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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa de natureza teórica descreve a problemática sobre técnicas de ensino de 

Física está presente na maioria das salas de aula do Brasil. Os educadores em sua maioria tendem 

a ensinar Física de maneira tradicionalista, através de equações sem instigar nos alunos um 

interesse diferenciado pela Ciência como algo além dessas equações. A física está relacionada as 

necessidades básicas dos seres humanos, como, alimentação, saúde, moradias, transporte entre 

outros. Todos devem compreender isso através dos ensinos que são ministrados em sala de aula. 

A educação em Ciências e em especial em Física nas escolas de educação básica não 

acompanhou a evolução tecnológica dos últimos séculos, em muitas ainda predomina o ensino 

voltado para a memorização e ministrado em uma concepção tradicional, na qual o professor 

apresenta e explica os conteúdos de acordo com o que esta nos livros somente e com isso 

geralmente o aluno não consegue resolver situações que lhes são apresentadas, utilizando-se de 

conteúdos trabalhados na escola. Como consequência vem o desencanto pela Ciência, a sensação 

de inutilidade daquilo que fora estudado, o desinteresse e a decepção em perceber que a Ciência 

estudada nas aulas é divorciada da sua realidade e para que isso não venha acontecer, os 

professores devem voltar suas aulas também para a pratica e apresentar no dia a dia como a física 

esta presente e como ela pode ser uma ciência interessante e chamativa e assim proporcionar um 

aprendizado de qualidade para seus alunos. 

 
 

 
Palavras-chave: Ensino médio. Física na pratica. Inovação. 



 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This theoretical research describes the problem of teaching physics techniques that is 

present in most classrooms in Brazil. Most educators tend to teach Physics in a traditional way, 

through equations, without instigating in students a differentiated interest in Science as 

something beyond these equations. Physics is related to the basic needs of human beings, such as 

food, health, housing, transport, among others. Everyone should understand this through the 

teachings that are given in the classroom. The teaching of Science and, mainly, of Physics in 

elementary education schools has not kept up with the technological evolution of the last 

centuries, in many of them the teaching focused on memorization still predominates and taught 

in a traditional conception, in which the teacher presents and explains the contents according to 

what is in the books only, and with that, the student is generally not able to solve the situations 

that are presented to him, using the contents worked on at school. As a consequence comes the 

disenchantment with Science, the feeling of uselessness of what was studied, the disinterest and 

disappointment in realizing that the Science studied in classes is divorced from its reality and for 

this not to happen, teachers must return to their classes . also. practice it and present in everyday 

life how physics is present and how it can be an interesting and attractive science and, thus, 

provide quality learning for its students. 

 

 
Keywords: High school. Física in practice. Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Pode-se traçara História da Física a partir do momento em que a humanidade começou 

a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional, abandonando explicações 

unicamente místicas ou divinas, sendo o divino algo que se inicia do nada e se constitui 

instantaneamente. As primeiras tentativas racionais de explicação da Natureza vieram com os 

indianos, chineses e com os gregos antigos. 

Na filosofia indiana, Kanada foi o primeiro a desenvolver sistematicamente uma teoria 

do atomismo no século VI a.C., e foi mais elaborada pelos budistas e atomistas Dharmakirti e 

Dignaga durante o primeiro milênio d.C.. Pakudha Kaccayana, um filósofo indiano e 

contemporâneo de Gautama Buda do século VI a.C., também havia proposto ideias sobre a 

constituição atômica do mundo material. O conceito indiano do átomo foi desenvolvido de 

forma independente e antes do desenvolvimento da ideia no mundo. Teorias indianas são 

abstratas e filosóficas, pois não foram baseadas na experimentação. 

O fenómeno do magnetismo mencionado posteriormente em textos de Tales de Mileto 

e de Platão, era igualmente conhecido na China antiga remonta ao século I a.C., um cientista 

sábio que foi o primeiro a descrever a bússola com uma agulha magnética utilizada para 

navegação, bem como descobrir o conceito de norte verdadeiro. 

As primeiras tentativas do Ocidente em prover explicações racionais para os 

funcionamentos da Natureza vieram com os gregos, por volta do século VII a.C.. Pitágoras e 

seus seguidores, no século VI a.C., acreditavam que todo o sistema numérico era dividido em 

elementos finitos, uma ideia precursora do atomismo. Os gregos Leucipo, Demócrito e 

Epicuro, nos séculos V a III a.C., impulsionar am a ideia de que a matéria era dividida em 

“átomos” extremamente pequenos, com diferentes materiais sendo formados de diferentes 

átomos e suas combinações. Aristarco de Samos, no século III a.C., foi um dos primeiros 

gregos a propor o heliocentrismo, embora o paradigma dominante fosse geocentrismo. 

Aristarco também tentou calcular o tamanho relativo da Terra, da Lua e do Sol. Entretanto, os 

gregos não estavam preocupados com a experimentação. 

Antes disso, fenômenos naturais e suas consequências eram explicados por seus 

deuses. A Filosofia Natural, como era conhecida a física até tempos modernos, confundia-se 
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com a Química e com certos aspectos da Matemática e Biologia, e pode ser considerada a 

disciplina acadêmica mais antiga, ao considerarmos a Astronomia. 

O ensino de Física deve ser feito de forma a mostrar aos alunos que esta ciência está 

presente no cotidiano, e que é nossa companheira. Relacionar as disciplinas, levar 

experimentos para sala de aula e mostrar como funciona na prática, faz com que os alunos se 

motivem e tomem gosto pela disciplina estudada. Existe uma gama de opções que o educador 

pode utilizar, visando à fácil compreensão do aluno e um possível gosto pelo assunto 

abordado. A prática é uma das melhores opções, nela o educando pode sentir a disciplina e 

ver como funciona a teoria na prática. 

Muitos profissionais da área da educação, podem se questionar, principalmente os 

professores das ciências exatas (matemática, física e química), como ensinar conteúdos 

complicados e às vezes abstratos, como é o caso da física. Muitas vezes o que ocorre é que os 

professores, na sua grande maioria, fazem uso somente da troca de informações professor- 

aluno e se esquecem de fazer com que os alunos interliguem o conteúdo de sala de aula com 

seu cotidiano. 

De fato, para Ausubel (1980), o envolvimento do aluno no processo de aprendizagem 

demanda que este assuma um papel ativo, motivando a investigação, exploração e 

compartilhamento de suas descobertas, procurando a construção significativa de seu 

conhecimento. Portanto, para o autor, aprendizagem significativa é um processo no qual uma 

nova informação é entrelaçada a um ponto relevante na estrutura cognitiva do aluno. 
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2. AS PRINCIPAIS DESCOBERTAS CIENTÍFICAS DA ELETRICIDADE AO 

MAGNETISMO. 

 
A eletricidade e o magnetismos são conhecidos ha muito tempo, desde a 

antiguidade, com a descoberta do âmbar e da magnetita. O âmbar, quando entra em 

atrito com alguma substância, pode atrair objetos pequenos e leves. Já à magnetita é 

um imã natural que pode atrair objetos de ferro e, através dela, pode ser criado outros 

imãs. (GASPAR, 2006). 

Segundo Ferreira (1975) o âmbar, mostrado na figura 2.1, é: 
 
 

Uma resina fóssil, proveniente de uma espécie extinta de pinheiro do 

período terciário, sólida, amarelo-pálida ou acastanhada, transparente ou opaca, 

utilizada na fabricação de vários objetos. 

 

Figura 2.1. - Pedra Âmbar 
 

Fonte: http://www.cristaisaquarius.com.br/comprar-pedra-a-d/aa-an/ambar 
 
 

Por ser uma resina fóssil de um tipo de pinheiro. Algumas lojas vendem-na com 

insetos fossilizados dentro como mostra a figura 2.2. 
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Figura 2.2. - Âmbar com aranha fossilizada. 
 

Fonte: http://tendimag.com/2015/01/24/ambar-que-te-quero-ambar/ 
 
 

O primeiro a fazer essa descoberta foi Thales de Mileto, que viveu entre 634 A.C e 

548 A.C.. 

[...] Ele notou que ao esfregar um pedaço de âmbar a um pedaço de lã, o 

mesmo ganhava propriedades de atração e, deste modo, atraia os pedaços de palha. 

Também descobriu a existência desta mesma propriedade do âmbar em uma pedra 

encontrada na Magnésia, sendo que a diferença entre elas seria de que essa pedra 

não precisaria ser atritada para ficar magnetizada. A partir desta descoberta, Thales 

passou a conhecer os efeitos atrativos da pedra da Ásia. 

Segundo estudos, nesta pedra há um tipo de óxido de ferro, a qual foi 

batizada de magnetita (figura 2.3), em homenagem ao pastor chamado Magne, que 

percebeu que às pedras grudavam em seu cajado de ferro. (BASSALO, 1996, p. 26) 

 

Figura 2.3. - Pedra Magnetita. 
 

Fonte: http://www.geology.neab.net/locality/bastnas.htm 
 
 

De acordo com Rocha (2002), a história do eletromagnetismo teve quatro pontos de 

suma importância que, apresentaremos em seguida em ordem cronológica. 
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O primeiro fato foi a do efeito magnético da corrente elétrica: 
 
 

...devido ao Físico dinamarquês Hans C. Oersted, em 1820. Sua importância está, 

não só nas aplicações tecnológicas que se seguiram à sua descoberta, mas, 

principalmente, pelo enorme avanço conceitual que ela significou. Neste mesmo 

ano, os franceses Dominique F. Arago e JosephL. Gay-Lussac inventaram o 

eletroímã, que nada mais é que uma aplicação tecnológica dos resultados obtidos por 

Oersted e que hoje é usado em campainhas, guindastes, alto-falantes, receptores 

telefônicos, etc. (ROCHA, 2002, p.186). 

 

O segundo fato foi à descoberta do surgimento de uma força magnética sobre um fio 

condutor atravessado por uma corrente, imerso num campo magnético: 

 
 

Ainda em 1820 foi descoberto um outro fenômeno básico relacionado ao 

eletromagnetismo, o qual hoje pode ser enunciado da seguinte forma: surgirá uma 

força sobre um condutor imerso num campo magnético, toda vez que por ele passar 

uma corrente elétrica. Este fenômeno é a base de funcionamento do motor elétrico, 

inventado pelo Físico inglês Michael Faraday. O motor elétrico é usado em qualquer 

dispositivo que transforme energia elétrica em energia mecânica, como é o caso do 

liquidificador, da furadeira e do galvanômetro de bobina móvel. (ROCHA, 2002, 

p.186). 

 

O terceiro fato foi à indução eletromagnética: 
 

 
...indução eletromagnética, isto é, a produção de corrente elétrica em um circuito, a 

partir de efeitos magnéticos é outra contribuição importante para o avanço do 

conhecimento científico e tecnológico. O gerador mecânico de eletricidade, 

inventado por Faraday, em 1831, é a aplicação mais conhecida deste fenômeno. Ele 

é usado nas usinas hidrelétricas para gerar energia, a qual é utilizada, por exemplo, 

no consumo doméstico. Este dispositivo transforma energia mecânica em energia 

elétrica. (ROCHA, 2002, p.186). 

 

E o quarto importante fato foi à descoberta das ondas eletromagnéticas: 
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Previstas teoricamente pelo físico escocês James C. Maxwell, por volta de 

1861, e verificadas experimentalmente em 1887, pelo Físico alemão Heinrich Hertz. 

Hoje, ondas de natureza semelhante àquelas obtidas por Hertz são emitidas, por 

exemplo, pelas antenas das emissoras de televisão e são captadas pelas antenas dos 

aparelhos de TV, em nossas casas. (ROCHA, 2002, p.186). 

 

William Gilbert, em 1600, descobre que inúmeros materiais possuem a mesma 

propriedade do âmbar. Ele os denominou de “eléctrica”. Com base nas suas experiências 

sobre os materiais e o magnetismo, Gilbert publica a obra “Livro Demagnete Magneticisque 

Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Sobre os Imãs e Corpos Magnéticos e sobre o 

Grande Imã, a Terra)”, mostrado na figura 2.4, onde é descrito que outros materiais também 

podem ser eletrizados pelo atrito, como o vidro, o enxofre e o lacre. Gilbert (1978) afirma 

que: 

 
Os gregos chamam esta substancia [elétron ou âmbar], pois, 

quando aquecida pelo atrito, ela atrai para si debulho [cascas de sementes, grãos 

triturados]; [...] Estes vários corpos (elétricos) atraem para si não apenas palhas e 

debulho, mas todos os metais, madeira, folhas, pedras, terras, até mesmo água e 

óleo; em resumo, todas as coisas que afetam os nossos sentidos e são sólidas: 

contudo, somos informados [por vários autores antigos] que ele [o âmbar] não atrai 

nada, exceto palha e gravetos. (Gilbert1978, pag. 27). 

