNCIAS ................................................................................ 38 

 ANEXO I− Demonstrativo das competências e habilidades 

exigidas no currículo mínimo de física do estado do rio de 

janeiro............................................................................................... 

 

41 

 ANEXO II - Questionário de Eletricidade e Magnetismo............... 43 

 ANEXO III – Questionário sobre as aulas de Física ..................... 47 

 ANEXO IV – Experimentos ............................................................. 48 

 ANEXO V – Aula Realizada ............................................................. 50 

   

   

   

   

   

 
 
 



9 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

 A Educação Básica brasileira vem sofrendo grandes alterações em sua 

estrutura, resultado da mudança sofrida pela sociedade brasileira ao longo do 

tempo e que vem repercutindo em todas as áreas formadoras da mesma. Sendo 

assim, nos deparamos com a necessidade de acompanharmos tais modificações 

sem perdermos o objetivo e a eficácia em educar nossos jovens, utilizando para 

isso documentos legislativos responsáveis por guiar nossa educação, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM), as Leis de Diretrizes e Bases (LDB), e em nossa 

região, o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro.   

 A Física é considerada uma disciplina de grande importância para o 

currículo educativo dentro da sociedade, e assim como a mesma, vem 

constantemente sofrendo mudanças através dos avanços científicos e 

tecnológicos dentre as ciências. Essa ciência é uma das grandes responsáveis 

pelos inúmeros aparatos científicos e tecnológicos utilizados pelos seres 

humanos gerados para facilitar o seu dia-a-dia e torna-lo mais cômodo.  

 Dentro da Física, a área de grande responsabilidade pelo alto número de 

invenções tecnológicas, a Eletricidade e Magnetismo, também sofreu mudanças 

e avanços, desde a descoberta do âmbar sendo atritado com um pedaço de lã 

na descoberta da eletricidade, passando pela descoberta da Magnetita no 

magnetismo, na Região da Magnésia, passando pelos experimentos de Oersted 

e de Faraday e sendo unidos nas equações de Maxwell.  

 Hoje a disciplina de Física e o tema Eletricidade e Magnetismo são 

considerados as áreas mais complexas dentro do cenário educacionais pelos 

estudantes, por considerarem de difícil compreensão, com cálculos rebuscados 

e de conceitos abstratos. Para facilitar o processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina são necessárias ferramentas que a tornem mais simples e mais 

prazerosa de ser estudada. Dentre as quais o uso de experimentos é o grande 

destaque nas aulas, que facilitam o entendimento do aluno, tornam as aulas mais 

prazerosas e interessantes, e podem ser fabricados pelo próprio professor, 

usando, para isso, materiais de baixo custo.  
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 Neste trabalho de conclusão de curso mostraremos que o uso de 

experimento na educação básica torna o ensino de Física mais eficaz e mais 

interessante aos alunos. Para isso, mostraremos que estes experimentos podem 

ser produzidos pelos próprios professores, através de materiais de sucata e de 

baixo custo, se tornando acessível tanto aos alunos quanto aos professores.   
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1. O ENSINO DE FÍSICA E O USO DE EXPERIMENTOS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA  

 

 

 Os assuntos relacionados ao ensino de Física na educação Básica são 

bem discutidos em meio a estudiosos responsáveis por buscar direcionar o 

ensino desta disciplina, dentro da qual deparam-se com diversas indagações 

referentes ao modo como o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

devem ser lecionados pelos professores.  

 A busca por novas formas de ensino e motivações são características das 

evoluções sociais, científicas e tecnológicas advindas do maior número de 

pesquisadores na área de física, o que claramente contribuiu e continua 

contribuindo para o avanço das tecnologias, principalmente no que diz respeito 

ao uso das mesmas nos aparelhos que facilitam a vida da humanidade. No Brasil 

tais pesquisas são datadas a partir dos anos 40 e 50 em algumas universidades, 

como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de São 

Paulo. Tendo ainda indícios de que os grupos de pesquisas das universidades 

brasileira passaram a atuar a partir dos anos 60 e 70 [1]. 

 A fim de se discutir o ensino de física nas instituições de ensino, em 1970 

foi criado o SNEF (Simpósio Nacional de Ensino de Física). Este simpósio era 

responsável por discutir possíveis melhorias e soluções para os problemas 

encontrados no ensino de física na educação básica e que poderiam ser 

inseridas na área da educação e do ensino de física no Brasil. [1]  

 Dentro do contexto de organização do ensino no Brasil e as necessidades 

que a sociedade educativa apresenta, foram criados diversos documentos para 

tornar esses objetivos reais em todo o país e assim possibilitando igualdade de 

acesso ao processo de educação a todos, como por exemplo as Leis de 

Diretrizes e Bases (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Esses 

documentos são caracterizados por serem ferramentas de auxílio ao educador 

e a instituição de ensino a qual os utiliza, tratando o processo estudantil como 

de grande importância e de necessidade tanto para o futuro do cidadão quando 

da sociedade em que está inserido.  

 



12 
 

 

 

Leis de Diretrizes e Bases (LDB)  

  

 

As Leis de Diretrizes e Bases direcionam a educação básica brasileira 

como formadora da sociedade, que deve ter acesso igualitário aos recursos 

educacionais, a liberdade de ensino, de aprendizagem e de pensamento. Sendo 

de responsabilidade do Estado e da Família garantir que as crianças e os jovens 

em idade escolar tenham acesso ao processo de educação nas instituições 

básicas de ensino. [2]  

A LBD é responsável por determinar um padrão de qualidade do processo 

de ensino nas escolas, assim como garantir que o mesmo seja respeitado pelas 

mesmas. Deste modo delimita os direitos e deveres dos educandos e dos 

responsáveis pela educação. [2] 

É nesta legislação que encontramos determinado a obrigação da oferta 

aos níveis de ensino, tais como ensino fundamental, ensino médio e suas 

vertentes. Assim como determina quais são os níveis de ensino que cada esfera 

governamental deve suprir a população.   

Sendo a Física uma disciplina abordada no Ensino Médio das escolas, as 

leis de diretrizes e bases direcionam esta etapa de ensino na Seção IV a partir 

de seu Art.35, que define o ensino médio como a última etapa da educação 

básica a ser realizada pela instituição em no mínimo três anos de ensino. É nesta 

etapa que o estudante dará continuidade ao que lhe foi ensinado no ensino 

fundamental, de forma a completar sua formação como agente da sociedade em 

que está inserido. Além de formar cidadãos, o ensino médio é responsável, 

também, por direcionar um futuro ao estudante, pois é neste nível de ensino se 

é dado uma ênfase na educação tecnológica, a partir do conhecimento e 

compreensão das ciências, com o intuito de alcançar a compreensão dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos que os cercam. [2] 

A busca pelo conhecimento dos aspectos científicos e tecnológicos é fruto 

da evolução que a ciência e a tecnologia vêm sofrendo dentro do cenário 

mundial, principalmente no que diz respeito aos recursos e aparelhos 

tecnológicos utilizados pelo cidadão, que são responsáveis por grande parte das 
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facilidades no dia-a-dia do ser social. Desta forma, é possível que se 

compreenda quais os mecanismos por trás destes objetos utilizados, fato que 

auxilia em sua utilização e em suas escolhas.  

