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RESUMO 
 

O ENSINO DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA A PARTIR DE ATIVIDADES 
EXPERIMENTAIS QUANTITATIVAS 

 
André Scheidegger Laia 

 
Orientador: Luiz Moreira Gomes 

 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará no Curso de Mestrado 
Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física 

 
 

O presente trabalho propõe uma prática investigativa sobre o ensino de 
Eletromagnetismo através da associação de Atividades Experimentais e 
Atividades Computacionais, de forma que os próprios alunos possam manipular 
os experimentos, coletar dados e analisar as relações entre as variáveis usando 
planilhas e gráficos de modo semelhante àquilo que um laboratório de física 
possibilitaria. Os resultados deste trabalho demonstraram que os alunos 
submetidos a esta estratégia de ensino, apresentaram um melhor resultado na 
resolução dos questionários e na confecção e apresentação dos experimentos 
finais, após a intervenção, quando comparados com turmas piloto submetidas a 
outras estratégias de ensino. Desta forma os resultados obtidos com a proposta 
de ensino foram satisfatórios.   
 
Palavras-chave: Abordagem quantitativas, Atividades Experimentais-
computacionais, Ensino de Eletromagnetismo. 
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This work proposes an investigative practice on Electromagnetism 
teaching by associating experimental activities and Computacional activities, so 
that the students can manipulate the experiments, collect data (with considerable 
accuracy) and analyze the relationships between variables using spreadsheets 
and graphs, as well as a good physical lab possible. The results of this study 
showed that students subjected to this teaching strategy, had better success in 
solving the questionnaires and preparation and presentation of the final 
experiments after the intervention compared with other three groups subjected to 
other teaching strategies. Thus the results obtained with the teaching proposal 
were satisfactory. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Nos últimos anos, um grande número de pesquisadores tem se mostrado críticos 

ao modelo de ensino de física adotado nas escolas públicas (SOTELO et al, 2010; LIMA 

e GAIO, 2009; ROSA e ROSA, 2005; SERÉ et al, 2003). Eles têm destacado que a 

aprendizagem por parte dos alunos é mínima, argumentando que diversos fatores 

presentes no contexto escolar dificultam o processo de ensino-aprendizagem (GOMES e 

CASTILHO, 2010; MARQUES 2014; ALVES et al, 2014). Dentre os fatores mais 

citados, destaca-se a escassez de atividades que desvinculem a disciplina de física de um 

caráter estritamente matemático, a qual é composta quase que exclusivamente por aulas 

expositivas tradicionais, onde o aluno é apenas um agente passivo no processo de 

aprendizado. 

É do conhecimento de todos que uma abordagem matemática voltada para a 

dedução de fórmulas que modelam e descrevem fenômenos físicos, é fundamental no 

ensino de física. No entanto, há um sério problema quando o aluno não é instigado a 

relacionar os conhecimentos vistos em sala de aula com os conhecimentos 

epistemológicos, ou seja, quando não há uma aprendizagem significativa. Sendo que a 

exposição por meio da fala do professor, é a única ferramenta mediadora entre o aluno e 

o conhecimento formal, e que tais circunstâncias tornam as aulas de física cansativas e 

desestimulantes, pode-se concluir que todo o potencial do aluno é destinando para simples 

memorizações e manipulações de fórmulas (LABURU, 2006). 

Como reflexo deste tipo de metodologias muitos alunos apresentam dificuldades 

na compreensão da disciplina, que com o passar do tempo se transformam em barreiras 

de aprendizagem e em uma aversão por tudo que envolve a disciplina (RODRIGUES, 

2014).  Esta “postura tradicional” está atrelada a quatro motivos fundamentais: (1) falta 

de material e de equipamentos; (2) falta de local adequado que possibilite a atividade; (3) 

falta de tempo para seu preparo e execução; e (4) deficiência na formação acadêmica do 

professor (GASPAR, 2014).  

Dessa forma, muitos autores propõem medidas visando solucionar os problemas 

existentes no processo de ensino-aprendizado de física. Como exemplos destas medidas 

podem se destacar “as contribuições de uma abordagem Histórica e Filosófica da Ciência” 

(GUERRA et al, 2004; BOSS et al, 2009), “o potencial de alguns simuladores na 
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demonstração e no estudo de fenômenos físicos” (NOGUEIRA, 2009; BRAUDE, 2014; 

MACEDO, 2009) e também “a importância das Atividades Experimentais para o 

aprendizado do aluno” (GOMES e CASTILHO, 2010; COUTO, 2009; CAVALCANTE 

et al, 2012). 

É senso comum, entre professores e pesquisadores que as Atividades 

Experimentais1, são importantes no processo de ensino-aprendizado de Física, 

principalmente em assuntos que envolvem muita abstração, ou seja, que não fazem parte 

da rotina diária percebida pelos alunos. A indução eletromagnética, é um exemplo típico. 

Apesar de estar presente em muitos fenômenos no dia a dia dos alunos, é um tema 

abstrato, onde o grande número de fórmulas e deduções se sobrepõem às práticas em sala 

de aula, que ilustrem o fenômeno. Assim, a concepção do campo magnético e sua relação 

com a corrente elétrica não é nitidamente percebida pela maioria dos alunos. 

Neste sentido, este trabalho está focado no desenvolvimento de atividades 

experimentais de indução eletromagnética, buscando proporcionar um melhor 

entendimento deste assunto por parte dos alunos. Assim, a abordagem das atividades 

desenvolvidas não está apenas nos aspectos fenomenológicos, mas também em uma 

descrição quantitativa, buscando a influência de cada variável no processo de indução, 

utilizando a interação professor-aluno-experimento, de modo que a aprendizagem pelo 

discente seja realmente significativa 

Portanto, o objetivo deste trabalho é desenvolver atividades experimentais e 

computacionais com abordagens quantitativas, baseadas na interação professor-aluno-

experimento e analisar a eficiência do uso destas atividades no processo de aprendizagem 

dos alunos. Visando alcançar tal objetivo, serão desenvolvidos quatro experimentos 

quantitativos que serão aplicados utilizando-se uma metodologia construtivista-

interacionista. Finalmente os resultados serão avaliados e comparados a outras estratégias 

já utilizadas. 

Neste trabalho, parte-se da hipótese de que a medida que o aluno interage com o 

experimento com o auxílio do professor, ele passe a assumir um papel mais ativo no 

processo de ensino-aprendizado, na construção de seu próprio conhecimento. Assim, 

espera-se que os resultados oriundos da utilização destas atividades experimentais e 

                                                 
1 Neste trabalho, o termo Atividades Experimentais está atrelado necessariamente ao uso de materiais 

alternativos acessíveis que “sanam” as deficiências encontradas na maioria dos laboratórios didáticos de 

física. 
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computacionais, atreladas a estratégia de ensino empregada produzam resultados 

significativos, permitindo que o aluno desenvolva um conhecimento mais sólido sobre o 

eletromagnetismo. 

O trabalho apresenta no capítulo 2 uma breve discursão sobre os dados 

educacionais do Exame Nacional da Educação Básica (Enem) que são disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  A 

discussão se estende aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB); São analisados artigos acadêmicos que abordam temas 

relacionados ao ensino de física, assim como, as principais dificuldades apresentadas 

pelos alunos no estudo de indução eletromagnética. 

Em seguida, no capítulo 3, é feita a fundamentação teórica sobre as atividades 

experimentais e computacionais e também sobre a associação entre elas. Os conceitos 

básicos do eletromagnetismo, necessários para o entendimento das práticas, também são 

apresentados. 

No capítulo 4 são apresentados os materiais e métodos para as atividades 

experimentais e computacionais sobre eletromagnetismo, abordando as dificuldades 

apresentadas pelos alunos. 

No capítulo 5, serão abordados os resultados da implementação com a intervenção 

nas turmas selecionadas. E por fim, serão apresentadas as considerações finais acerca do 

projeto e dos resultados obtidos com a pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

O Sistema Educacional Brasileiro e o Ensino de Física 

2.1 O Sistema Educacional Brasileiro 

Os trabalhos de Aranha (1996), Bello (2001), Stephano e Bastos (2004), França 

(2008) e Batista (2014) mostram que ao longo da história, a educação brasileira passou 

por diversas rupturas e reformas em sua estrutura e organização, na tentativa de oferecer 

a população uma educação pública de qualidade, porém sem êxito. 

O Inep foi criado com o objetivo de avaliar o Sistema Educacional Brasileiro e a 

partir daí, desenvolver estratégias que possibilitem o fortalecimento do ensino (BRASIL-

História do Inep, 2016). Nesse sentido foi criado o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) em 2007, sendo hoje um indicador de grande importância para a 

avaliação da qualidade da educação, obtidos a partir de dois componentes: 

1- A taxa de rendimento escolar: obtidos a partir do Censo Escolar. 

2- Desempenho em exames padronizados:  são a Prova Brasil (para Ideb de escolas 

e municípios) e do Saeb (no caso dos Ideb estaduais e nacional).  

Os dados obtidos nos últimos anos pelo Ideb, indicam sérios problemas na 

educação brasileira no ensino médio, com um elevado índice de repetência e abandono e 

também baixo desempenho nos exames aplicados, por esta razão, o sistema educacional 

brasileiro tem sido alvo de inúmeras críticas (SCHWARTZMAN et al, 2016; 

KRAWCZYK, 2011) as quais demostram que existe uma profunda preocupação quanto 

ao processo de ensino aprendizagem, sobretudo na educação básica. 

A tabela 2.1 apresenta os resultados do Ideb nos últimos anos. 

 IDEB Observado Metas 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Dependência Administrativa 

Estadual 3.0 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.3 3.6 4.9 

Privada 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0 7.0 

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Tabela 2.1: Relação de notas-metas do Ideb/ dependência administrativa/ ano para Ensino Médio2 
Fonte: BRASIL- Inep (2016 “a”). 

                                                 
2 Os dados em negrito indicam que as metas foram atingidas em cada ano. 
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A partir da observação da tabela 2.1, fica evidente o baixo rendimento, sobretudo 

no ano de 2005. Um fato muito grave é que esses resultados se estagnaram, evidenciando 

assim que a educação parou de avançar. É conveniente ressaltar ainda que o baixo nível 

de conhecimento adquirido pelos alunos no ensino fundamental tem influência direta 

sobre os resultados a serem alcançados no ensino médio, uma vez que o professor não 

consegue avançar com os conteúdos devido as carências existentes nas bases de formação, 

necessitando também ensinar tópicos que os alunos já deveriam ter aprendido nas series 

anteriores. 

De acordo com os dados do Enem, a área ciências da natureza e suas tecnologias 

(física, química e biologia), teve a menor média nas redes estaduais de ensino público 

(457,94) (O GLOBO, 2016) no ano de 2012. Isso não se alterou nos anos seguintes (tabela 

2.2). 

 Área de Conhecimento 

Ano Linguagem Humanas Matemática Ciências Média 

2013 508 537 544 492 520,25 

2014 528 565 511 507 527,75 

Tabela 2.2: Média do Enem 2013 e 2014 por área de conhecimento na rede estadual de ensino público. 

Fonte: BRASIL. Portal Brasil (2016). 

 

Esses dados evidenciam a existência de um problema no processo de ensino-

aprendizado vigente, sobretudo, no que diz respeito às ciências naturais, que por três anos 

seguidos obteve a menor média. 

No entanto, por se tratar de um país de dimensões continentais, com diferentes 

características e realidades, verificam-se divergências significativas entre essas médias 

ao se comparar diferentes regiões (tabela 2.3): 

 

Região Participantes Ciências 

humanas 
Ciências 

da 

natureza 

Linguagens 

e códigos 
Matemática Redação 

Centro-Oeste 8,4% 542,6 480,7 503,3 467,3 437,6 

Nordeste 33,7% 533,9 471 495,9 456,1 434,9 

Norte 10,9% 529,9 464,8 487,1 442,7 417,5 

Sudeste 34,9% 561,2 495,8 523,7 496,5 486,9 

Sul 11,9% 557,7 491,2 517,8 487,8 468,9 

Média Brasil 100% 546,5 482,2 507,9 473,5 455,4 

Tabela 2.3: Relação de médias do Enem 2014 por área de conhecimento, por região do País. 
Fonte: Correio Braziliense (2016). 
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A tabela 2.3 mostra que a região Norte tem o pior desempenho do país em todas 

as áreas de conhecimento, sendo a área das ciências da natureza uma das menores médias 

para a região. 

Um exemplo típico dessas desigualdades é o colégio E.E.E.M. Prof. Anízio 

Teixeira, localizado na cidade de Marabá, situada no sudeste do Pará, região Norte do 

Brasil, considerado pela população local como um dos melhores colégios públicos da 

cidade, onde a nota média no ENEM de 2012 foi de apenas 451,71 pontos (BRASIL-

Inep, 2014 “a”). É conveniente enfatizar ainda que somente uma parcela dos alunos fazem 

o Enem, portanto este é um resultado parcial, que sem dúvidas, poderia ser ainda pior se 

analisado com o total dos alunos. 

Outra fonte importante que demonstra essas discrepâncias entre as regiões 

brasileiras, são os dados do Ideb para o 3° ano do ensino médio por estado (BRASIL-

Inep, 2016 “b”). Segundo esses dados, as notas do Ideb nos estados da região Norte e 

Nordeste, sempre foram as piores do País, e poucos deles atingiram as médias das metas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação. Outro ponto muito importante é que em 2013 

o Pará obteve a pior nota do País (2,9), tendo uma melhora de 2005 a 2009, após alguns 

programas desenvolvidos pelo Projeto Todos pela Educação (BRASIL-Inep, 2016 “b”), 

porém retrocedeu de 2009 a 2013, obtendo no acumulado destes anos um acréscimo de 

0,1 ponto em sua nota. 

Ao compararmos o sistema educacional brasileiro com a educação em outros 

países, logo se percebe o país ocupa uma das piores posições quando o assunto é 

qualidade da educação. Segundo o Relatório de Monitoramento Global de Educação para 

Todos, o Brasil é o 8° país com o maior índice de analfabetismo no mundo (UNESCO, 

2015). No Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), o Brasil é 59º 

colocado numa relação de 65 países, ficando atrás até mesmo de vários países da América 

Latina (UOL – EDUCAÇÃO, 2014). 

Este levantamento de dados sobre o sistema educacional brasileiro reforça o que 

muitos trabalhos acadêmicos já enfatizam a um longo tempo, que a educação brasileira 

passa por uma profunda crise. 

É evidente que esta deficiência mostrada em diversos indicadores de qualidade da 

educação, está relacionada a fatores, tais como, a baixa formação acadêmica dos 

professores, baixos salários, elevadas cargas horarias de trabalho, salas de aulas lotadas, 

além da falta de uma estrutura adequada nas escolas que carecem de laboratórios 
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equipados, materiais didáticos, laboratórios de informática com acesso à internet de 

qualidade, dentre outros. 

