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RESUMO 
 
 

 

 

Desde os estudos realizados por Hans Christian Oersted, o Eetromagnetismo contribuiu 

diretamente para o avanço da tecnologia tratando-se de um tema que está presente no nosso 

cotidiano. Sendo a sua abordagem no ensino médio indispensável para a aprendizagem, porém, 

essa é uma dificuldade encontrada por professores ao lecionar este tema. Portanto, a questão 

principal é como abordar o conteúdo de forma a despertar a curiosidade e a busca pelo 

conhecimento por parte do aluno. Em geral, os alunos consideram a Física uma disciplina 

formada por um conjunto de equações para serem aplicadas em resoluções de exercícios. O 

papel do professor é buscar metodologias que conciliem a teoria com o dia a dia, e atuem como 

uma ferramenta facilitadora no processo de ensino aprendizagem, sendo a utilização da 

experimentação uma das formas indispensáveis para a contextualização do conteúdo abordado. 

Diante do exposto, o trabalho apresenta um tutorial com um passo a passo, que foi aplicado em 

quatro turmas de duas escolas, e os resultados obtidos foram satisfatórios demonstrando que o 

uso das aulas experimentais como uma metodologia diferenciada pode atuar de forma 

significativa para o processo de ensino aprendizagem da Física.  

 

 

Palavras – Chave: Eletromagnetismo. Aprendizagem. Experimentação.



ABSTRACT 
 
 

 

 

Since the studies conducted by Hans Christian Oersted, Electromagnetism has contributed 

directly to the advancement of technology being a theme that is present in our daily life. Its 

teaching approach in high school is indispensable for learning, however, this is the main 

difficulty encountered by teachers in teaching this subject. Therefore, the main question is how 

to approach the subject in a way that stimulates curiosity and the student's search for 

knowledge. In general, students consider Physics a discipline formed by a set of equations to 

be applied in solutions of exercises. The role of the teacher is to seek methodologies that 

conciliate theory with the day to day, and act as a facilitating tool in the teaching and learning 

process, being the use of experimentation one of the indispensable forms for the 

contextualization of the subject addressed. Given the above, the work presents a step-by-step 

tutorial, which was applied in four classes of two schools, and the results were satisfactory 

demonstrating that the use of experimental classes as a differentiated methodology can act 

significantly to the teaching and learning prosses of Physics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Eletromagnetismo é uma das áreas da Física que mais possibilita a interação do aluno 

com a ciência por meio da análise do avanço tecnológico, tendo em vista que o funcionamento 

de praticamente todos os dispositivos eletrônicos que fazem parte de seu cotidiano pode ser 

explicado por princípios eletromagnéticos. 

Entretanto, muitas vezes a Física é apresentada como um mero conjunto de equações a 

serem memorizadas e aplicadas na resolução de exercícios, um claro exemplo da aprendizagem 

mecânica, cujo foco é apenas a transmissão-recepção de conteúdo, que são abordados de forma 

não contextualizada, ou seja, sem significado nenhum para o aluno (MIRANDA, 2015). Um 

dos grandes fatores que prejudicam o ensino de Física é que geralmente as escolas públicas não 

dispõem de estrutura e equipamentos necessários, como laboratórios com equipamento que 

propiciem ao professor a aplicação dos conteúdos abordados em sala. Outro fator que prejudica 

o ensino, são os professores que não dispõem de tempo necessário para a elaboração de aulas 

mais atrativas. 

Dentre as metodologias para o ensino de Física na Educação Básica, as aulas 

experimentais constituem-se um dos maiores aliados do professor, atuando como um meio 

facilitador de aprendizagem (DECCACHE-MAIA, 2012). As principais funções das aulas 

práticas é despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações 

científicas; desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos; e 

desenvolver habilidades (KRASILCHIK, 2008). Contudo, o acesso dos professores à modelos 

e métodos de aulas práticas muitas vezes se resume a seguir roteiros do fabricante de 

equipamentos ou textos explicativos disponíveis na internet, ou até ter que improvisar aulas. 

Diante do exposto, a possível solução seria proporcionar a inserção de aulas práticas 

sobre Eletromagnetismo no ensino médio por meio de um tutorial, com o objetivo de 

contextualizar a teoria com a prática. No tutorial serão disponibilizados seis experimentos, e 

cada experimento terá um roteiro e um questionário para auxiliar a sua aplicação. Além dos 

roteiros será disponibilizado ao professor um passo a passo com fotos de todo o processo de 

montagem de cada experimento. 

Perante as dificuldades relacionadas a falta de laboratórios adequados, foram utilizados 

materiais de baixo custo em todo o processo de montagem dos experimentos,visando sempre o 

aprendizado do aluno. Para auxiliar o professor durante a execução do tutorial, será 
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disponibilizado uma breve explicação de cada conteúdo . 

 

Os capítulos do trabalho estão separados na seguinte sequência: 

• Capítulo 2 – descrição da metodologia utilizada nas etapas da pesquisa. 

• Capítulo 3 – embasamento pedagógico com fundamentação na Aprendizagem 

Significativa de Ausubel. 

• Capítulo 4 – resumo dos conteúdos específicos de Física abordados. 

• Capítulo 5 – descrição da elaboração do Produto Educacional. 

• Capítulo 6 – relato da aplicação do produto educacional em sala de aula. 

• Capítulo 7 – Considerações finais e resultados obtidos. 

 

O estudo do Eletromagnetismo é de suma importância para os avanços tecnológicos, 

desde as contribuições feitas por Oersted e Faraday, alavancou os desenvolvimentos de 

motores, geradores, celulares, televisores, radio e outros equipamentos elétricos. 

A grande dificuldade encontrada no ensino do Eletromagnetismo, é a contextualização, 

segundo os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), a Física deve ser abordada de forma 

inovadora, com o objetivo de se ter uma utilidade prática no dia a dia dos jovens estudantes, a 

prática no laboratório pode também colaborar para a formação social, trabalhando a interação 

o diálogo e contribuindo para a inicialização científica (BRASIL, 2000). 

Por fim, Portela e Camargo (2012) afirmam que a utilização das aulas experimentais 

conciliadas com a teoria na abordagem do eletromagnetismo, atua como ferramenta 

indispensável, tornando o conteúdo mais atrativo e significativo ao aluno. 

 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

Escolheu-se o tema Eletromagnetismo, que está presente no 3° Ano do Ensino Médio, 

e é considerado um tema relativamente complicado, delimitou-se os seguintes tópicos: campo 

magnético de um condutor retilíneo, campo magnético em bobina e solenoide, força magnética 

e lei de Faraday. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES E DAS TURMAS ONDE OCORREU A 

APLICAÇÃO 

 

 

A aplicação do produto educacional ocorreu conforme orientações da SBF, na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, Ariquemes/RO, e na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire, Itapuã do Oeste/RO. 

As turmas que fizeram parte da aplicação desse estudo foram os 3° Anos de ambas as 

escolas, o estudo foi aplicado em 4 turmas, sendo 2 em cada escola. Na escola Cora Coralina, 

o produto foi aplicado em duas turmas do período vespertino. Já a escola Paulo Freire, possuía 

apenas 2 turmas de 3° Ano,  uma no horário vespertino e outra matutino.  

Em ambas as escolas, a aplicação do produto se deu no ano de 2018, e o motivo da 

escolha das escolas, foi pelo fato que as turmas que fossem aplicadas o produto, precisavam ter 

estudado os conteúdos de Eletromagnetismo ou estar estudando. O segundo ponto que 

influenciou diretamente a escolha das escolas, foi a indisposição dos professores em aceitar a 

aplicação do estudo, de todas as escolas de ensino médio da cidade de Ariquemes/RO que foram 

visitadas, apenas uma se colocou a disposição. 