 

Figura 2.4. - Livro Demagnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete 

Tellure. 
 

Fonte: http://www.new-science-theory.com/william-gilbert.php 
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No ramo do magnetismo, ainda na mesma obra, Gilbert desenvolveu trabalhos sobre o 

campo magnético terrestre, sendo que na época, já se sabia que ao quebrar um imã, obtinham- 

se dois outros imãs, cada qual com um polo sul e norte. Para o inglês a Terra era um imenso 

imã cujos polos magnéticos coincidiam com os geográficos, chegando a construir uma espécie 

de maquete do planeta com um imã esférico, simulando as montanhas e posicionando 

bússolas para analisar as suas orientações. Através do magnetismo, o próprio Gilbert também 

tentou explicar o movimento dos planetas. 

Em 1687, Isaac Newton (1642-1727) incluiu a ação e reação como um dos 

fundamentos de toda a física. Em sua obra, Newton (NEWTON, 1990, pag. 16) afirma que “a 

toda ação há sempre oposta uma reação igual ou ações mutuas de dois corpos um sobre o 

outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas”. 

Segundo Bassalo (1996), Otto Von Guericke, notável por seus estudos sobre o vácuo e 

a eletrostática, em 1672, descobriu que usando o enxofre poderia gerar eletricidade conforme 

descreve o autor: 

 
Ele pegou uma grande quantidade de enxofre e os colocou num frasco redondo de 

vidro e o aqueceu derretendo o enxofre. Foi adicionando mais e mais enxofre, até 

que o frasco ficou cheio. Então atravessou o enxofre com uma manivela de madeira 

e o deixou esfriar. O enxofre endureceu, formando uma sólida bola amarela e a 

colocou num suporte de madeira (figura 2.5). Podia girá-la usando a manivela. Se 

pusesse a outra mão sobre a bola de enxofre enquanto girasse, a fricção a encheria 

de eletricidade. A bola de enxofre provocava altos estalos quando “carregada”, 

provocava fagulhas brilhantes, visíveis mesmo à luz do dia. (BASSALO, 1996, p. 

45). 

 

Figura 2.5. - Otto von Guericke e seu gerador eletrostático. 
 

Fonte: http://comandoseletricosii.blogspot.com.br/2016_07_01_archive.html 
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Em 1746, na cidade de Leyden, Musschenbroek e o seu aluno Andreas Cunaeus 

descobriram a possibilidade de armazenar energia numa garrafa cheia de água, onde estava 

mergulhada uma haste de bronze; a mão do experimentador fechava o circuito, conforme 

mostra a figura 2.6. O dispositivo servia para armazenar cargas elétricas, foi o primeiro 

capacitor elétrico. Conhecido na época como “acumulador de cargas”. Logo mais Nollet deu o 

nome de garrafa de Leyden. 

 
Figura 2.6. - Garrafa de Leyden. 

 

http://instalacoeseletricasii.blogspot.com.br/2013/01/historia-da-eletricidade.html 
 
 

Franklin observando as faíscas geradas pelos experimentos de Otto, a assemelhou aos 

raios gerados durante as tempestades e então resolveu realizar uma experiência um tanto 

arriscada, em 15 de junho de 1752, fazendo uma pipa com um objeto de ferro preso a ela, 

como mostra a figura 2.7. Fazendo-a voar durante uma tempestade, induzia descargas 

elétricas sobre a pipa, que quando atingida fazia pular faíscas da chave para a haste, como 

mostra a figura 2.8. Através dessa descoberta, pode-se provar que o relâmpago é um 

fenômeno elétrico e, posteriormente, foi criado o para-raios (BASSALO, 1996). 
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Figura 2.7. - Pipa de Franklin. 
 

Fonte: http://prof-cassiofernando.blogspot.com.br/2010/09/ benjamin- 

franklin-cientista-politico-e.html 

 

Figura 2.8. - Pipa de Franklin – Explicação detalhada. 
 

Fonte: http://pit935.blogspot.com.br/2013/06/eventos-em-destaque-no-dia-15-de- 

junho.html 

Os fenômenos eletromagnéticos são produzidos por cargas elétricas em movimento. A 

força eletromagnética ocorre quando há uma interação entre dois corpos que possuem cargas 

elétricas ou estão magnetizados. 

Em 1785, Charles Augustin de Coulomb formulou a lei conhecida como lei de 

Coulomb. Ele descobriu através de um experimento com uma balança de torção que a 

interação entre partículas eletrizadas que possuem a mesma carga se repele, mas quando as 

cargas são opostas elas se atraem. Essa teoria foi fundamental para o avanço do 

eletromagnetismo. (GASPAR, 2006). 
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Em 1800 o físico italiano Alessandro Giuseppe Antônio Anastásio Volta 

(1745 – 1827), apaixonado por assuntos sobre eletricidade, desenvolveu a pilha 

voltaica (figura 2.9), provando a Galvani, seu amigo, que a corrente elétrica não 

estava nos seres vivos. Nessas experiências, idealizou uma série de recipientes 

contendo salmoura, nos quais mergulhou placas de zinco e cobre e, ao ligá-las 

através de arcos metálicos, conseguiu produzir uma corrente elétrica contínua. 

(BASSALO, 1996, p. 308-309) 

 
Figura 2.9. - Pilha de Volta. 

 

Fonte: http://vivaldiagem.blogspot.com.br/2013/04/do-ambar-pilha-voltaica.html 
 
 

Em 1820 foi descoberta a relação da eletricidade com o magnetismo. Hans Christian 

Oersted percebeu em uma de suas aulas que uma corrente elétrica, quando passada em um fio, 

gerava um campo magnético ao seu redor. Essa descoberta deu origem ao desenvolvimento de 

motores e outros objetos que poderiam se movimentar por meio da eletricidade. A informação 

se espalhou e outros cientistas começaram a desenvolver novos experimentos, como André 

Marie Ampère, um matemático francês: 

 
Em 1825, Ampère preparou um trabalho intitulado Memória sobre a Teoria dos 

fenômenos Eletrodinâmicos Unicamente deduzidos da experiência, no qual registrou 

novas experiências realizadas sobre o efeito magnético da corrente elétrica, obtendo 

resultados importantes como, por exemplo, a ação do campo magnético terrestre 

sobre as correntes elétricas. Para medir tal efeito, construiu um aparelho baseado na 

deflexão da agulha magnética, denominando-o galvanômetro (figura 2.10). Por outro 

lado, para indicar a direção que tomaria uma agulha imantada colocada nas 

proximidades de um fio condutor, Ampère idealizou uma regra, hoje conhecida 

como regra da mão direita de Ampère. Assim Ampère foi desenvolvendo a cada 

semana um trabalho sobre suas pesquisas e logo fundou e batizou a eletrodinâmica, 
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que hoje chamamos eletromagnetismo. Formulou a Lei de Ampère, que descreve 

matematicamente a força magnética entre correntes elétricas. (BASSALO, 1996, p. 

313,8). 

Figura 2.10. – Galvanômetro. 
 

Fonte: http://www.mostolesmuseo.com/maquinas_cientificas/09galvanometros.htm 
 

E o físico alemão Georg Simon Ohm, criador da lei de Ohm. 
 
 

Os efeitos magnéticos das correntes elétricas agora forneciam meios para se medir 

suas intensidades e em 1826, o físico matemático Georg Simon Ohm (1787 - 1854) 

usou estes fatos para se separar os conceitos de força eletromotriz, gradiente de 

potencial e de intensidade de corrente elétrica e derivou a lei que leva seu nome e 

que estabelece a proporcionalidade entre a diferença de potencial em um condutor e 

a corrente elétrica produzida (BASSALO, 1996, p. 317,9). 

 

“O matemático italiano Girolano Gardano (1501 – 1576) foi um dos primeiros 

cientistas a fazer a diferença entre os fenômenos elétricos e magnéticos”. (BASSALO, 1996, 

p. 119). Mais tarde surge Michael Faraday, físico inglês, que descobriu onze anos após a 

descoberta de Oersted, que quando colocado um campo magnético ao redor de um fio 

condutor é gerada uma corrente nesse fio: 

 
Em 1831 enrolou duas espiras de fio em torno de um anel de ferro e observou que a 

corrente exercia uma ação para trás que correspondia a sua ação magnética. Quando 

ele criou uma corrente elétrica na primeira espira, um pulso de corrente surgiu na 

segunda espira no instante em que o circuito foi fechado e novamente quando o 

circuito foi aberto, porém no sentido contrário. Assim esta ligação entre campo 

magnético e campo elétrico produzido é hoje chamada de Lei de Indução de 

Faraday. (BASSALO, 1996, p. 119) 
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Figura 2.11. - Experimento de Faraday. 
 

Fonte:http://tec1projeto.blogspot.com.br/p/inducao-eletromagnetica.html 
 
 

Conforme mostrado na figura 2.11, a pilha (bateria) é utilizada como fonte elétrica 

sendo que quando ligado a chave, passa uma corrente pela primeira bobina (A) e 

movimentava o Galvanômetro (C) e quando a chave era desligada o Galvanômetro voltava a 

zero e ao ligá-lo novamente a corrente era inversa. 

O professor americano Joseph Henry também havia chegado a essa conclusão e foi 

considerado o descobridor deste efeito, por ter descoberto a força eletromotriz de 

autoindução. Henry produziu o primeiro telégrafo eletromagnético, que foi aperfeiçoado por 

Werner Von Siemens e Samuel Morse, como se observa nas figuras 2.12. e 2.13. (KERDNA, 

online). 

 
Figura 2.12. - Interruptor do Telegrafo de Morse. 

 

Fonte: http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/ 
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Figura 2.13. - Receptor do Telegrafo de Morse. 
 

http://eltamiz.com/2008/10/05/inventos-ingeniosos-el-telegrafo-electrico/ 
 
 

Mais tarde, em 1872, o francês Jean Maurice Émile Buador aprimorou o invento, 

desenvolvendo um método de divisão da mensagem em vários canais. 

As aplicações do eletromagnetismo revolucionaram toda a tecnologia industrial. 

Iluminação, transportes, computação, entretenimento, etc. (Também ondas eletromagnéticas 

rádio, radar, televisão) são empregadas em todos os nossos sistemas de comunicação. 

(NUSSENZVEIG, 2003). 
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2.1 CRONOLOGIA DO ELETROMAGNETISMO. 
 
 

A história da eletricidade e do magnetismo, posteriormente eletromagnetismo é bem 

ampla, para facilitar a visualização de sua evolução, segue um breve cronograma histórico. 

Podemos analisar como a evolução cientifica caminha lentamente e de forma não linear, 

sendo um estudo cientifico iniciado muitas vezes com base em estudos anteriores por vezes 

atravessa séculos em inercia ate que desperte o interesse em outro individuo para que assim 

seja retomado o desenvolvimento e/ou aprimoramento de tal conhecimento. 

 
 

TABELA CRONOLÓGICA DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO 

ELETROMAGNETISMO. 

ANO DESCOBRIDOR FATOS 

Sécul 

o I a.C. 
China 

Bússola magnética e usada como 

dispositivo de navegação. 

600 

a.C. 

 
Tales de Mileto 

Descobre que o âmbar atritado atrai 

pequenos objetos e, a magnetita, um tipo de 

pedra, atraı pedaços de ferro. 

 
1600 

 
 

William Gilbert 

Descobre que a terra é um imã 

permanente. 

Primeiro usar o termo Eletricidade. 

1621 
Willebrord van 

Roijen Snell 
Elaborou a lei da refração. 

1637 Rene Descartes Publica livro que trata da óptica. 

1660 Otto Von Guerick Inventa a máquina eletrostática 

1666 Isaac Newton 
Descobre decomposição da luz branca nas 

cores do arco-íris. 

1667 Galileu Galilei 
Deduz que a luz é 10 vezes mais rápida 

que o som. 

1675 
Ole Christensen 

Roemer 

Conclui que a velocidade da luz é 

aproximadamente 200.000km/s 
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1729 Stephen Gray 
Distingue materiais condutores e não- 

condutores. 

 
1730 

Charles Francis 

DuFay 

Teoria dos dois fluidos. 

Descobre eletricidade positiva e negativa 

 
1744 

Pieter van 

Musschenbroeck 

Inventa a garrafa de Leyden, que foi o 

primeiro capacitor elétrico. 