Segundo Chan e Tami (2016) uma possível explicação para a situação na qual a 

educação brasileira se encontra é o valor gasto por aluno no Brasil, um dos menores dos 

países avaliados pela Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 

(OCDE). Enquanto gasta-se no Brasil cerca de U$ 2.751 por aluno/ ano, no Ensino Médio, 

a Rússia gasta U$ 4.100 por aluno, e países desenvolvidos como Suíça e Estados Unidos, 

neste mesmo período, investiram mais de U$ 10.000 por aluno. 

Além de investir pouco por aluno, o recurso investido é mal aplicado. Estudos 

realizados por Neto et al (2013) apontam que apenas 0,6 % das escolas brasileiras contam 

com uma infraestrutura próxima do ideal, tendo biblioteca, laboratório de informática, 

quadra de esporte e laboratório de ciências, itens considerados mínimos pelo Custo Aluno 

Qualidade Inicial, desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Segundo esta pesquisa, 44% das escolas brasileiras são classificas como 

elementares, possuindo o mínimo necessário para a acomodação de pessoas. Na região 

Norte essa quantidade chega a 71%, a pior situação do país. Ao relacionar estes dados, 

por exemplo, com os resultados da Prova Brasil de 2011 (tabela 2.4), percebe-se que a 

regiões Norte e Nordeste estão com desempenho bem abaixo da média nacional, 

tornando-se ainda pior no Estado do Pará. Constata-se, portanto, que entre as múltiplas 

variáveis existentes no processo de ensino-aprendizado, a infraestrutura existente na 

escola tem forte influência na qualidade do aprendizado do aluno e em seu rendimento. 

 

Região Rede Administrativa Ensino Médio 

Lín. Portuguesa Matemática 

Brasil Pública 260,6 264,6 

Sul Pública 269,7 275,1 

Sudeste Pública 268,7 279,8 

Centro-Oeste Pública 264,8 268,8 

Nordeste Pública 247,2 248,1 

Norte Pública 250,1 249,6 

Pará Pública 245,4 243,1 

Tabela 2.4: Resultados da Prova Brasil de 2011 por região extraídos do INEP. 

Fonte: BRASIL-Inep (2014 “b”) 
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Assim, é de fundamental importância que sejam desenvolvidas metodologias e 

estratégias que sejam eficientes em contornar os problemas de infraestrutura da escola, 

tais como a falta de laboratório de ciências, laboratório de informática, internet, etc. 

 

2.1.1 Leis e Bases da Educação 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) N° 9394/96, juntamente 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são responsáveis pela regularização e 

organização do sistema de ensino em nosso país. 

A LDB (Art. 35) estabelece que o Ensino Médio tem por finalidade: 

I - consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental 

para possibilitar o prosseguimento dos estudos. 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

No Artigo 36, a LDB enfatiza que o currículo do ensino médio deverá destacar a 

educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência e o processo 

histórico de transformação da sociedade e da cultura e determina que as metodologias de 

ensino e avaliação adotadas deverão estimular a iniciativa dos estudantes. 

A respeito da postura tradicional de ensino os Parâmetros Curriculares Nacional 

(PCN) estabelece que: 

Não há o que justifique memorizar conhecimentos que estão sendo superados 

ou cujo acesso é facilitado pela moderna tecnologia. O que se deseja é que os 

estudantes desenvolvam competências básicas que lhes permitam desenvolver 

a capacidade de continuar aprendendo. (PCN – Parte 1, p. 14) 

 

Para os Parâmetros Curriculares Nacional do Ensino Médio (PCNEM): 

O aprendizado não deve ser centrado na interação individual de alunos com 

materiais instrucionais, nem se resumir à exposição de alunos ao discurso 

professoral, mas se realizar pela participação ativa de cada um e do coletivo 

educacional numa prática de elaboração cultural (PCNEM – Parte 3, p. 7) 
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Segundo os PCN+ - Ensino Médio (Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais – FÍSICA) ao concluir o ensino médio espera-se 

que o aluno tenha desenvolvidos algumas competências, dentre elas: 

I - Reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, códigos 

e nomenclatura da linguagem científica, que na disciplina de física, significa uma 

compreensão das grandezas e unidades adotadas nos tópicos de física, sendo capaz de 

relaciona-los com mundo real. 

II - Articulação dos Símbolos e códigos da Ciência e Tecnologia (C&T), que 

converge para a construção e a interpretação correta de tabelas, gráficos, esquemas e 

diagramas, apresentados em textos. 

III -  Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar 

eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas e correspondências. 

Neste item, enfatiza-se a importância do aluno ter a capacidade de usar leis e princípios 

físicos, que possam explicar fenômenos e experimentos realizados nas aulas e presentes 

em seu dia-a-dia. 

IV -  Estratégias para resolução de situações-problema. Neste item, nota-se que o 

aluno deve ser capaz de montar suas próprias estratégias, determinando em um 

experimento, por exemplo, quais variáveis podem influenciar o fenômeno e de que forma 

elas influenciam-no. 

V – Ciência e Tecnologia na História e na Atualidade. Para este item, o aluno deve 

compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico, em 

estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada 

época e relacioná-los com as tecnologias atuais. 

Por fim, o PCN+ - Ensino Médio estabelece que: 

 

“A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 

específicas 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. Isso implica, também, na introdução à linguagem própria da 

Física, que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas 

formas de expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações 

matemáticas. Ao mesmo tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um 

processo cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, 

impregnado de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem 
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resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por 

elas impulsionado”. (PCN+ - Física, p. 2) 

 

2.2 O Ensino de Física 

Dentre as disciplinas vinculadas a área das ciências da natureza e suas tecnologias, 

a Física é considerada pelos alunos, de um modo geral, como sendo uma disciplina difícil, 

que em nada se diferencia da Matemática. 

Neste sentido, muitas são as críticas envolvendo a metodologia de ensino 

empregada nas aulas de física:   

“O ensino de ciências, nos diversos níveis, ainda está comprometido com a 

visão platônica de mundo. Geralmente ele é realizado de forma acadêmica, 

literal, de modo que não se aprende a verdadeira física, mas se memorizam 

leis como se fossem poemas. O ensino não é funcional, não permite que o aluno 

compreenda fatos do mundo real, não o habilita a explicar situações, sejam 

elas idealizadas ou cotidianas. Quase sempre tem como única finalidade a de 

preparar para os níveis seguintes...” (CAPPELLETTO, 2009, p. 21). 

 

No contexto atual, espera-se que ao estudar física, o aluno não simplesmente 

decore as leis e detenha o aparato matemático necessário para resolver problemas de 

fixação repetitivos e preparatórios para o vestibular, mas também que seja capaz de 

desenvolver um pensamento físico sistemático a respeito de uma situação problema, 

levantando indagações e procurando entender o que ocorre, como ocorre, e porque ocorre 

um determinado fenômeno, usando para isso as teorias, conceitos e leis aprendidas. 

2.2.1 Dificuldades no aprendizado dos conceitos sobre Indução 

Eletromagnética. 

Para desenvolver uma estratégia de ensino mais eficiente e condizente com as 

necessidades dos alunos, deve-se conhecer as principais dificuldades apresentadas por 

eles ao estudarem o assunto e a partir disso, desenvolver novas estratégias. Portanto, 

coletou-se informações sobre as dificuldades dos alunos no aprendizado dos conceitos 

sobre indução eletromagnética. 

Para Macedo et al (2011) as principais dificuldades dos alunos ao estudar os 

conteúdos de eletromagnetismo estão na impossibilidade de visualização dos campos 

magnéticos no espaço tridimensional devido a este ser invisível, e ser apresentado aos 
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alunos através de abstrações, sendo deduzido com a ajuda de um grande número de 

equações, em um formalismo matemático que muitos alunos não detêm. 

Segundo Moreira e Krey (2006), as dificuldades dos alunos no estudo do 

eletromagnetismo estão na interpretação das leis, na sua operacionalização matemática e 

nos conceitos de superfície gaussiana e fluxo de campo elétrico, pela incapacidade dos 

alunos em construírem modelos mentais e esquemas de assimilação, que confiram 

significados aos conceitos envolvidos e à própria lei, posto a forma inadequada que os 

alunos receberam a instrução. 

Paz (2007) atribui estas dificuldades ao entendimento das interações e 

comportamento das variáveis eletromagnéticas no espaço tridimensional, no artifício da 

simplificação matemática neste espaço e nas próprias operações matemáticas. 

Para Neto (2013) os alunos têm grande dificuldade em identificar o sentido do 

campo magnético no indutor, compreender o comportamento das correntes elétricas e dos 

campos eletromagnéticos durante uma oscilação completa. 

Com base nestes trabalhos percebe-se que as dificuldades dos alunos no estudo do 

eletromagnetismo estão relacionadas com a abstração realizada sobre a existência e o 

formato do campo eletromagnético indutor e induzido, as relações entre as variáveis e a 

interpretação de leis e conceitos tais como “lei de Faraday”, “lei de Lenz”, “Fluxo 

magnético” e “Força magnética”. 

Para vencer essas dificuldades e fazer o aluno compreender os conceitos de 

eletromagnetismo, foram realizadas práticas experimentais quantitativas baseadas na 

associação entre atividades experimentais e computacionais. 
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Capítulo 3 
Fundamentação Teórica  
 
3.1. Atividades Experimentais e Computacionais.  

 

3.1.1 Atividades Experimentais 

A atividade experimental é de grande importância para o processo de ensino-

aprendizado de física e devido à falta de laboratório experimental em um número 

expressivo de escolas as atividades experimentais são pouco empregadas nas aulas de 

física. Neste trabalho considera-se atividade experimental apenas aquelas atividades 

baseadas no uso de materiais alternativos e de baixo custo. 

Morini (2009), Arantes et al (2010) e Heidemann (2011) apresentam algumas 

vantagens e limitações das Atividades Experimentais as quais são listadas a seguir. 

Vantagens 

- Estimula o interesse e aguça a curiosidade pelo novo; 

- Proporciona uma ideia sobre o “método cientifico” e desenvolve habilidades em sua 

utilização; 

- Promove o aprendizado de técnicas de laboratório; 

- Cria uma conexão entre teoria, prática e mundo real facilitando a compreensão dos 

conceitos; 

- Intensifica a aprendizagem de conceitos científicos; 

- Estreita a relação entre professor e aluno e desenvolve um espirito colaborativo entre 

alunos; 

- Desenvolve o poder de argumentação lógica e o questionamento interno, podendo ser 

com maior facilidade externalizado; 

- Favorecer a criatividade. 

Limitações 

- Consome um elevado tempo; 

- Induz a confecção de roteiros fechados 

- Por vezes, pensa-se em utilizá-las como testes de validade de leis e fórmulas físicas; 
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- Em geral, apresenta um caráter qualitativo e demonstrativo. 

 É importante destacar que essas características dependem fortemente da postura 

do professor em sala de aula e dos objetivos pretendidos por ele, ao adotar a 

experimentação como prática complementar ao processo de ensino aprendizagem. 

 Neste trabalho é apresentado um modelo de atividade experimental que é 

fomentada em um roteiro semiaberto, onde cabe ao professor introduzir aos alunos uma 

situação problema, que force o surgimento de questionamentos e respostas por parte dos 

alunos. Assim, com o auxílio do professor, os alunos interagem com o experimento e com 

os colegas, a fim de chegar a uma conclusão acerca do fenômeno estudado a partir das 

respostas obtidas, reforçando os conceitos teóricos. É importante que as atividades 

experimentais permitam que os alunos: 

“compreendam a natureza do problema e o procedimento experimental ... que 

adotem uma perspectiva teórica relacionada com o tema de estudo ... que 

manejem o aparelho em questão, recopilem os dados obtidos, que reconheçam 

a diferença entre os dados obtidos e os resultados que “deveriam ter sido 

obtidos”, que interpretem tais resultados e escrevam um informe do 

experimento” (HODSON, 1994, p. 304). 

 

Segundo Morini (2009), deve existir uma interdependência entre a aprendizagem 

de conceitos, a resolução de problemas de lápis e papel e a realização de práticas 

experimentais, levando o aluno a concluir com o tempo que para compreender um 

fenômeno é necessária uma teoria, estando ela “a serviço” da prática. 

 Usando corretamente as atividades experimentais “o aluno é incitado a não 

permanecer no mundo dos conceitos e no mundo das “linguagens”, tendo a oportunidade 

de relacionar esses dois mundos com o mundo empírico” (SERÉ et al, 2003, p. 39). 

 

3.1.2 Atividades Computacionais 

Neste trabalho, tem-se como atividades computacionais, apenas a seleção e uso 

de recursos computacionais inteiramente disponíveis e/ou pouco usados. Assim, a 

modelagem computacional para o desenvolvimento de novas ferramentas não será 

considerada, apenas a utilização de softwares existentes voltados para o ensino de 

conceitos sobre indução eletromagnética. Visto que a modelagem computacional requer 
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uma boa base de programação por parte do professor e do aluno e que isso consumiria 

boa parte do tempo disponível em sala de aula, ela não será considerada. 

Quanto as atividades computacionais, enfatiza-se que elas são relativamente 

recentes e os efeitos de sua implementação em sala de aula ainda estão sendo estudados, 

mas pelos resultados já obtidos por diversos pesquisadores, pode-se destacar alguns 

pontos fundamentais: 

- O ensino de física envolve temas complexos que não poderem ser contemplados 

em situações cotidianas e, as vezes, nem mesmo nas atividades experimentais, tais como 

corrente elétrica, campo elétrico e campo magnético. Desta forma as representações por 

meio de programas, aplicativos ou simulações são um excelente mecanismo para se 

praticar e entender estas teorias (MACÊDO et al, 2012, p. 565). 

-As atividades computacionais se apoiam no uso de programas e simulações 

computacionais, para a realização de experimentos virtuais que de outra forma seriam 

perigosos, caros, ou por algum outro motivo, seria impossível ou inviável sua reprodução 

no laboratório escolar (ARANTES et al, 2010; HEIDEMANN, 2011). 

-Possibilitam múltiplas representações de um mesmo modelo teórico (diagramas, 

gráficos, animações, som e vídeo) de forma simultânea, permitindo que o aluno perceba 

as relações entre as variáveis do fenômeno estudado. 

-Possibilita a criação de modelos simplificados de um fenômeno, acrescentando 

ou excluindo aspectos em uma condição idealizada, fazendo o aluno se concentrar nos 

efeitos fundamentais, facilitando a aprendizagem (VEIT e ARAUJO, 2005, p. 5). 