Nas duas escolas, os 3°Anos apresentaram um número pequeno de alunos, segundo 

professores, o fator principal é o alto índice de transferência e desistência dos alunos. Na escola 

Paulo Freire, a turma (A), período matutino contava com 18 alunos e a turma (B), período 

vespertino, 15 alunos. Na escola Cora Coralina, o estudo foi aplicado em duas turmas do 

período vespertino, a turma (A) contava com 16 alunos e a turma (B) 11 alunos.  

No momento da abordagem do conteúdo, nas turmas produto/questionário, a maioria 

dos alunos demonstrou interesse na aula, porém, no segundo momento, a aplicação do produto 

educacional, os alunos ficaram muito entusiasmados com os experimentos, conseguindo 

alcançar a participação de toda a sala.
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Segundo Moreira (2003), a pesquisa deve se preocupar com o estudo do fenômeno, 

dando um enfoque principal na participação direta dos alunos como um ser ativo no processo 

de ensino aprendizagem, fazendo o uso de metodologias que contribuem para o ensino do 

conteúdo de interesse. 

Para a elaboração da pesquisa, foram utilizados materiais já existentes, dentre eles, 

livros dos autores Halliday e Krane (2014),  Tipler e Mosca (2013), Yonung e Freedman (2009), 

artigos como Aprendizagem Significativa: Um Conceito Subjacente de Moreira (2011), Aulas 

Práticas como estimulo ao ensino de Ciências: relato de uma experiência de formação de 

professores de Deccache-Maia, levando em conta o tema do trabalho, relacionado ao estudo do 

eletromagnetismo. 

 

 

2.1. ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa do MNPEF e foi dividido em questionário, 

aula expositiva e aplicação do produto educacional, com o objetivo de verificar os dados obtidos 

e realizar uma comparação dos resultados. A pesquisa foi realizada de duas formas, 

questionário/produto e produto/questionário e todos os resultados obtidos foram demonstrados 

no trabalho. 

 

 

2.2.APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 O questionário teve a finalidade de verificar o nível de aprendizado inicial dos alunos 

relacionado ao Eletromagnetismo. Em duas das quatro turmas, foi aplicado inicialmente o 

questionário e em seguida a aplicação do produto, e nas outras duas turmas, foi realizado a 

aplicação do produto e por último a aplicação do questionário. O questionário foi elaborado 

com cinco perguntas, sendo: 1) Uma corrente elétrica de 2 A percorre um fio retilíneo, 
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determine a intensidade do campo magnético a uma distância de 0,2m do fio. (Considere a 

permeabilidade magnética do meio igual a 4𝜋 . 10-7 T.m/A); 2) Uma bobina com 10 voltas e 

raio 0,4m é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 2 A, a intensidade do campo 

magnético no centro da espira é igual a: (Considere a permeabilidade magnética do meio igual 

a 4𝜋 . 10-7 T.m/A); 3) Um solenoide de 0,5 m de comprimento e 10 voltas, é percorrido por uma 

intensidade de corrente igual a 2 A, o campo magnético no centro do solenoide é igual a: 

(Considere a permeabilidade magnética do meio igual a 4𝜋 . 10-7 T.m/A); 4) Um fio retilíneo 

imerso a um campo magnético está sujeito a uma força magnética, qual a regra utilizada para 

determinar o sentido da força magnética que atua no fio. 5) O uso das aulas experimentais pode 

contribuir para o aprendizado? Justifique sua resposta. O objetivo da questão cinco é verificar 

o nível de aceitação das aulas experimentais. 

 

 

2.3. RESULTADOS 

 

 

Realizou-se uma análise dos dados obtidos e verificou-se que a aplicação do produto 

trouxe grandes resultados, nas turmas que foram realizadas questionário/produto o rendimento 

das questões foram:  A primeira questão teve 55 % de erros. Na questão dois teve 52 % de erros. 

Na Questão três 55% de erros. E na questão quatro 84 % dos alunos erraram.  

Nas turmas produto/questionário, os rendimentos foram: A primeira questão teve 100% 

de acertos. Na questão dois, 3% de erros. Na questão três, 3% de erros. Na questão quatro, 34% 

de erros.  

A partir dos resultados obtidos nas turmas questionário/produto, foi possível perceber 

que o nível de conhecimento relacionado ao Eletromagnetismo dos alunos está muito baixo. Já 

nas turmas produto/questionário o rendimento dos alunos foi muito acima dos resultados das 

turmas questionário/produto, demonstrando que a aplicação do produto contribuiu diretamente 

para o aprendizado dos alunos. 
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2.4. COLETA DE DADOS E REGISTRO DOS FATOS 

 

 

Durante toda a execução do trabalho, ficou explicito aos alunos que todas as 

etapas e execuções seriam registradas com fotos e que os rostos não seriam demonstrados. 

Diante disso, todos os alunos das quatro turmas autorizaram a divulgação das fotos e dos 

questionários. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS 

 

 

3.1. A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 

 

 

Segundo Behrens e Rodrigues (2015), as escolas do ensino médio padronizam um 

sistema de ensino, conhecido como tradicional, onde o professor se baseia em um livro didático, 

como se todo conhecimento e o objetivo a ser alcançado se encontra nesse material, sem 

considerar  o aprendizado do aluno, desenvolvendo uma barreira entre o conhecimento e o aluno 

devido à falta de compreensão do conteúdo que está sendo ministrado. Por consequência da 

metodologia utilizada, os alunos apresentam grandes dificuldades na compreensão dos 

conteúdos, devido o material utilizado não ter sido trabalhado de forma significativa e atrativa, 

cabe ao professor utilizar metodologias que façam sentidos aos alunos e que desperte a 

curiosidade e a busca do aluno pelo conhecimento (ANDRADE e LAROS, 2007). 

 Os estudos relacionados a teoria da aprendizagem significativa, tiveram início nos anos 

60, pelo psicólogo David Paul Ausubel,  o autor afirma que o pilar da aprendizagem 

significativa se encontra na reorganização estrutural e cognitiva da pessoa, ou seja, para que o 

novo conhecimento faça sentido, é necessário que o novo conhecimento tenha uma relação com 

o conhecimento já presente do aluno (MOREIRA, 2011). 

Segundo David Ausubel a aprendizagem se inicia quando o conhecimento novo se 

interage com o conhecimento já adquirido, se essa relação entre os dois conhecimentos existir, 

o aprendiz fará uso dos significados adquiridos, reorganizando o seu conhecimento. Em 

contraposição a aprendizagem significativa, temos a aprendizagem mecânica, que possui como 

sua principal característica a memorização das informações (MIRANDA, 2015). 

 

 

3.1.1. Princípios Programáticos Facilitadores da Aprendizagem Significativa 

 

 

Os princípios programáticos facilitadores da aprendizagem significativa, é formado pela 

diferenciação progressiva, caracterizada pelas ideias centrais da matéria de ensino abordada, 

devendo ser apresentadas de forma progressiva, realizando uma abordagem do conteúdo mais 
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relevante e em seguida trabalhada através de situações e exercícios. Ou seja, em busca de 

organização cognitiva, o ser que aprende vai, ao mesmo tempo, diferenciando progressivamente 

o conhecimento adquirido, formando pessoas com um pensamento crítico, permitindo o sujeito 

fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus ritos, mitos e 

ideologias. Por meio dela poderá trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não-causalidade, a 

probabilidade, com a ideia de que o conhecimento é construção (ou invenção) nossa, que apenas 

representamos o mundo e nunca o captamos diretamente (MOREIRA, 2010). 

A utilização da organização social, entra como um processo facilitador de uma 

aprendizagem dessa natureza. Segundo Moreira (2010), Postman e Weingartner propuseram 

alguns princípios, ideias ou estratégias facilitadoras da aprendizagem significativa crítica: 

• Princípio do conhecimento prévio: 

Para ser desenvolvido o pensamento crítico, é necessário aprendê-lo de forma 

significativa, mas, para que isso aconteça, é necessário que se inicie a partir do conhecimento 

prévio existente, essa é a variável mais importante no processo. 

• Princípio da interação social e do questionamento.  