 

 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio 

 

 

 Assim como as Leis de Diretrizes e bases que direcionam o setor 

educacional do país a realizar sua função, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio também fazem parte deste leque de documentos 

auxiliadores do processo de ensino-aprendizagem do cidadão. Entretanto, este 

documento se responsabiliza apenas por direcionar o nível de ensino médio das 

escolas de educação básica, ou seja, está diretamente ligado ao ensino de 

Física, já que a disciplina é de responsabilidade desta etapa do ensino.  

 As Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio, assim como a 

LDB defendem a igualdade de direitos e deveres a serem seguidos e respeitados 

pelos seres humanos, principalmente no quesito acesso ao processo de ensino 

das instituições. [3] 

 O domínio dos conhecimentos científicos e tecnológico é novamente 

abordado por esta legislação, através das competências das disciplinas 

responsáveis por incluir tais conteúdos na educação básica, como por exemplo, 

a Física. [3]  

 Além de defender o domínio dos conteúdos ligados a ciência e a 

tecnologia, as DCNEM determinam que as escolas de educação básica devem 

utilizar da interdisciplinaridade entre as matérias que são lecionadas, também 

compreendem que as escolas devem buscar nos alunos o seu senso crítico, de 

forma que os mesmos analisem as situações e determinem a melhor forma de 

resolver determinados problemas. [3]  

 Assim como é defendido que haja interdisciplinaridade entre as matérias 

lecionadas, existe uma busca pela contextualização de cada conteúdo a ser 

ensinado dentro de sala de aula, de forma a mostrar ao aluno que aqueles 

conceitos e conteúdos estudados estão presentes em seu dia-a-dia. Sendo 
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assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio determina a 

necessidade do aluno ter acesso à saberes de grande importância para seu 

cotidiano, e seu convívio com a sociedade composta por grandes avanços. [3]  

 

 

Compreender as ciências como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade 
ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico 
com a transformação da sociedade. 

Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências 
naturais. 

Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos 
necessários para a produção, análise e interpretação de resultados de 
processos ou experimentos científicos e tecnológicos... 

...analisar qualitativamente dados quantitativos representados 
gráfica ou algebricamente relacionados a contextos socioeconômicos, 
científicos ou cotidianos. 

Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia 
e aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do 
mundo natural, planejar, executar e avaliar ações de intervenção na 
realidade natural... 

...entender a relação entre o desenvolvimento das ciências 
naturais e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes 
tecnologias aos problemas que se propuseram e propões solucionar. 

Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências 
naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção, no 
desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, 
no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. (BRASIL, 
DCN Ensino Médio, 1998, p.223-224). 

 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)  

 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são um conjunto de 

diretrizes que auxiliam todo o corpo responsável pela Educação brasileira. São 

propostas curriculares que defendem uma educação igualitária, e como é a 

mesma no país, se seguida ou incorporada na instituição de ensino direciona a 

uma igualdade de ensino entre cada região. 

 Os PCN orientam educadores e toda a escola a realizar o processo de 

ensino seguindo uma proposta mínima e garantindo, assim, que os estudantes 

tenham acesso à conteúdos mínimos de educação. [4] 

 Assim como DCNEM os PCN defendem que haja tanto a 

interdisciplinaridade na sala de aula quanto a contextualização do saber, de 
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forma a facilitar a compreensão das disciplinas pelos alunos e torna-la mais 

difundida e de utilidade ao seu cotidiano. [5]  

 Na área de Física, o PCN Ensino Médio serve como complementação 

para as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, e modifica toda 

a forma como o ensino tradicional via esta disciplina, através de conceitos 

abstratos, apresentação e memorização de leis e equações, com a prática sendo 

realizada por meio de resolução de exercícios de forma repetitiva, que fazia com 

que o aluno resolvesse os problemas de forma mecânica. [1] e [5]  

 

 

A competência para utilizar o instrumental da Física não 
significa, portanto, restringir a atenção aos objetos de estudo usuais da 
Física: o tempo não é somente um valor colocado no “eixo horizontal” 
ou um parâmetro físico para o estudo dos movimentos. (BRASIL, PCN 
Ensino Médio, Parte III, 1999, p. 25) 

 
  

 

O PCN Ensino Médio quebra com os paradigmas tradicionais de ensino, 

de forma que o processo de ensino seja realizado a fim de se trabalhar a 

interpretação dos fenômenos que nos cercam de acordo com a nova cultura 

baseada no que é científico, tecnológico e usual. [1]  

Os conhecimentos Físicos devem resultar ao aluno compreensão destes 

fenômenos, e ao fim do processo de ensino médio, o estudante deve ser capaz 

de conhecer e ter acesso a aprendizados necessários.  

 

 

Entender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, como 

os valores nominais de tensão ou potência dos aparelhos elétricos, os 

elementos indicados em receitas de óculos, dentre outras coisas.  

Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos 

Utilizar e compreender gráficos, relações matemáticas gráficas como 

expressão do saber conceitual de física. 

Expressar-se corretamente utilizando de forma adequada a linguagem 

física em situação dadas, como saber distinguir massa de peso, calor 

de temperatura, dentre outras coisas. 

Saber utilizar elementos de representação simbólica, como exemplo, 

os vetores e circuitos elétricos. 

Saber descrever de forma clara e objetiva os conhecimentos físicos 

aprendidos, como por exemplo, relatos dos resultados de uma 

experiência de laboratório, conversa com um profissional eletricista, 
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sabendo assim descrever no contexto do relato os conhecimentos 

físicos aprendidos de forma adequada.  

Conhecer fontes e formas para se obter informações relevantes, como 

vídeos, programas de televisão, sites da internet ou notícias de jornal. 

Permitindo acompanhar o ritmo das transformações do mundo que 

vivemos, sendo um leitor crítico que sabe interpretar as notícias 

científicas. 

Desenvolver a capacidade de elaborar sínteses, através de esquemas 

relacionados a diferentes conceitos, processos ou propriedades, 

através da própria linguagem física trabalhada. (BRASIL, PCN Ensino 

Médio, 1999, p. 29). 

 

 

Os documentos citados anteriormente visam gerar melhorias no processo 

de ensino-aprendizado do ser social, completando as etapas de sua formação. 

A Física, como disciplina de ensino médio, assim como outras disciplinas, 

necessitam ser compreendidas de forma completa, e para tal é necessário que 

evoluções no ensinar sejam realizadas, a fim de se obter significado no seu 

aprendizado.  