Por outro lado, é consenso entre os autores citados que uma implementação 

descuidada das ferramentas computacionais pode trazer, como nas atividades 

experimentais, sérias consequências. Um exemplo disto é que ao simplificar um 

fenômeno podemos tirar elementos que em determinadas situações podem ser 

fundamentais para uma obtenção correta dos resultados. 

Outro ponto é que os fenômenos naturais não são lineares, existindo certas 

discrepâncias, que na simulação são descartadas, permitindo sempre resultados exatos. 

Todavia, a medida em que a sociedade se desenvolve e novas tecnologias são 

concebidas a educação se transforma, assim como o conhecimento a ser ensino e o modo 

como ele é compartilhado. 

Com o avanço tecnológico computacional, os usos de métodos de aprendizado 

tradicionais tornam-se ineficientes e inadequados. A demanda por uma 
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solução moderna e eficaz leva-nos ao conceito de software educacional. O 

desenvolvimento de um sistema que crie um ambiente no qual o usuário seja 

capaz de modelar, visualizar e interagir com a simulação proposta baseada 

em experimentos da Física real poderia ser considerado como uma solução 

para suprir esta demanda. Tal sistema seria uma ferramenta complementar 

para o estudo da Física, desde que através dele seja possível a realização de 

experimentos “virtuais" com a finalidade de esclarecer e reforçar o 

conhecimento teórico da Física, no nosso caso a teoria Eletromagnética 

(SANTOS, SANTOS e FRAGA, 2002, p. 186-187). 

 

Em meio a uma revolução tecnológica cada vez mais acelerada e competitiva, 

onde novas ideias são lançadas a cada momento, seja na área computacional, robótica, 

eletrônica ou telecomunicações, torna-se essencial que a escola também participe desta 

evolução buscando novas ferramentas educacionais e metodologias mais apropriadas com 

o intuito de não somente facilitar a aprendizagem, mas também promovê-la em níveis 

mais elevados. 

 

3.1.3 Associação entre Atividades Experimentais e Computacionais 

Com relação a complexidade envolvida no processo de ensino aprendizado 

Medeiros e Medeiros (2002) conclui que: “o ato educativo é por demais complexo para 

que o profissional da educação em Física possa optar por um único recurso 

pedagógico”. 

Neste sentido, vários autores motivados pelos potenciais apresentados pelas 

atividades experimentais (AE) e atividades computacionais (AC) como ferramentas 

educacionais, buscam formas de associá-las, a fim de sanar suas limitações (RONEN E 

ELIAHU, 2000; ZACHARIA e ANDERSON, 2003; PAZ, 2007; JAAKKOLA e 

NURMI, 2008; HEIDEMANN, 2011; DORNELES et al, 2012). Na tabela 3.1 tem-se a 

forma de associação usada por cada trabalho: 
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Trabalho Forma de associação 

RONEN E ELIAHU 

(2000) 

A realização de uma AE e uma AC para resolver um 

problema. 

ZACHARIA e 

ANDERSON (2003) 

A realização de uma AC primeiramente e logo após uma AE 

similar. 

PAZ (2007) O trabalho baseia-se em três pontos, embasamento teórico e 

histórico, após isso AE e em outro momento AC. 

JAAKKOLA e NURMI 

(2008) 

A realização de uma AC para entender os conceitos básicos 

e logo após uma AE similar. 

HEIDEMANN (2011) Trata-se apenas de um levantamento bibliográfico e de um 

estudo das concepções de professores, alunos e 

pesquisadores sobre AE, AC e a integração de ambas. 

DORNELES et al 

(2012) 

O estudo foi dividido em dois momentos um comparando 

AC com aulas tradicionais em uma turma e outro utilizando 

AC para montar circuitos e depois AE para reproduzi-los. 

Tabela 3.1: Trabalhos analisados e suas formas de associação entre AE e AC. 

 

Todos esses trabalhos mostram que a associação destas atividades pode 

influenciar positivamente o processo de ensino-aprendizado. Porém, essas atividades são 

usadas em momentos diferentes como um simples reforço para a fixação dos conceitos 

teóricos apresentados. 

Neste trabalho, a associação destas atividades ocorre de forma mais integrada, 

com o intuito de desfrutar do potencial de ambas e amenizar as limitações existentes em 

cada prática, semelhante ao que Cavalcante et al propõe na área da mecânica 

(CAVALCANTE et al, 2008; CAVALCANTE et al, 2009). 

Assim, é possível desenvolver atividades experimentais, que anteriormente eram 

realizadas apenas de forma demonstrativa, num âmbito restrito a constatação do 

fenômeno (quando essas atividades chegam a ser realizadas nas aulas de física), e coletar 

de dados com precisão mediana, utilizando aplicativos, softwares livres e recurso 

alternativos e/ou de baixo custo, com a participação ativa do aluno. 

 

3.2 Teorias de Aprendizagem   

O presente trabalho propõe uma nova atitude docente em sala de aula, permitindo 

que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, a 

interação, o estímulo à dúvida, ao questionamento e o desenvolvimento do raciocínio, 

seguindo uma linha construtivista atrelada as Teorias de Aprendizagem de Ausubel e 

Vigotski, as quais serão abordadas nos tópicos seguintes. 
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3.2.1 Teoria de Aprendizagem de Ausubel 

Na teoria de Ausubel, a estrutura cognitiva é um conjunto total e organizado de 

ideias de um indivíduo; ou, no contexto da aprendizagem restrito a um determinado 

assunto, refere-se ao conteúdo e a organização de suas ideias naquela área particular de 

conhecimento. A ideia é que essas estruturas são hierarquicamente organizadas, se 

encadeando de acordo com as relações estabelecidas entre elas, servindo de ancoradouro 

para as novas ideias internalizadas (aprendidas), e a aprendizagem ocorre sempre que a 

estrutura cognitiva é ampliada pela internalização de novas ideias (PRÄSS, 2012). 

Ausubel (1973) define dois tipos básicos de aprendizado: a aprendizagem 

mecânica e a significativa. Para ele o processo se torna mecânico quando um novo 

conhecimento é apresentado ao aprendiz sem uma relação com os saberes já existentes 

em sua estrutura cognitiva, sendo simplesmente incorporados de forma arbitraria e 

desgarrado dos demais. 

Quando as novas informações e conceitos físicos são aprendidas sem interagir 

com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, o estudante decora fórmulas e 

leis, mas as esquece tão logo realiza a avaliação (SILVA e SCHIRLO, 2014, p. 40). 

Para Silva e Schirlo (2014), um ensino mecânico conduz o aluno a encarar os 

conteúdos apresentados como não relevantes, pois não se têm “aplicabilidades” em seu 

dia a dia, sendo necessário apenas decorá-lo (não necessariamente aprender) até que se 

passe o período avaliativo para posteriormente descartá-lo. 

Neste processo, o professor mostrará como se deve fazer uma determinada questão 

(CALCULO) diversas vezes e com isso o aluno memorizará os passos a serem seguidos, 

tornando-se capaz de refazer esta questão ou outra muito semelhante, porém sem 

questionamento interno ou mesmo externo que possibilite a incorporação deste novo 

conhecimento, e tão pouco, sua abstração para situações futuras (PELIZZARI et al, 2002). 

Nestes casos, o que ocorrerá quando o aluno se vê diante de uma situação 

problema que envolva este conhecimento em especifico, porém não necessariamente 

similar ao decorado? A resposta para esta pergunta está na experiência diária de muitos 

professores, onde ao tentar recordar o aluno sobre determinado conteúdo “visto” em séries 

anteriores (buscar subsunçores para se construir um conhecimento sólido), o mesmo 

argumenta que o professor desta série não “mostrou” este assunto. Ele certamente 

“mostrou” (ensinou), o problema é que não se construiu “pontes” de conexão entre os 
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saberes sabidos e os saberes a serem ensinados (FREIRE, 2011), não sendo solidificado 

cognitivamente, perdendo-se com o passar do tempo, e após isso, será como se a criança 

nunca tivesse visto o assunto (MOREIRA, 2012, p. 16 e 17). 

Nestes casos, Ausubel ressalta a necessidade do professor dar uma pausa nos 

conhecimentos a serem ensinados (estabelecidos pelo currículo desta série) e reestruturar 

os conhecimentos necessários (os pré-requisitos) para o desenvolvimento do próximo, 

caso contrário os conteúdos a serem aprendidos serão novamente descartados com o 

passar do tempo (SILVA e SCHIRLO, 2014). 

Em contraponto a uma aprendizagem mecânica, Ausubel defende um novo 

modelo chamado por ele de aprendizagem significativa, onde o novo conhecimento se 

relaciona de forma não arbitraria e não literal à estrutura cognitiva do estudante, de tal 

forma que os conhecimentos prévios do aprendiz (principal variável da aprendizagem 

significativa) interagem de forma significativa com este novo conhecimento apresentado, 

provocando mudanças em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1973). 

A este conhecimento já fixado a estrutura cognitiva do aluno Ausubel chama de 

subsunçor, estrutura específica na qual uma nova informação pode se agregar ao cérebro 

humano, que é altamente organizado e detentor de uma hierarquia conceitual, que 

armazena as experiências prévias do sujeito (SILVA e SCHIRLO, 2014). 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, são necessárias duas condições 

básicas: o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; e o aprendiz 

deve apresentar uma predisposição para aprender (GASPAR, 2014). A primeira condição 

estabelece que o material tenha significado lógico, familiar a criança e relacionável a 

determinados conhecimentos pré-estabelecidos por ela. 

Uma relação não arbitrária e substantiva significa que as ideias são 

relacionadas a algum aspecto relevante existente na estrutura cognitiva do 

aluno, como, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma 

proposição. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.34). 

 

Na segunda condição, quando se fala em predisposição para aprender, Ausubel 

refere-se as condições cognitivas que o aluno já deve ter em sua estrutura (os subsunçores 

necessários) e também a forma como o aluno encara a exposição destes novos 

conhecimentos. É necessário que o aluno “queira” relacionar esses novos conhecimentos 

com seus subsunçores de forma não-arbitraria e não-literal, ou seja, o novo conhecimento 

deve ser potencialmente significativo (interessante) para o aluno.   
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Neste processo de ensino-aprendizado de Ausubel, professor e aluno têm papeis 

importantes. Cabe ao professor a responsabilidade de apresentar os significados de um 

novo conhecimento ao aluno, relacionando-os com os conhecimentos prévios e após isso 

verificar se os significados que o aluno captou são aqueles aceitos no meio cientifico. Ao 

aluno cabe relacionar os novos conhecimentos aos seus conhecimentos prévios de forma 

adequada e verificar se os significados que captou são os mesmos que o do professor. Ou 

seja, nesse processo professor e aluno são protagonistas, mas o papel principal cabe ao 

aluno (MOREIRA, 2012, p. 71).   

Nesta perspectiva, o aluno não pode ser tratado como um mero expectador do 

processo de ensino aprendizagem, seu papel neste processo é tão importante que o papel 

do professor, é necessário que o aluno seja instigado e estimulado a construir seu 

conhecimento, tendo neste processo um senso crítico e investigador que não o-limite a 

uma sala de aula ou ao conhecimento repassado pelo seu professor, contido no livro 

didático. O aluno deve encarar seu papel agora como um participante ativo, que procura 

ir além dos limites que as situações adversas lhe empoem. 

O professor tem o dever de permitir e cobrar de seus alunos tal participação, 

usando metodologias que possibilite ao aluno uma liberdade maior para se desenvolver 

cognitivamente, firmado em subsunçores que ancorem futuros aprendizados. Para isso o 

professor deve fazer uma análise minuciosa, a fim de identificar metodologias mais 

adequadas para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. 

 

3.2.2 Teoria de Aprendizagem de Vygotsky 

Na teoria de Vygotsky a interação social é o fator principal no processo de ensino 

aprendizado, sendo por meio desse processo que um indivíduo mais capaz (experiente) 

compartilhar experiências e significados com outros indivíduos menos capazes. Nesta 

teoria são elementos importantes: a interação social, os instrumentos e signos, a 

mediação, a internalização e a zona de desenvolvimento proximal. (MARTINS, 2016). 

Em sua teoria, Vygotsky exalta a importância da linguagem como um conjunto de 

signos ordenas compartilhados por uma comunidade que possibilita a interação direta 

entre dois ou mais participantes. Esse sistema simbólico é o responsável pelo salto 

qualitativo na evolução da espécie humana. É a linguagem que fornece os conceitos, as 

formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É 

por meio dela que as funções mentais superiores são socialmente formadas e 
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culturalmente transmitidas, sendo o principal instrumento de intermediação do 

conhecimento entre os seres humanos, tendo relação direta com o próprio 

desenvolvimento psicológico (MOREIRA, 2009). 

Segundo Vygotsky, é por meio destes instrumentos e signos que existe a 

mediação. A mediação é o processo que caracteriza a relação do homem com o mundo e 

com outros homens. Neste processo, as Funções Psicológicas Superiores (FPS), 

tipicamente humanas, se desenvolvem, envolvendo assim ações intencionais, tais como o 

planejamento, a memória voluntária e a imaginação, o diferenciando portanto de outras 

espécies que apresentam apenas Funções Psicológicas Elementares (FPE), que dizem 

respeito ao biológico, nato, extintivo, reflexo, etc (PRÄSS, 2012). 

Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a 

ser mediada por esse elemento ... O processo de mediação, por meio de 

instrumentos e signos, é fundamental para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, distinguindo o homem dos outros animais. A 

mediação é um processo essencial para tornar possível as atividades 

psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo 

(MARTINS E MOSER, 2012, p. 09 e 10).   

 

Neste contexto, toda relação do homem com a natureza se dá não de forma direta, 

mas sempre mediada por instrumentos e signo que vai desde processos simples até 

processos altamente complexos, e para Vygotsky é exatamente isso que distingue o 

homem do resto dos animais, sendo que um dos instrumentos mais enfatizados por ele é 

a linguagem, pois é pela linguagem que o homem interage com outro de sua mesma 

espécie (MOREIRA, 2009) (figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Interação entre pensamento e linguagem 

 

Martins e Moser (2012) enfatizam que uma vez que toda ação humana é mediada, 

o aprendizado também o é, em uma mediação semiótica (quando há a intervenção de 

signos na relação do homem com o psiquismo de outros homens) ou pela interação com 
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o outro, onde as palavras são empregadas como meio de comunicação ou interação. Este 

contexto recai no que os discípulos de Vygotsky denominaram de sociointeracionismo, 

onde tudo se dá em uma interação sócio-histórica ou histórico-cultural, encarando esta 

ação como parte do quadro da cultura, na qual a ação se produz, conferindo-a significados 

compartilhados pela comunidade. 