É necessário que não seja cultivada a ideia que o conhecimento está em apenas uma 

pessoa, o conhecimento deve ser estabelecido a partir da interação entre o professor e o aluno, 

promovendo discussões e questionamentos com o objetivo de formar pensamentos críticos.  

• Princípio da não centralização do livro de texto.  

O livro didático atua como uma ferramenta indispensável para o conhecimento, porém, 

sua utilização em alguns casos, é encarada de forma como se todo o conhecimento estivesse em 

apenas em um lugar, como se o conhecimento estivesse a “sua espera”. 

• Princípio do aprendiz como perceptor/representador. 

O aprendiz olha para o mundo de uma forma que o representa. Ou seja, o que o indivíduo 

observa, ele absorve. A visão inicial das percepções são reações da maneira de como lhe foi 

ensinado. Portanto, o dialogo só será possível entre aluno e professor, se buscarem a visualizar 

as informações da mesma forma. 

• Princípio do conhecimento como linguagem 

 

Praticamente tudo o que chamamos de “conhecimento” é linguagem. Isso significa 

que a chave da compreensão de um “conhecimento”, ou de um “conteúdo” é conhecer 

sua linguagem. Aprender um conteúdo de maneira significativa é aprender sua 

linguagem. Aprende-la de maneira crítica é perceber essa nova linguagem como uma 

nova maneira de perceber o mundo. O ensino deve buscar a facilitação dessa 

aprendizagem e ai, entra a interação social e o questionamento. Não existi nada que 

não seja instigado, pela linguagem. 

(MOREIRA, 2010, p.12) 
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• Princípio da consciência semântica 

A consciência semântica demonstrada na aprendizagem significativa crítica, afirma que 

os significados adquiridos podem ser utilizados para nomear coisas. Sendo necessário perceber 

que o mundo está em constante mudança, mas os nomes dados aos objetos tendem a 

permanecer. 

É necessário tomar consciência no processo da aquisição de novos conhecimentos, deve 

se atentar para os conhecimentos prévios, pois, os significados de cada conhecimento não estão 

nas palavras, está nas pessoas. É importante lembrar que os significados são obtidos com base 

na experiência vivida por cada um.  

• Princípio da aprendizagem pelo erro. 

Todo o conhecimento é válido, não existi uma verdade plena, ou seja, o conhecimento 

não é permanente ele está em constante mudança. O aprendizado deve ser construído utilizando 

o conhecimento prévio já existente, não descartando em nenhum momento o existente. Não 

existe uma verdade absoluta, portanto, não existe um conhecimento errado. 

• Princípio da aprendizagem 

O conhecimento prévio pode ser considerado um dos pontos-chave mais importante no 

processo de aprendizagem, mas, em alguns momentos ele pode atuar como uma enorme 

barreira, nos impedindo de captar novos conhecimentos. Diante disso é necessário que o 

indivíduo aprenda a desaprender, considerando que estamos em um mundo que está em 

constante mudança, porém, não se trata de abandonar o conhecimento existente, mas sim, de 

não o usar como subsunçor. 

• Princípio da incerteza do conhecimento 

Sem dúvidas o princípio da incerteza do conhecimento é uma sinopse dos princípios 

decorridos até o momento, em especial com os que relacionam a linguagem. A utilização de 

definições, perguntas e metáforas, podem ser consideradas os elementos mais eficazes para 

construção de uma visão do mundo, e de certa forma, desenvolvendo a capacidade do aprendiz 

de compreender que invenções e criações humanas se iniciaram através de perguntas, e que 

todo conhecimento é metafórico. 

• Princípio da não utilização do quadro-de-giz. 

Na sala de aula, o quadro-de-giz é utilizado para esboçar os conteúdos, que na maioria 

das vezes é empregado para reescrever o que está nos livros, ou, resolver exercícios e os alunos 

copiem, e estudem para realizar uma avaliação.  

Uma das alternativas para a não utilização do quadro-de-giz é a utilização de atividades 
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que provoquem a participação dos alunos, como seminários, projetos, pesquisas, discussões, 

por fim, estratégias facilitadoras. 

• Princípio do abandono da narrativa.  

Professores com uma boa narrativa não indica ensinamento de qualidade, porém, eles 

são considerados bons professores, por possuírem uma boa narrativa e encantar seus alunos. 

Ensinar na maioria das vezes é encarado como um meio que auxilia o aprendizado na sala de 

aula, tendo o professor o detentor de todo o conhecimento e o aluno o receptor, mas, já ficou 

claro que esse método não é eficaz, e não traz uma aprendizagem significativa. 

 

 

3.2. A IMPORTÂNCIA DAS AULA EXPERIMENTAIS 

 

 

 As transformações que ocorreram na sociedade no século XX ocasionou grandes 

mudanças no processo ensino aprendizagem, sendo necessária uma reformulação no sistema de 

ensino. Surgiu então, novas metodologias de ensino com o propósito de criar uma relação entre 

o conhecimento estudado em sala de aula com o dia a dia do aluno. Em relação ao estudo da 

Física, o maior obstáculo encontrado pelos alunos é a assimilação dos conteúdos e a falta de 

interpretação de textos aplicada ao ensino da Física. 

 Os professores se deparam com grandes dificuldades em seu cotidiano, dentre elas, o 

problema de ministrar o conhecimento de maneira prazerosa e contextualizada.  A Física é vista 

como uma matéria difícil de ser ministrada e distante da realidade, contribuindo para o 

desinteresse e criando uma barreira entre o conhecimento e o aluno. O raciocínio lógico fica 

bloqueado e o ensino é encarado como um objeto abstrato, sendo a nota a principal preocupação 

nas escolas (PORTELA e CAMARGO, 2012). 

 Segundo Krasilchik (2008) as aulas podem ser ministradas de várias maneiras, dentre 

elas, aulas expositivas, discussões, demonstrações e aulas práticas, atualmente a metodologia 

mais utilizada é a das aulas expositivas, sendo o professor o dono do conhecimento, tendo a 

função de transmitir seu conhecimento para os alunos por meio de textos e equações. As aulas 

práticas podem servir como grandes aliadas ao conhecimento, podendo despertar o interesse 

dos estudantes, desenvolvendo habilidades de resoluções de problemas e conceitos físicos. As 

aulas práticas possibilitam que o aluno possa interagir com instrumentos nos laboratórios, 

conciliando o conteúdo ministrado em sala de aula com o cotidiano. 
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Segundo Bueno e Kovaliczn (2008) as aulas experimentais contribuem para a abertura 

do diálogo entre professor e aluno, tendo como objetivo auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem, e possibilitando a interação do aluno com o meio em que vive, sendo vista como 

uma componente importante para o ensino.  

 Os alunos demonstram grandes dificuldades em compreender o porquê estudar Física, 

como que inúmeras equações podem fazer parte do seu cotidiano e quando esse banco de 

equações vai ser útil, nesse momento cabe ao professor aplicar o conhecimento visto em sala 

com o dia a dia do aluno, utilizando as aulas práticas como ferramenta no processo ensino 

aprendizagem e saindo das aulas formais, com aulas mais dinâmicas e participativas (BUENO 

e KOVALICZN, 2008). 
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CAPÍTULO 4 – CONTEÚDOS DE FÍSICA 

 

 

4.1. PROPOSTA PARA INSERÇÃO DAS AULAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO MÉDIO 

 

 

 Os estudos relacionados ao Magnetismo vêm desde as civilizações antigas. Os efeitos 

de atração e repulsão inicialmente foram estudados por Tales de Mileto, utilizando uma pedra 

de óxido de ferro, essa pedra recebeu o nome alguns anos depois de magnetita, conhecida como 

ímã, segundo registros, sua descoberta ocorreu quando um pastor de ovelhas percebeu que 

determinada pedra exercia uma força de atração em seu cajado (NETO etal. 2018). 