Em meio a mudanças em torno do cenário didático da sala de aula e da 

sociedade existe a necessidade de se perguntar qual o melhor método a ser 

colocado em prática pelo corpo docentes das instituições de ensino, para que o 

ensino de Física seja realizado de forma a obter resultados satisfatórios na 

aprendizagem do conteúdo lecionado.  

 O que se percebe dentro da educação básica é uma constante busca por 

estratégias por parte de professores e da instituição de ensino para alcançar a 

atenção dos alunos, e consequentemente alcançar êxito no trabalho realizado. 

Uma dessas estratégias que vem surtindo bastante efeito dentro das salas de 

aula, é a utilização de experimentos de física.  

A utilização de experimentos nas aulas de Física permite que o aluno 

complete com louvor alguns dos tópicos que o PCN+Física compreende como 

de grande importância ao concretizar o ciclo de ensino de física.  

 

 

Descrever relatos de fenômenos ou acontecimentos que envolvam 
conhecimentos físicos, tais como relatos de viagens, visitas ou 
entrevistas, apresentando com clareza e objetividade suas 
considerações e fazendo uso apropriado da linguagem da Física. Por 
exemplo, elaborar o relatório da visita a uma usina termelétrica, 
destacando sua capacidade de geração de energia, o processo de 
produção e seus impactos locais, tanto sociais como ambientais. 
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Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e 
resultados, seja de experimentos ou de avaliações críticas de 
situações, fazendo uso, sempre que necessário, da linguagem física 
apropriada. Por exemplo, elaborar um relatório de pesquisa sobre 
vantagens e desvantagens do uso de gás como combustível 
automotivo, dimensionando a eficiência dos processos e custos de 
operação envolvidos. 
Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para 
estabelecer comparações quantitativas. Por exemplo, escolher a forma 
adequada para medir quantidade de água presente em um copo ou a 
quantidade de alimento em uma embalagem. Ou escolher a melhor 
forma para medir o comprimento de uma sala ou a distância percorrida 
em um trajeto longo. (BRASIL, PCN+Física, p. 20) 

 

  

O uso de experimentos nas aulas de física aproxima o aluno do seu 

cotidiano, levando para a pratica o que lhe é ensinado na teoria, desta forma 

torna o aprendizado mais lúdico e mais eficaz, além de alcançar a satisfação do 

aluno em assistir e participar das aulas da disciplina.  

 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente 
ao longo de todo o processo de desenvolvimento das competências 
em Física, privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em 
diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode garantir a 
construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 
curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do 
conhecimento científico como uma verdade estabelecida e 
inquestionável. (BRASIL, PCN+Física, p. 37) 

 
 

 

Entretanto, dificilmente o professor de instituições de educação básica 

têm acesso a laboratórios de pesquisa, principalmente no que diz respeito à 

possibilidade de levar seus alunos para aulas nos mesmos. A fim de buscar 

soluções para este problema, o PCN+Física, traz uma possibilidade para o 

professor trabalhar na prática o que é estudado na teoria, através a utilização de 

experimentos utilizando materiais de baixo custo. [6] 

 

 

Isso inclui retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe 
uma maior abrangência, para além das situações convencionais de 
experimentação em laboratório. As abordagens mais tradicionais 
precisariam, portanto, ser revistas, evitando “experiências” que se 
reduzem à execução de uma lista de procedimentos previamente 
fixados, cujo sentido nem sempre fica claro para o aluno. É tão possível 
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trabalhar com materiais de baixo custo, tais como pedaços de fio, 
pequenas lâmpadas e pilhas, quanto com kits mais sofisticados, que 
incluem multímetros ou osciloscópios. A questão a ser preservada, 
menos do que os materiais disponíveis, é, novamente, que 
competências estarão sendo promovidas com as atividades 
desenvolvidas. (BRASIL, PCN+Física, p. 38) 

 
 

 

Portanto, mesmo que os problemas encontrados pelo profissional 

educador sejam diversos, mesmo que todo o sistema não facilite o trabalho do 

educador, existem possibilidades que podem auxiliá-lo a ter progresso no 

processo de ensino. [6] 

Sendo assim, percebe-se que a busca por novas técnicas de ensino e de 

maneiras e materiais que auxiliem na compreensão dos conteúdos de Física 

continua em um processo contínuo, vemos então que a utilização da 

experimentação é de grande importância para que os alunos possam analisar as 

situações e fenômenos Físicos na prática, e assim facilitar e tornar evolutivo o 

seu aprender. [6] 

 

 

Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu 
alcance, em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos 
tecnológicos, tais como chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos 
e outros objetos simples, como projetores ou dispositivos 
ópticomecânicos. Pode também envolver desafios, estimando, 
quantificando ou buscando soluções para problemas reais. (BRASIL, 
PCN+Física, p. 38) 

 

 

O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 Por parte da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro foi criado em 2011 o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, 

compostos por uma série de tópicos a serem lecionados de acordo com a 

disciplina e com o ano de ensino em que o aluno se encontrava [7].  

 Por uns considerado uma espécie de planejamento capaz de igualar o 

processo de ensino aprendizado dentro do Estado em questão. Mas por outros 

considerado apenas um documento capaz de tornar nula a autonomia das 
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escolas que são levadas a adotar essa medida da implementação do currículo 

mínimo [8].  

 Esse documento foi resultado de medidas interventivas para que o quadro 

de aprendizado do estado perante o IDEB fosse modificado, já que o mesmo se 

encontrava em péssima colocação quanto ao aprendizado dos alunos em idade 

educacional [9].  

 Mesmo que de início o currículo mínimo fosse considerado como um 

planejamento obrigatório e responsável por obrigar o professor e a instituição de 

ensino a seguir os tópicos dispostos no mesmo, foi também seguido firmemente, 

já que ao professor que o seguisse 100% e obtivesse êxito teria premiação 

salarial por parte do estado [8][9]. 

 Sabendo que o currículo foi uma medida para resolver problemas 

relacionados a eficácia do processo de ensino das instituições do estado, e que 

o mesmo teve poucos dias entre o início de sua criação e sua implementação, 

nem todos as disciplinas estavam dispostas no documento.  

 Somente em 2012 a disciplina de física foi inserida no currículo, 

disponibilizando ao professor responsável por lecionar a disciplina uma série de 

tópicos para guia-lo em suas aulas, servindo assim, como um planejamento de 

aulas, de acordo com cada série e com cada bimestre. No anexo I se encontra 

um demonstrativo das habilidades e competências previstas no currículo mínimo 

de física.  
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 2. ELETRICIDADE E MAGNETISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA 

ABORDAGEM NECESSÁRIA.  

 

 

 Sabe-se da grande dificuldade que os alunos possuem em aprender e 

compreender alguns conceitos de física que são abordados dentro da sala de 

aula nas escolas de educação básica, além desse fato, existe alguns indícios de 

que parte dos responsáveis por lecionar a disciplinam não possuem, nem eles, 

a compreensão necessária para que possa fazer um aluno compreender.  