 
 

1747 

 
 

Benjamin Franklin 

Descobre que os raios são fontes de 

eletricidade. 

Princípio da conservação de cargas 

Elétricas 

1750 John Michell 
Publicou A Treatise on Artificial 

Magnets. 

1752 Benjamin Franklin 
Inventa o para-raios e mostra que o 

relâmpago é um fenômeno elétrico. 

 
 

1759 

 
Franz Ulrich Maria 

Theodor Aepinus 

Publicou “entamen theoria e 

electricitatiset magnetism”. Foi o primeiro a 

aplicar matemática na teoria da eletricidade e 

magnetismo. 

1767 Joseph Priestley Descobriu o oxigênio 

 
1772 

 
Henry Cavendish 

Publicou “An Attempt to Explain some of 

the Principal Phenomena of Electricity, by Means 

of an Elastic Fluid”. 

 
1775 

Alessandro 

Guiseppe Antonio 

Anastasio Volta 

 
Inventou um eletrômeno. 

1780 Luigi Galvani 
Estudos de correntes elétricas produzidas 

por ação química, além da eletricidade estática. 

1785 
Charles Augustin de 

Coulomb 
Lei do inverso do quadrado da distancia. 
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1796 

 
 

Alessandro 

Guiseppe Antonio 

Anastasio Volta 

Construção da primeira pilha utilizando 

discos de cobre e zinco, separados por material 

com solução acida, que ficou conhecida como 

“pilha de Volta”. 

Nos anos seguintes a primeira bateria 

elétrica. 

1800 
Charles Augustin 

Coulumb 
Surge a Lei de Coulumb. 

 
1812 

Simeon-Denis 

Poisson 

Formulou o conceito de carga 

macroscópica neutra como um estado natural da 

matéria. 

1814 
Augustin Jean 

Fresnel 

Descobre o fenômeno de interferência da 

luz - teoria ondulatória. 

 
1820 

Hans Christian 

Orested 

Descobriu a deflexão da agulha de uma 

bussola importante ligação entre a eletricidade e 

o magnetismo. 

 
 

1820 

 
Jean-Baptiste Biot e 

Felix Savart 

Deduziram a formula para o efeito da 

forca magnética produzida por um pequeno 

segmento de um fio percorrido por corrente 

elétrica. 

 
1820 

André Marie 

Ampère 

Forças de atração e repulsão dos 

condutores percorridos pelas correntes elétricas. 

Inventor do solenoide. 

1822 
Dominique Fraçois 

Jean Arago e Joseph Louis 
Descobrem o primeiro eletroímã. 

 
1826 

André Marie 

Ampère 

Elabora a formula matemática do 

eletromagnetismo, conhecida como “lei 

Ampere”. 
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1830 Joseph Henry 
Indução eletromagnética e a conversão do 

magnetismo em eletricidade. 

 
1832 

Johann Carl 

Friedrich Gauss 

Expressa o Teorema de Green sem prova. 

Reformulou a lei de Coulomb numa 

forma mais geral. 

1833 
Wilhelm Weber e 

Karl Gauss 

Desenvolvem o primeiro telégrafo eletro 

magnético. 

 
1833 

 
Michael Faraday 

Estabeleceu as leis da eletrólise, da 

capacitância elétrica e inventou o motor elétrico, 

o dínamo e o transformador. 

 
1835 

Johann Carl 

Friedrich Gauss 

Formulou a separação das leis da 

eletrostática e da eletrodinâmica, e inclui a “lei de 

Gauss”. 

 
1838 

 
Michael Faraday 

Explica a indução eletromagnética, 

eletroquímica e formula sua noção de linhas de 

força. 

 
1839 

Wilhelm Eduard 

Weber e Johann Carl 

Friedrich Gauss 

Teoria do potencial para o magnetismo da 

terra. 

 
1842 

 
William Thomson 

Escreveu o artigo, “On the uniform 

motion of heat and its connection with the 

mathematical theory of electricity”. 

 

 
1845 

 

 
Michael Faraday 

Plano de polarização de um feixe de luz 

gira quando o feixe atravessava o vidro numa 

direção paralela às linhas de um campo 

magnético externo. 

 
 

1827 

 
 

Georg Simon Ohm 

Formulou a relação entre a corrente 

elétrica devido a uma forca eletromotriz e a 

resistência elétrica. Mais conhecida como a “lei 

de Ohm”. 
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1856 

Wilhelm Eduard 

Weber e R. Kohlrausch 

Relação entre o eletromagnetismo e 

a ó́ptica ficou evidente. 

1860– 

1864 

James Clerk 

Maxwell 

Desenvolveu as equações fundamentais 

do eletro magnetismo-Leis de Maxwell. 
 

1875 
Alexander Graham 

Bell 
Inventou o primeiro telefone. 

1880 Thomas Edison 
Desenvolveu a lâmpada elétrica 

incandescente. 

 

1882 

 

Thomas Edison 

Projetou e construiu as primeiras usinas. 

geradoras, uma em Londres e duas nos Estados 

Unidos. 

1892– 

1904 

Hendrik Antoon 

Lorentz 

Formulou as equações para partículas 

carregadas em movimento. 

1887 Heinrich Hertz 
Constrói sistema que gera ondas 

eletromagnéticas nas frequências de rádio. 

 
1890 

 
Nikola Tesla 

Inventa motor elétrico de corrente 

alternada. A energia trifásica que passou a ser 

utilizada em 1896. 

1895 Wilhelm Roentgen Descoberta dos raios-X e da radiação. 

1897 
Joseph John 

Thomson 
O elétron e descoberto. 

1905 Albert Einstein 
Explica efeito fotoelétrico descoberto por 

Hertz em 1887. 

1909 
Robert Andrews 

Millikana 
Carga elétrica e quantizada. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 
 
 
 

A eletrostática é parte da física que estuda os diversos comportamentos das cargas 

elétricas e seus fenômenos, além das interações atrativas e repulsivas entre essas cargas é 

necessário saber das suas propriedades para entendermos. 

A eletrodinâmica está completamente ligada ao dia a dia das pessoas. Com a rotina 

acelerada, às vezes não paramos para pensar como as coisas mais simples funcionam: ligar a 

televisão, usar o computador ou colocar algum alimento na geladeira. 

 
 
 

3.1 ELETRIZAÇÃO. 

 
O processo de eletrização acontece quando um corpo considerado neutro (que tem o 

mesmo número de cargas positivas e negativas) sofre uma alteração e os números semelhantes 

de cargas passam a ser diferentes, pode acontecer de três formas distintas: a eletrização por 

contato, a eletrização por indução e a eletrização por atrito. 

A eletrização por contato ocorre quando dois corpos condutores entram em contato e 

como resultado os dois corpos ficam com o mesmo sinal de cargas. Essa eletrização acontece 

porque no contato entre dois corpos condutores as cargas elétricas presentes neles passam a se 

dividir para que o potencial elétrico entre eles se igualem. Para que isso ocorra é preciso que 

pelo o menos um dos corpos condutores esteja eletricamente carregado. 

A eletrização por indução ocorre quando um corpo carregado eletricamente se 

aproxima de um corpo condutor. Nesse tipo de eletrização, o corpo que carregado 

eletricamente é chamado de “indutor” e o corpo condutor é chamado de corpo induzido. Já 

a aproximação entre corpos ocorre a “polarização”, que acontece no momento de separação 

das cargas do corpo induzido em razão da presença do corpo indutor no processo. 

A eletrização por atrito é dado pela geração de energia manifestada no atrito entre dois 

corpos. Nessa geração de energia os elétrons saem de um corpo e são retidos pelo outro 

corpo. 

As cargas elétricas definem as conexões eletromagnéticas dos corpos elétricos. Essas 

cargas são propriedades dos elétrons, dos prótons, das massas, entre outras matérias, as 

diferentes se atraem e as idênticas se repulsam. Quando existem em um corpo cargas elétricas 
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positivas e negativas, ele é considerado eletricamente neutro, a carga elétrica é dada pela 

fórmula: Q= n.e 

Sendo: Q = valor da carga elétrica, n = a quantidade de elétrons encontrado em um corpo, e = 

carga elementar 

 
 
 

3.2 FORÇA ELÉTRICA. 

 
A força elétrica é calculada através da fórmula: F = k0. (q1.q2)/d² 

Sendo: F = força elétrica, K0 = constante eletrostática do vácuo (k0 = 9,0.109 N.m²/C²), q1 e 

q2 =  as cargas elétricas 1 e 2, d2= a distância entre as cargas elétricas 1 e 2. 

 

 
3.3 CAMPO ELÉTRICO. 

 
A influência que as cargas elétricas executam nos seus arredores é chamada de campo 

elétrico. O processo do  campo elétrico está ligado a atividade das cargas elétricas. Esse 

processo é medido através da seguinte fórmula: E = F/lql 

Onde: E = campo elétrico, F = força elétrica, q = carga elétrica da equação. 
 
 

3.4 LINHAS DE FORÇA. 
 
 

Para visualizar o campo elétrico, utiliza-se um artifício denominado linhas de força. As 

linhas de força são uma construção geométrica que permite entender a direção e o sentido do 

campo elétrico mais facilmente. Elas são construídas de forma que o campo elétrico é 

sempre tangente às linhas. 
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Figura 3.4.1. - Linhas de Força 
 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/forca-magnetica/ 
 
 

As linhas de força do campo elétrico de duas cargas de sinais iguais estão 

representadas no esquema abaixo: 

 
Figura 3.4.2. - Linhas de força com cargas de sinal igual. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/forca-magnetica/ 
 
 

As linhas de força do campo elétrico produzidas por duas cargas de sinais diferentes 

estão esquematizadas a seguir: 

 
Figura 3.4.3. - Linhas de força com cargas de sinal diferentes. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/forca-magnetica/ 
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3.5 POTENCIAL ELÉTRICO. 

 
A quantidade de energia que é gerada através de um campo elétrico é medida a partir do 

cálculo do potencial elétrico. A fórmula para esse cálculo o potencial elétrico é a seguinte: V 

= Ep/Q 

Onde: V = corresponde ao potencial elétrico, Ep = energia potencial, Q = carga elétrica. 

A energia potencial elétrica ocorre a partir da energia que é gerada da fixação a uma 

distância entre duas ou mais cargas. Para calcular a energia potencial elétrica usa-se: EP = K0 . 

q1 q2/d 

Sendo: EP = Energia potencial, K0 = constante eletrostática do vácuo (k0 = 9,0.109 N.m²/C²), 

q1 e q2 = as cargas elétricas 1 e 2, d = distância. 

 
 

3.6 CORRENTE ELÉTRICA. 
 
 

A corrente elétrica está presente no dia a dia das pessoas. É ela que permite ligar os 

aparelhos domésticos, acender a luz e até enviar mensagens via celular. Isso acontece porque 

o movimento ordenado de carga elétrica envia energia de um ponto para o outro a partir de 

um portador. Corrente elétrica pode ser definida, então, como o fluxo de carga dentro de um 

condutor quando as extremidades apresentam diferença de potencial elétrico. 

Para que os elétrons de um fio comecem a se mover ordenadamente é necessário um 

gerador que são, por exemplo, as pilhas e baterias. Estes condutores apresentam dois polos, o 

positivo e negativo, o que gera uma diferença de potencial elétrico (ddp). Quando o fio 

condutor é ligado entre esses polos, os elétrons passam a se deslocar para o polo positivo. Isso 

acontece porque os sinais opostos se atraem. 

É necessário compreender que a corrente elétrica apresenta dois sentidos: o sentido 

real da corrente elétrica, que se move em direção oposta ao campo elétrico, e o sentido 

convencional da corrente, que se movimenta na direção contrária. Sendo este último o mais 

usado. 

A   natureza    é    rica    em    diversos    tipos    de    materiais,    alguns    compostos 

de átomos e elétrons livres. De acordo com a eletrodinâmica, os elétrons livres formam 

a corrente elétrica. Ao receberem carga através de um gerador de energia, eles se 
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movimentam e seguem um sentido comum. Esse fenômeno denomina-se corrente elétrica e 

acontece por exemplo, com as pilhas. 

As cargas elétricas possuem potenciais diferentes. O movimento delas permite que 

atinjam potencial mais alto ou mais baixo, formando uma corrente. A intensidade da corrente 

é medida com a seguinte fórmula: I = Q/∆t 

Onde: I = intensidade da corrente, Q = carga elétrica, ∆t = é o intervalo de tempo. 

Pelo Sistema Internacional de Medidas (SI) existe uma base para os prefixos:  I = 

ampère (A), Q = coulomb (C), ∆t = segundo (s). 