Para Vygotsky o desenvolvimento cognitivo se dá pela conversão de relações 

sociais em funções mentais, mediado principalmente pela linguagem (mas não 

exclusivamente) e tal interação resulta em desenvolvimento dos processos mentais 

superiores (aprendizado significativo na visão de Ausubel, já enfatizado) e isso se dá na 

mesma intensidade com a qual o indivíduo passa a se apropriar destes instrumentos, 

signos e sistema de signos, e fazer uso dos mesmos para construir seu próprio 

conhecimento. Este processo sempre ocorre em duas fases: uma como função social onde 

a linguagem é usada entre indivíduos de forma externa para posteriormente (a segunda 

forma) ser usada internamente como função psicológica em uma relação intrapessoal com 

o objeto ou conhecimento (GASPAR, 2014). 

Na medida em que isso ocorre, o indivíduo menos experiente passa a apropriar-se 

da fala do mais capaz, podendo atribuir significados aos símbolos e signos apresentados, 

usando seu próprio vocabulário para isso. É importante entender que este processo não se 

trata de decorar os significados, mas de internaliza-los na mente e incorpora-los ao 

conjunto já existente. Para Vygotsky o aprendizado somente ocorre quando o aprendiz 

realiza essa internalização (aprende) (figura 3.2). 

 

Figura 3.2: Processo de Aprendizado 
 

Para que a internalização efetivamente ocorra, é necessário que o indivíduo mais 

capaz (o professor neste caso) considere o nível de desenvolvimento do indivíduo menos 

capaz (no caso o aluno). Segundo Präss (2012) existem três níveis: 
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NÍVEL REAL- caracteriza o desenvolvimento de forma retrospectiva, ou seja, 

refere-se a etapas já alcançadas, conquistas pela criança, aquilo que a criança domina e 

que tem capacidade de realizar sozinho. 

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO POTENCIAL- é a capacidade de 

desempenhar tarefas mais complexas com ajuda de outro individuo mais capazes. 

ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL- é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e potencial. Em outras palavras, refere-se ao caminho (ou espaço) 

que o indivíduo vai percorrer para amadurecer e consolidar funções, estabelecendo-as, 

assim, no seu nível de desenvolvimento real. 

Para Martins e Moser (2012), o professor deve primeiramente determinar o nível 

de desenvolvimento potencial do aluno, para posteriormente trabalhar sobre a zona de 

desenvolvimento proximal. Pois, de nada adianta ao professor aborda um determinado 

assunto cujo aluno não tenha o mesmo no seu nível de desenvolvimento potencial, ou 

ainda, que o professor trabalhe determinados assuntos que já estão no nível real do aluno 

(já tenham sido dominados). O que pode ocorrer no primeiro caso é que os alunos não 

consigam compreender o assunto e tenham grande dificuldade em prosseguir na 

disciplina, ou no segundo caso, que os alunos fiquem desmotivados e não apresentem 

interesse pela matéria. 

A avaliação neste caso torna-se um mecanismo de suma importância, na medida 

em que ela é usada para verificar o que o aluno internalizou e de que forma isso ocorreu, 

para, caso necessário, realizar as devidas correções, a fim de não se formar conceitos 

errôneos (Pseudo-conceitos). 

 

3.3 Conceitos Básicos de Eletromagnetismo 

Nesta seção serão abordados os conceitos básicos do eletromagnetismo que estão 

relacionados com as práticas experimentais apresentadas neste trabalho. 

 

3.3.1 Breve História da Origem do Eletromagnetismo 

O eletromagnetismo é formado por dois grandes ramos da física que convergiram 

para o seu surgimento: eletricidade e magnetismo, após os experimentos de Hans 

Christian Orsted, em 1820. Durante esta experiência, Orsted verificou que uma corrente 

elétrica ao percorrer um fio condutor, provoca uma deflexão na agulha de uma bússola 
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próxima ao fio, sendo este desvio tanto maior, quanto maior for a corrente elétrica ou 

quanto menor for a distância entre a bússola e o fio (Tipler e Mosca, 2011, p. 219).   

Esta deflexão deve ser provocada por uma força de interação a distância (força 

magnética) e por isso deve apresentar um campo (campo magnético), semelhante a outras 

forças de “interação a distância”3 como a força elétrica e a força gravitacional 

(MACHADO, 2013, p. 157 e 158). Daí nasceu a ideia de que de alguma forma, ainda 

desconhecida, os fenômenos elétricos e magnéticos estariam relacionados. 

Se lançarmos limalha de ferro próximo a um imã em forma de barra em uma 

superfície, as limalhas irão se orientar de tal forma que poderemos notar as linhas de 

campo magnético4 ligando o polo norte ao polo sul do imã (figura 3.3) caracterizando 

este imã como um dipolo magnético. 

 

Figura 3.3: Linhas de campo magnético em um imã 

 

A explicação para a constatação deste campo magnético5 está nos átomos que 

compõem este material. Se fragmentarmos este corpo em pedaços tão pequenos a ponto 

de termos um único átomo, iremos perceber que mesmo assim ele ainda seria um imã, 

pois dentro deste átomo teríamos o movimento de elétrons (cargas elétricas) em torno do 

seu próprio eixo. Esse movimento de cargas é o que, segundo a lei de Biot-Savart 

(analisada a seguir), dá origem ao campo magnético, que para este caso, chamamos de 

spin do elétron. (HALLIDAY et al, 2012). 

                                                 
3 Na verdade, se você pensar em uma escala microscópica, todas as forças serão de interação a distância, 

pois devido as forças elétricas existentes entre as moléculas e átomos de dois corpos diferentes impede o 

contato entre eles (FEYNMAN et al, 2008, cap. 1, p 9 e 10) 
4 As linhas de campo magnético são linhas imaginarias que: são sempre linhas fechadas; nunca se cruzam; 

fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem para o polo sul; dentro do ímã, as linhas são orientadas 

do polo sul para o polo norte; saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos polos; nos polos a 

concentração das linhas é maior: quanto maior concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético 

numa dada região 

 
5 Região de “possibilidades” de forças magnética de atração ou repulsão sobre um imã de prova colocado 

sobre esta região. 
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Num resultado atômico, os átomos de algumas substâncias apresentam 

propriedades magnéticas e outros não. O átomo de ferro, por exemplo, é um imã, mas um 

pedaço de ferro em situações normais não é. Isso se deve basicamente pela organização 

destes átomos dentro da estrutura cristalina do metal. O ferro, por exemplo, possui um 

conjunto de átomos cujos seus spins estão em uma única direção, intensificando a 

intensidade do campo magnético resultante, e esse conjunto de átomos ordenados são 

chamados de domínios magnéticos6, que podem ser alinhados por um campo magnético 

externo, pois pertence aos materiais ferromagnéticos (HEWITT, 2015). 

Uma outra classe, também muito importante no estudo do eletromagnetismo são 

os materiais diamagnéticos. Estes materiais apresentam uma fraca repulsão aos imãs pelo 

fato dos seus domínios magnéticos se alinharem no sentido oposto aos domínios 

magnéticos do imã que foi aproximado (HEWITT, 2015). Uma das substâncias 

diamagnéticas mais conhecidas é o cobre, usado em forma de fio e bobinas em motores e 

geradores elétricos, sendo de extrema importância para a sociedade moderna. 

 

3.3.2 Lei de Biot-Savart 

Ainda nos estudos de Orsted, foi possível determinar que o campo magnético 

originado pela corrente elétrica, em um fio condutor retilíneo, possui linhas de campo que 

formam circunferências concêntricas ao fio, podendo ser determinado o sentido pela regra 

da mão direita7 (MACHADO, 2013, p. 162). Partindo destas observações, Jean Biot e 

Félix Savart desenvolveram uma expressão matemática para determinar este campo 

magnético baseados na proporcionalidade das grandezas envolvidas (equação 1) 

(TIPLER e MOSCA, 2011). 

r
R

ldi
Bd ˆ

4 2
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                                                     (1) 

Na equação 1, conforme esbouçado na figura 3.4, i.dl é a corrente elétrica que 

percorre o elemento de comprimento dl do fio, que contém um elemento de carga dq 

responsável pelo elemento de campo dB, R é a distância entre o ponto P e o fio, e 0 é a 

                                                 
6 Existe uma teoria segundo a qual todos os corpos são compostos destes domínios magnéticos, porém eles 

estariam desordenados entre si produzindo um campo magnético resultante nulo para a grande maioria dos 

corpos.   
7 Envolva o condutor com a mão direita e com o polegar esticado aponte para o sentido da corrente 

(convencional), os demais dedos demonstraram a orientação das linhas de campo magnético. 
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permeabilidade magnética no vácuo e vale 4 x 10-7 N/A2, sendo portanto B


dado em 

termos de N/A.m ou simplesmente Tesla (T). 

  
Figura 3.4: Campo magnético produzido pela carga presente no seguimento do fio na posição P. 

 

Formando uma espira, as linhas de campo magnético concêntricas ao fio se tornam 

mais concentradas na região interna da espira, formando um feixe de linhas de campo, 

semelhantes as linhas de campo produzida por um ímã em forma de barra (figura 3.3). 

 

Figura 3.5: componente do B de um elemento dl da espira sobre um ponto P (b). 
 

Nesta espira, cada elemento dl do fio produz sobre o ponto P (situado a uma 

distância x do ponto central da espira) um campo magnético dB, perpendicular a cada 

elemento de comprimento do fio e que pode ser decomposto sobre os eixos “x” e “y”. 

Cada elemento de comprimento tem, imediatamente do lado oposto do anel, outro 

elemento que produz um mesmo dB, porém, com componente dBy oposta ao primeiro, 

sendo que cada par destes dl anulam suas componentes dBy mutualmente, produzindo um 

campo magnético resultante apenas sobre o eixo “x” como pode ser acompanhado na 

equação 2: 
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Desta forma o campo magnético no centro do anel (x = 0) será: 
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                                                         (3) 

Se no lugar de uma espira for considerado um conjunto de espiras (n), bem juntas 

(bobina), o campo magnético gerado no centro desta bobina será igual ao campo 

magnético gerado por cada espira vezes o número de espiras. 

 

3.3.3 Lei de Ampère 

Embora a lei de Biot-Savart seja bem eficiente para determinar o campo 

magnético num ponto qualquer, produzido por uma corrente elétrica, ela não é a mais 

adequada para distribuições complicadas de corrente. Para tais casos, se apresentarem um 

padrão de simetria, podem ser resolvidas pela lei de Ampère (MACHADO, 2013). 

Basicamente a lei de Ampère relaciona a componente tangencial do campo 

magnético Bt, somada ao longo de uma curva fechada C, à corrente (contínua e constante) 

Ienv que passa através de qualquer superfície limitada por C, o que matematicamente se 

descreve como (TIPLER e MOSCA, 2011): 

 
C

envIldB 0


                                                (4) 

A lei de Ampère pode ser usada, por exemplo, para determinar o campo magnético 

gerado por um solenoide. No solenoide, o campo magnético entre uma espira e outra, 

interage de forma destrutiva, sendo praticamente anulado entre as espiras e do lado 

externo do solenoide, enquanto que na parte interior sua intensidade é intensificada e as 

linhas de campo são praticamente paralelas (figura 3.6) (HALLIDAY et al, 2012). 

 

Figura 3.6: esquema do campo magnético em um solenoide. 

Desta forma podemos usar a lei de ampère na amperiana desenhada (em azul) na 

figura 3.6, e calcular o campo magnético envolvido: 
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  0     (5) 

Nas últimas quatro integrais, o resultado da segunda e da quarta é zero, pois o 

campo magnético é perpendicular ao ds, na terceira também será zero, pois, o campo 

magnético do lado externo é zero (para um solenoide perfeito), restando apenas o campo 

magnético devido ao primeiro seguimento que será BL. Quanto a corrente envolvida, ela 

será n (número de espiras por unidade de comprimento), vezes L (distância ab ), vezes a 

corrente que percorre uma espira “i” (equação 6) (HALLIDAY et al, 2012): 

                                       (6) 

 

Considerando n = N/L0, o campo magnético no interior de um solenoide será: 

L

Ni
B 0


                                                        (7) 

onde, N será o número de espiras do solenoide e L o comprimento do solenoide. 

Ao introduzir um material ferromagnético no interior de um solenoide, o campo 

magnético mais intenso. A esse dispositivo chamamos eletroímã. 

 

3.3.4 Indução Eletromagnética 

Em sua teoria, Michael Faraday propôs a ideia de linhas de campo e teorizou uma 

nova grandeza, o fluxo magnético “dΦm” (equação 8), para medir o número de linhas que 

atravessam a superfície de uma espira, mergulhada num campo magnético. Para Faraday 

não bastava que houvesse um campo magnético para haver corrente eletrica, seria 

necessário que o fluxo magnético no interior de uma espira, de área “A”, variasse8 em 

função do tempo, para que ocorresse a indução eletromagnética com uma FEM (força 

eletro motriz “ε”) e uma corrente induzida (equação 9) (MACHADO, 2013). 
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                                                       (9) 

                                                 
8 Para fazer variar o fluxo magnético no interior da espira, pode-se usar um imã e aproximando-o e 

afastando-o da espira, pode-se variar a área transversal da espira, pode-se variar a inclinação da espira em 

relação ao ímã, pode-se usar outra espira e fazer variar a intensidade da corrente nessa espira ou também 

usar corrente alternada no lugar de corrente contínua. 

nLiI env 
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Mais tarde, Heinrich Lenz atribuiu um sinal negativo à equação 9, pois Lenz 

percebeu em seus experimentos que “a fem induzida tem sentido tal que se opõe, ou tende 

a se opor, à variação que a produz” (HALLIDAY et al, 2012). Ou seja, segundo Lenz, 

ao fazer variar o fluxo magnético através de uma espira, pela aproximação do polo norte 

de um ímã9, por exemplo, será induzida uma corrente na espira, tal que o campo 

magnético gerado por ela tenda a se opor ao campo magnético indutor (figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Sentido da corrente e do campo magnético induzido 

 

Além de usar um ímã para induzir uma corrente magnética em uma bobina 

podemos também usar uma outra bobina ou um solenoide. Nestes casos, se usarmos 

corrente continua só haverá indução no momento em que ligarmos e desligarmos a 

corrente, ou se aproximarmos e afastarmos o solenoide da bobina, ou ainda se mudarmos 

a angulação do eixo da bobina em relação ao solenoide (figura 3.8). 

O fluxo magnético no interior de um solenoide será (equação 10): 
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                            (10) 

onde θ é o ângulo entre o vetor B


e o vetor área Sd


da bobina secundaria. 