O primeiro trabalho realizado na área do Eletromagnetismo, teve o objetivo de explicar 

os fenômenos elétricos e magnéticos, desenvolvido por Petrus Peregrinus, com o título, Epístola 

de Magneto. Anos depois em 1820 o físico Hans Christian Oersted, percebeu que ao fazer uma 

corrente elétrica atravessar um fio próximo a uma bússola, acontecia uma interação provocando 

uma deflexão na bússola. Onze anos após a descoberta de Oersted, Michael Faraday, físico 

inglês, descobriu que a variação do campo magnético no interior de uma espira seria capaz de 

gerar corrente elétrica (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

O estudo do Eletromagnetismo é de suma importância para a compreensão do 

funcionamento de inúmeros aparelhos do cotidiano, porém, a maior dificuldade encontrada, é 

como conciliar a teoria com o dia a dia. Diariamente os professores buscam metodologias 

diferentes que despertem a curiosidade dos alunos. 

 Segundo Moreira (2010) os conteúdos ministrados na maioria das vezes são de forma 

não significativa, utilizam-se aulas predefinidas em quadros, Datashow, demonstrando uma 

visão monótona e sem sentido. Levando os alunos a uma aprendizagem baseada em 

memorização de trechos de textos e equações a serem aplicadas em resoluções de exercícios. 

Para a elaboração do trabalho, foi levado em conta um fator considerado uma realidade 

nas escolas públicas do Brasil, que é a falta de infraestrutura e recursos financeiros, muitas 

escolas ainda não possuem laboratórios para a execução de aulas experimentais, 

impossibilitando que o professor possa demonstrar aos alunos o conteúdo de forma dinâmica e 

contextualizada. Gaspar (2009) afirma que os experimentos podem contribuir a partir dos erros 

encontrados durante a execução da experimentação, favorecendo o diálogo e a busca por 

soluções.  
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Diante do exposto, o trabalho tem a finalidade de propor a utilização de materiais de 

baixo custo para produzir seis experimentos de Eletromagnetismo, que abordem os temas: 

campo magnético em um condutor retilíneo, campo magnético em bobina e solenoide, força 

magnética e lei de Faraday. 

 

 

4.2. EQUAÇÕES DE MAXWELL 

 

 

James Clerk Maxwell nasceu em 1831 na cidade de Edimburgo, na Escócia e faleceu 

em 1879, considerado um grande matemático e físico, contribuiu com grandes estudos 

relacionados ao eletromagnetismo. Formulou quatro equações, que tem o objetivo de resolver 

os problemas encontrados no estudo do eletromagnetismo clássico. Em seu trabalho, Maxwell 

relacionou os vetores do campo elétrico e magnético juntamente com suas fontes, sendo 

possível analisar as leis experimentais da eletricidade e do magnetismo (HALLIDAY e 

WALKER, 2009). 

 

As quatros equações de Maxwell foram denominadas: 

• Lei de Gauss 

• Lei de Gauss para o magnetismo 

• Lei de Faraday 

• Lei de Ampère 

 

A lei de Gauss demonstrada na equação 5, tem o objetivo de relacionar o fluxo elétrico 

às cargas elétrica envolvidas e analisar o comportamento das linhas de campo elétrico originado 

por uma carga pontual que saem de uma carga positiva e vão para outra negativa (TIPLER E 

MOSCA, 2013). 

 

 ∮ E⃗⃗ . dA⃗⃗ = qenv/ℰ0
  (4.1) 

 

A lei de Gauus para o magnetismo relaciona o fluxo magnético às cargas magnéticas, 

descrevendo que o campo magnético em uma superfície fechada é igual a zero, sendo possível 

perceber experimentalmente que as linhas do campo magnético não podem divergir de nenhum 

lugar do espaço e nem convergem para nenhum ponto, demonstrando a não existência de polos 
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magnéticos isolados, demonstrado na equação 6. 

 

 
∮�⃗� . 𝑑𝐴 = 0 

(4.2) 

 

A equação 3, definida como lei de Faraday de Maxwell, aborda o campo elétrico 

induzido à variação do fluxo magnético, demonstrando o comportamento do campo elétrico 

através de uma área por onde tenha um fluxo magnético variante (HALLIDAY e WALKER, 

2009). 

 

 
∮ E⃗⃗ . dA⃗⃗ = −

dϕB

dt
 

(4.3) 

 

A equação4, Lei de Ampére-Maxwell, aborda o campo magnético induzido, variação 

do fluxo elétrico e corrente elétrica. Basicamente, é a lei de Ampére modificada, aborda o 

comportamento das linhas de campo magnético em torno de um movimento de corrente, ou um 

fluxo de campo elétrico variante. 

 

 ∮ E⃗⃗ . dA⃗⃗ = µ0 ℰ0

dϕE

dt
+ µ0ienv 

(4.4) 

 

 

4.3. CAMPOS MAGNÉTICOS PRODUZIDOS POR CORRENTES 

 

 

4.3.1. Campo magnético 

 

 

A região em torno de uma carga em movimento possui um campo magnético e também 

um campo elétrico �⃗� , sendo que ambos podem ser definidos por um campo vetorial. Para 

descrever o campo magnético (B) gerado por uma carga em movimento, deve-se inicialmente 

definir o módulo e sua direção. A direção do vetor campo magnético pode ser definido a partir 

da direção da agulha de uma bússola (Polo Norte), colocada na posição a ser analisada 

(SERWAY e JEWETT, 2011).  
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A Ilustração 4.1 mostra o campo magnético de uma barra imantada, que pode ser 

visualizado colocando limalhas de ferro na vizinhança da barra, para demonstrar os padrões do 

campo magnético. 

 

           Ilustração 4. 1-  Campo magnético de uma barra imantada. 

 

           Fonte: PRADO(2018). 

 

Outra forma de produzir um campo magnético é através de partículas elementares, por 

exemplo os elétrons, os campos magnéticos dos elétrons se combinam para formar uma região 

de campo magnético ao redor de um ímã permanente (HALLIDAY e WALKER, 2009). 

 

 

4.3.2. Campo Magnético Criado por um Fio longo Conduzindo Corrente 

 

 

Em 1820, o físico Hans Cristian Oersted demonstrou experimentalmente que uma 

corrente ao atravessar um fio é capaz de criar um campo magnético ao seu redor. Oersted 

utilizou em seu experimento um fio retilíneo ligado a uma fonte de corrente, posicionando uma 

bússola próxima ao fio, foi possível notar que a bússola sofria uma pequena deflexão. Quando 

a fonte de corrente estava desligada a bússola se interagia com o campo magnético (B) da terra, 

mas ao ligar a fonte era notável que a bússola sempre se posiciona de maneira tangencial ao 

campo magnéticos (B) criado pela corrente (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

Na Ilustração 4.2 pode ser observado que a agulha sempre aponta na direção do campo 

magnéticos (B), formando círculos em torno do fio, e sua intensidade é a mesma em qualquer 

ponto da trajetória circular, sendo sempre perpendicular ao fio. 
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Ilustração 4. 2- Campo magnético gerado por corrente. 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, & WALKER (2009) 

 

Para calcular o campo magnético (B) de uma trajetória circular ao redor de um fio, é 

utilizada a lei de Ampère e é dado pela Equação 4.5. 

 

 
∮𝑩.𝒅𝒔 = 𝐵 ∮𝑑𝑠 =

𝜇𝑜𝑖

2𝜋𝑟
(2𝜋𝑟) = 𝜇𝑜𝑖 

(4.5) 

 

A lei de Ampère diz que a integral de linha de B.ds é proporcional a permeabilidade 

magnética e a corrente elétrica, em uma superfície fechada. Porém, a equação descrita por 

Ampère é válida quando a distância (r) é igual ou maior que (R), demonstrado na Ilustração 4.3 

(HALLIDAY e WALKER, 2009). 

 
Ilustração 4. 3 - Características de um condutor com distância (r) 

igual ou maior que (R). 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, & WALKER (2009). 
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Para calcular o campo magnético (B) a uma distância (r) do fio, é utilizado a Equação 

4.6. 