Dentro da eletrodinâmica é destacado o circuito elétrico, sistema que reúne elementos 

capazes de construir um caminho para que a corrente elétrica tenha passagem isolada. No 

percurso desse circuito estão os resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de 

transmissão e interruptores. Em um circuito elétrico são observados dois tipos de correntes 

elétricas: contínua e alternada. A corrente contínua é aquela que tem sempre o mesmo 

sentido. A corrente alternada o sentido sofre inversões de forma periódica. 

Resistores: mais conhecido como resistência, esse dispositivo muito usado na 

eletrônica, atua transformando energia elétrica em energia térmica. Essa transição é 

denominada de efeito joule. De acordo com a eletrodinâmica, esse efeito limita a corrente 

elétrica em um circuito. 

Indutores: esses dispositivos elétricos têm capacidade de reter energia, combinando 

diferentes efeitos da corrente elétrica. Ele atua nos circuitos rejeitando altas frequências. O 

indutor é formado por uma bobina de material, feita com fio de cobre, que conduz 

eletricidade. 

Capacitores: formados por duas placas condutoras de energia que ficam paralelas entre 

si, os capacitores são dispositivos com grande potencial em acumular cargas elétricas. São 

encontrados em geladeiras, liquidificadores e outros eletrodomésticos que não possuem 

corrente elétrica contínua. 

Diodos: São os elementos classificados mais simples da eletrônica, que servem de 

base para os circuitos. É composto por materiais isolantes que se tornam condutores e 

possibilitam ao diodo transportar corrente elétrica. 

Linhas de transmissão: possibilitam a passagem de energia eletromagnética de forma 

guiada. Essa energia flui de fonte geradora, por exemplo, as pilhas e baterias, para uma carga 

consumidora que vai usufruir. Essas transmissões acontecem por cabo coaxial ou fios que 
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podem ser paralelos ou torcidos. 

Interruptores: servem para ligar e desligar aparelhos, e também lâmpadas, atividades 

realizadas diariamente. O interruptor age fechando o circuito elétrico. 

A intensidade da carga elétrica (i) determina a quantidade de carga elétrica (Q) que 

atravessa um fio condutor em determinado tempo (t). Sendo que a unidade de medida 

utilizada é dada em ampère (A). Então é possível saber a intensidade pela fórmula : I = Q / t 

Onde: a quantidade de carga (Q), por sua vez, é calculada multiplicando o número de 
 elétrons (n) que passa pelo fio da carga elementar (e). Assim: Q = n . e . 

Corrente contínua (CC): são todas as correntes elétricas com sentido e intensidade 

constantes em relação ao tempo. Apresentam diferença de potencial contínua e são geradas 

por pilhas ou baterias. 

Corrente alterada (CA): são as correntes que mudam de intensidade e de sentido 

periodicamente. Apresentam diferença de potencial alterada. São geradas nas usinas e podem 

ser encontradas em tomadas. 

Os fios elétricos conduzem a eletricidade, mas a carga elétrica pode ser afetada 

dependendo do material em que o fio é feito. O fio ideal, por exemplo, não apresenta 

resistência e não interfere na corrente. O fio real, por sua vez, apresenta resistência à 

passagem da corrente por colisões constantes entre elétrons e átomos do material do fio o que 

gera calor. Esse processo é denominado efeito Joule. Já os resistores são os materiais que têm 

a função de oferecer resistência a um circuito. 

Os condutores são materiais capazes de transmitir calor ou eletricidade, ou seja, 

permitem a passagem de uma corrente elétrica. Eles são classificados em três categorias: 

Metálicos: os elétrons presentes nas estruturas dos materiais metálicos são livres e com 

ligações fracas do núcleo do átomo. Assim, a energia é espalhada de forma mais rápida; 

Eletrolíticos: são encontrados em soluções de ácido ou sais presentes em água. Os 

portadores de carga são os íons positivos e negativos (cátions e ânions) e movimentam-se em 

sentidos opostos; 

Gasosos: permitem a condutividade pela movimentação em sentido oposto dos cátions 

e ânions. 
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3.7 DIFERENÇA DE POTENCIAL. 
 
 

A diferença de potencial (d.d.p.), também chamada de tensão, é definida como o 

trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B, quando 

imersa em um campo elétrico. 

Quando existe uma certa diferença de potencial entre dois pontos e ligamos esses 

pontos através de um fio condutor, no seu interior irá surgir um movimento ordenado de 

cargas. 

Este movimento é chamado de corrente elétrica. Portanto, para que um condutor seja 

percorrido por uma corrente é necessário que exista uma diferença de potencial entre seus 

pontos. 

Para que um aparelho elétrico funcione, é preciso que exista uma d.d.p. entre seus 

terminais. Normalmente, nestes equipamentos é indicado o valor da tensão que devem ser 

ligados. 

A unidade de medida da d.d.p. é o Volts, em homenagem ao físico italiano Alessandro 

Volta (1745-1827) inventor da pilha elétrica. Os equipamentos que medem a tensão são 

chamados de voltímetros. 

A d.d.p. pode ser calculada a partir da seguinte fórmula: U = VA – VB = TAB/q 

Onde: U: diferença de potencial , VA: potencial no ponto A , VB: potencial no ponto B, TAB: 

trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de um ponto A para um ponto B, q: carga 

elétrica. 

Os dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em energia térmica são 

chamados de resistores. Quando a razão entre a d.d.p. dos terminais de um resistor e a 

corrente que o atravessa for um valor constante, esse resistor é chamado de ôhmico. 

A primeira lei de Ohm diz que em um condutor ôhmico a uma temperatura constante, 

a intensidade da corrente elétrica (i) é proporcional à diferença de um potencial (ddp) aplicado 

nos terminais. 

A fórmula utilizada será então: U = R . I 

Em que: R= resistência, medida em Ohm (O), U= diferença de potencial (d.d.p.), dado em 

Volts (V), I= intensidade da corrente elétrica, dada em Ampére (A). 

A segunda lei de Ohm indica que a resistência elétrica de um material é diretamente 

proporcional ao comprimento e inversamente proporcional a área de seção transversal. 
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A fórmula representa que essa lei é: R = P.L / A. 
Neste caso, R: resistência (O), P: resistividade do condutor (O.m), L: comprimento, 
dado em  m, A: área de secção transversal, dada em mm². 

 

3.8 FORÇA MAGNÉTICA. 
 

A força magnética resulta da força eletromagnética, essa força só afeta as cargas que se 

movem, uma das quatro forças fundamentais da natureza. Ela depende da interação entre as 

partículas em um campo magnético. Esse campo de magnetismo é criado pelos ímãs. 

Os ímãs são constituídos de dois polos, norte e sul, a força resultante da aproximação dos 

polos pode ser repulsiva ou de atração. Quando dois objetos com carga se movimentam no 

mesmo sentido, a força magnética entre eles é de atração. Quando esses objetos com cargas se 

movimentam em direção oposta, eles se repelem. 

A medida da força da força entre esses objetos depende da quantidade de carga em 

movimento em cada um dos objetos e a distância entre eles. Já a direção da força vai depender 

das direções referentes ao movimento da carga. 

Para achar a força magnética presente nos objetos, existe uma equação. Ela depende 

de algumas variantes: Quantidade fixa de carga (q), Velocidade constante (v), Campo 

Magnético uniforme (B). 

A força magnética sempre será perpendicular (quando dois objetos fazem um ângulo 

de noventa graus) aos vetores de velocidade do corpo e do campo magnético. Ela é 

uma grandeza vetorial constituída de direção, sentido e módulo. Para calcular a intensidade da 

força magnética, embora sejam confundidas, as forças elétricas e magnéticas se diferem 

muito. Para a força elétrica agir, ela precisa entrar em uma região onde há um campo elétrico. 

Já o campo magnético não age sobre cargas elétricas paradas, as cargas precisam estar em 

movimento. Se a carga elétrica não estiver em movimento, não há força magnética. 

Para que a força magnética seja produzida é preciso lançar a carga na direção de uma 

determinada área onde há o campo magnético, e imprimir uma velocidade nessa carga. 

A força será proporcional ao valor da carga (q), ao módulo (tamanho) do campo 

magnético (b) e a velocidade (v) com que a carga se move. Quando são perpendiculares entre 

si,       a       fórmula       da       força       magnética       fica       assim:       F       =       q.v.B. 

No qual: F = força magnética, q = módulo da carga elétrica, V = velocidade da carga, B = 

campo magnético. 
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Quando a direção da velocidade formar um ângulo, utiliza-se a  fórmula: F = 

q.v.B. sen (a). 

Onde: sen (a) = ângulo entre o vetor de velocidade e o campo magnético. 

No sistema internacional (SI), a unidade de medida para a força magnética é o Newton(N). 

Quando a direção da velocidade e do campo for a mesma a força vai ser nula. Porque o 

ângulo vai ser igual a zero. Substituindo na equação teríamos: F = q.v.B. sen 0, F = 0. 

Todas as vezes em que a partícula fizer o movimento retilíneo uniforme na mesma 

direção    do     campo     magnético,     a     força     magnética     será     igual     a     zero. 

Mas, nos outros casos, quando a partícula for lançada de forma perpendicular, fazendo o 

ângulo     de     90º,     a     equação     fica     dessa     forma:     F     =     q.v.B.     sen     90º, 

sen 90º = 1. 

 
 

3.9 CAMPO MAGNÉTICO. 

 
Campo Magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga 

magnética num determinado espaço, onde T, de Tesla é a unidade internacional de campo 

magnético. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a 

massa que, mutuamente, gera os campos elétrico e gravitacional. Como mostrado através da 

figura 3.9.1. de um vetor, um ímã, as linhas de indução partem dos vetores de indução 

magnética e dirigem-se do polo norte para o polo sul. 

 

Figura 3.9.1. – Linhas de campo magnético 
 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/campo-magnetico/ 
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As linhas do campo magnético são tangentes, ou seja, elas não podem ser cortadas. 

Todavia, elas são curvas porque tem origem por mais do que uma massa. Isso porque os ímãs 

são dipolos e os seus polos - norte e sul - não podem ser separados. 

O campo magnético da terra é conhecido como campo geomagnético ou magnetosfera, 

ele surge do seu núcleo externo e pode ser percebido em todo o planeta. Sua descoberta, uma 

das mais antigas, data do século XVI e foi feita por Willian Gilbert (1544-1603). Quando o 

físico reparou que as bússolas apontavam sempre para o norte, concluiu que, tal como um 

ímã, a Terra possuía os polos norte e sul. 

O campo magnético terrestre protege a Terra da radiação solar, como se fosse um 

escudo, e é ele que torna possível viver nesse planeta, é a área em torno do planeta 

influenciado pelo campo de energia que é criado pelo magnetismo do núcleo. Existem 

diversas teorias sobre o campo magnético global. A hipótese mais aceita, no entanto, afirma 

que sua origem acontece no interior da Terra. 

Sendo assim, a formação desse campo está relacionada ao movimento do material 

metálico derretido que se encontra no interior do planeta Terra. Esses deslocamentos são 

responsáveis pela criação das correntes elétricas e o campo magnético terrestre. O norte de 

uma bússola aponta para o norte geográfico da Terra e corresponde ao polo sul magnético 

dela. Já o polo sul da agulha aponta para o sul geográfico da Terra que corresponde ou seu 

norte magnético. 

O magnetismo em torno do planeta trabalha como escudo protetor que agem contra os 

ventos solares que surgem das explosões do sol. Esses ventos enviam uma grande quantidade 

de partículas para o espaço sideral e que chegam até a atmosfera terrestre. Então, se não fosse 

o campo magnético terrestre a vida na Terra seria inviabilizada. Alguns animais como aves e 

minhocas conseguem perceber o campo magnético da Terra e se locomovem por meio dele; O 

eixo do campo magnético tem uma inclinação em relação ao eixo de rotação terrestre; A 

agulha de uma bússola é feita de material magnetizado (imantado) que permite ser 

influenciado pelo polo magnético da Terra. 

 
 

3.10 INTERAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. 
 
 

Quando a interação entre partículas ocorre em razão da existência de cargas 
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elétricas, dizemos que se trata da interação eletromagnética. Nesse caso, a interação ocorre 

por meio da troca de fótons, que são emitidos por uma partícula e rapidamente absorvidos por 

outra. Esse tipo de interação pode ser atrativo ou repulsivo, manifestando-se tanto em escalas 

microscópicas como macroscópicas. 