 Sendo assim, é necessária uma maior preparação para que assuntos 

como a eletricidade e o magnetismo seja ensinada na sala de aula, 

principalmente em se tratando de um tópico responsável pela grande evolução 

científica que a sociedade vem obtendo.  

 

 

Campos Magnéticos e os Ímãs  

 

 Iniciamos a aula com um apanhado histórico do magnetismo, abordando 

desde sua descoberta e características às suas equações conhecidas e 

encontradas nos livros didáticos, de modo a mostrar a interdisciplinaridade entre 

os avanços históricos da sociedade e dos avanços dentro dos conceitos 

formados por pesquisadores.  

Sabe-se que os ímãs naturais são minerais que tem como principal 

característica a atração ou repulsão de compostos ferrosos, e foram descobertas 

há mais de dois mil anos na Ásia, em uma região conhecida como Magnésia, 

recebendo assim o nome de Magnetita. Foram poucos os avanços no campo de 

estudo do eletromagnetismo advindos da antiguidade. O maior fato que se é 

relatado é a explicação das características da magnetita por Talles de Mileto 

(640-550 a.C.) [10].  

 Somente em 1600 que Willian Gilbert (1540-1603), publicou seus 

experimentos e explicação acerca da eletricidade e do magnetismo, em seu livro 

DE MAGNETE (Figura 2.1). Além de publicar, neste mesmo livro, uma 
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explicação para as linhas de indução do campo magnético e a utilização da 

Bússola como meio de orientação terrestre [10][11]. 

 

 
Figura 2.1.: Livro DEMAGNETE de Willian Gilbert [12]  

 

 
 Gilbert teve grande importância para o ensino e pesquisa na área de 

magnetismo, e deve-se a ele o conhecimento sobre os aspectos do ímã, tais 

como a inseparabilidade dos polos magnéticos dos mesmos.  

Em 1820, Hans Christian Oersted (1777-1851) descobriu que não 

somente o ímã seriam capazes de possuírem propriedades magnética. Ele 

observou que era possível uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, ao 

passar uma corrente elétrica por um fio condutor também era possível gerar 

propriedades magnéticas. Este fato ficou claro ao perceber que quando essa 

corrente atravessa um fio condutor, sua bússola, que se encontrava próxima, 

mudava sua orientação, fato que era também observado quando se aproximava 

um ímã da bússola [13][14].  

 Através dos experimentos de Oersted (Figura 2.2) e de suas explicações 

sobre o a geração de um campo magnético através de uma corrente elétrica 

percorrendo um fio é que temos conhecimento dos eletroímãs. Assim, resultando 

em uma relação comprovada entre carga elétrica e campo magnético.  
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Figura 2.2.: O experimento de Oersted mostrando que uma corrente elétrica em um fio 

condutor gera um campo magnético [15] 

 

 O campo magnético pode ser definido como a região do espaço onde 

ocorrem interações magnéticas, sejam causadas por ímã ou por uma corrente 

elétrica atravessando um fio condutor. O campo elétrico é um vetor definido por 

�⃗�  e assim como todo vetor possui módulo, direção e sentido. Tangente a esse 

vetor �⃗�   temos as linhas de indução, que são responsáveis por determinar a 

orientação do vetor campo Magnético [13][16].    

 Na figura 2.3 podemos observar as linhas de indução do Campo 

magnético de ímãs, que é mostrado nitidamente quando limalhas de ferro são 

lançadas sobre uma superfície, e sob a mesma possui um ímã.  

 

 

 
Figura 2.3.: Linhas de Indução do Campo Magnético gerado por um ímã em barra [17]. 

 

  

Dessa forma, através da figura 2.3 podemos observar que as linhas de 

indução do campo magnética estão situadas em toda a região ao redor do ímã, 
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e não somente nas extremidades. Podemos, também, observar que possuem 

áreas em que existe maior concentração da quantidade de linhas, tal fato é 

explicado através da intensidade do campo magnético naquela região [18]. 

  Tais feitos foram de grande importância para a área da Física, 

possibilitando os futuros grandes avanços tecnológicos que viriam ocorrer, e que 

hoje são intensamente utilizados.   

 A partir do experimento de Oersted, um campo magnético pode gerar uma 

corrente elétrica, todavia tal corrente elétrica é gerada por cargas elétricas em 

movimento dentro de um condutor. Tomando uma carga elétrica de intensidade 

q que percorre um condutor com velocidade v gera um campo magnético �⃗�  e 

consequentemente, uma força magnética 𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗ , cujo módulo é dado pela equação 

2.1.  

 

𝐹𝐵 = |𝑞|. 𝑣. B                                              2.1 

 

 Entretanto, os vetores �⃗�  e 𝑣  podem possuir diferentes angulações, desta 

forma a equação 2.1 será como mostra a equação 2.2  

 

𝐹 𝐵 = |𝑞|. 𝑣. 𝐵. sin 𝜃,                                              2.2 

 

onde 𝜃 é o ângulo entre a velocidade que a partícula se movimenta em ralação 

ao sentido do campo magnético.  

 A força magnética, assim como na Lei de Newton, recebe, como unidade 

de medida do Sistema Internacional de medidas N já a unidade do Sistema 

Internacional para a carga elétrica q é o C (Coulomb), a da velocidade é o m/s e 

a unidade do campo magnético B é o T (tesla).  

 Sabendo que o campo magnético B pode ser gerado por uma corrente 

elétrica i em um fio condutor de comprimento L, podemos encontrar a seguinte 

relação: 
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𝑖 =
𝑞

∆𝑡
 → 𝑞 = 𝑖. ∆𝑡                                              2.3 

 

Substituindo 2.3 na equação 2.2 teremos: 

 

𝐹 𝐵 = 𝑖. ∆𝑡. 𝑣 . �⃗� . sin 𝜃                                              2.4 

 

Usando a relação 𝑣 =
∆𝑆

∆𝑡
 e substituindo ∆𝑆  por 𝐿  e tendo 𝑣 =

𝐿

∆𝑡
 → 𝐿 = 𝑣. ∆𝑡 . 

Substituiremos esta relação na equação 2.4.  

 

𝐹 𝐵 = 𝑖. 𝐿. �⃗� . sin 𝜃                                              2.5 

 

Esta equação 2.5 determina a força magnética gerada pela corrente elétrica em 

um fio condutor de comprimento L.  

 Assim como a força magnética, podemos determinar, também o módulo 

do campo magnético gerado por um fio condutor retilíneo.  

 Tomando um fio condutor retilíneo, consideremos um ponto qualquer ao 

seu redor, tal ponto é delimitado através do raio R em torno deste fio, como 

mostra a figura 2.4.  
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Figura 2.4.: Campo Magnético gerado por um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente 

em um ponto P distante R do fio.  