 

Figura 3.8: Indução eletromagnética 

                                                 
9 No lugar de um ímã também pode ser usado um solenoide, uma bobina ou um eletroímã. 
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Com uma frequência alternada e uma inclinação “θ”, “N” espiras no solenoide, 

“n” espiras na bobina, a área da bobina igual a “S”, uma intensidade da corrente “i” no 

solenoide e um comprimento “L” no solenoide, a variação do fluxo magnético dependerá 

unicamente da frequência de oscilação ω da corrente fornecida ao solenoide, e a tensão 

induzida na bobina será dada pela equação 11 (RIBEIRO et al, 2012): 

            L

iNSn
v 00

0

)cos( 


                                         (11)                                            

 

3.3.5 Força Magnética   

O efeito de indução naturalmente é acompanhado pela força magnética, pois para 

aproximar o polo norte de um ímã de uma bobina, por exemplo, será necessário aplicar 

uma força, pelo menos igual a força de repulsão que o ímã sofrerá devido ao campo 

magnético gerado pela corrente induzida na espira.   

Se uma partícula carregada (por exemplo com carga negativa) adentra com 

velocidade V em um campo magnético B a mesma estará sujeita a uma força magnética10 

F que será perpendicular tanto ao campo quanto a velocidade, sendo ela dada pelo produto 

vetorial esboçado na equação 12 (MACHADO, 2013): 

BvqFB


                                                        (12) 

Se um fio metálico reto de comprimento dl for percorrido por uma corrente 

elétrica, estando imerso em um campo magnético, com um ângulo diferente de zero entre 

eles, o fio estará sujeito uma força magnética, que provocar uma deflexão no fio, sendo 

sua intensidade, direção e sentido dado pela equação 13 (TIPLER e MOSCA, 2011): 

ldBiFm




                                                       (13) 

A mesma coisa também ocorre, se por exemplo, o fio estiver no formato de uma 

espira, pois neste caso, o campo magnético gerado na bobina devido a corrente elétrica 

(dado pela equação 3) irá interagir com o campo magnético externo. Se este campo for 

gerado por um ímã, o mesmo estará sujeito a esta força magnética. 

Se um ímã for abandonado na parte superior de um solenoide na vertical e por 

efeito da gravidade cair, passando pelo interior do mesmo, o ímã irá induzir uma corrente 

                                                 
10 Este mesmo fenômeno é o responsável por proteger a Terra da maioria das radiações cósmicas de alta 

energia e também por produzir efeitos conhecidos como aurora boreal e aurora astral nos polos terrestres. 
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elétrica no solenoide e o mesmo dará origem a um campo magnético que irá se opor ao 

deslocamento do ímã, assim quanto maior a velocidade do ímã, maior a corrente induzida 

e maior também a força magnética exercida sobre o ímã (ZANARDI, 2012). Se o 

solenoide for comprido o suficiente existirá uma tal velocidade, onde as forças magnética 

e gravitacional se equilibrarão e o ímã passará a se mover com velocidade constante. 

Se no lugar de um solenoide, for usado um cano de cobre, este o cano funcionará 

como um solenoide de “n” espiras e produzirá o mesmo efeito (figura 3.9). 

 

Figura 3.9: Indução magnética em um tubo de cobre devido a queda de um ímã. 

O entendimento destes fenômenos ajudou o homem moderno na construção de 

uma gama de tecnologias que hoje usamos normalmente sem nos dar conta dos processos 

físicos envolvidos nestes equipamentos (TV, rádio, celular, motores elétricos, geradores, 

injeção eletrônica em automóveis, fornos de indução, transformadores, fones de ouvidos, 

alto-falantes, microfones, etc). 
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Capítulo 4 

Materiais e Métodos 

Este capítulo trata dos materiais e métodos usados na pesquisa durante o processo 

de intervenção. Nele serão apresentados os procedimentos metodológicos usados nas 

aulas experimentais quantitativas baseadas na associação de atividades experimentais e 

computacionais, bem como os experimentos usados nas aulas práticas. 

 

4.1 Local da Intervenção 

Para o desenvolvimento das atividades experimentais e computacionais foi 

selecionada a escola E.E.E.M Anísio Teixeira. O motivo desta escolha está relacionado 

aos resultados desta escola nos dados do Enem e na infraestrutura apresentadas por ela. 

Esta escola, no início do terceiro semestre do ano letivo de 2015, dispunha de: 

- 15 Salas de aula, funcionando em três períodos (manhã, tarde e noite), com três 

turmas de terceiro ano pela manhã, duas turmas pela tarde e outras duas turmas pela noite; 

- Sala de informática com 30 computadores, dos quais apenas 10 estavam 

funcionamento, com acesso à internet e com o sistema operacional Linux (figura 4.1); 

 

Figura 4.1: fotografia da sala de informática 
 

- A internet disponibilizada possuía uma velocidade de 2 Megabits, sendo dividida 

para os dez computadores do laboratório, todos os computadores do setor administrativo 

e os dispositivos móveis dos servidores da instituição, sendo a conexão, portanto, muito 

lenta; 

- Laboratório multidisciplinar com três bancadas em granito, com duas pias cada 

uma, além de armários e gavetas para acomodar alguns poucos equipamentos de 

laboratório, muitos dos quais estão expostos de forma inadequada, sofrendo deterioração 
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pelo mal armazenamento. Durante todo o período da intervenção nenhum funcionário 

responsável pela manutenção e organização do laboratório foi encontrado, e como se pode 

ver na figura 4.2, parte do laboratório é usado como deposito de livros. 

 

 

Figura 4.2: fotografia (A) das bancadas do laboratório, (B) dos equipamentos expostos na bancada, (C) 

equipamentos danificados e (D) dos poucos recursos disponíveis. 

Pelas condições do laboratório optou-se por realizar todas as práticas nas salas de 

aula e no laboratório de informática. 

 
4.2 – Estratégia Metodológica    

Para determinar a eficiência da proposta deste trabalho, foram selecionadas quatro 

turmas de terceiro ano do ensino médio da escola e desenvolvido uma prática de 

intervenção diferente em cada uma, sendo três pelo período da manhã e uma à tarde. 

Com base nas possibilidades impostas pelo espaço físico e a precariedade do 

laboratório multidisciplinar da instituição e o tempo de aula disponível, optou-se pela 

escolha de quatro estratégias de ensino relacionadas abaixo: 

1ª Turma - 3º ano C, com 24 alunos: A abordagem apenas conceitual do assunto 

de eletromagnetismo, sem nenhuma prática. 
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2ª Turma - 3º ano A, com 28 alunos: Abordagem conceitual associada ao uso de 

atividades experimentais demonstrativas (experimentos manipulados apenas pelo 

professor) com ênfase apenas nas características fenomenológicas. 

3ª Turma - 3º ano B, com 30 alunos: Abordagem conceitual associada ao uso de 

ferramentas computacionais, restrito a uso de simuladores. 

4ª Turma - 3º ano D, com 28 alunos: Abordagem conceitual associada ao uso de 

atividades experimentais quantitativas baseadas na associação de atividades 

experimentais e computacionais (manipuladas pelos alunos com auxílio do professor). 

Após selecionar as turmas e as estratégias a serem adotadas, escolheu-se e 

desenvolveu-se uma relação de experimentos correspondentes as estratégias de ensino 

que envolvem atividades práticas (2ª, 3ª e 4ª turma). 

A seguir são apresentadas as práticas desenvolvidas em cada turma. 

 

4.2.1 Primeira Turma (Aulas Teóricas)   

A abordagem adotada na primeira turma consistiu apenas de aulas teóricas, 

semelhante ao que já vem sendo feito por muitos professores. Porém, nessas aulas tentou-

se valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e se incitou mais a participação dos 

mesmos durante as aulas. 

Como material didático, foram usados apenas materiais em slides, apresentando 

todo o assunto e o quadro. E mesmo sem práticas, os alunos se mostraram bem receptivos 

e interessados pelas aulas e pelo assunto. 

 

4.2.2 Segunda Turma (Atividades Experimentais) 

Nesta turma, além das aulas teóricas (semelhantes as realizadas na 1ª turma), usou-

se atividades experimentais demonstrativas. Foi selecionado um conjunto de quatro 

atividades experimentais básicas para o ensino de eletromagnetismo, tendo em vista as 

dificuldades de aprendizado apresentada pelos alunos. 

 

4.2.2.1 Experimento de Oersted 

Esta prática é baseada na utilização de recursos simples e de fácil aquisição, cuja 

finalidade é ilustrar a existência de um campo magnético nas redondezas de um fio 

percorrido por uma corrente elétrica. Nesta experiência o aluno poderá visualizar a 

inclinação da agulha da bússola, tendendo ficar orientada perpendicular ao fio condutor. 
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Ao professor caberá explicar detalhadamente os motivos desta inclinação e o formato do 

campo magnético nas redondezas do fio condutor. 

Na tabela 4.1 é apresentado os materiais para confecção deste experimento.  

Itens  Custo unitário (R$) Quantidades  Custo total (R$) 

Fio condutor encapado 0,75 2 1,50 

Placa de acrílico  4,00 3 12,00 

Bússola de bolso.  7,5 1 7,5 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Resistor de 1 Ω e 10 W 3,50 1 3,50 

Resistor de 100 Ω e ¼ W 0,75 1 0,75 

LED vermelho  1,00 1 1,00 

Fio rígido  2,50 0,4 1,00 

Garra boca de jacaré 1,00 2 2,00 

Fonte de alimentação * * *11 

Ferro de solda 25,00 1 25,0012 

Estanho para solda  1,00 1 1,00 

Total  19,25 8 57,25 
Tabela 4.1: Listagem e orçamento do material para o experimento demonstrativo de Oersted 

 

A figura 4.3 apresenta o esquema simplificado do experimento desenvolvido para 

abordar o assunto. O custo para médio para fazer um exemplar deste experimento é de 

R$ 57,25, incluindo o custo de ferramentas. 

  

Figura 4.3: Experimento de Oersted (demonstrativo) 

 

Durante a montagem, corte uma placa de acrílico com 30 x 10 cm, cole duas hastes 

laterais de acrílico com 10 x 15 cm, faça uma pequeno orifício na parte superior das placas 

                                                 
11 A fonte de alimentação usada foi emprestada pela universidade, porém não tendo esta opção o professor 

pode montar sua própria fonte ou utilizar uma bateria de 9 volts e um potenciômetro. 
12 O ferro de solda é um item permanente utilizado na montagem dos experimentos, por esta ração ele não 

será relacionado como material nas demais atividades. 
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de 10 x 15 cm para fixa o fio condutor rígido, fixe o fio condutor rígido (não ferromag-

nético) entre as duas placas, solde os resistores, LED, chave e garra boca de jacaré como 

indicado na figura 1 e ligue os fios aos terminais da fonte. 

Durante o procedimento experimental o professor deve aproximar a bússola do fio 

em diferentes posições, direções e distâncias de forma que os alunos possam perceber a 

interferência de algo sobre a orientação da bussola que não seja a eletrização ou a força 

gravitacional, neste caso boa parte dos alunos irá admitir que existe uma força atuando 

sobre a agulha e que esta força é devido ao campo magnético criado pela corrente elétrica, 

o professor também pode fazer perguntas sobre o formato deste campo e induzir os alunos 

a imaginarem como seria este formato ao redor do fio. 

 

4.2.2.2 Experimento do Eletroímã 

Nesta prática o professor poderá demonstrar a superposição do campo magnético 

gerado por um fio em forma de solenoide, e ainda verificar que quando existe um material 

ferromagnético no interior deste solenoide o campo magnético é intensificado, podendo 

constatar isso ao atrair objetos ferromagnéticos de maior massa (figura 4.4). 

  

Figura 4.4: esquema e foto do experimento do eletroímã 

 

Na tabela 4.2 é apresentado uma lista dos itens necessários: 

Itens  Custo Unit. (R$) Quant. Custo total (R$) 

Prego - 1 0,00 

Bateria de 9 V  5,00 1 5,00 

Bússola de bolso.  7,50 1 7,5 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Adaptador para bateria  1,00 1 1,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,010 0,28 

Diferentes Clips de papel  - 5 0,00 

Total  - - 15,78 
Tabela 1: Listagem e orçamento do material para o experimento demonstrativo do eletroímã 
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Na montagem, enrole várias espiras de fio de cobre esmaltado no prego (para uma 

boa estética enrole-as cuidadosamente) deixando as pontas do fio com um comprimento 

de mais ou menos 15 cm, raspe completamente o esmalte das extremidades das pontas do 

fio. Ligue cada ponta do fio a um terminal do adaptador para bateria e o ligue a bateria, 

coloque a chave no circuito conforme a figura 1 (cuidado pois neste circuito a resistência 

total é praticamente nula e a corrente que percorrerá o fio será bem alta e poderá elevar a 

temperatura do fio).  

Em sala de aula o professor deve ligar a chave e aproximar a ponta do prego de 

chips pequenos para mostrar que o prego agora se transformou em um imã (eletroímã). O 

professor também pode fazer associação de baterias (em série) e mostrar que a força do 

eletroímã fica maior. O professor ainda pode analisar o sentido da corrente elétrica e com 

ajuda da regra da mão direita determinar o sentido do campo magnético e ao aproximar a 

bússola da ponta e da cabeça do prego o professor pode validar este sentido. 

 

4.2.2.3 Experimento de Indução por Imã 

Esta prática consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é mostrar ao 

aluno o que ocorre em uma bobina ou solenoide quando um ímã é aproximado. Nesta 

experiência o aluno poderá visualizar a existência de uma corrente elétrica pelo brilho de 

um LED, quando o ímã é aproximado ou afastado. Nesta prática a intenção é provar ao 

aluno o processo de indução pelo brilho produzido pelo LED. 

A tabela 4.3 contém uma lista dos itens necessários neste experimento: 

Itens  Custo unitário (R$) Quant. Custo total (R$) 

20 cm de Cano PVC de  20 mm 15,00 (p/ barra) 0,03 0,45 

Fita adesiva 3,00 1 3,00 

Tesoura  3,50 1 3,50 

Imã de neodímio (10 x 4 mm)  0,80 8 8,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,10 2,80 

Total  - - 17,75 
Tabela 4.3: Listagem e orçamento do material para o experimento demonstrativo de indução por imã 

 

Para monta-lo, enrole várias espiras de fio de cobre esmaltado no cano PVC (para 

ficar esteticamente bonito enrole-as cuidadosamente) deixando as pontas do fio com um 

comprimento de mais ou menos 5 cm, com o auxílio da tesoura, retire o esmalte das ex-

tremidades do fio. Solde os dois LEDs nessas extremidades, tendo o cuidado de coloca-

los invertidos, de forma que um acenda quando a corrente estiver no sentido horário e o 
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outro quando a corrente estiver no sentido anti-horário, para isso basta verificar o com-

primento das penas do LED, elas indicam a polaridade (figura 4.5). 