 

  
𝐵 =

𝜇𝑜𝑖

2𝜋𝑟
 

(4.6) 

 

A orientação do campo magnético em um fio retilíneo é obtida utilizando a regra da mão 

direita, o polegar indica o sentido da corrente elétrica, e o restante dos dedos o sentido do campo 

magnético. Como demonstrado na Ilustração 4.4, para associar os polos norte e sul do campo 

magnético, é utilizado um (•) para as linhas saindo do plano (Polo Norte) e um (x) para as linhas 

saindo do plano(Polo Sul) (YOUNG e FREEDMAN, 2009). 

  

Ilustração 4. 4 - Regra da mão direita. 

  

Fonte: Villate (2018). 

 

  

4.3.3. Campo Magnético Criado No Eixo De Bobinas  

 

 

 Para calcular o campo magnético (B) gerado no centro de uma bobina, será necessário 

utilizar a lei de Biot-Savat, que também foi deduzida por Ampère. A intensidade do campo 

magnético (B) pode ser obtido a partir de cada elemento de corrente idl em uma espira de raio 

R e do seu vetor unitário �̂�, demonstrada na Ilustração 4.5 (HALLIDAY e WALKER, 2009). 
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Ilustração 4. 5 - Demonstração do elemento i dl   

em uma espira. 

 

Fonte: TIPLER & MOSCA (2009). 

 

 A integral de cada elemento de corrente idl em uma espira de raio R é igual ao 

comprimento total da espira, sendo 2πR. O campo magnético total no centro da espira é 

demonstrado na Equação 4.7.  

 

 
B =

µo

4π

i

R2
2πR =

µoi

2R
 

(4.7) 

 

 Se considerarmos N espiras justapostas, por definição será obtido uma bobina, a 

intensidade do campo magnético pode ser dezenas ou até milhares de vezes maior que uma 

espira. Matematicamente pode ser reescrita sendo: 

 

 B =
µoNi

2R
 

(4.8) 

 

 

4.3.4.Campo Magnético Gerado por Solenoides  

 

 

Para analisar o campo magnético criado em um solenoide é necessário utilizarmos 

novamente a lei de Ampère. O solenoide demonstrado na Ilustração 4.6, é uma bobina helicoidal 

com espiras no formato circular que apresenta um comprimento maior que seu diâmetro. 
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Ilustração 4. 6 - Bobina helicoidal (Solenoide). 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, & WALKER (2009). 

 

Para analisar o campo magnético (B) no interior de uma bobina helicoidal, será 

considerado que a mesma apresente um comprimento muito longo, e espiras bem próximas uma 

da outra. Bobinas com essas características podem ser consideradas um solenoide ideal. A 

intensidade do campo magnético (B) no seu interior, pode ser obtido a partir da soma vetorial 

do campo magnético de cada espira (HALLIDAY, RESNICK e KRANE, 2014). 

 Em um solenoide ideal o campo magnético (B) no seu interior é uniforme, mesmo 

considerando que sua intensidade na parte exterior é igual a zero, seus valores ficam muito 

próximos de um solenoide real. A orientação do campo magnético é obtida com a regra da mão 

direita, sendo o polegar o sentido da corrente e os dedos o sentido do campo magnético. A 

Ilustração 4.7 demonstra as linhas de campo magnético (B) produzidas por uma corrente. 

 

Ilustração 4. 7- Linhas de um campo magnético (B). 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, & KRANE (2014). 
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A intensidade do campo magnético (B) será proporcional ao número de linhas que 

atravessam o ponto a ser analisado, no ponto 𝑃1demonstrado na Ilustração 4.7 tende a ter um 

campo magnético uniforme e intenso, e no ponto 𝑃2 o valor mínimo. 

Aplicando a lei de Ampère em um solenoide ideal e uma amperiana retangular, se obtém 

que a intensidade da 𝑖𝑒𝑛𝑣 (corrente envolvida) na amperiana é inferior a corrente i das espiras, 

pelo fato das espiras passarem mais de uma vez pela amperiana (HALLIDAY, RESNICK e 

KRANE, 2014). 

 

Lei de Ampère: 

 

 ∮𝑩.𝒅𝒔 = µ0. 𝑖𝑒𝑛𝑣 (4.9) 

   

Considerando que o solenoide tenha n espiras por h (unidade de comprimento), se obtém 

que a amperiana envolve uma quantidade de 𝑛h espiras 

 

 𝑖𝑒𝑛𝑣 = 𝑖(𝑛ℎ) (4.10) 

 

Portanto, para um solenoide ideal o campo magnético é definido como: 

 

 𝐵 =  µ0𝑖𝑛 (4.11) 

 

A equação descrita acima é válida para um solenoide ideal, que obtém valores muito 

precisos em relação ao solenoide real, aplicada a pontos internos distantes das extremidades. 

 

 

4.3.5. Força Magnética Em Um Fio Percorrido Por Corrente 

 

 

Quando um fio que está sendo percorrido por uma corrente é submetido a um campo 

magnético, poderá surgir uma força, devido os elétrons não poderem abandonar o fio, essa força 

será transmitida de forma lateral aos elétrons. 

Para determinar a orientação da força magnética no fio, é necessário utilizar a regra da 

mão esquerda, o polegar indica o sentido da força, o indicador o sentido do campo magnético e 



32 
 

o dedo médio o sentido da corrente, conforme Ilustração 4.8.(HALLIDAY e WALKER, 2009). 

 
Ilustração 4. 8 - Regra da mão esquerda. 

 

Fonte: Enem Universia (2018). 

 

Utilizando a regra da mão esquerda, é possível analisar o comportamento de três fios 

que estão imersos em um campo magnético, demonstrado na Ilustração 4.9. A situação (a), 

demonstra um fio que não está sendo percorrido por uma corrente, porem está imerso a um 

campo magnético (B) saindo do plano, devido não ter o movimento de elétrons o fio não fica 

submetido a uma força, ou seja, não se encurva. Na situação (b), utilizando a regra da mão 

esquerda, é possível comprovar o sentido da força atuando para a direita, devido o sentido da 

corrente. Na situação (c), após ter uma corrente elétrica atravessando o fio, devido à mudança 

de sentido da corrente, a força também mudara a sua orientação, provocando o movimento do 

fio para a esquerda (HALLIDAY, RESNICK e KRANE, 2014). 

 

Ilustração 4. 9- Comportamento de três fios imersos em  

um campo magnético. 

 

Fonte: HALLIDAY, RESNICK, & KRANE (2014). 
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Considere um Fio de comprimento L que está sendo percorrido por uma corrente i, em 

um intervalo de tempo t. Por definição a quantidade de carga que atravessa uma determinada 

secção de um fio é dada por: 

 

𝑞 = 𝑖𝑡 = 𝑖
𝐿

𝑣𝑑
 

 

Substituindo: 

 

𝐹𝐵 = 𝑞𝑣𝑑𝐵𝑠𝑒𝑛𝜙 =
𝑖𝐿

𝑣𝑑
𝑣𝑑𝐵𝑠𝑒𝑛90° 

 

A equação da força que atua sobre uma corrente pode ser definida sendo: 

 

 𝐹𝐵 = 𝒊𝒍. 𝑩. 𝑠𝑒𝑛𝜙 (4.12) 

 

Sendo 𝜙 o angulo entre o comprimento do fio (L), e o campo magnético (B), 

considerando o sentido convencional da corrente, se obtém que a força será sempre 

perpendicular ao campo magnético (B) e o comprimento (L) (HALLIDAY e WALKER, 2009). 

 

 

4.4. INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

 

 

4.4.1. A lei de Faraday - Lenz 

 

 

Michael Faraday descobriu que a variação do fluxo magnético no interior de uma espira 

é capaz de induzir uma força eletromotriz e uma corrente. E que a força eletromotriz e a corrente 

são determinadas pela taxa de variação do fluxo no interior de uma bobina ou espira.  