 

 

 Nesta situação temos, para calcular o valor do campo magnético neste 

ponto, a Lei de Biot-Savart expressa pela equação 2.6 

 

𝐵 =
𝜇0𝑖

2𝜋𝑅
,                                              2.6 

onde 𝜇0é a constante denominada permeabilidade magnética no vácuo e seu 

valor é dado por: 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 𝑇.𝑚

𝐴
. 

 Caso esse fio condutor, que era retilíneo, seja transformado em uma 

circunferência de raio R, que é denominada espira, e seja percorrido por uma 

corrente i, como mostra a figura 2.5.  

 

 
 
  
  

 
 
 

Figura 2.5.: Espira, formado por fio condutor, de raio R percorrida por corrente i.  
 

 

𝑅 

𝑖 

𝑖 

𝑃 𝑅 

𝐵 
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 Para uma espira de raio R percorrida por uma corrente i o campo 

magnético será determinado pela equação  

 

 𝐵 =
𝜇0𝑖

2𝑅
,                                              2.7 

 

 Ao unir vária espiras temos o conhecido solenoide, como mostrado pela 

figura 2.6, que tem seu campo magnético determinado pela equação 2.8.  

 

 

Figura 2.6.: Solenóide de comprimento L formado por N espiras percorrido por uma corrente i 
[19]. 

 

 𝐵 =
𝜇0𝑖𝑁

𝐿
,                                              2.8 

 

Fluxo Magnético  

 

 

 A partir dos estudos sobre a intensidade do campo magnético 

encontramos um importante conceito: o Fluxo Magnético, que é uma grandeza 

escalar que define a intensidade de linhas de indução magnética que atravessam 

uma determinada área.  

 Na figura 2.7 observamos uma secção de área A que é atravessada por 

diversas linhas de indução de campo magnético.  
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Figura 2.7.: Ilustração de linhas de campo atravessando uma superfície de área A 

 

 

 O Fluxo Magnético Φ  é, portanto, a intensidade de linhas de campo 

Magnético �⃗�  que atravessam uma superfície de área 𝐴 . Esse conceito é 

determinado através da equação 2.9. Onde 𝐴  é um vetor que possui o mesmo 

módulo da área superfície atravessada e é perpendicular ao plano da mesma.  

Φ = �⃗� . 𝐴                                               2.9 

 Entretanto, nem sempre as linhas de campo magnético são paralelas e de 

mesmo sentido do vetor área, sendo assim, a equação 2.9 será:  

 

Φ = 𝐵𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃,                                              2.10 

 

onde 𝜃 é o ângulo formado entre os vetores �⃗�  e 𝐴 . 

 A unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas para o Fluxo 

Magnético é o Wb (weber) em homenagem ao físico alemão Wilhem Eduard 

Weber (1804-1891) [18].   

 

Indução Eletromagnética – Lei de Faraday 

 

�⃗�  

𝐴  
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 Através dos experimentos de Oersted, por volta de 1819, foi visto que uma 

corrente elétrica atravessando um fio condutor gera um campo magnético. 

Entretanto, anos mais tarde verificou-se que o oposto também ocorria. 

Concomitantemente, Michael Faraday (1791-1867), que estava na Inglaterra, e 

Joseph Henry (1797-1878), que estava nos Estados Unidos, observaram, 

através de experimentos, que ao aproximar um ímã e uma espira um do outro 

resultava em gerar corrente elétrica. Ou seja, campo magnético pode gerar uma 

corrente elétrica em uma espira condutora [12][20]. 

 A descoberta de Faraday alcançou o resultado esperado, mostrando que 

um campo magnética variável pode gerar uma corrente elétrica em um fio 

condutor, fato tão importante para a sociedade científica que em 1831 chegou 

aos conhecimentos da Royal Society na presença da Rainha Alexandrina Vitória 

(1819-1901) [20][21].  

 O fenômeno descoberto tanto por Faraday quanto por Henry recebeu o 

nome de Indução Eletromagnética e foi a grande descoberta responsável pela 

raiz da Revolução Industrial Elétrica[21]. Na figura 2.8 vemos um modelo de 

como se deu o experimento realizado por Faraday, base do que conhecemos 

com motor elétrico.  

 

 

 
Figura 2.8.: Ilustração de um dos experimentos de Faraday com bobinas concêntricas.  A bateria 
alimenta a bobina A e na ocorrência de uma corrente induzida na bobina B, ocorre uma pequena 
deflexão na agulha magnética do galvanômetro C [22]. 
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 Em seu experimento Faraday utilizou uma bobina ligada a um 

Galvanômetro e um ímã, sem a utilização de nenhuma bateria ou algo 

semelhante. Ele observou que, quando aproximava e afastava o ímã da bobina, 

ou seja, mantendo o ímã em movimento, o ponteiro do galvanômetro se movia, 

fato que somente era possível quando havia passagem de corrente pelo mesmo 

[16]. 

 Faraday também percebeu que se movesse a bobina ao invés do imã o 

ponteiro do galvanômetro também se movia, e quando ambos eram mantidos 

em repouso não havia nenhum movimento dos ponteiros. Além de perceber que 

era necessário que houvesse movimento, seja do ímã ou da bobina, ele também 

observou que quanto maior a velocidade com que o ímã ou a bobina se moviam 

maior era o movimento do ponteiro do galvanômetro [16].   

 Em todo experimento, a corrente elétrica que percorria a bobina até o 

galvanômetro foi denominada corrente induzida, e a diferença de potencial, ou 

seja, o trabalho que as cargas realizam chamou-se força eletromotriz induzida 

ou fem induzida (ℰ)[16].  

 Então, chegou à conclusão que era necessário haver uma variação de 

campo magnético na bobina para que uma fem induzida fosse gerada, ou seja, 

quando se variava o fluxo magnético com o passar do tempo. Assim, 

determinamos a equação 2.11. 

 

ℰ = −
ΔΦ

Δ𝑡
                                              2.11 

Ou, podemos ter também a equação 2.12: 

 

ℰ = −
dΦ𝐵

d𝑡
                                              2.12 

 

Lei de Lenz 
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 Através das descobertas de Faraday e da Lei de Faraday, o físico russo 

Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865) se aprofundou nos estudos e pesquisa 

sobre o fenômeno que ‘transformava’ campo magnético em corrente elétrica e 

observou que na Lei e Faraday, na equação 2.11 havia um sinal negativo de 

grande expressão e significância para todo o fenômeno, pois viu que existia uma 

‘contrariedade’ entre os sentidos da corrente induzida e o fluxo do campo 

magnético aplicado [18].  

 A observação de Lenz, se deu ao fato de que o mesmo acreditava que 

devia haver um equilíbrio dinâmico em todo experimento de Faraday, ou seja, a 

corrente induzida resulta em um campo magnético induzido oposto ao fluxo de 

campo magnético aplicado na bobina. Como mostra a figura 2.9. 

  
Figura 2.9.: Ilustração da Lei de Lenz [23]. 