Podemos encontrar os efeitos da interação eletromagnética em vários fenômenos do 

nosso cotidiano, como é o caso da emissão de raios X e da transmissão de sinais 

eletromagnéticos que ocorrem nas redes de telefonia e de internet. 

A primeira formulação da teoria eletromagnética foi feita por James Clerck Maxwell, 

ainda seguindo os preceitos da Física Clássica. Anos mais tarde ela foi unificada com a Física 

Quântica, formando uma nova área de estudo, a Eletrodinâmica Quântica. 

 
 

3.11 FORÇA ELETROMOTRIZ. 
 
 

Em física, é chamada de força eletromotriz (f.e.m.) a propriedade que qualquer 

dispositivo, especialmente geradores, tem de produzir corrente elétrica em um circuito. Trata- 

se de uma grandeza escalar cuja unidade é o volt, designando a tensão existente nos terminais 

de uma bateria ou gerador elétrico, antes da ligação de qualquer carga. Desse modo, 

conhecendo a f.e.m. de um gerador podemos calcular a energia que ele fornece ao circuito 

durante certo tempo. 

A descoberta de tal propriedade pode ser traçada até o físico italiano Alessandro Volta, 

que no ano de   1796   construiu   o "gerador   elétrico",   capaz   de   produzir cargas 

elétricas contínuas em um considerável intervalo de tempo. Essa construção levou os físicos a 

formularem um novo conceito para uma nova grandeza física, a qual ficou conhecida pelo 

nome de "força eletromotriz". Tal nome, apesar de inadequado, é mantido até hoje por 

tradição, pois à época os conhecimentos sobre a distinção entre força e energia ainda não 

eram aprofundados. O que se sabia sobre eletricidade e geradores químicos ainda era 

insuficiente para que se criasse um nome mais apropriado. 

Em geral a força eletromotriz é representada pelas iniciais f.e.m. ou pela letra E (ou e). 

Sendo W a energia que o gerador fornece ao circuito durante o tempo t, e Q a carga elétrica 

que passa por qualquer secção transversal durante o mesmo tempo, temos, por definição: E = 

W / Q . 
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Sendo: "E" a constante, a energia "W" fornecida pelo gerador é proporcional à carga 

"Q" que ele fornece durante o mesmo tempo. 

Quando se utiliza uma pilha num circuito como o da lanterna, a energia química da 

pilha é transformada em energia elétrica. Durante o processo, a pilha fica aquecida, o que 

significa que nem toda sua energia química foi transformada em elétrica, pois houve 

dissipação por efeito Joule. O mesmo acontece com os outros tipos de geradores, inclusive os 

utilizados em usinas. A potência não-elétrica (isto é, mecânica, química, radiante ou luminosa 

etc.) que o gerador recebe para ser colocado em funcionamento (potência recebida: Pr) é 

transformada em potência elétrica, que então é cedida ao circuito (potência elétrica 

cedida:(Pc). No entanto, a potência elétrica cedida Pc tem um valor menor que o da potência 

recebida Pr, porque uma parte da Pr é transformada em potência dissipada (Pd). Tal 

dissipação ocorre em resistores, sendo possível concluir a partir daí que o gerador também 

funciona como um resistor de resistência interna r. 

Pode-se comparar a diferença de potencial elétrico de modo análogo à diferença de 

potencial gravitacional. Assim, quanto maior for a f.e.m., maior será   a transformação 

de energia potencial em trabalho, de acordo com a quantidade de carga em questão. 

Comparando, quanto maior for a altura de lançamento de um corpo, partindo do repouso, 

maior será a transformação de sua energia potencial gravitacional em trabalho, também de 

acordo com a massa do corpo sob a qual a gravidade atua. 
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4. O ENSINO DE FÍSICA. 
 

 
O ensino de Física é um grande desafio, principalmente para os docentes no Brasil, 

pois muitos não possuem formação na área, o que é muito comum em grande parte do 

território. Outro grave problema era a falta de livros didáticos para o Ensino Médio, sendo 

sanado esse problema de alguns anos pra cá com a criação do Plano Nacional do Livro 

Didático do Ensino Médio (PNLDEM). Porém nem sempre os livros solicitados chegam à 

escola (FNDE, 2007). 

No Ensino Médio a precariedade, em termos pedagógicos reflete-se na forma 

tradicional como a Física é ensinada, priorizando-se abordagens quantitativas e o treinamento 

para os concursos e vestibulares, com vistas ao ingresso no Ensino Superior. Os conteúdos 

ensinados restringem-se ao domínio do paradigma newtoniano, não avançado para a 

compreensão da evolução das ideias da Física do século XX e contemporânea (Ministério da 

Educação, 1997). 

Para adquirir conhecimento é preciso sempre inovar e buscar informações sobre as 

novas ideias para o futuro. A teoria significativa de Ausubel (1963) prioriza a aprendizagem 

cognitiva que não deixa de ser a integração do conteúdo aprendido numa estrutura mental 

ordenada: 

 
Todo conteúdo armazenado por um indivíduo organiza-se de certa forma em 

qualquer modalidade de conhecimento de ensino. A Física não deve ser resumida a 

aprendizagem de conceitos e aplicação de fórmulas, porém não se trata 

simplesmente de adoção de novas práticas, mas de uma mudança de atitude de 

professores e alunos (AUSUBEL, 1963, p. 58). 

 

Thomas Kuhn (1975) argumenta que o pouco de história contida nesses manuais 

frequentemente apresenta distorções, faz referências dispersas a “grandes heróis” de épocas 

anteriores e transmite uma imagem cumulativa e linear do desenvolvimento científico. 

Sanches Ron (1988) afirma que os estudiosos da história geral não têm explorado a riqueza 

dos trabalhos produzidos nas últimas décadas por historiadores da ciência. Bastos (1998 aba) 

revela que os textos disponíveis dificilmente contemplam as necessidades específicas do 

ensino fundamental e médio. Consequentemente o docente não dispõe de muitas opções 
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quando decide trabalhar com aspectos históricos da evolução dos conceitos. 

Para os cidadãos dos novos tempos, o conteúdo e o ensino das disciplinas terão que se 

adaptar e, com isso, os parâmetros curriculares nacionais (PCN) propõem orientações sobre o 

básico a ser ensinado e aprendido em cada etapa. Os professores deverão se adaptar a esses 

parâmetros dentro da realidade de suas escolas. A Física deve apresentar-se, portanto, como 

um conjunto de competências especifica que permitam perceber e lidar com os fenômenos 

naturais e tecnológicos presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do 

universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. Ou seja, o 

conhecimento na área deve ser voltado ao que está a volta do estudante, mostrando as causas e 

as consequências dos fenômenos físicos nas mais diversas áreas e no mundo real (PCN, 

2002). 

É sempre interessante mostrar para os alunos que a Física está inserida na vida 

cotidiana. Sendo assim, cabe ao professor inserir em suas aulas alguns exemplos da Física a 

que uma pessoa está sujeita diariamente. Embora muitos alunos achem essa disciplina 

“chata”, o professor tem o compromisso de torná-la mais atrativa. Para isso ele pode contar 

com diversas atividades experimentais que auxiliarão na explanação do conteúdo, que 

auxiliarão o aluno em seu aprendizado. 

 
4.1 DIFICULDADES NO ENSINO DE FÍSICA 

 
 

Uma grande parte dos alunos de ensino médio possui dificuldades na aprendizagem e 

abstração dos conceitos físicos. Sabe-se ainda que isso se deve tanto aos professores quanto 

aos alunos. Aos professores porque utilizam metodologias de ensino ultrapassadas e métodos 

de ensino desajustados das teorias e aos alunos porque eles possuem baixa capacidade de 

entender os fenômenos assim como um despreparo em matemática. 

Em relação às demais disciplinas de ciências, o ensino de Física no Ensino Médio 

enfrenta várias dificuldades, como: a apresentação de conceitos difíceis de visualizar e muitas 

vezes contra intuitivos quando apresentados apenas de forma verbal e textual, conteúdos 

apresentados de forma descontextualizada com o cotidiano do aluno, a utilização de meios e 

métodos de Ensino desatualizados, utilização privilegiada de manipulação de equações 

matemáticas em detrimento da compreensão fenomenológica, etc. (BOTZER & REINER, 

2005). De acordo com Bonadiman (2005), as causas para os discentes não apreciarem a Física 
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e a explicação de suas dificuldades na aprendizagem em Física são: pouca valorização do 

profissional do ensino, condições precárias de trabalho do professor, qualidade dos conteúdos 

desenvolvidos em sala de aula, enforque demasiado na chamada Física/matemática em 

detrimento de uma Física mais conceitual, a fragmentação dos conteúdos desenvolvidos em 

sala de aula, o distanciamento entre o formalismo escolar e o cotidiano dos alunos e, também, 

a falta de conhecimentos básicos em leitura e interpretação de texto. 

Para ensinar física não basta apenas conhece-la, mas também é preciso saber ensina-la, 

encontrando maneiras mais eficazes de transmiti-la. Além disso, o ensino da mesma deve 

estar estruturado de tal forma que permita ao professor trabalhar melhor e com mais facilidade 

e ao aluno de entender e se interessar mais. Algumas dificuldades encontradas para isso são as 

condições de trabalho e de vida para os alunos e professores, falta de laboratórios 

razoavelmente equipados e alguns recursos audiovisuais para que as aulas sejam mais 

atrativas (TVERSKY, 2005). 

Existem também muitos professores que não são formados na matéria de física e que 

lecionam devido à falta de profissionais capacitados na área. Essa é outra grande dificuldade 

nas escolas, conforme menciona Silva (2002): 

 
É muito nítido que, em muitas instituições de ensino no Brasil os 

professores encarregados de conduzir o processo de ensino em Ciências no ensino 

fundamental têm formação em Biologia, sem grande entusiasmo em relação ao 

ensino de Química ou Física (SILVA et al, 2002, p. 243) 

 

As dificuldades de aprendizagem dos conteúdos de Eletricidade e Magnetismo se 

concentram no entendimento das interações e comportamento das variáveis eletromagnéticas 

no espaço tridimensional, usando artifícios para a simplificação matemática neste espaço e 

nas próprias operações matemáticas. 

É necessário ter uma boa estrutura curricular para o ensino, pois muitos dos alunos 

quando finalizam o ensino médio e superior não sabem muito a respeito da física, pois 

estudaram apenas para finalizar o curso. Além dos cálculos, todos devem ter conhecimento 

que a física está relacionada a quase tudo na vida como, por exemplo, quando alguém se 

movimenta ou pratica exercícios físicos, esta vivenciando uma situação na qual a física está 

presente. Para Gilbert: 
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O uso de 'visualização' para significar apenas uma matriz de informação parece 

implicar uma visão realista ingênua do mundo: o que é “lá de fora” deve ter o 

mesmo impacto em todos os cérebros. No entanto, é apoiada a possibilidade de uma 

construção pessoal do conhecimento, uma vez que é conhecido como o cérebro lida 

com fenômenos ópticos. (GILBERT,2005,p.10) 

 

A utilização de experimentos em sala de aula é uma boa metodologia, pois possibilita 

aos alunos momentos únicos de contato prático com a matéria que está sendo lecionada. Por 

exemplo, quando falar de cargas elétricas e as formas de eletrização, o professor pode 

demonstrar os meios de eletrização através do atrito do pente com o cabelo, ou até mesmo do 

canudinho de suco com o cabelo. As informações apresentadas de forma visual são mais 

absorvidas do que as de forma textual: 

 
O processamento cognitivo de informações textuais é dirigido pela estrutura do 

texto, no entanto, no caso de fontes de informação visual, o processamento das 

informações é dirigido pelo aprendiz. Assim são necessários outros processos de 

atenção para a aquisição de informações científicas a partir de fontes visuais. 

(GOBERT, 2005, p.75) 

 

Quando se dá exemplos práticos, o entendimento do aluno fica mais fácil de ser 

associado com toda a fundamentação teórica que está sendo apresentado. Um dos problemas 

que muitos veem também é um pouco de culpa devido a ‘progressão continuada’, pois o aluno 

sabe que não precisa estudar, pois no final do ano ele terá que ser aprovado. Essa progressão 

continuada é uma das formas básicas de ensino nas escolas fundamentais que pressupõe que o 

estudante deve obter as competências e habilidades em um ciclo, que é mais longo que um 

ano ou uma série. Nesse sistema de ciclos, não está previsto a reprovação, mas a recuperação, 

por aulas de reforço. Por isso que muitos alunos não se preocupam em aprender e os 

professores cada vez mais tem que buscar novos métodos de ensino para prender sua atenção 

e interesse pela matéria (LDB, 1996, Disponível em Educabrasil). 