 

Figura 4.5: Experimento de indução por imãs 

 

Ao realizar o experimento o professor deve colocar o imã próximo da bobina, com 

velocidades relativas nula, e demonstrar aos alunos que a simples existência do campo 

magnético não produz indução eletromagnética. Em seguida o professor pode sacudir o 

imã rapidamente de um lado para o outro da bobina, todos notarão o acender de um LED, 

então o professor pode incitar os alunos a proporem as possíveis respostas, em seguida o 

professor pode explicar a aplicação da regra da mão direita para determinar o sentido da 

corrente elétrica e qual dos LEDs deve acender em uma determinada situação. 

 

4.2.2.4 Experimento de Indução Eletromagnética  

Esta prática consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é mostrar ao 

aluno o que ocorre em uma bobina (1) próxima a outra bobina (2) percorrida por uma 

corrente elétrica. Nesta experiência o aluno poderá visualizar a existência de uma corrente 

elétrica pelo brilho de um LED ao ligar ou desligar a corrente na bobina (2) e poderá 

entender por que os LEDs piscam apenas ao ligar ou desligar a corrente (figura 4.6). 

 

Figura 4.6: imagem do experimento demonstrativo de indução eletromagnética 
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A tabela 4.4 contém uma lista dos materiais necessários: 

Itens  Custo unitário (R$) Quant. Custo total (R$) 

20 cm de cano PVC de 20 mm 15,00 (p/ barra) 0,03 0,45 

Fita adesiva 3,00 1 3,00 

Tesoura  3,50 1 3,50 

LEDs de cores diferentes  1,00 2 2,00 

Imã de neodímio  0,80 10 8,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,20 2,80 

Bateria de 9V 5,00 1 5,00 

Adaptador para Bateria 1,00 1 1,00 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 

Fios de ligação 1,00 0,5 0,50 

Total  - - 30,25 
Tabela 6.4: Listagem dos materiais para o experimento demonstrativo de indução eletromagnética  

Para confeccionar este experimento, enrole várias espiras (de 600 a 800) de fio de 

cobre esmaltado número 30 no cano PVC de 20 mm formando uma bobina e solde dois 

LEDs com polaridades invertidas nas extremidades desta bobina para que um acenda 

quando houver corrente em um sentido e o outro acenda quando a corrente tomar sentido 

contrário ao primeiro (bobina 1). Próximo a ela e no mesmo cano enrole outro fio esmal-

tado número 30, formando de 600 a 800 espiras, raspe também as extremidades desta 

bobina (bobina 2) e ligue-a a chave liga/desliga e ao adaptador para bateria e conecte a 

bateria (figura 4.6). 

Na execução deste experimento o professor deve ligar a bateria ao adaptador e 

conectar as garras boca de jacaré na bobina 2 com a chave deligada e mostrar aos alunos 

que nada ocorre nos LEDs da bobina 1, em seguida o professor pode ligar a chave, neste 

momento uns dos LEDs deve piscar repentinamente e o professor pode questionar aos 

alunos o porquê que o LED piscou e porque ele só piscou. Em seguida o professor pode 

desligar a chave, e desta vez o outro LED é que piscará, então o professor pode perguntar 

aos alunos porque foi o outro LED que piscou e não o mesmo LED que antes o que está 

ocorrendo? Como eles podem explicar o fenômeno? Qual o sentido da corrente induzida? 

 

4.2.3 Terceira Turma (Atividades Computacionais)  

Como atividade principal adotada nesta turma foram utilizados simuladores que 

representavam alguns conceitos e experimentos virtuais de eletromagnetismo. Durante as 

aulas práticas foram selecionadas um total de quatro atividades baseadas na utilização do 
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programa de simulação disponibilizado pelo PHET – Interactive Simulations / Gerador 

as quais serão descritas abaixo13:  

4.2.3.1 Imã em Barra  

Esta atividade consta de uma experiência virtual disponível na plataforma do 

PHET (figura 4.7). Nesta prática o aluno pode desenvolver uma concepção sobre o for-

mato do campo magnético, bem como entender, por meio da manipulação do simulador, 

o conceito de linhas de campo, intensidade e sentido do campo, induzir o aluno a visua-

lizar e perceber os fatores que influenciam na intensidade do campo magnético proveni-

ente de um imã e incita-los a questionar o porquê da presença destas características em 

um imã comum. 

  
Figura 4.7: imagem do experimento virtual do imã em barra 

 

Durante esta atividade o professor deve se comportar como um facilitador da 

aprendizagem, sugerindo os dispositivos que os alunos devem manipular e questionando 

o que eles podem observar durante cada etapa, fazendo uma anotação detalhada das con-

clusões a que chegam, para depois compartilhar com toda a turma. 

A- ao disponibilizar o simulador é bom que o professor deixe o aluno manipular o simu-

lador, inicialmente sem orientações, para que ele se familiarize com as ferramentas.    

B- em seguida o professor deve pedir para os alunos clicarem no botão “reiniciar tudo” 

para dar início a atividade. 

C- o professor pode apresentar cada botão aos alunos, fazendo-o acionarem e perguntando 

a eles imediatamente depois de acionarem os botões, para que serve cada um. 

                                                 
13

Além dos simuladores também foi usado, em caráter complementar, vídeos de curta duração e hipertextos 

durantes as aulas teóricas, práticas ou mesmo em casa como um mecanismo de extensão das aulas. 
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D- Conhecendo as ferramentas do primeiro simulador, o professor pode deixar os alunos 

a vontade para que possam responder as questões direcionadoras. 

1) O que ocorre quando se aumenta a intensidade do imã? 

2) E quando levamos essa intensidade a zero, o que ocorre? Por que isso ocorre? 

3) O que ocorre quando acionamos o botão inverter polaridade? O que ocorre com o B? 

4) mova o medidor de campo ao redor do imã. Onde o B é mais intenso? 

5) O que ocorre com a intensidade de B a medida que a distância aumenta? 

4.2.3.2 Eletroímã 

Esta atividade consta de uma experiência virtual disponível na plataforma do 

PHET (figura 4.8). Nesta prática experimental o aluno pode visualizar uma representação 

gráfica do movimento dos elétrons dentro das espiras de uma bobina e perceber que esta 

corrente elétrica coexiste com um campo magnético ao seu redor ao manipular o experi-

mento virtual.  

 

Figura 4.8: Imagem do experimento virtual do eletroímã 

 

Durante esta atividade o professor deve se comportar como um facilitador da 

aprendizagem sugerindo os dispositivos que os alunos devem manipular e questionando 

o que eles podem observar durante cada etapa, para que os alunos possam fazer uma 

anotação detalhada das conclusões a que vão chegando em cada etapa, para depois com-

partilhar com toda a turma. Assim como na atividade anterior o professor deve seguir os 

pontos A, B, C antes dos alunos iniciarem com as questões direcionadoras. 

1) O que ocorre quando se aumenta a voltagem da pilha? 

2) O que ocorre quando mudamos a polaridade da pilha? 

3) Os elementos que se movem dentro do fio condutor são prótons ou elétrons? 
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4) O sistema usa o sentido real ou o sentido convencional da corrente elétrica? 

5) A fonte de corrente alternada provoca algum efeito diferente do provocado pela pilha? 

Quais? Por que? 

6) Qual a influência do número de espiras sobre a intensidade do campo magnético? 

7) O que representa o regulador vertical presente na fonte de corrente alternada? E o re-

gulador horizontal? 

8) Quais são as variáveis que influenciam a intensidade do B? De que forma? 

9) Quais as semelhanças e diferenças entre o eletroímã e o imã? 

4.2.3.3 Experimento virtual de indução por imã 

Esta atividade consta de uma experiência virtual disponível na plataforma do 

PHET. Nesta prática o aluno poderá induzir uma corrente elétrica em uma bobina por 

simplesmente movimentar um ímã próximo a uma bobina (figura 4.9). Neste caso é im-

portante que ele entenda o porquê isso ocorre e quais são os fatores que podem influenciar 

neste processo. 

 

Figura 4.9: imagem do experimento virtual de indução por imã 

 

Durante esta atividade o professor deve se comportar como um facilitador da 

aprendizagem sugerindo os dispositivos que os alunos devem manipular e questionando 

o que eles podem observar durante cada etapa, para que os alunos possam fazer uma 

anotação detalhada das conclusões a que vão chegando em cada etapa, para depois com-

partilhar com toda a turma. Assim como nas atividades anteriores o professor deve seguir 

os pontos A, B, C antes dos alunos iniciarem com as questões direcionadoras. 

1) Ocorre alguma coisa quando você varia a intensidade do campo do imã? 

2) O que ocorre quando você movimenta o imã? Por que isso acontece? 
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3) O que ocorre se você colocar o imã no centro do solenoide e inverter constantemente 

os polos do imã? Por que isso ocorre? 

4) A fonte de corrente alternada provoca algum efeito diferente? Por que? 

5) Após manipular todas as características, quais interferem diretamente na intensidade 

do brilho da lâmpada ou na leitura do voltímetro? 

6) Porque o imã em repouso não provoca o movimento dos elétrons? 

4.2.3.4 Experimento virtual de indução eletromagnética  

Esta atividade consta de uma experiência virtual disponível na plataforma do 

PHET. Com esta ferramenta o aluno poderá manipular as configurações das duas bobinas, 

a fim de entender como se dá o processo de indução eletromagnética e quais as variáveis 

que têm influência sobre ela (figura 4.10). 

 

Figura 4.10: Imagem do experimento virtual de indução eletromagnética 

 

Durante esta atividade o professor deve se comportar como mero facilitador da 

aprendizagem sugerindo os dispositivos que os alunos devem manipular e questionando 

o que eles podem observar durante cada etapa, para que os alunos possam fazer uma 

anotação detalhada das conclusões a que vão chegando em cada etapa, para depois com-

partilhar com toda a turma. Assim como nas atividades anteriores o professor deve seguir 

os pontos A, B, C antes dos alunos iniciarem com as questões direcionadoras. 

1) Aproxime rapidamente uma bobina da outra (com a corrente e com o número de espiras 

máxima na bobina primaria). O que ocorre? Qual a possível explicação? 

2) sugira ao aluno que aproxime uma bobina da outra, bem lentamente. O que deveria 

ocorrer? Porque não ocorre? Por que isso acontece? 
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3) sugira que o aluno diminua a intensidade da corrente elétrica na bobina primária e 

repita os últimos dois processos. Existe alguma diferença? Porque? 

4) sugira ao aluno que diminua a quantidade de espiras progressivamente e o questione o 

que está acontecendo com a corrente na bobina secundaria? 

5) sugira ao aluno que varie progressivamente o número de espira na bobina secundaria 

e o questione o que está sendo observado no decorrer deste processo? 

6) sugira ao aluno agora que varie a área transversal da bobina segundaria lentamente e 

novamente incite eles a explicarem o que está acontecendo? 

7) porque com a pilha (fonte de corrente continua) só ocorre indução quando movimen-

tamos a bobina primaria e quando usamos a fonte de corrente alternada a indução ocorre 

mesmo sem o mover uma em relação a outra? 

8) com a fonte de corrente alternada na amplitude máxima e frequência mínima de veri-

fique o que ocorre com a tensão. Agora aumente a frequência e constate o que ocorre: 

9) faça todo o processo novamente com o medidor de campo no interior da bobina secun-

daria. E como forma de correção explique o que de fato está acontecendo. 

4.2.4 Quarta Turma: Associação entre Atividades experimentais e Compu-

tacionais.  

Além das aulas teóricas, nesta turma trabalhou-se com uma associação integrada 

entre atividades experimentais e computacionais, realizando experimentos semelhantes 

aos mencionados nas turmas 2 e 3, porém com um caráter quantitativo, baseado na coleta 

e análise de dados. 

O produto educacional desenvolvido é composto pelo conjunto das quatro práticas 

apresentadas neste tópico que estão dispostas no apêndice A como roteiros.  

Para não ser repetitivo, durante essas atividades é importante que o professor rea-

lize os mesmos questionamentos norteadores sugeridos nas práticas das atividades expe-

rimentais e das atividades computacionais, tentando guiar os alunos por um pensamento 

lógico e sistemático. 

4.2.4.1 Experimento de Oersted  

Esta atividade consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é induzir o 

aluno a conceber a existência de um campo magnético nas redondezas de um fio percor-

rido por uma corrente elétrica por meio da prática experimental (figura 4.11).  
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Figura 4.11: Experimento de Oersted 

 

Nesta atividade o aluno poderá colocar em prática as teorias vistas em sala de aula, 

além de ter uma visão mais completa sobre o campo magnético. É importante que haja a 

interação entre professor e aluno, não deixando a aula experimental se tornar algo mecâ-

nico e enfadonho, onde o aluno deve seguir apenas um roteiro pronto. Nesta atividade é 

primordial que o aluno pense no que deve fazer e o que esperar com a ação.  

O Objetivo desta atividade é induzir o aluno a perceber que toda e qualquer cor-

rente ao percorrer um fio condutor da origem a um campo magnético e que sua intensi-

dade é proporcional à distância em relação ao fio e a corrente que percorre o fio. 

A tabela 4.5 apresenta a lista dos itens para confecção deste experimento. 

Itens  Custo unitário (R$) Quant. Custo total (R$) 

Fonte de alimentação - - 0,00 

Fio condutor rígido  2,00 1 2,00 

Resistor de 1 Ω e 10W 6,50 1 6,50 

Resistor de 600 Ω e ¼ W 0,50 1 0,50 

LED   0,80 1 0,80 

Fita adesiva transparente 3,50 1 3,50 

Transferidor  3,00 1 3,00 

Régua transparente de 30 cm 1,00 1 1,00 

Régua transparente de 50 cm 3,00 1 3,00 

Placas de Acrílico de 3 mm 4,00 7 28,00 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 

Fios de ligação 1,00 2 2,00 

Celular androide com o aplica-

tivo Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Acrílico líquido14 - - 0,00 

Total  - - 28,25 
Tabela 4.5: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de Oersted  

                                                 
14 Item doado. Caso não seja possível o professor pode substituir o material relacionado por madeira ou 

qualquer outro item não-ferromagnético.  
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Na confecção deste experimento, corte uma placa de acrílico com 50 x 15 cm, 

cole duas hastes laterais de acrílico com 25 x 15 cm, faça um pequeno orifício na parte 

superior das hastes para colocar o fio condutor rígido, corte outras duas placas de acrílico 

de 20 x 15 cm também com orifício na parte superior, faça duas fendas paralelas em cada 

uma dessas placas para encaixar uma plataforma de 20 x 15 cm (figura 4.12).  

 
Figura 4.12: Plataforma móvel  

Esquente um pequeno pedaço de fio rígido e fure quatro buracos para encaixar 

parafusos de plástico na posição de encaixe das quatro fendas, passe o fio pelo orifício 

superior das placas da plataforma móvel  e depois fixe-o nas hastes, após fixe a a base da 

plataforma nas fendas das placas da plataforma móvel e prenda-a enroscando porcas de 

plástico nos parafusos , corte outra placa de 24 x 15 cm e cole o transferidor tendo no 

centro o fio condutor, cole também a régua de 30 cm sobre o transferidor dividindo quinze 

centímetros para cima e quinze centímetros para baixo (figura 4.13). 