 

 

 Na figura 2.9 observamos quatro itens. O item (a) mostra quando um ímã 

se aproxima de uma espira que está em repouso, desta forma, o fluxo magnético 

que atravessa a espira intensifica a corrente induzida. Como observou Oersted, 

uma corrente elétrica gera um campo magnético. Então a corrente induzida irá 

gerar seu próprio campo magnético, o campo magnético induzido, e este será 

como mostra o item (b), de sentido oposto ao produzido pelo ímã. Tal fato é 

responsável por gerar um equilíbrio no sistema, assim evita que o fluxo 

magnético aumente [18] e [23].  

 Já no item (c) da figura 2.9 observamos que o ímã se afasta da espira, o 

que causa uma diminuição no fluxo magnético e consequentemente uma 

corrente induzida, mas de sentido oposto ao que se deu no item (a). Logo, essa 

corrente induzida irá resultar em um campo magnético induzido contrário ao fluxo 

magnético (que estava diminuindo), ou seja, o campo magnético induzido 

buscará impedir que haja diminuição do fluxo magnético [18] e [23].  
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3. A PRÁTICA DO USO DE EXPERIMENTOS EM UMA AULA DE 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

 

 Em nosso dia-a-dia percebemos o quão importante é praticar o que 

aprendemos teoricamente, seja em qualquer atividade. Com o ensino de Física 

não é diferente, toda teoria que é lecionada em sala de aula, muitas das vezes 

não é compreendida pelos alunos, em grande parte, por tais teorias serem 

consideradas demasiadamente abstratas.  

A maioria dos alunos da educação básica possuei grande dificuldade de 

compreender as explicações dos fenômenos físicos que os cercam, por não 

conseguirem ‘imaginar’ como que os mesmos funcionam.  

Buscando solucionar tal fato que é responsável por dificultar o processo 

de ensino e aprendizagem da disciplina de Física, foi feito um trabalho de campo 

com alunos de 3º ano do Ensino Médio de algumas instituições de Educação 

Básica da região Noroeste Fluminense, mais especificamente, na cidade de 

Santo Antônio de Pádua. 

O seguinte trabalho foi realizado com dois grupos de alunos, um composto 

por 13 alunos do ensino médio noturno, e 23 alunos do ensino médio matutino 

de uma instituição de ensino e o outro grupo composto 3 por alunos de diversas 

instituições de ensino que compõem o grupo de Pré-Iniciação Científica do Infes-

UFF, conhecido como Jovens Talentos (JT).   

Primeiramente, foi aplicado um questionário com nove questões (vide 

Anexo II) aos alunos com temas relacionados a matéria de eletricidade e 

magnetismo, conceitos que já haviam sido lecionados aos mesmos por seus 

professores e que são de grande importância para a compreensão dos temas 

relacionados composto por questões básicas.  
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Os resultados do questionário respondido pelos alunos com tema de 

eletricidade e magnetismo é observado na tabela 1 que mostra separadamente 

o número de alunos que acertaram cada questão, com o resultado separado de 

cada grupo de alunos. Já na tabela 2 temos o resultado do questionário dos três 

grupos juntos, de forma que nos dá um total de 39 alunos. 

 

 

Questão Acertos 
(Noturno) 

Porcentagem  
(Noturno) 

Acertos 
(Matutino) 

Porcentagem 
(Matutino) 

Acertos 
(JT) 

Porcentagem 
(JT) 

01 4 30,8% 1 4,3% 3 100% 

02 5 38,5% 8 34,8% 2 66,7% 

03 2 15,4% 6 26,4% 0 0% 

04 6 46,2% 5 21,7% 0 0% 

05 0 0% 3 13% 0 0% 

06 0 0% 0 0% 0 0% 

07 4 30,8% 6 26,4% 0 0% 

08 5 38,5% 7 30,4% 0 0% 

09 3 23,1% 3 13% 2 66,7% 
Tabela 1: Primeiro resultado do questionário resolvido pelos dois grupos de alunos, 
separadamente, que participaram do trabalho.  

 

 

Número 
da 

Questão 

Número de 
Acertos  

Porcentagem 
de acertos  

 

01 8 20,5% 

02 15 38,5% 

03 8 20,5% 

04 11 28,2% 

05 3 7,7% 

06 0 0% 

07 10 25,6% 

08 12 30,8% 

09 8 20,5% 

Tabela 2: Primeiro resultado do questionário resolvido pelos dois grupos de alunos, juntos, que 
participaram do trabalho, em um total de 39 alunos.  

 

 

 Com os resultados obtidos através deste questionário observamos, que 

por mais que o grupo de alunos do curso noturno seja formado por pessoas que 

em sua grande maioria estavam afastados da sala de aula, ou que trabalham no 



33 
 

contra turno, e portanto, possuem menos tempo para se dedicarem aos estudos, 

foi um resultado surpreendente e um pouco mais satisfatório do que o resultado 

obtido pelos alunos do grupo de jovens talentos, mesmo que os mesmos tenham 

obtido 100% de acertos em 1 questão. No gráfico 1 abaixo podemos ter uma 

relação entre o número de acertos de questões dos dois grupos.  

 

 

 

 Todavia, ao observamos o resultado do questionário de forma total, 

unindo os dois grupos, observamos que não houve 50% de acertos em nenhuma 

questão. Estes resultados nos mostra uma situação preocupante para o ensino 

de Física da Educação Básica, principalmente quando o assunto são os cálculos 

na disciplina, fato explicitado no resultado de 0% de acertos na questão 6 no 

questionário. No gráfico 2 podemos encontrar o número de acertos total em 

relação ao número de alunos.  
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 Após a aplicação do questionário, os alunos tiveram acessos a uma aula 

sobre o material de eletricidade e magnetismo, mas dessa vez utilizamos em 

sala de aula experimentos relacionados a cada conceito que lhes foram 

ensinados. Tais experimentos e as aulas conceituais constam nos anexos IV e 

V respectivamente.  

 A figura 3.1 ilustra a atenção que os alunos mostraram em relação aos 

conteúdos que foram lecionados.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3.1.: Aula ministrada aos alunos da Educação Básica – curso Noturno.   
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 Já na figura 3.2 e 3.3 vemos os experimentos que foram mostrados aos 

alunos para acompanhar o conteúdo que estava sendo ensinado e o interesse 

que os alunos demostraram em aprender, principalmente utilizando, para isso, 

experimentos, que podem ser produzidos por eles mesmos, com materiais de 

baixo custo.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.: Experimento confeccionado e utilizados na aula ministrada aos alunos da Educação 
Básica – curso Noturno.   

 

 

 

Figura 3.3.: O Interesse que os alunos mostraram na aula ministrada aos alunos da Educação 
Básica – curso Noturno – com uso de experimento confeccionado.  
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 Após a aula utilizando os experimentos que foram confeccionados para 

este trabalho reaplicamos o questionaram que os alunos tinham feito no início 

da pesquisa e o resultado é mostrado na tabela 3 (resultados separados por 

grupos) e tabela 4 (resultado de ambos grupos juntos).  