As avaliações são necessárias para que o aluno venha mostrar o que realmente 

aprendeu durante todo aquele processo, assim como o professor durante a aplicação do 

conteúdo, deve repetir o assunto de uma forma que eles possam compreender. 

Algumas das grandes dificuldades encontram-se também nos professores, que não 

possuem uma matriz curricular adequada para a facilitação desse ensino de forma a prender a 



53 
 

atenção dos alunos. Por isso, no ano de 2000, uma nova visão foi estabelecida pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), que propôs uma 

reformulação na organização dos conteúdos escolares e na formação dos professores: 

 
 

...é preciso superar a visão enciclopédica do currículo, que é um obstáculo à 

verdadeira atualização do ensino, porque estabelece uma ordem tão artificial quanto 

arbitrária, em que pré-requisitos fechados proíbem o aprendizado de aspectos 

modernos antes de se completar o aprendizado clássico e em que os aspectos 

“aplicados” ou tecnológicos só teriam lugar após a ciência “pura” ter sido 

extensivamente dominada. (PCN, 2000, p.49) 

 

Conforme Libânio (1994), os professores simplesmente passam a matéria, um 

questionário conforme está proposto nos livros didáticos e os alunos decoram tudo para prova. 

Isso leva o não interesse, pois, conforme Luckesi (2008), os alunos focam sua atenção apenas 

para as notas e não com o percurso todo de aprendizagem. Diante disso há uma necessidade 

de aulas mais dinâmicas, onde possam aprender na prática tais teorias. 
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5. FACILITANDO A APRENDISAGEM DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO 
 
 

“É necessário mostrar na escola possibilidades oferecidas pela física e pela ciência em 

geral como forma de construção de realidades sobre o mundo que nos cerca” (PIETRECOLA, 

2001, p.31). Segundo Moreira (1991), além de estudos experimentais e didáticos, os 

professores também devem ter um incentivo em sua política de formação específica para o 

ensino médio, pois muitos que lecionam não são formad os na disciplina de física. 

O eletromagnetismo está presente em diversos tipos de aparelhos e equipamentos de 

nosso cotidiano, tais como rádios, computadores, televisores, geladeiras, motores e muitos 

outros. Desta forma, a compreensão do eletromagnetismo tem enorme importância para o 

entendimento do mundo cotidiano e, consequentemente, para a “educação do cidadão”. Pode- 

se ver a importância desse aprendizado a respeito dos elementos utilizados no dia-a-dia nas 

palavras de DELIZOICOV & ANGOTTI (1992): 

 
As Ciências Naturais, e a Física em particular, enquanto áreas de conhecimento 

construídas, têm uma história e uma estrutura que, uma vez aprendidas, permitem 

uma compreensão da natureza e dos processos tecnológicos que permeiam a 

sociedade. Qualquer cidadão que detenha um mínimo de conhecimento científico 

pode ter condições de utilizá-lo para as suas interpretações de situações de 

relevância social, reais concretas e vividas, bem como aplicá-las nessas e em outras 

situações. (DELIZOICOV & ANGOTTI, 1992, p.17). 

 

Diante das dificuldades encontradas para a inserção do aprendizado do 

eletromagnetismo no ensino médio, pode-se apresentar algumas formas de facilitação desse 

ensino como experimentos e aulas práticas, pois, como a maioria dos alunos são adolescentes 

em fase de muita agitação, a prática os leva a ter mais atenção durante as explicações. 

Também contribui para sua atenção a observação de que pode utilizar à física nas mais 

diversas situações em seu dia-a-dia, também, a observação que ela está presente entre seus 

objetos e suas ações. 

Os educadores devem buscar modelos de ensinamentos que melhor auxiliem seus 

alunos na compreensão do ensino aplicado. Para Bunge os modelos são a essência do próprio 

trabalho científico. Pietrocola (1999) diz que: 
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... pois ao construirmos modelos exercita-se a capacidade criativa com objetivos que 

transcendem o próprio universo escolar. A busca de construir não apenas modelos, 

mas modelos que incrementem nossas formas de construir a realidade acrescenta 

uma mudança de "qualidade" ao conhecimento científico escolar. (PIETROCOLA, 

1999, p.12) 

 

A proposta seria que o professor buscasse recursos que fosse atrativo para os alunos no 

ensino médio e que facilitassem a aprendizagem. Nesse sentido, afirma Menezes (2001): 

 
É claro que precisa ser cautelosa a sinalização para a inclusão desses novos 

conteúdos, seja pelos desafios que implica, encontrando professores despreparados e 

os textos escolares, desguarnecidos, seja porque as próprias universidades, ainda por 

algum tempo, continuarão a solicitar os velhos conteúdos em seus vestibulares. Será 

preciso algum tempo para que a mensagem seja primeiro, compreendida e, mais 

tarde, aceita. (MENEZES, 2000, p. 7). 

 

A partir do momento em que o aluno visualiza a física através de imagens e 

experimentos ele tem uma facilidade maior de aprender e guardar as palavras e imagens e as 

associar em sua memória e, assim, também de se interessar mais pelos assuntos abordados, 

deixando assim de ser uma matéria que não tem importância nenhuma para os mesmos. Essas 

facilidades de memorização quando visualizadas pelo aluno fica clara nas palavras de 

Dori&Belcher, 2005: 

 
As palavras entram no sistema cognitivo através dos ouvidos (se faladas, claro) e as 

imagens entram através dos olhos. No processo cognitivo de selecionar palavras, o 

aluno presta atenção em algumas das palavras, gerando a construção do som de 

algumas palavras na memória de trabalho. No processo cognitivo de uma seleção de 

imagens, o aluno volta sua atenção para alguns aspectos das imagens, resultando na 

construção de algumas imagens na memória de trabalho. No processo cognitivo de 

organização de palavras, o aluno organiza mentalmente as palavras selecionadas em 

uma representação mental coerente na memória de trabalho que chamamos de um 

modelo verbal. 

No processo cognitivo de organizar imagens, o aluno organiza mentalmente as 

imagens selecionadas em uma representação mental coerente na memória de 

trabalho que chamamos de um modelo pictórico. No processo cognitivo de 

integração, o aluno se conecta prévio apropriado da memória de longo prazo. (DORI 
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& BELCHER, 2005, pg. 60-61) mentalmente os modelos verbais e pictóricos, bem 

como o conhecimento. 

 
A linguagem visual facilita muito no aprendizado, conforme citado por Botzer&Reiner 

(2005). Muitos cientistas utilizaram esse método para chegar a algumas conclusões que 

tornaram-se muito importante para o estudo do eletromagnetismo. Assim, por exemplo, 

Willian Gilbert cita em seu livro “De Magnete”, em 1600, que a Terra é um grande imã. Ele 

chegou a essa conclusão observando a inclinação de uma agulha magnética perto de um ímã 

esférico. Outro exemplo é o modelo microscópico da substância magnética, sugerida por 

André-Marie Ampère, onde, em 1820, sugeriu um modelo microscópico que contém 

pequenos circuitos fechados dentro de uma substância magnetizada, usando como 

experimento um fio circular macroscópico. 

Diante desse fato, os estudos através de imagens facilitam o desempenho, pois: 
 

A natureza privada do processo de visualização e seu afastamento do pensamento 

verbal tradicional explicam sua contribuição para a construção de novas ideias. A 

riqueza da imagem concreta, juntamente com sua relação isomórfica com os objetos 

externos, e eventos que ela representa, podem permitir perceber os detalhes 

relevantes que não são adequadamente conservados em uma exposição puramente 

verbal. O caráter espacial de imagens visuais as torna acessíveis para o uso da 

intuição espacial e da manipulação que se desenvolveram através da interação 

sensorial com o meio físico. Finalmente, a imagens mentais vívidas são substitutos 

psicologicamente mais efetivos que a codificação verbal para relacionar eventos 

objetos externos. (BOTZER & REINER, 2005, p.152) 

 
Para que todas essas soluções através da comunicação visual sejam realizadas é 

necessário que o professor esteja motivado em seu local de trabalho para poder demonstrá-los 

a seus alunos, pois para alguns experimentos há a necessidade de laboratórios para que sejam 

feitos de forma eficiente e segura, mas muitos podem ser executados em sala de aula. 

 
É um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a necessidade de um 

ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos experimentais, 

uma vez que podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade 

de instrumentos ou aparelhos sofisticados (BORGES, 2002, p.294). 
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Por isso os professores devem estar sempre estimulados e atentos aos métodos de 

ensino. Logo mais serão apresentados alguns experimentos, nos quais mostram a facilidade 

para os professores transmitirem seus conhecimentos. 

 
5.1 FÍSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS. 

 
 

A Física experimental é de grande importância, pois, “em parte, isto se deve ao fato de 

que o uso de atividades práticas permite maior interação entre o professor e os alunos, 

proporcionando, em muitas ocasiões, a oportunidade de um planejamento conjunto e o uso de 

estratégias de ensino que podem levar a melhor compreensão dos processos das ciências 

(ROSITO, 2000, p.197)”. 

De acordo com Araújo e Abib (2003), as diversas possibilidades para o uso das 

atividades experimentais no Ensino Médio incluem desde as atividades de verificação de 

modelos teóricos e de demonstração até atividades de observação e experimentação de 

natureza investigativa. 

Ainda segundo o autor, dois aspectos fundamentais se destacam quanto à eficiência 

dessa estratégia. O primeiro está relacionado à sua capacidade de estimular a participação 

ativa dos estudantes, de modo a despertar sua curiosidade e interesse e favorecer o efetivo 

envolvimento com sua aprendizagem. Já o outro aspecto diz respeito ao fato de proporcionar 

um ambiente motivador e agradável, capaz de estimular os estudantes com situações novas e 

desafiadoras que, se bem empregadas, aumentam a probabilidade de que sejam elaborados 

conhecimentos e desenvolvidas habilidades, atitudes e competências relacionadas ao fazer e 

entender a Ciência. 

Segundo Rapp&Kurby (2008, p.48), “visualizações, como uma metodologia 

educacional, são um tipo de experiência que pode ser útil para o ensino de conceitos 

científicos complexos”. Já para PINHO (2000), a atividade experimental: 

 
...deve ser interpretada como um instrumento didático, como o livro-texto ou outro 

meio a ser utilizado quando do diálogo construtivista entre professor e estudante. 

Através dela, a negociação se faz presente ao concretizar ambientes didáticos 

mostrar in loco, a acomodação ou o amoldamento da teoria aos fatos e as limitações 

teóricas envolvidas. Descarta o dogmatismo e o determinismo teórico que se mostra 

nos livros-texto, onde a natureza parece se adaptar aos Princípios Físicos e não o 

contrário. (PINHO ALVES, 2000, p.265) 
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Jardim e Barros (1999) defendem a contextualização das características da física 

moderna por meio do estudo do comportamento dual e, para isso, propõem a construção de 

um espectroscópio caseiro que utiliza um CD para decompor a luz em suas frequências, 

mostrando assim o uso de uma rede de difração. A fonte de radiação utilizada nesse 

experimento simples é uma caneta laser. Essa seria uma das outras maneiras de se ensinar a 

física em sala de aula. 

Uma ótima maneira de um aluno ter o conhecimento inicial sobre os conceitos de 

eletromagnetismo e prender sua atenção logo de início são algumas experiências 

fundamentais que os fazem melhor compreender o eletromagnetismo de uma forma fácil 

como, por exemplo, a geração de um campo magnético a partir de uma corrente elétrica. E 

para isso, Paz (2007) observa que: 

 
Os conceitos de eletromagnetismo, explicitamente o conceito de campo 

eletromagnético, exigem por parte do aluno um grau significante de abstração, 

portanto o desenvolvimento destes conceitos situa-se no período operatório formal. 

(...) o trabalho com estes conceitos nas últimas séries do Ensino Médio 

ocorre no momento apropriado. (PAZ, 2007, p.66) 

 

Por isso os experimentos são uma excelente maneira do aluno absorver o 

conhecimento a respeito do assunto. 

 
5.2 LEVITAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. 

 

Para essa experiência será necessário uma bexiga, uma sacola de mercado plástica, 

cabelos limpos e secos e um dia de clima seco. Corte um pedaço de plástico da sacola na 

forma de um anel e depois encha a bexiga. Então pega os dois e esfrega um de cada vez nos 

cabelos limpos e secos. 

Solte o anel de sacola sobre a bexiga e perceba que elas não se encostam: o anel de 

sacola fica flutuando sobre a bexiga, conforme Figura 5.2.1.. 
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Figura 5.2.1. - Eletricidade estática. 
 