Quando um ímã é aproximado de uma espira, o número de linhas de campo magnético 

que atravessam a espira tende a aumentar, provocando o movimento dos elétrons de condução, 

induzindo uma corrente, consequentemente produzindo uma força eletromotriz. Se o ímã ficar 

parado, não irá ocorrer variação do fluxo no interior da espira, levando os valores da corrente e 
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da força eletromotriz a zero (TIPLER E MOSCA, 2013). 

Considerando uma espira de área A, imersa a um campo magnético (B), o fluxo 

magnético pode ser obtido como demonstrado na Equação 4.13. 

 

 
ΦB = ∫𝑩 . 𝑑𝐴 

(4.13) 

 

Segundo Faraday, a força eletromotriz(equação 4.14) será proporcional ao fluxo 

magnético no interior de uma bobina com o tempo que ocorre a variação do fluxo. Cada espira 

produz uma corrente induzida em uma bobina, sendo a força eletromotriz uma somatória de 

todas as fem. 

 

 
ℰ = −

𝑑𝛷𝐵

𝑑𝑡
 

(4.14) 

 

Em 1833 o físico Heinrich Lenz, definiu que o sentido da corrente no fio, produzirá um 

campo magnético que se opõe ao campo magnético inicial, demonstrado na Ilustração 4.10. Ou 

seja, se aproximar um polo norte de uma bobina, a corrente gerada no fio produzira outro campo 

magnético com o polo norte próximo ao ímã, se opondo a variação, se o polo norte for afastado, 

surgira um sul para atrair o polo norte do ímã. Isso justifica o sinal negativo na equação da fem 

(SERWAY e JEWETT, 2011). 

 
Ilustração 4. 10- Lei de Heinrich Lenz. 

 

Fonte: Fismática sistema didático (2018). 

  



35 
 

4.4.2. A bobina de Nikola Tesla 

 

 

Um dos exemplos da aplicação da lei de Faraday é a bobina de Tesla, desenvolvida por 

Nikola Tesla, nascido no Império Austríaco, onde hoje é a Croacia. O funcionamento do 

experimento de Tesla se baseia na utilização de duas bobinas, primaria e secundaria, utilizabdi 

um transformador de alta tensão juntamento com capacitores, é possível elevar a tensão de 

entrada, como demonstrado na Ilustração 4.11. Dependendo da configuração do experimento, 

aplicando 10kV no enrolamento primário, é possível obter tensões de até 200kV na bobina 

secundaria. 

 
Ilustração 4. 11- Esquema da bobina de Tesla. 

 

Fonte: Romis (2018). 

 

A ideia inícial de tesla ao construir a bobina de alta tensão, era de transferir energia sem 

a necessidade de utilizar cabos, ou seja, transporte de energia sem fio. Tesla construiu uma 

bobina de 61 metros de altura, demonstrada na ilustração 4.12, chegando a gerar 12 milhões de 

Volts, e centelhas de até 80 metros, na cidade de Colorado Springnão, mas, não conseguiu 

realizar o seu sonho de tranferir energia sem fio, chegando a consumir toda a energia da 

compania de energia e provocando o desligamentoda de toda a rede elétrica (NUNES, 2016). 
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Ilustração 4. 12 - Bobina de alta tensão. 

 

Fonte: NUNER (2015). 

 

Apesar de ser um experimento relativamente simples, com a utilização da bobina de 

Tesla é possível demonstrar os conceitos descritos por Faraday. Mesmo que a bobina é capaz 

de gerar tensões com na escala de kV, a corrente é muito pequena, ficando na ordem de µA 

(BADUR et al., 2016). 
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CAPÍTULO 5 – DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

 

Até o momento o presente trabalhou descreveu a importância e a necessidade de abordar 

o Eletromagnetismo no ensino médio, que para muitos professores é considerado um assunto 

que possui um nível de dificuldade muito alto, que impede o aprendizado dos alunos. Um dos 

grandes fatores que podem influenciar as dificuldades encontradas pelos professores ao ensinar 

o Eletromagnetismo, é a falta de laboratórios de Física nas escolas. As aulas experimentais 

podem desenvolver um grande papel no aprendizado, relacionando a parte teórica com a 

experimental, e demonstrando que a Física não é apenas cálculo, mas que ela está presente no 

cotidiano. O trabalho propõe a utilização de experimentos para abordar o Eletromagnetismo, 

colocando o aluno como um ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

O produto, aqui apresentado, trata-se de um tutorial, com o nome “Divertindo-se com o 

Eletromagnetismo” abordando o assunto de forma prática e dinâmica, desmistificando a Física, 

com o intuito de incentivar o aluno a busca do conhecimento. 

 

 

5.1. ELABORAÇÃO DO TUTORIAL “DIVERTINDO-SE COM O 

ELETROMAGNETISMO” 

 

 

No Capitulo 6 será apresentado o passo a passo do processo de elaboração do produto 

educacional, que foi aplicado em duas escolas do ensino medio, Cora Coralina e Paulo Freire. 

Para o desenvolvimento do tutorial, foi utilizado o Microsoft Publisher, um software presente 

no pacote da Microsoft Office 2013. 

Para a edição das fotos foram utilizados o software Microsoft Manager, e o aplicativo 

Paint 3d, presente no pacote do Windows 10. 

O produto educacional presente no apêndice A, se trata de um tutorial intitulado 

“Divertindo-se com o Eletromagnetismo”, contendo todo o passo a passo do processo de 

construção dos experimentos, juntamente com os questionários, que tem o objetivo de auxíliar 

o professor na aplicação do produto educacional. 

O produto educacional se aborda seis experimento, cinco foram confeccionados em um 

suporte de madeira do tipo compensado, e o sexto foi construido em uma base de madeira 
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individual. 

O primeiro experimento aborda o campo magnético em um fio retilíneo percorrido por 

corrente elétrica, demonstrado na Ilustração 4.13. 

 
Ilustração 4. 13 - Campo Magnnético em um Fio Retílineo. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

O segundo experimento tem o objetivo de verificar com o auxílio da bússola o campo 

magnético no centro de bobinas, demonstrado na Ilustração 4.14. 

 

Ilustração 4. 14 - Campo Magnético em Bobinas. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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O terceiro experimento, demonstrado na Ilustração 4,15, aborda o campo magnético em 

solenoides, com o objetivo de comprovar a existencia do campo magnético uniforme no cento 

de espiras não justapostas. 

 

Ilustração 4. 15 - Campo Magnético em Solenoides. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

O quarto experimento demonstrado na Ilustração 4.16, aborda a lei de Faraday 

utilizando um multímetro, imã e bobina. 

 

Ilustração 4. 16 - Lei de Faraday 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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O quinto experimento demonstrado na Ilustração 4.17, aborda o conceito de força 

magnética em um fio percorrido por corrente elétrica submetido a um campo magnético. 

 

Ilustração 4. 17 - Força magnética. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

O kit experimental é demonstrado na Ilustração 4.18, os cinco experimentos foram 

montados em uma base de madeira do tipo compensado, e colocado uma chave liga e desliga 

em cada um dos experimentos. 

 

Ilustração 4. 18 - Kit experimental. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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O sexto experimento demonstrado na Ilustração 4.19, aborda a lei de Faraday utilizando 

a bobina de Tesla. 

 

Ilustração 4. 19 - Bobina de Tesla. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

 

5.1.1. Tutorial “Divertindo-se com o Eletromagnetismo” 

 

 

 O material apresentado no Apêndice A, aborda o conteúdo do Eletromagnetismo de 

forma experimental, buscando colocar o aluno como um ser ativo no ensino-aprendizagem, algo 

que não estão acostumados em seu dia a dia na sala de aula. Abordando o conceito histórico de 

cada tema, com todo o processo de construção e materiais utilizados para a confecção do 

tutorial, demonstrado na Ilustração 5.1. 
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Ilustração 5. 1 - Divertindo-se com o eletromagnetismo. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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CAPÍTULO 6 – RELATO DA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 

6.1. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

 

Tempo de Aula: 180 minutos 

• Aula Expositiva: 45 minutos 

Antes de iniciar a aula expositiva foi solicitado aos alunos que todos fizessem um circulo 

e se aproximassem mais do quadro, com o objetivo de aumentar a interação, e que todos 

ficassem mais a vontade durante a explanação do conteúdo. Durante a aula os alunos calcularam 

o campo magnético gerado pela corrente elétrica em cada experimento, para posteriormente ser 

aplicado o produto educacional. 