 

 

Tabela 3: Resultado do questionário resolvido pelos dois grupos de alunos, separadamente, que 
participaram, do trabalho APÓS aula sobre o tema e utilizando experimento confeccionados com 
materiais de baixo curso.  

 

 

 No gráfico 3 vemos o novo número de acertos em relação ao número de 

alunos da turma. 

 

 

Questão Acertos 
(Noturno) 

Porcentagem  
(Noturno) 

Acertos 
(Matutino) 

Porcentagem 
(Matutino) 

Acertos 
(JT) 

Porcentagem 
(JT) 

01 8 61,5% 9 39,1% 3 100% 

02 11 84,6% 18 78,3% 3 100% 

03 10 76,9% 21 91,3% 3 100% 

04 11 84,6% 9 39,1% 1 33,3% 

05 7 53,8% 11 47,8% 3 100% 

06 0 0% 0 0% 3 100% 

07 9 69,2% 10 43,5% 3 100% 

08 9 69,2% 10 43,5% 3 100% 

09 9 69,2% 11 47,8% 3 100% 
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Número 
da 

Questão 

Número de 
Acertos  

Porcentagem 
de acertos  

 

01 20 51,3% 

02 32 82,1% 

03 34 87,2% 

04 21 53,8% 

05 21 53,8% 

06 3 84,6% 

07 22 56,4% 

08 22 56,4% 

09 23 59% 

Tabela 4: Resultado do questionário resolvido pelos dois grupos de alunos, juntos, que 
participaram do trabalho, em um total de 39 alunos APÓS aula sobre o tema e utilizando 
experimento confeccionados com materiais de baixo curso.  
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Com os resultados observados no questionário respondido podemos 

compreender o significado de uma aula prática no processo de ensino e 

aprendizagem desses estudantes, onde vimos que em um mesmo tema, após 

uma aula expositiva e prática tivemos maior número de acertos nas questões 

que compuseram o questionário. Ou seja, os alunos compreenderam, 

verdadeiramente, o que lhes foi ensinado. No gráfico 5 vemos a diferença de 

acertos antes e depois da aula.  
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 Os resultados do questionário aplicado após a aula expositiva e prática 

nos mostram que tanto é importante que os alunos tenham acesso a uma aula 

de qualidade, de preferência com o uso de ferramentas que facilitem seu 

entendimento, até porque compreendemos o grau de dificuldade que alguns 

temas possuem.  

 Ao fim da aula e do questionário, realizamos um novo questionário com 

os alunos participantes (Vide Anexo III) indagando qual a relação dos mesmos 

com a disciplina de física na escola. O resultado deste questionário nos mostrou 

que 25 alunos gostam da disciplina de Física, enquanto 11 alunos não gostam 

da disciplina. Além de ficarem divididos entre gostarem ou não da disciplina 

alguns não optaram por sim ou não, apenas disseram achar um a disciplina 

complicada, interessante, porém difícil. 

 Quando indagados que lhes atraiam na disciplina, apenas os alunos que 

gostam da mesma responderam de forma unânime: Os experimentos e o que 

explicam. Dessa forma podemos ver o quão importante os experimentos são 

dentro do ensino de física. Mesmo que grande parte possua dificuldade, 29 

alunos, tal dificuldade se dá, também de forma unânime, nas equações e nas 

contas que precisam ser resolvidas.  

 Assim, percebemos que grande parte a aversão que os alunos da 

educação básica possuem diz respeito aos cálculos, considerados muitas das 
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vezes rebuscados e complexos. Além deste fato, percebemos que os alunos se 

perguntam o porquê de grande parte dos professores que lecionaram a matéria 

não são formados na área e sim professores de matemática, ou seja, não são 

capacitados para trabalharem a disciplina em sala de aula e estão lá ajudando a 

Educação, fato que se dá à falta de profissionais com a capacitação necessária  

 Visando a eficácia no processo de ensino dos estudantes é necessário 

que a preparação para sala de aula se inicie na preparação do professor como 

responsável por facilitar tal processo.  

Portanto, os profissionais da educação devem buscar melhor preparação 

cada vez mais, para que seu trabalho seja realizado com maior qualidade, 

através de qualificação profissional, busca de novas ferramentas de ensino 

(compreensão de sua funcionalidade), vontade de fazer seu trabalho de forma 

adequado, ‘honrando a profissão que escolheu seguir’. A qualidade no ensino da 

educação básica só é possível quando as ações são realizadas conjuntamente 

entre alunos, professores, família e gestores educacionais.  
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CONCLUSÃO  

 

 

 O processo de ensino e aprendizado na educação vem sofrendo 

mudanças em sua estrutura, desde seus componentes até seus conteúdos. É 

necessário que nos adequemos às suas mudanças, de forma a facilitar o 

aprendizado da nova geração de alunos que chegam às salas de aula, através 

da busca por maior qualificação do corpo profissional que são responsáveis por 

reger o processo de aprendizado.  

 Sabemos que a disciplina de Física por sua complexidade sofre com as 

mudanças no novo perfil da Escola brasileira, sendo assim é preciso que 

busquemos ferramentas que auxiliem os alunos na compreensão dos conceitos 

físicos, que são considerados muitas das vezes abstratos pelos alunos, como os 

conceitos de eletricidade e magnetismo, que mesmo sendo grandemente 

utilizado pelo ser humano nos avanços tecnológicos, não é amplamente 

entendido pela população.  

 Foi visto que quando o conceito de eletricidade e magnetismo é 

trabalhado apenas de forma conceitual, os alunos apresentam grande nível de 

dificuldade em assimilar o significado dos conceitos. Entretanto, ao utilizarmos 

os experimentos como ferramentas educativas, observamos maior êxito na 

aprendizagem do aluno, assim como maior interesse dos alunos em aprenderem 

a disciplina, como mostrado no questionário no anexo II, onde 97,4% dos alunos 

gostariam que seus professores de Física utilizassem experimentos em suas 

aulas para tornarem-nas mais interessantes.  

 A Física é uma ciência essencialmente experimental, mas com uma forte 

modelagem matemática. Em nosso trabalho percebemos que a experimentação 

é fundamental e eficiente para o entendimento da fenomenologia. Contudo os 

nossos questionários indicam que a modelagem matemática de fenômenos, 

mesmo que simples, ainda carece de um maior desenvolvimento de abordagens 

de ensino.   
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ANEXO I – Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro (Física 3ª Série)
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ANEXO II – Questionário de Eletricidade e Magnetismo  

 

 

1 - (FUVESP-SP) A figura I adiante representa um imã permanente em forma de 

barra, onde N e S indicam, respectivamente, pólos norte e sul. Suponha que a 

barra seja dividida em três pedaços, como mostra a figura II. Colocando lado a 

lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura III, é correto afirmar que 

eles: 

 

a) se atrairão, pois A é pólo norte e B é pólo sul.                   
b) se atrairão, pois A é pólo sul e B é pólo norte. 
c) não serão atraídos nem repelidos.                                      
d) se repelirão, pois A é pólo norte e B é pólo sul. 
e) se repelirão, pois A é pólo sul e B é pólo norte. 
 