Fonte: Internet – Adaptadode: 

http://www.manualdomundo.com.br/2014/07/experimento-de-eletricidade-estatica/ 

 

O motivo deles não se encostarem é que quando esfregamos a bexiga e o anel de 

plástico nos cabelos ambos “roubam” elétrons dos fios de cabelos e ficam carregados com 

carga negativa. E como cargas iguais se repelem, elas acabam se afastando. 

Já com os cabelos acontece o oposto, pois como ele fica carregado de carga positiva, 

ele será atraído pela bexiga que está cheia de carga negativa, como mostra a figura 5.2.2. Esta 

experiência está disponível no Manual do Mundo (Internet). 

 
Figura 5.2.2. - Estática da bexiga de plástico com o cabelo. 

 

Fonte: Internet – Adaptado de: 

http://www.manualdomundo.com.br/2014/07/experimento-de-eletricidade-estatica/ 
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5.3 SUBSTÂNCIAS ATRAÍDAS PELO PLÁSTICO ATRITADO. 
 
 

Coloque sobre a mesa, em locais separados, papéis picados, palhas, fiapos de algodão, 

pó de giz, farinha de trigo, fubá, limalha de ferro, bolinhas de isopor, serragem, etc. Ao 

aproximar um pedaço de plástico neutro dessas substancias nada acontece, mas se atritá-lo, 

isto é, esfrega-lo em algum outro material, e realizar o mesmo processo, poderá observar que 

os mesmos são atraídos por ele. 

Pode-se observar também tal atração pegando-se uma lata de refrigerante vazia e 

colocando-a sobre uma superfície plana. Em seguida pegue um canudo de plástico e esfregue- 

o em alguma matéria. Ao aproximá-lo da lata no mesmo sentido (deitado), observa-se que a 

lata começará ase deslocar no sentido ao canudo, conforme apresentado na Figura 5.3.1. 

 
Figura 5.3.1. - Atração magnética com lata de refrigerante e 

canudo plástico atritado. 
 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 24 
 
 

Pode-se atrair líquidos através de um canudo plástico atritado: 

Veremos o efeito do plástico atritado sobre o líquido. O ideal é aproximar um canudo 

atritado do líquido, mas sem que exista o toque entre ambos. Abre-se uma torneira e deixa-se 

escorrer de forma contínua um fino filete de água, observa-se que o filete de água curva-se 

visivelmente no sentido do canudo, Isto é mais facilmente observado quando aproximamos o 

canudo atritado da parte superior do filete, onde a água tem uma velocidade menor. 

A parte do filete mais próxima da região atritada do canudo fica eletrizada com uma 

carga de sinal oposto a carga do canudo, ou seja, fica positiva. Já as cargas negativas que 

iriam para a região de trás do filete, ou seja, para a parte mais afastada do canudo, acaba 
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sendo neutralizada pelo aterramento do filete. Com isto o filete como um todo deve ficar 

eletrizado positivamente, principalmente na região mais próxima ao canudo. Ocorre então uma 

atração entre as cargas negativas do canudo e as cargas positivas do filete de água, fazendo 

com que o filete curve-se no sentido do canudo atritado, como mostra a figura 5.3.2. Pode 

ocorrer que a atração é tão grande que o filete de água encosta no canudo. 

 
Figura 5.3.2. - Atração magnética de líquidos. 

 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 212 
 
 

 
5.4 ATRAÇÃO PELO ÂMBAR. 

 
 

Quando colocado em um pêndulo um pequeno objeto de prata e na mão uma pedra de 

âmbar. Quando a pedra não é atritada, nada acontece ao pequeno objeto, conforme ilustrado 

na Figura 5.4.1. (a). 

 
Figura 5.4.1. - Atração pelo âmbar (a). 

 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 37 
 
 

Porém quando atrita-se o âmbar, representado pela letra F, o pequeno objeto move-se 

sentido a pedra atritada e aproximando-se do pêndulo, conforme ilustrado na Figura 5.4.2. (b). 



63 
 

Figura 5.4.2. - Atração pelo âmbar (b). 
 

 
Fonte: ASSIS, 2010, p. 37 

 
 

5.5 ATRAÇÃO E REPULSÃO. 
 
 

Para mostrar como dois corpos se repelem, pega-se um pedaço de plástico de uns 

20cm de comprimento e 2cm de largura, pendure-o verticalmente em um espeto ou lápis. 

Quando não estão atritadas, ambas as partes permanecem em repouso, conforme mostra a 

figura 5.5.1 (a). Porém quando atrita-se as duas partes com um pedaço de papel, guardanapo 

ou até mesmo o dedo, ambas as parte começam a afastar-se uma da outra, como mostrado na 

Figura 5.5.2 (b). 

 
Figura 5.5.1. - Pêndulo elétrico ou eletrostático (a). 

 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 63 
 
 

Figura 5.5.2. - Pêndulo elétrico ou eletrostático (b). 
 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 63 
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Pode-se fazer a experiência de atração e repulsão também como segue. Pega-se um 

canudo de plástico na horizontal e amarra-se um fio de seda ou náilon no canudo e na sua 

ponta uma pequena circunferência feita de papel de caderno ou papel alumínio com no 

máximo 2cm, conforme mostra a figura 5.5.3. Para segurá-lo pode-se fazer um suporte com 

massa de modelar e, para que fique preso, sem dobrar na mesma, coloca-se um prego ou 

colchete dentro do canudo. 

 
Figura 5.5.3. - Pêndulo eletrostático com canudo plástico. 

 
 

 
Fonte: ASSIS, 2010, p. 76 

 
 

Outra forma prática e com maior durabilidade é utilizar um copo descartável. Faz-se 

um furo no fundo e coloca-se um colchete de dentro pra fora, de forma que as perninhas do 

colchete fiquem do lado de fora do fundo do copo. Em seguida feito isso, enche-se o copo 

com massa feita de gesso ou cimento branco. Ao secar, basta virar o copo de boca para baixo 

que está feito a base do suporte, como mostra a figura 5.5.4. 

 
Figura 5.5.4. - Suporte para pêndulo elétrico feito com copo descartável, colchete e 

gesso. 
 
 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 76 
 
 

Para finalizar pode-se colocar um canudo dobrável por cima das pernas do colchete de 



65 
 

forma que ele faça um L, ou pegar dois canudos, colocar um na vertical e, para que o outro 

fique na horizontal, pega-se um colchete e coloca-se uma de suas pernas no canudo vertical e 

a outra no que vai ficar na horizontal. Para finalizar amarra-se o fio de seda ou náilon na ponta 

do canudo e a circunferência de papel na ponta fio, como mostra a figura 5.5.5. 

 
Figura 5.5.5. - Pêndulo com suporte de copo descartável e canudo plástico. 

 

Fonte: ASSIS, 2010, p. 77 
 
 

Após construir o pêndulo, é hora de colocar em prática. Pega-se um canudo atritado e 

aproxima-se do papel pendurado na ponta do fio de seda. Observa-se que ele inclina-se 

sentido ao canudo, como mostra a figura 5.5.6. 

 
Figura 5.5.6. - Funcionamento do pêndulo com o suporte. 

 

Fonte: ASSIS, 2010, p.77 
 
 

5.6 DESCOBRINDO MATERIAL CONDUTOR E ISOLANTE. 
 
 

Para essa experiência será necessário, uma pilha, três pedaços de fio de cobre 

desencapados nas pontas e uma lâmpada com bocal. Uma ponta de um dos fios de cobre é 

ligado ao polo negativo enquanto a outra ponta fica livre (A). Depois liga-se uma ponta de 
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outro fio no polo positivo da pilha e a outra ponta no bocal da lâmpada. Finalmente liga-se 

uma ponta do último fio no bocal da e deixa-se a outra ponta livre (B), como mostra a figura 

5.6.1. 

 
Figura 5.6.1. - Condutor isolante com pilha e lâmpada. 

 

Fonte: ASSIS, 2010, p.158 
 
 

Feito isso, vamos descobrir quais são os materiais condutores e os isolantes. Para isso 

pegamos um outro fio de cobre e ligamos suas pontas nos pontos A e B, observando assim 

que a lâmpada se acenderá, conforme apresentado na Figura 5.6.2., mostrando que o cobre é 

um material condutor. 

 
Figura 5.6.2. - Condutor não isolante com pilha e lâmpada. 

 

 
Fonte: ASSIS, 2010, p. 158 

 
 

Ao repetir o mesmo processo, porém, com um canudo de plástico ou um palito de 

madeira, pode-se observar que nada acontecerá com a lâmpada, ela permanecerá desligada, 

como mostra a figura 5.6.3. Mostrando assim que esses materiais são isolantes. 
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Figura 5.6.3. - Condutores isolante e não isolante. 
 

 
Fonte: ASSIS, 2010, p.159 

 
 
 

O cobre é um condutor e quando está sob ação de uma diferença de potencial, que 

nesse caso é a pilha, deixa passar a corrente em seu interior. Todo material que causar o 

descarregamento da pilha acendendo a lâmpada é considerado um condutor, pois leva a 

energia da pilha até a lâmpada, sendo que aqueles que não causam esse efeito são chamados 

de isolantes. 

 
 

5.7 GERAÇÃO DE UM CAMPO MAGNÉTICO. 
 
 
 

A ideia desse experimento é criar uma corrente elétrica variando o campo magnético 

dentro de uma bobina (experimento realizado por Faraday), que possa gerar um campo 

magnético em torno do fio e defletir a agulha de uma bússola (experimento realizado por 

Oersted), conforme apresentado na Figura 5.7.1. ou seja, o movimento de um ímã numa 

extremidade do circuito com a conse   quente deflexão da bússola na outra extremidade só 

pode ser explicada se desse movimento for gerada uma corrente elétrica. Ao invertermos a 

polaridade do ímã, observaremos uma inversão na deflexão da bússola. 
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Figura 5.7.1.- Bússola de Oersted 
 

Fonte: http://chc.org.br/wp-content/uploads/2011/12/500anos9.jpg 
 
 

Para realizar o experimento retire o isolamento de cerca de 2,5 centímetros de ambas 

as extremidades do fio. Para que a experiência fique mais fácil, passe o fio por dentro de dois 

orifícios pequenos num pedaço de cartolina e coloque a bússola sob o fio. Ligue uma 

extremidade do fio a um dos terminais da pilha, prendendo-a com firmeza, e depois gire a 

cartolina de modo que o ponteiro da bússola fique na mesma direção do fio, ou seja, paralelo 

ao fio. Agora encoste rapidamente a extremidade solta do fio no outro terminal da pilha, sem 

tirar os olhos da bússola, como mostra a figura 5.7.2. 

 
Figura 5.7.2.- Bussola magnética 

 

Fonte: GREF, 2000 
 
 

O ponteiro irá girar imediatamente ficando em ângulo reto com o fio. Afaste o fio do 

terminal da pilha e o ponteiro voltará à posição original. Agora inverta a posição do fio na 

pilha, o que provocará uma inversão no fluxo de corrente, e veja como o ponteiro passará a 

apontar para a direção oposta. 
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5.8 MÁQUINA DE CHOQUES (JARRA DE LEYDEN). 
 
 

Esta experiência está disponível no Manual do Mundo. Para realiza-la serão 

necessários os seguintes materiais: um pote com tampa de plástico, um arame ou prego, dois 

pedacinhos de fio, uma bolinha de pingue-pongue e papel-alumínio. 

Corte uma tira de papel-alumínio do tamanho do diâmetro do pote, deixando uns 2cm 

sobrando na borda superior, e coloque na parte de dentro do pote. Fixe com fita adesiva e faça 

a mesma coisa do lado de fora, como mostra a figura 5.8.1. 

 
Figura 5.8.1.–Primeiro passo para Jarra de Leyden. 

 

Fonte: Internet. Adaptado de: 

http://www.manualdomundo.com.br/2015/06/maquina-de-choques-caseira/ 

 
Agora fure a bolinha, coloque o fio no orifício (vai ficar parecido com um pirulito) e 

passe o papel-alumínio em volta da bolinha. Faça um buraquinho na tampa do pote e coloque 

o pirulito metálico dentro, como mostra a figura 5.8.2. 

 
Figura 5.8.2. - Segundo passo para Jarra de Leyden. 

 

Fonte: Internet, adaptado de: 

http://www.manualdomundo.com.br/2015/06/maquinadechoquescaseira/ 
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Por fim, enrole um dos fios por dentro do pote (uma ponta encosta no arame e outra no 

alumínio de dentro) e coloque o outro do lado de fora, como mostra a figura 5.8.3. 