 
Figura 4.13: Conjunto régua/ transferidor 
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  Por último fixe o celular na plataforma com a fita adesiva transparente e acione 

o software.  Ligue cada ponta do fio condutor rígido a um terminal da fonte (com o devido 

controlador de corrente e a chave liga desliga conectados) e certifique-se que a fonte está 

zerada para então liga-la (figura 4.14). 

 
Figura 4.14: Esquema completo do experimento de Oersted 

Abaixo é apresentado o passo-a-passo do experimento: 

a) acione o software Gauss Meter 

b) coloque o celular distante de qualquer fio ou aparelho, alinhado com o campo magné-

tico terrestre. 

c) verifique o valor indicador para a intensidade do campo magnético. 

d) adote este valor como padrão (campo magnético terrestre para o local onde você está) 

e) coloque a plataforma horizontal na posição mais distante em relação ao fio condutor e 

prenda-a com as porcas. Faça a leitura do valor registrado no software. 

f) selecione uma pequena tensão na fonte de alimentação (2 volts), ainda com a chave de 

segurança aberta.  

g) agora preencha uma tabela com todos os dados lidos variando apenas a distância, fe-

chando e abrindo a chave momentaneamente. 

h) faça o mesmo procedimento, mudando apenas a tensão. 

i) mova a plataforma para os ângulos de 0, 90, 180 e 270° registrando as leituras 

j) mova a plataforma ao longo do fio condutor e registre os valores lidos. 

l) Compare estes valores com os valores teóricos obtidos com a ajuda da equação de in-

tensidade do campo magnético. Os resultados estão dentro da faixa de precisão?  
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m) faça um gráfico da intensidade do B x i e da intensidade do campo pela distância.  

n) Ao final, discuta com seus colegas sobre os resultados. 

4.2.4.2 Experimento do Eletroímã   

Esta atividade consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é levar o 

aluno a perceber o que ocorre com o campo magnético quando um fio percorrido por uma 

corrente elétrica é colocado em forma de várias espiras (bobina) (figura 4.15). 

Nesta atividade, além de observar o fenômeno, o aluno pode manipula-lo e con-

trolar algumas variáveis, a fim de entender suas relações no experimento. O professor 

deve incitar o aluno a pensar e tomar decisões baseadas nas aulas teóricas vistas em sala. 

Após esta atividade o aluno deverá ser capaz de mencionar quais são os elementos 

que influenciam na intensidade do campo magnético do eletroímã e aprender a aplicar a 

regra da mão direita em situações reais. 

A tabela 4.6 apresenta os itens usados nesta atividade: 

Itens  Custo unit. (R$) Quant. Custo total (R$) 

Fonte de alimentação - - 0,00 

Fio de ligação  1,00 0,5 0,50 

Resistor de 1,2 Ω e ¼ W 0,60 1 0,60 

Resistor de 3,3 Ω e ¼ W 0,70 1 0,70 

Resistor de 5,6 Ω e ¼ W 0,70 1 0,70 

Resistor de 6,8 Ω e ¼ W 0,75 1 0,75 

Solenoide caseiro de 50 espiras 1,00 1 1,00 

Solenoide caseiro de 100 espiras 1,00 1 1,00 

Solenoide caseiro de 150 espiras 1,00 1 1,00 

Solenoide caseiro de 200 espiras 1,00 1 1,00 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 6 6,00 

Bateria de 9 V 5,00 1 5,00 

Adaptador para bateria 1,00 1 1,00 

Celular androide com o aplicativo 

Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Total  - - 21,25 
Tabela 4.6: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo do eletroímã  

Para fazer este experimento, enrole várias espiras de fio de cobre esmaltado nos 

bastões de cola quente deixando as pontas do fio com um comprimento de mais ou menos 

15 cm, raspe completamente o esmalte das extremidades das pontas do fio, enrole uma 

extremidade na outra para que as espiras não se desmanchem com o tempo, solde uma 

garra boca de jacaré em uma das extremidades, solde os fios de ligação, a chave, as garras 

bocas de jacaré e o adaptador para bateria e conecte a bateria (figura 4.15). 
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Figura 4.15: Imagem do Experimento quantitativo do eletroímã  

Nesta experiência, fica ao critério do professor disponibilizar o material para os 

alunos confeccionarem o experimento ou se o mesmo será disponibilizado já montado 

para os alunos, porém caso o professor prefira que os alunos montem esse experimento, 

serão necessárias instruções de segurança, já que o aluno manipulará o ferro de solda. 

Abaixo seguir o passo-a-passo da prática: 

a) inicialmente você deverá montar seu experimento seguindo as instruções acima. 

b) você pode fazer primeiramente com um número grande de espira (50 espiras) 

c) depois coloque a maior resistência no circuito 

d) verifique o sentido da corrente elétrica e determine o sentido do campo magnético. 

e) verifique se você estava certo com o aplicativo, qualquer dúvida pergunte ao professor. 

f) determine a intensidade do campo magnético em diferentes regiões do eletroímã e de-

senhe a possível configuração das linhas de campo magnético. 

g) varie as resistências e preencha uma tabela com todos os valores lidos e posteriormente 

faça um gráfico de i x B. 

h) Faça outra tabela variando apenas o número de espiras e construa um gráfico de n x B 

i) Monte uma outra tabela variando apenas a distância entre o celular e o solenoide longo 

do eixo x (eixo do solenoide) e após isso construa um gráfico de X x B. 

j) o material de que é feito o núcleo do eletroímã influencia na intensidade do campo 

magnético? Por que? 

l) com base no que foi analisado como você pode representar o campo magnético do 

solenoide? E como cada variável influencia no processo? 

4.2.4.3 Experimento de Indução por Imã 

Esta prática consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é levar o aluno 

a perceber o que ocorre em uma bobina quando é induzida uma corrente em seu interior 
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pelo movimento de um ímã, e também faze-lo perceber a existência de uma força mag-

nética atuando sobre o ímã (figura 4.16). Após esta atividade o aluno deverá ser capaz de 

relacionar os fenômenos envolvidos e perceber quais as consequências diretas da variação 

de cada variável analisada no estudo. 

 

Figura 4.16: imagem do experimento de indução por imã 

 

Na tabela 4.7 é apresentado os itens necessários para confeccionar o experimento: 

Itens  Custo unitário (R$) Quant. Custo total (R$) 

20 cm de cano PVC de 20 mm 15,00 (p/ barra) 0,17 2,55 

Fita adesiva 3,00 1 3,00 

Tesoura  3,50 1 3,50 

Imã de neodímio  0,80 10 8,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,20 2,80 

Computador com o programa 

Audacity instalado 

- - 0,00 

Celular androide com o prog. 

Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Cano de cobre de 20 mm 20,00 (p/ metro) 1 20,00 

Pino P2 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 

Fios de ligação blindados 2,00 4 8,00 

Total  - - 51,85 
Tabela 4.7: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de indução por imã. 

Para fazer este experimento, enrole 10 bobinas de 100 espiras cada uma a cada 10 

cm no cano PVC de 20 mm, ligue cada terminal das bobinas a um fio que segue ao longo 

do cano, ligue as outras pontas do destes fios a um pino P2. Conecte o pino P2 a entrada 

do microfone do computador e coloque o programa audacity para gravar, verifique se as 
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oscilações seguem um padrão, se não inverta a polaridade das bobinas correspondentes e 

passe fita adesiva para proteger as bobinas.  

A seguir é apresentado o passo-a-passo do procedimento experimental, bem como 

alguns questionamentos que o professor pode adotar. 

a) monte seu experimento conforme descrito acima. 

b) Abandone o imã e salve o padrão de indução registrado no Audacity.  

c) O imã desse o cano descrevendo que tipo de movimento? Represente esse movimento 

graficamente com os dados de tempo coletados pelo programa. 

d) Use o programa Gauss Meter para determinar o campo magnético gerado pelo imã. 

e) Determine a amplitude da onda induzida por cada bobina e verifique qual a tensão 

correspondente usando a formula (V = 456,99x + 5,473, sendo x a amplitude). 

f) Como você pode determinar a variação do fluxo magnético?  

g) Qual deveria ser o valor da tensão induzida em cada bobina? Compare os resultados: 

h) Quais as explicações para a diferença entre o valor obtido e o esperado (se existir)? 

 

4.2.4.4 Experimento de Indução Eletromagnética  

As práticas 1, 2 e 3 são experimentos introdutórios para que os alunos entendam 

este experimento, por ser mais complexo e envolver um conjunto maior de componentes.  

Esta atividade consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é levar o 

aluno a perceber o que ocorre em uma bobina no interior de um solenoide quando o 

mesmo está sujeito a uma corrente alternada (figura 4.17).  

 
Figura 4.17: experimento de indução eletromagnética  

Nesta prática será analisado a tensão induzida na bobina em função da variação 

do número de espiras da bobina (v x n)/ frequência de oscilação da corrente elétrica (v x 

ω)/ ângulo entre a bobina e o solenoide (v x cos θ)/ a intensidade da corrente elétrica (v x 

io) / a área transversal da bobina (v x S). Nesta experiência o aluno poderá visualizar, com 
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o auxílio do programa Audacity e de multímetros, a existência e a intensidade de uma 

tensão elétrica e, atrelado a ela, uma corrente elétrica. Após esta atividade o aluno deverá 

ser capaz de perceber quais as consequências diretas da variação de cada variável anali-

sada para a tensão induzida. 

A tabela 4.8 apresenta os itens usados no experimento: 

Itens  Custo unit. (R$) Quant. Custo total (R$) 

Cano PVC de 100 milímetros  40,00 (p/ barra) 0,55 3,67 

Madeira (0,12 x 0,20) m - 2 - 

Madeira (0,12 x 0,55) m - 1 - 

Fio de cobre esmaltado (n°26) 25,00 (p/ kg) 1 25,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,30 8,40 

Computador com o prog. Audacity 

instalado 

- 1 0,00 

Caixa de som amplificadora 

(MULTI-USO LL, LX60 USB)15 

- 1 0,00 

2 interruptores paralelos 2,00 2 4,00 

Transformador para isolar o sinal ge-

rado (117V/24V)16 

- 1 - 

Multímetro (MINIPA ET – 2033 B) - 3 0,00 

Pino P2 2,00 2 4,00 

Cabo P2/RCA 10,00 1 10,00 

Resistores de 1 kΩ e 12 kΩ / 1 W 4,00 1 4,00 

Capacitor de 4,7μF 2,00 1 2,00 

Transferidor e Régua de 30 cm 4,00 1 4,00 

Parafuso e porca de plástico  1,00 1 1,00 

Garras boca de jacaré 1,00 6 6,00 

Fios de ligação blindados 2,00 3 6,00 

Total  - - 78,07 
Tabela 4.8: Listagem e orçamento do material do experimento quantitativo de indução eletromagnética.  

Na montagem, inicialmente enrole manualmente o fio de cobre n° 23 a um cano 

PVC de 100 mm de diâmetro (aproximadamente 1 kg de fio) e após isso faça um suporte 

de madeira para facilitar o manuseio e o transporte do solenoide (figura 6.17). Faça 5 

bobinas de 50 espiras com diâmetros entre 10 e 90 mm, 5 bobinas de 50 mm de diâmetro 

de 50 à 400 espiras. Em cada uma tire o esmalte dos terminais com uma tesoura. Visando 

controlar a variação angular e facilitar a introdução e a retirada das bobinas do interior do 

solenoide construa também uma adaptação com um anel retirado do cano PVC de 100 

mm e uma régua, fixando-os com parafuso e porca de plástico. Esta adaptação permite o 

                                                 
15 A caixa de som servirá como amplificador e suas configurações não são relevantes, por isso o professor 

pode usar qualquer caixa de som em bom estado. 
16 O transformador pode ser reciclado e não precisa necessariamente ter essas configurações, a intensão é 

que ele isole o experimento e que eleve a corrente que irá passar pelo solenoide. 
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controle do ângulo entre a bobina e o solenoide, uma vez que a projeção da seta (paralela 

ao vetor área do anel) no transferidor indica o ângulo entre a régua e o anel (figura 4.18). 

 

Figura 4.18: imagem do suporte do solenoide e da adaptação de um controlador de ângulo. 

O sinal elétrico gerado pelo computador percorre o circuito amplificador da caixa 

de som até os interruptores paralelos. Este sinal amplificado passa então pelo transforma-

dor (onde é elevada a corrente) e posteriormente pelo solenoide. Para obter valores de 

tensão e corrente eficazes, foram introduzidos um voltímetro e um amperímetro no sole-

noide e um voltímetro na bobina. Um cabo estéreo blindado de dois canais com um pino 

P2, ligando a malha ao fio terra do transformador, bobina e solenoide; o canal 1 ao sinal 

do solenoide (indutor) reduzido pelo divisor de tensão (11/1) para evitar saturação e o 

canal 2 ao sinal da bobina (induzido) (neste um capacitor deve ser introduzido aos termi-

nais para filtrar interferências do sinal). Este P2 então é conectado a entrada de som do 

PC para ler o sinal por meio do programa Audacity (figura 4.19). 

 
Figura 4.19: esquema completo do experimento proposto 

Durante os testes, o computador e o programa devem ser configurados com 32 

bits e 48000 hz como tamanho e taxa de amostra em ondas senoidais (embora exista ou-

tras opções)17. Com esta configuração é possível fazer o experimento para frequências de 

                                                 
17 O ideal é que estes fatores coincidam entre as configurações do computador e do programa. 
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até 8000 hz, pois somente a partir disto o sinal começa a distorcer. Para configura a caixa 

de som é necessário efetuar testes com todo o aparato já montado, pois a medida que se 

aumenta o volume do microfone na caixa, a amplitude da onda do sinal gravado no pro-

grama aumenta, sendo conveniente manter esta amplitude dentro da faixa lida pelo pro-

grama (de 0 a 1), ao regular a caixa de som a corrente que passa pelo solenoide também 

varia, por isso quem estiver manipulando a caixa de som deve se atentar. 

Para converter a amplitude do sinal em tensão se faz necessário usa a relação (y = 

456,99x + 5,473). Esta relação foi extraída comparando-se os resultados lidos pelo Au-

dacity e pelo osciloscópio, com isso o osciloscópio pode ser retirado da figura 4.19. 