2 - O que acontece ao partir um imã ao meio: 

1. Passo a ter um pedaço com polo sul e um pedaço com o polo norte 

2. O imã deixa de ter propriedades magnéticas 

3. Terei agora dois imãs, cada um pedaço com polo sul e polo norte já que 

não é possível dividir os polos de um imã 

4. Inverto o sentido do campo magnético 

Está correto o que se diz, em: 

a) I.                  b) III.                   c) II e III.                  d) III e IV.                     e) I 

e IV. 
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3 - (FUVESP-SP) – Sobre uma mesa plana horizontal, é colocado um ímã em 

forma de barra, representado a figura, visto de cima juntamente com algumas 

linhas de seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocada lentamente 

sobre a mesa, a partir do ponto P, realizando uma volta completa em torno do 

ímã. Ao final desse movimento, a agulha da bússola terá completado, em torno 

de seu próprio eixo, um número de voltas igual a: 

            a) ¼ de volta 

b) ½ volta 

c) 1 volta completa 

d) 2 voltas completas 

e) 4 voltas completas 

Obs: Nessas condições, desconsidere o 

campo magnético da terra. 

 

 

4 - (UECE 86.1) As linhas do campo magnético originado por um condutor reto, 

percorrido por corrente constante, são: 

A) espirais. 

B) circunferências concêntricas ao condutor e situadas em planos 

perpendiculares a ele. 

C) retas paralelas ao condutor. 

D) retas perpendiculares ao condutor. 

 

5 –(UECE - adaptada) A figura mostra uma pequena agulha magnética colocada 

no interior de um solenóide. Com a chave C desligada a agulha tem a orientação 

mostrada na figura. Ao ligar a chave C obtemos no interior do solenóide um 

campo muito maior que o campo magnético terrestre. A alternativa que melhor 

representará a orientação final da agulha é: 
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7 – (UECE – adaptada) Utilizando a figura acima. Sabemos que a corrente que 

percorre o fio vale 10 A, qual o valor do campo magnético no interior do 

solenoide?  

Dado: µ0 = 4𝝅x10−7 T.m/A, n/L = 1000 espira s/m. 

 

8 – (UFRS) A figura representa 

uma espira retangular, num campo 

magnético uniforme �⃗�  que tem a 

direção do eixo x. A espira pode 

girar em torno do eixo y. 

Designamos por 𝜽 o ângulo de giro 

formado pelo plano da espira com 

o eixo z.  

 

Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo: 

O fluxo magnético através da espira e máximo quando 𝜽 é igual a ............... e 

nulo quando 𝜽 é igual a ................. . 

1. Zero – 45° 

2. Zero – 90° 

3. Zero -  180° 

4. 90° - zero 

5. 90° - 180° 

9 - (UECE 96.1) Uma bolinha de ferro, suspensa por um fio inextensível e de 

peso irrelevante, realiza oscilações de pequena amplitude. Um eletroímã é 

instalado abaixo da bolinha, conforme a figura. Inicialmente a chave K está 

aberta e o pêndulo oscila com período T. 

 

Fechando a chave K: 

a) T aumentará. 
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b) T diminuirá. 

c) a freqüência permanecerá constante. 

d) é impossível o pêndulo oscilar. 

 

 

 

10 – (UFMG) A figura a seguir mostra um ímã colocado próximo a uma bobina. 

 

 

Todas as alternativas apresentam situações em que aparecerá uma corrente 

induzida na bobina, EXCETO. 

a) a bobina e o ímã se movimentam com a mesma velocidade para a direita. 

b) a bobina está em repouso e o ímã se movimenta para a direita. 

c) a bobina está em repouso e o ímã se movimenta para a esquerda. 

d) o ímã está em repouso e a bobina se movimenta para a direita. 

e) o ímã está em repouso e a bobina se movimenta para a esquerda. 
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ANEXO III – Questionário - sobre aulas de Física  

 

 

1 - Você gosta de Física, sim ou não? Explique. 

_______________________________________________________________ 

2 - O que mais lhe desperta atenção na Física? 

_______________________________________________________________ 

3 - Você possui dificuldades em Física? Se sim, conte uma. 

_______________________________________________________________ 

4 - Em uma prova de Física, você prefere resolver problemas utilizando 

equações ou questões teóricas? Explique o motivo. 

_______________________________________________________________ 

5 - Para você, existe diferença entre Física e Matemática? Qual (is)? 

_______________________________________________________________ 

6 - Você já viu ou utilizou algum tipo de experimento de física? Qual (is)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7 - O que você achou de utilizar os experimentos para aprendizado em física?  

_______________________________________________________________  

8 - Você aprendeu algo novo com os experimentos, ou relembrou algo que havia 

esquecido o que? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9 - Você gostaria que seu professor utilizasse esses tipos de experimentos em 

sala de aula? Porque? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 



51 
 

ANEXO IV – Experimentos 

 

Limalha de Ferro 

 Materiais Utilizados 

Placa de acrílico, Limalha de Ferro, saleiro e Ímã. 

 Custo Estimado 

R$ 18,00 

 Descrição do Experimento 

O ímã foi colocado em baixo da placa de acrílico e com o auxílio do saleiro 

espalhamos a limalha de ferro sobre a placa de acrílico.  

 Objetivo do Experimento 

Observar as linhas de campo magnético formado pelo ímã.  

 

 

Oersted 

 Materiais Utilizados 

Placa de acrílico, fio de cobre, fonte de 12V e bússola. 

 Custo Estimado 

R$ 30,00 

 Descrição do Experimento 

O fio de cobre foi enrolado em forma de bobina e encaixado na placa de 

acrílico, e a fonte foi ligada em sua extremidade. Após aproximamos a bússola 

de todo aparato. 

 Objetivo do Experimento 

Verificar que quando aproximamos a bússola da bobina com passagem de 

corrente elétrica a mesma tem sua orientação modificada, provando que corrente 

elétrica percorrendo um fio condutor gera um campo magnético.  

 

 

Faraday 

 Materiais Utilizados 

Placa de madeira, fio de cobre, ímã, pedaço de cano de pvc e multímetro. 
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 Custo Estimado 

R$ 25,00 

 Descrição do Experimento 

Foi criado uma bobina como fio de cobre sobre o cano de pvc e o mesmo fixado 

na placa de madeira. As extremidades do fio de cobre foram ligadas ao 

multímetro, em seguida aproximou-se o ímã do aparato. 

 Objetivo do Experimento 

Ao aproximar o ímã de todo aparato montado verificou-se a formação de corrente 

elétrica percorrendo o fio condutor através do mostrador do multímetro, 

demonstrando a Lei da Indução de Faraday.  
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ANEXO V – Aula Realizada  
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