 
Figura 5.8.3.- Último passo para Jarra de Leyden. 

 

Fonte: Internet. Adaptado de: 

http://www.manualdomundo.com.br/2015/06/maquina-de-choques-caseira/ 

 

Quando você esfrega uma bexiga no cabelo, ela fica cheia de cargas negativas. Assim 

que você passa o objeto na bolinha de alumínio, como mostra a figura 5.8.4, essas cargas se 

transferem para lá. No momento em que você encosta o fiozinho nessa bolinha, as cargas 

negativas pulam para esse fio, produzindo a faísca. 

 
Figura 5.8.4. - Carregando Jarra de Leyden 

 

Fonte: Internet. Adaptado de: http://www.manualdomundo.com.br/ 

2015/06/maquina-de-choques-caseira/ 

 

No lugar da bexiga pode ser usado também um cano de PVC que pode ser atritado 

com um guardanapo. Para produzir faíscas mais intensas pode-se utilizar em laboratório uma 

máquina geradora de energia estática, como um gerador de Van Der Graaf, como mostra a 

figura 5.8.5. 
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Figura 5.8.5. - Produzindo faíscas da Jarra de Leyden. 
 

Fonte: Internet. Adaptado de: 

http://www.manualdomundo.com.br/2015/06/maquina-de-choques-caseira/ 

 

5.9 MINI MOTOR ELÉTRICO. 
 
 

Você vai precisar apenas de uma pilha AA, um imã em formato de moeda, um 

parafuso e um fio de cobre de cerca de 10 cm, com as pontas desencapadas, um pedacinho de 

tampa de garrafa de metal, como hélice, para que fique evidente que o motor está girando. 

Monte tudo nesta ordem, com cada coisa alinhada ao centro da outra: pilha, parafuso, imã e o 

pedaço do fio de cobre.   Para ligar o motor, encoste uma ponta do fio no polo positivo da 

pilha que está no lado oposto ao parafuso. A outra ponta deve tocar de leve o imã, como 

mostra a figura 5.9.1. 

 
Figura 5.9.1. - Mini motor elétrico. 

 

Fonte: http://www.manualdomundo.com.br/2011/06/minimotor-eletric/ 
 
 

O motor irá girar porque haverá uma interação entre a força magnética gerada pelo 

imã e a força magnética gerada pela corrente elétrica, assim é como ocorre em qualquer motor 

elétrico. 
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5.10 GERADORES DE ENERGIA ELETROMAGNÉTICA. 
 
 
 

Os geradores de energia eletromagnética são ímãs que giram muito rapidamente 

dentro de uma bobina ou bobinas que giram muito rapidamente dentro de um grande ímã 

(figura 5.10.1.). Nas usinas hidrelétricas a queda d'água movimenta uma turbina (roda de pás). 

O movimento da turbina movimenta os ímãs ou as bobinas, dependendo do tipo de gerador. 

 
 

Figura 5.10.1. - Esquema de funcionamento da rotação do disco pela repulsão 

magnética dos polos dos ímãs 

 

Fonte: https://starviewer.files.wordpress.com/2012/10/mae-prot.jpg?w=1065&h=669 
 
 

Conforme publicado pelos alunos do ETEC JORGE STREET (2013, p.9) no TCC de 

Técnico em Mecatrônica. O Gerador funciona do seguinte esquema: É um anel com ímãs 

espalhados uniformemente na sua parte interna com todos os magnetos virados com o mesmo 

polo. E um disco, com raio menor do que o raio do furo do anel, com ímãs na parte exterior, 

também distribuídos uniformemente com os polos dos magnetos iguais aos polos dos 

magnetos do anel, como ilustrado na figura 5.10.2. 
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Figura 5.10.2. - Imãs como geradores eletromagnéticos. 
 

Fonte: 

http://www.educatronica.com.br/Excute/Monografias%2037%C2%AA%20EX 

CUTE/Mecatr%C3%B4nica/Gerador%20Magn%C3%A9tico%20de%20Energ 

ia.pdf p.9. 
 
 

Ao juntar essas duas peças a repulsão dos polos dos ímãs faz com que o disco comece 

a girar, e junto a ele, um eixo. Nesse eixo um disco excêntrico transmite um movimento para 

outro eixo posicionado na radial desse disco. 

Na extremidade desse eixo tem um ímã em forma de barra que irá entrar e sair de uma 

bobina. A movimentação desse ímã faz o campo magnético dos mesmos gerar corrente 

elétrica na bobina. Com essa corrente pode-se alimentar receptores elétricos. 

 
 

5.11 FORÇA ELETROMOTRIZ INDUZIDA. 
 
 

Para entender alguns fenômenos a experiência de Faraday, que descobriu que um 

campo magnético variável era capaz de produzir/induzir uma força eletromotriz alternada 

num condutor em seu interior, é necessário o uso de um multímetro ou galvanômetro para 

realizar as medições de voltagens, como mostra a figura 5.11.1, e uma bobina, isto é um fio de 

cobre enrolado, de forma que seu interior esteja vazio. 
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Figura 5.11.1 - Uso do multímetro. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://projectos.cienciaviva.pt/pv0625/experiencia_faraday_2.htm 

Ligando-se as extremidades do multímetro a bobina e aproximando-se ou afastando-se 

do interior da bobina um imã, observa-se o aparecimento de uma tensão no multímetro. 
 
 

5.12 USO DE COMPUTADORES PARA SIMULAÇÕES. 
 
 

Alguns experimentos para serem demonstrados durante o ensino de física necessitam 

da presença de um laboratório na escola para serem realizados e compreendidos pelos alunos. 

Assim, por exemplo, a explicação da corrente induzida da Lei de Faraday pode ser 

visualizado através de computadores, como mostra a figura 5.12.1. 

 
Figura 5.12.1. - Simulador da corrente de Faraday 

 

Fonte: http://eletromagnetismoifsc.blogspot.com.br/p/oa.html 

 

A indução eletromagnética também pode ser ensinada de uma forma dinâmica através 

de softwares, como o InteractivePhysics (IP), onde os alunos associam figuras aos objetos de 
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animação e os relacionam entre si, aprendendo de uma nova forma a tão “assustadora” física, 

como mostra a figura 5.12.2. 

 
Figura 5.12.2. - Montagem virtual de um imã. 

 

Fonte: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_t 

eses/fisica/teses/ativ_exper_infor_magnetism.pdf p. 176 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 

Diversos fatores são responsáveis quando se pensa em melhoria do ensino, dentre eles 

o aperfeiçoamento das aulas ministradas, que está ligado ao conjunto aluno e professor, nesse 

contexto fica claro que se esse momento não tiver qualidade e não for significativo para o 

aluno, os resultados serão insatisfatórios, se faz necessário uma expressiva colaboração de 

ambos para que o ensino se torne adequado. Os alunos aprenderem desde cedo a não gostar de 

física, já se tornou um paradigma cultural que deve ser mudada com o passar do tempo. 

 
[...] na escola de segundo grau, muitos alunos, provavelmente a 

maioria, preferem, em termos de ciências, a Biologia e a Química em 

relação à Física. [...] a Física é considerada uma matéria difícil, a qual 

muitos alunos evitariam se pudesse. Ao que parece, tu aprende muito 

cedo a não gostar de Física (MOREIRA, 1983, p.11). 

 
É importante que alunos entrem em contato com a História da Física, uma base de 

conhecimento consistente, facilitando a absorção de um novo conceito, estimulando o 

raciocínio a uma aprendizagem por associação, assim ela será significativa. Particularidades 

ligadas a identidade docente, a forma com que cada um lecionam, esta ligado aos 

condicionantes inconscientes que interferem pontualmente na didática, visto que boa parte dos 

docentes já e fruto de um ensino tradicionalista. Para que os alunos possam ter bons livros 

didáticos, laboratório e bons professores se faz necessário que eles sejam graduados na área, 

Licenciatura Plena em Física. Assim eles terão o conhecimento histórico e prático. 

Há formas de apresentar o conhecimento a tornar o ensino das ciências exatas 

instigante, agradável e esclarecedor, a metodologia aplicada deve ser o ato que guia o aluno 

na investigação da verdade, cientificamente, levando os alunos a terem contato com o mundo 

exterior à sala de aula e, ao mesmo tempo, colocarem em prática o conhecimento adquirido. 

Uma delas é a metodologia da experimentação, que faz com que os alunos apliquem os 

conceitos ensinados pelo professor. Dessa forma o professor dá aos alunos a capacidade de 

interagir com o meio em que vivem, fazendo da experimentação uma forma de aprendizagem. 

E outra é a metodologia da pesquisa objetiva, que o aluno adquira a teoria e os instrumentos 

básicos para a formação de um pesquisador, através de métodos e técnicas de pesquisa que se 

aplica em cada fase do seu processo de desenvolvimento. 
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O professor de física pode fazer “pontes” com as outras matérias e fazer ligações do 

que está lecionando com o mundo, o ensino de física deve ter uma parcela multidisciplinar, de 

modo a fazer com que o aluno perceba que física não é difícil quanto possa parecer e que ela é 

uma ciência que está presente constantemente em nossas atividades cotidianas, onde o 

conhecimento descoberto através de pesquisa mostra que tudo parte de um principio físico 

que às vezes se busca explicar de forma abstrata a realidade da existência natural. Por 

exemplo, ao falar do assunto de óptica, o professor pode falar dos fenômenos ópticos, como é 

caso das miragens, da ilusão de óptica, dos espelhos, pode falar da natureza da luz, da 

formação do arco-íris, etc., e de forma bem descontraída expor as equações que tanto 

amedronta, que não provoque nos alunos tanto pavor e sim e reconhecimento de uma 

poderosa ferramenta que pode ser muito útil na vida e no seu desenvolvimento profissional. 

Tendo como concepção a ideia de que quanto mais longa for uma explicação, menos 

atentos permanecerão os estudantes, alguns autores propõem que os tópicos sejam abordados 

a partir de uma situação já familiar a eles. 

A necessidade de realizar atividades experimentais teóricas ou especialmente práticas, 

atividade experimental informatizada, no caso através de uma simulação, de uma forma não 

constrangida pela presença do professor, ou a disponibilidade de recursos, incluindo o tempo, 

pode proporcionar interesse crescente. 

Além de todo o processo de ensino através de leituras e experimentos, os educadores 

passam por grandes dificuldades dentro da realidade escolar e social, em que estão inseridos, 

pois muitas vezes não possuem os recursos necessários para lecionar. Estes também muitas 

vezes não possuem a formação especifica, surgindo grandes obstáculos em seu caminho que 

são inerentes a falta de especialização. 

Diante desta realidade é necessário que os alunos aprendam não somente fórmulas e 

decorem os tópicos, mas sim que venham a entender questões que estão ligadas diretamente a 

sua existência já que a eletricidade é a força que impulsiona os nossos movimentos, como 

funcionamento de um refrigerador, de uma célula fotoelétrica, de motores a combustão, do 

nosso caminhar e toda forma de deslocamento exigindo um movimento que gere uma força 

elétrica, bem como também assuntos referentes a diferentes fontes de energia, como a eólica, 

hidráulica, nuclear, cinética, mecânica, etc. 

Entre os objetivos desta pesquisa, é apresentar um compilado de experimentos, que 

podem ser desenvolvidos no ensino do eletromagnetismo para facilitar a prática docente, 

alguns de baixo custo de tau forma, a não necessitarem do uso do laboratório, que já facilita a 
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aplicação, proporcionando uma diversificação do ensino, auxiliando no processo ensino e 

aprendizagem ao possibilitar momentos de interação e reflexão, tornando os alunos 

protagonistas de seu aprendizado e contribuindo com a diferenciação progressiva, a 

organização sequencial e com a consolidação ao lhes proporcionar uma compreensão mais 

realista e abrangente sobre o eletromagnetismo. Não é o uso de uma ou outra estratégia que 

determinará se a aprendizagem será ou não significativa e duradoura, as estratégias são apenas 

um dos vários fatores que estarão influenciando diretamente sobre o ensino e aprendizagem. 

Porém, assim como a predisposição do aluno em querer aprender significativamente, a 

postura do professor ao adotar determinada estratégia, privilegiando o questionamento, a 

participação ativa, as interações e a busca pelo conhecimento que é um dos determinantes 

para que a aprendizagem significativa se concretize. Faz-se necessário a valorização das 

formas que contribuem para a aplicação do ensino e aprendizagem que cumpra o papel 

enquanto instituição que busca cidadãos, críticos e produtivo. 
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