• Aplicação do Kit Experimental: 90 minutos 

Após a aula expositiva, foi convidado um aluno a se aproximar do primeiro 

experimento, campo magnético em um fio retilíneo e executar a experimentação com o auxílio 

do professor. 

De forma aleatória, todos os experimentos foram demonstrados pelos próprios alunos a 

turma, aumentando a interação e a participação. Logo após a aplicação do produto, a sala foi 

dividida em grupos de cinco alunos, e cada grupo construiu um experimento, posteriomente, 

apresentaram e explicaram o funcionamento de cada experimento. 

• Aplicação do Questionário: 45 minutos 

 

O produto educacional foi aplicado em 4 turmas do 3º ano do ensino médio, sendo 2 

turmas em cada colégio. Na primeira turma de cada colégio foi aplicado inicialmente o produto 

e depois o questionário, posteriormente na outra turma foi aplicado o questionário e após o 

produto 

A Ilustração 6.1 demonstra o momento de aplicação do questionário na turma A, da 

escola Paulo Freire. 
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Ilustração 6. 1- Aplicação do Questionário(turma A). 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

Na ilustração 6.2 pode ser observado os alunos da turma B da escola Paulo Freire 

respondendo o questionário. 

 

Ilustração 6. 2 Aplicação do questionário (turma B). 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

No momento da aula expositiva, demonstrada na Ilustração 6.3, os alunos demonstraram 

grande participação, depois de alguns minutos, convidou-se todos os alunos a ficarem mais à 

vontade e a se aproximarem, aumentando a interação entre eles. 
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Ilustração 6. 3 - Aula expositiva na escola cora coralina. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

Durante a aula expositiva os alunos demonstraram grande participação, e entusiasmo 

com o conteúdo, como monstrado na Ilustração 6.4.  

 

Ilustração 6. 4 - Aula expositiva na escola cora coralina (turma B). 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

A Ilustração 6.5 demonstra o momento da abordagem da lei de Faraday aplicada no 

experimento da bobina de tesla. 
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Ilustração 6. 5 Aula expositiva (turma A - itapuã). 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

Logo após a aula expositiva, demonstrou-se o kit experimental aos alunos, no momento 

da demonstração todos ficaram muito felizes e animados, afirmando que até aquele momento 

ainda não tinham tido nenhum contato com aulas experimentais. Para aumentar a interação de 

todos os alunos a sala foi dividida em grupos de 4 pessoas e cada grupo ficou responsável por 

analisar um experimento com o auxílio do professor. 

Na segunda aula, demonstrada na Ilustração 6.6, os alunos analisaram o fenômeno 

observado em cada experimento. Sendo que no momento da aplicação, os alunos ficaram 

muito entusiasmados no decorrer de cada experiência. 

Ilustração 6. 6 - Campo magnético em bobinas.  

 

Fonte: PRADO (2018). 
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De forma aleatória, foi convidado um aluno para verificar o funcionamento de cada 

experimento, como demonstrada na Ilustração 6.7. 

 

Ilustração 6. 7 - Campo magnético em solenoides. 

 
Fonte: PRADO (2018). 

 

Durante a execução da aplicação do produto, os alunos puderam visualizar o fenômeno 

em cada experimento, e realizar os calculos matemáticos, demonstrado na Ilustração 6.8. 

 

Ilustração 6. 8 - Campo magnético em um fio retilíneo. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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Uma das grandes dificuldades encontradas durante a aplicação do produto, ocorreu no 

momento da abordagem da força magnética, demonstrada na Ilustração 6.9, os alunos 

apresentaram grandes dificuldades com a aplicação da regra da mão esquerda. 

 

Ilustração 6. 9 - Força magnética em um fio retilíneo. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

A Ilustração 6.10 demonstra os alunos visualizando a lei de Faraday com o auxílio do 

multímetro.  

 

Ilustração 6. 10 - Demonstração da lei de Faraday. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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Um dos experimentos que mais chamou a atenção dos alunos, foi a bobina de Tesla, 

demonstrada na Ilustração 6.11. 

 

Ilustração 6. 11- Bobina de Tesla - Escola de Itapuã. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

O experimento da bobina de Tesla foi utilizado para abordar a lei de Faraday. No 

momento da demonstração, o professor aproveitou para realizar perguntas em relação ao 

conteúdo. 

A Ilustração 6.12, demonstra o momento que os alunos da escola Cora Coralina se 

colocaram a disposição para realizar a confecção de uma bobina de Tesla, e posteriormente 

realizaram a  demonstração da bobina construída, para eles. 

 

Ilustração 6. 12 - Bobina de Tesla desenvolvida pelos alunos. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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Durante a aplicação do produto, foi proposto aos alunos que realizassem a construção 

de alguns experimentos, posteriormente foi feito a divisão dos grupos, e logo após a 

apresentação de cada experimento.  

O grupo 01, demonstrou o campo magnético produzido em um solenoide, apresentado 

na Ilustração 6.13. 

 
Ilustração 6. 13 - Campo magnético em um solenoide. 

 
Fonte: PRADO (2018). 

 

O grupo 02, demonstrou o campo magnético produzido em uma bobina, apresentado na 

Ilustração 6.14. 

 

Ilustração 6. 14 - Identificando os polos do solenoide. 

 

Fonte: PRADO (2018). 
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O grupo 03, demonstrou o funcionamento da bússola, apresentado na Ilustração 6.15. 

 
Ilustração 6. 15 - Alunos explicando o funcionamento da bússola. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

O grupo 04 demonstrou o campo magnético no centro de uma bobina, apresentado na 

Ilustração 6.16. 

 
Ilustração 6. 16 - Campo magnético em uma bobina. 

 

Fonte: PRADO (2018). 

 

Uma semana após o uso do produto educacional o questionário foi aplicado nas turmas 

produto/questionário, nesta etapa os alunos relacionaram a parte experimental com os cálculos 
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e teorias. Realizaram o cálculo do campo magnético gerado no interior de um solenoide e no 

interior de uma bobina. 

Nesta etapa, o professor realizou várias perguntas para os alunos de forma aleatória para 

poder contextualizar os exercícios que os alunos tinham resolvido no pré-questionário aplicado 

nas turmas, questionário/produto.  

 

 

6.1.1. Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional  

 

 

A primeira dificuldade encontrada pelos alunos foi em conseguir aplicar a regra da mão 

direita, para o campo magnético em um fio retilíneo. O professor convidou-os a se aproximarem 

mais do produto e a aplicarem a regra da mão direita no fio. Logo após, o segundo dirigiu-se 

até o produto, o experimento da bobina, e com facilidade definiram a orientação do campo 

magnético. 

A segunda dificuldade foi os conceitos básicos de cálculo, prôpros-se aos alunos que 

realizassem os cálculos do campo magnético em cada experimento. Ao decorrer das atividades 

eles demostraram muitas dificuldades, nesse momento o professor os auxiliou, de modo que 

todas as dúvidas relacionadas ao cálculo fossem sanadas. 

 

 

6.1.2. Resultados obtidos com o Produto Educacional  

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação do produto 

educacional, sendo duas turmas produto/questionário, foi aplicado inicialmente o produto 

educacional, e posteriormente o questionário para verificar o nível de aprendizado dos alunos, 

e nas outras duas turmas, questionário/produto, inicialmente foi aplicado o questionário para 

verificar o nível de conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo e posteriormente o 

produto educaional.  

A Ilustração 6.17, apresenta o gráfico da questão 01, nota-se que nas turmas que 

foram aplicadas o produto e posteriormente o questionário, teve um alcance de 100% de 

acertos, demonstrando que a aplicação do produto contribuiu de forma significativa para 
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o aprendizado do Eletromagnetismo. 

Ilustração 6. 17- Gráfico comparativo de respostas da questão 1. 

 

No gráfico, representado na Ilustração 6.18, é possível notar que de 29 pessoas, apenas 

uma errou a questão 2, demonstrando grandes resultados para o ensino. 

 

Ilustração 6. 18 - Gráfico comparativo de respostas da questão 2. 
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A Ilustração 6.19 apresenta o gráfico da questão 3, diante dos resultados foi possível 

perceber uma real diferença entre as turmas, produto/questionário e questionário /produto 

 

Ilustração 6. 19 - Gráfico comparativo de respostas da questão 3. 

 
 

Na Ilustração 6.20, verifica-se novamente que as turmas nas quais  foram aplicadas 

inicialmente o produto, houve uma melhora significativa do rendimento em relação as 

outras. 

Ilustração 6. 20 - Gráfico comparativo de respostas da questão 4. 
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A Questão de número 5 foi: 

5) O uso das aulas experimentais pode contribuir para o aprendizado? Justifique sua resposta. 

A seguir serão demonstradas as Ilustrações das respostas dos alunos: 

 

Ilustração 6. 21 - Aluno 01. 

 

Ilustração 6. 22 - Aluno 02. 

 

Ilustração 6. 23 - Aluno 03. 

 

Ilustração 6. 24 - Aluno 04. 
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Ilustração 6. 25 - Aluno 05. 

 

Ilustração 6. 26 - Aluno 06. 

 

Ilustração 6. 27 - Aluno 07. 

 

Ilustração 6. 28 - Aluno 08. 

 

Ilustração 6. 29 - Aluno 09. 
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Ilustração 6. 30 - Aluno 10. 

 

Ilustração 6. 31 - Aluno 11. 

 

Ilustração 6. 32 - Aluno 12. 

 

Ilustração 6. 33 - Aluno 13. 

 

Ilustração 6. 34 - Aluno 14. 
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Ilustração 6. 35 - Aluno 15. 

 

Ilustração 6. 36 - Aluno 16. 

 

Ilustração 6. 37 - Aluno 17. 

 

Ilustração 6. 38 - Aluno 18. 

 

Ilustração 6. 39 - Aluno 19. 
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Ilustração 6. 40 - Aluno 20. 

 

Ilustração 6. 41 - Aluno 21. 

 

Ilustração 6. 42 - Aluno 22. 

 

Ilustração 6. 43 - Aluno 23 

 

Ilustração 6. 44 - Aluno 24. 

 

Ilustração 6. 45 - Aluno 25. 
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Ilustração 6. 46 - Aluno 26. 

 

Ilustração 6. 47 - Aluno 27. 

 

Ilustração 6. 48 - Aluno 28. 

 

Ilustração 6. 49 - Aluno 29. 

 

Ilustração 6. 50 - Aluno 30. 

 

Ilustração 6. 51 - Aluno 31. 
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Ilustração 6. 52 - Aluno 32. 

 

Ilustração 6. 53 - Aluno 33. 

 

Ilustração 6. 54 - Aluno 34. 

 

Ilustração 6. 55 - Aluno 35. 

 

Ilustração 6. 56 - Aluno 36. 

 

Ilustração 6. 57 - Aluno 37. 
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Ilustração 6. 58 - Aluno 38. 

 

Ilustração 6. 59 - Aluno 39. 

 

Ilustração 6. 60 - Aluno 40. 

 

Ilustração 6. 61 - Aluno 41. 

 

Ilustração 6. 62 - Aluno 42. 

 

Ilustração 6. 63 - Aluno 43. 
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Ilustração 6. 64 - Aluno 44. 

 

Ilustração 6. 65 - Aluno 45. 

 

Ilustração 6. 66 - Aluno 46. 

 

Ilustração 6. 67 - Aluno 47. 

 

Ilustração 6. 68 - Aluno 48. 

 

Ilustração 6. 69 - Aluno 49. 
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Ilustração 6. 70 - Aluno 50. 

 

Ilustração 6. 71 - Aluno 51. 

 

Ilustração 6. 72 - Aluno 52. 

 

Ilustração 6. 73 - Aluno 53. 

 

Ilustração 6. 74 - Aluno 54. 

 

Nas repostas da questão cinco, os alunos relataram que as aulas experimentais 

contribuem de forma significativa para o aprendizado, favorecendo a interação e tornando as 

aulas mais atrativas, os alunos da escola Paulo Freire relataram que era a primeira vez que 

estavam tendo o contato com aulas experimentais, e no momento da aplicação do produto os 

alunos ficaram muito satisfeitos e juntamente com a professora da turma, fizeram o convite para 

que o mestrando retornasse a escola outras vezes para promover mais aulas experimentais. 
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O gráfico da Ilustração 6.75 demonstra o número total de acertos e erros do questionário 

aplicado nas turmas Questionário/Produto. 

 

Ilustração 6. 75 - Gráfico do número total de acertos e erros nas turmas 

 

 

Nas turmas Produto/Questionário, apresentado na Ilustração 6.76, os alunos alcançaram 

noventa porcento de acerto, demonstrando que o produto educacional contribuiu de forma 

significativa para o aprendizado. 

 

Ilustração 6. 76 - Gráfico do número total de acertos e erros nas turmas 

 

 

Diante dos resultados mostrados nos gráficos, é possível perceber que o uso das aulas 

experimentais podem atuar como uma ferramenta indispensável de apoio ao professor no 

momento de abordar o ensino do eletromagnetismo.  

Acertos
39%

Erros
61%

Questionário/Produto

Acertos
90%

Erros
10%

Produto/Questionário
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CONCLUSÃO 

 

 

Diante das reais dificuldades encontradas pelos professores de Física no ensino médio, 

o trabalho teve o objetivo de contribuir no processo de ensino aprendizagem do aluno. Umas 

das grandes dificuldades no ensino do Eletromagnetismo é a sua contextualização, ou seja, 

conciliar o conteúdo ministrado em sala, com o cotidiano. Considerando que a maioria dos 

equipamentos eletrônicos se baseiam em pelo menos um conceito do tema, diante disto, é de 

suma importância a abordagem do Eletromagnetismo de forma significativa. 

Durante a aplicação do produto educacional, verificou-se que ambas as escolas não 

disponibilizavam equipamentos em seus laboratórios, demonstrando a real necessidade da 

aplicação do estudo. O primeiro momento com os alunos, foi a aplicação do questionário inicial, 

nessa etapa foi notado que os alunos possuíam pouco conhecimento em relação ao conteúdo e 

não tinham nenhum contato com atividades experimentais.  

Considerando a ausência das aulas experimentais nas escolas, o trabalho teve o objetivo 

de inserir a utilização de um tutorial com seis experimentos de baixo custo de 

Eletromagnetismo, relacionando a teoria com a prática, demonstrando que este conteúdo está 

presente no cotidiano do aluno e faz parte do funcionamento de inúmeros aparelhos elétricos e 

eletrônicos. Os resultados obtidos no trabalho demonstram que o produto educacional 

contribuiu para o aprendizado, levando em conta que a utilização das aulas experimentais 

podem promover um aprendizado mais dinâmico e prazeroso para os alunos, os dados obtidos 

no trabalho, comparando o rendimento das turmas, questionário/produto com as 

produto/questionário, é possível perceber que a aplicação do produto educacional contribuiu de 

forma significativa para o aprendizado. O trabalho desenvolvido ficará disponível nos meios 

digitais, para que todos os professores que tenham interesse em aplicar o produto educacional 

possa ter acesso ao estudo realizado. 
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APÊNDICE A – TUTORIAL: DIVERTINDO-SE COM O ELETROMAGNETISMO 
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