Abaixo segue o passo-a-passo do procedimento experimental: 

a) insira a bobina dentro do solenoide, não esquecendo de colocar o capacitor, e conecte 

todos os cabos assim como está representado na figura 2. 

b) Abra o programa audacity, clique no comando gerar / tom e escolha a frequência, a 

amplitude e a duração e após isso dê o play para começar. 

c) Preste bastante atenção nos sinais capitados da bobina e do solenoide, se eles estiverem 

saturando refaça o item “b” para uma amplitude menor ou altere a regulagem da caixa de 

som até que o programa consiga ler os sinais recebidos sem satura. Essa atenção deve 

existir em todo o processo.  

d) Veja a dependência entre a tensão induzida e a frequência. Escolha uma das bobinas 

que você fez, deixe a bobina paralela ao eixo do solenoide e execute o teste para 10 valo-

res diferentes de frequência. Colete todos os dados disponíveis, faça uma tabela e após 

isso monte um gráfico de v0 = f (ω). 

e) verifique a dependência entre tensão induzida e o ângulo. Faça a mesma coisa feita no 

item “d”, mas agora variando apenas o ângulo (10 valores diferentes) entre a bobina e o 

solenoide entre 0 e 90° e faça o gráfico v0 = f (cosθ) 

f) mantendo todos os valores constantes e variando apenas o número de espiras das bobi-

nas usando as espiras que você já fez, veja como a tensão induzida se comporta com essa 

variação para 5 bobinas diferentes e faça o gráfico de v0 = f (n) 

g) repita o processo variando apenas a área da bobina, veja como se comporta a tensão 

induzida e monte o gráfico de v0 = f (A): 

h) produza 10 valores de correntes diferentes no solenoide, veja como a tensão induzida 

se comporta e faça um gráfico de v0 = f (i) 
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4.3 – Execução do Projeto de Intervenção 

As aulas teóricas desenvolvidas foram um fator comum entre as quatro turmas. O 

assunto foi apresentado usando as mesmas bases teóricas e a mesma metodologia 

(construtivista-interacionista). 

As aulas práticas envolvidas nas três últimas turmas são fenomenologicamente 

semelhantes, e um dos itens de avaliação é a realização de um experimento final que é 

igual para todas as turmas, de modo que os alunos possam aplicar os conhecimentos 

aprendidos durantes as aulas teóricas e práticas e apresentá-los para os demais alunos. 

O procedimento realizado em todas as turmas consiste de uma avaliação prévia, 

contendo um questionário A para determinar o perfil de cada turma (apêndice B) e um 

questionário B para determinar os conhecimentos prévios dos alunos (apêndice C), haja 

vista, que a intervenção ocorreu durante o quarto semestre, e que os alunos já tinham 

estudado os assuntos de eletromagnetismo com seus professores. 

Em seguida, foram realizadas as aulas teóricas e práticas (conforme o cronograma 

da tabela 4.1), concluindo-se com o experimento final, realizado pelos alunos, e a 

aplicação dos questionários C e D. O questionário C teve por objetivo determinar o 

aproveitamento dos alunos após a intervenção (questionário igual ao aplicado para 

determinar os conhecimentos prévios) (apêndice C), e o questionário D teve por objetivo 

avaliar os materiais e a metodologia usada durante a intervenção bem como a satisfação 

dos alunos pelas aulas ministradas (apêndice D). 

Após toda a intervenção, optou-se por apresentar a proposta e os experimentos 

também para primeira turma, em aula condensada (figura 4.20). 

 

Figura 4.20: apresentação da proposta para a 1ª turma. 

 Na tabela 4.9 é apresentado o cronograma da realização do projeto. 
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CRONOGRAMA – 1ª TURMA 

1ª Aula Aplicação dos questionários de verificação do perfil da turma e dos seus 

conhecimentos prévios. 

2ª Aula Introdução ao eletromagnetismo – magnetismo e linhas de campo 

magnético. 

3ª Aula Por que um ímã apresenta propriedades magnéticas? E o campo magnético 

da Terra? Tipos de substâncias e exercícios de fixação. 

4ª Aula Campo magnético em um fio retilíneo e em espiras devido uma corrente 

elétrica (experimento de Oersted - teoria) 

5ª Aula Lei de Faraday e Lenz – Indução eletromagnética 

6ª Aula Lei de Ampere – Solenoides 

7ª Aula Força magnética e motores elétricos 

8ª Aula Indução eletromagnética no dia a dia 

9ª Aula Experimentos avaliativo (desenvolvido pelos alunos) 

10ª Aula Questionários de aproveitamento das aulas e de satisfação   

CRONOGRAMA – 2ª TURMA 

1ª Aula Aplicação dos questionários de verificação do perfil da turma e dos seus 

conhecimentos prévios. 

2ª Aula Introdução ao eletromagnetismo – magnetismo e linhas de campo 

magnético. 

3ª Aula Por que um ímã apresenta propriedades magnéticas? E o campo magnético 

da Terra? Tipos de substâncias e exercícios de fixação. 

4ª Aula Campo magnético em um fio retilíneo e em espiras devido uma corrente 

elétrica (experimento de Oersted – demonstração/ 1ª e 2ª prática) 

5ª Aula Lei de Faraday e Lenz – Indução eletromagnética (3ª prática) 

6ª Aula Lei de Ampere - Solenoides (4ª prática) 

7ª Aula Força magnética e motores elétricos 

8ª Aula Indução eletromagnética no dia a dia 

9ª Aula Experimentos avaliativo (desenvolvido pelos alunos) 

10ª Aula Questionários de aproveitamento das aulas e de satisfação   

CRONOGRAMA – 3ª TURMA 

1ª Aula Aplicação dos questionários de verificação do perfil da turma e dos seus 

conhecimentos prévios. 

2ª Aula Introdução ao eletromagnetismo – magnetismo e linhas de campo 

magnético. (Aula no laboratório de informática/ 1ª prática) 

3ª Aula Por que um ímã apresenta propriedades magnéticas? E o campo magnético 

da Terra? Tipos de substâncias e exercícios de fixação. 

4ª Aula Campo magnético em um fio retilíneo e em espiras devido uma corrente 

elétrica (experimento de Oersted – teoria/ 2ª prática no laboratório de 

informática) 

5ª Aula Lei de Faraday e Lenz – Indução eletromagnética (3ª prática no laboratório 

de informática) 

6ª Aula Lei de Ampere - Solenoides (4ª prática no laboratório de informática) 

7ª Aula Força magnética e motores elétricos 

8ª Aula Indução eletromagnética no dia a dia 

9ª Aula Experimentos avaliativo (desenvolvido pelos alunos) 

10ª Aula Questionários de aproveitamento das aulas e de satisfação   
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CRONOGRAMA – 4ª TURMA 

1ª Aula Aplicação dos questionários de verificação do perfil da turma e dos seus 

conhecimentos prévios. 

2ª Aula Introdução ao eletromagnetismo – magnetismo e linhas de campo 

magnético. Por que um ímã apresenta propriedades magnéticas? E o campo 

magnético da Terra? Tipos de substâncias e exercícios de fixação. 

3ª Aula Campo magnético em um fio retilíneo e em espiras devido uma corrente 

elétrica (experimento de Oersted – teoria + experimento demonstrativo) 

4ª Aula Experimento de Oersted – Atividade experimental / 1ª prática 

5ª Aula Lei de Faraday e Lenz – Indução eletromagnética (+ experimento 

demonstrativo de indução por ímã). 

6ª Aula Experimento quantitativo do eletroímã / 2ª prática 

7ª Aula Lei de Ampere - Solenoides (+ experimento quantitativo de indução por 

ímã / 3ª prática). 

8ª Aula Força magnética e motores elétricos 

9ª Aula Indução eletromagnética no dia a dia 

10 Aula Experimento quantitativo de indução eletromagnética / 4ª prática 

11ª Aula Experimentos avaliativo (desenvolvido pelos alunos) 

12ª Aula Questionários de aproveitamento das aulas e de satisfação   

Tabela 4.9: Cronograma de execução do projeto 

 

4.4 O uso do aplicativo Gauss Meter 

O aplicativo Gauss Meter é uma ferramenta disponível para smartphones   com o 

sistema operacional Android que possibilita a detecção e a mensuração de campos 

magnéticos constantes nas coordenadas x, y, z. A fig. 4.21 apresenta as duas telas 

principais do aplicativo. 

 
Figura 4.21: bússola digital do Gauss Meter (a), Sensor gráfico de coordenadas Bx, By e Bz (b).   

Para usar o aplicativo é necessário alinhar o dispositivo com o campo magnético 

terrestre utilizando a bússola do aplicativo. Ao fazer isso a componente x do campo 

magnético será zerada, depois é necessário identificar onde se localiza o sensor de campo 

magnético no dispositivo, para isso pode-se aproximar um eletroímã de diferentes pontos 

do dispositivo, ele estará onde o aplicativo indicar que o campo magnético é mais intenso. 
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Ao realizar os experimentos de Oersted e o experimento do eletroímã, é necessário 

garantir que nenhum agente externo esteja interferindo, por isso esses experimentos 

devem ser feitos com materiais que não sejam ferromagnéticos (inclusive o eletroímã por 

causa do efeito de histerese magnética), além disso nenhum dispositivo eletrônico pode 

está nas proximidades, pois eles também podem ser fontes de campo magnético. 

 

4.5 A validação do Audacity como Osciloscópio 

Nas práticas experimentais 3 e 4 realizadas na 4ª turma, a ideia básica está em sua 

viabilização mesmo em escolas que não dispõem de geradores de função, amplificadores 

e osciloscópios. Para isso o autor deste trabalho substituiu esses itens por um computador, 

com o programa Audacity instalado, e uma caixa de som, itens que estão disponíveis na 

maioria das escolas. 

O programa Audacity é um software de edição de áudio, livre e disponível para 

os sistemas operacionais Windows, Linux e OS X. Uma das qualidades deste programa é 

a possibilidade de reprodução e gravação simultâneas. Assim, ao gerar uma onda, pode-

se variar a frequência, a amplitude, a duração e o formato da onda gerado (figura 4.22). 

 
Figura 4.22: interface do software Audacity. 

 

O sinal digital gerado é convertido em impulsos elétricos pela placa de som e 

disponibilizado para os dispositivos de reprodução. O sinal então foi extraído da saída do 

fone de ouvido, amplificado pela caixa de som e utilizado no experimento. A resposta 

induzida, juntamente com o sinal amplificado foram novamente disponibilizados ao PC 

pela entrada do microfone (figura 4.23). 
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Figura 4.23: esquema do teste 

Os testes para validação do programa foram realizados no Instituto Federal do 

Pará (campus Industrial), localizado na cidade de Marabá, no laboratório de eletrotécnica. 

Esses testes basearam-se na realização do 4º experimento quantitativos (da 4ª turma) 

mantendo-se um ângulo de zero graus, uma bobina de prova de 50 espiras e 75 mm de 

diâmetro e ondas senoidais de 0,8 de amplitude. Desta forma, neste teste variou-se apenas 

a frequência e a corrente18 (figura 4.24). 

 

Figura 4.24: Teste realizado para validar o uso Audacity como osciloscópio 
 

Para comparar os resultados foi usado um osciloscópio (osciloscópio digital com 

dois canais instrutherm OD – 270, 100 MHz – 500 MS a/s) disponibilizado pelo instituto. 

A figura 4.25 apresenta a superposição dos sinais do osciloscópio e do Audacity para uma 

frequência de 100 Hz. 

Na configuração da caixa amplificadora escolheu-se uma frequência (100 henz), 

fazendo-se os ajustes lentamente e observando o ganho do sinal recebido. É importante 

mencionar que para altos ganhos a caixa de som começa a distorcer o sinal, e que a 

                                                 
18 Durantes esses testes o divisor de tensão usado era de 1/12 e não de 1/11 como realizado na escola. 



59 

calibragem pode variar conforme o equipamento usado. No entanto, este ajuste não 

compromete a análise dos sinais elétricos que percorrem o solenoide e a bobina já que 

estes são coletados após o processo de amplificação. 

 

Figura 4.25: superposição dos sinais registrados pelo Audacity e pelo osciloscópio 

 

Como esperado, a onda do sinal indutor tem uma inversão de sentido em relação 

a onda do sinal induzido. Isto é característico da lei de Lenz. Quanto aos sinais lidos pelo 

Audacity e pelo osciloscópio, as oscilações são praticamente as mesmas com uma 

diferença mínima entre os sinais (verde e amarelo) devido a diferença de precisão. 

A figura 4.26 mostra um gráfico da tensão (medida no osciloscópio) versus a 

amplitude da onda (medida no Audacity), obtido para uma faixa de frequências entre 150 

e 1200 Hz. Obteve-se assim, um padrão muito próximo do linear, com R2= 0,9362, sendo 

que os dados estão dentre de um intervalo de 5% para mais ou para menos. Fazendo o 

ajuste linear, obteve-se os coeficientes angular e linear iguais a 456,990 e 5,473, 

respectivamente. 

 

Figura 6.26: Relação entre amplitude e tensão 

A equação 14, gerada a partir dessa relação, passou a ser usada para converter a 

amplitude gerada no Audacity em tensão. 
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y = 456,99X + 5,473                                               (14) 

onde, x é a amplitude lida no Audacity e y é a tensão correspondente. 

 É importante destacar que os valores de tensão e correntes obtidos nos 

multímetros são os valores quadráticos médios (ou eficazes) de tensão e corrente reais 

registrados no osciloscópio e no Audacity. Para converter estes valores eficazes para 

valores reais (no caso de ondas senoidais) pode se usar a equação 15. Convém lembrar 

também que os valores de tensão registrados na entrada do solenoide pelo Audacity e 

osciloscópio foram atenuados 12 vezes pelo divisor de tensão (ver tabela 4.2) 

20  efii
          

20  efVV
   (15) 

Assim, observando a tabela 4.10, pode-se constatar que o multímetro, embora seja 

um equipamento considerado como de boa precisão, para os valores de tensão registrados 

na bobina, apresenta uma alta variação para os valores medidos ΔVm (%) = 16,5. E em 

contrapartida, tem-se no Audacity, uma ótima opção como equipamento de uso didático 

em práticas de indução com boa precisão, facilidade de uso e baixo custo dos recursos 

envolvidos. 

Frequências Multímetro Programa |Variação 

(%)| Linear Angular 
V 

(mV) Sol. 

V (mV) 

na Bob. 
I Sol. 

V 

(mV) no 

Sol. 

V 

(mV)  Bob 
ΔV Sol. ΔV Bob. 

150 942.5 4,75 0,115 0,117 4,78 0,156 0,60 26,28 
200 1256,6 4,29 0,117 0,088 4,26 0,161 0,70 27,33 

250 1570,8 4,71 0,139 0,082 4,62 0,175 1,95 20,57 

300 1885 4,37 0,133 0,065 4,23 0,161 3,31 17,39 

350 2199,1 4,14 0,130 0,053 4,01 0,156 3,24 16,66 

400 2513,3 4,38 0,140 0,050 4,13 0,165 6,05 15,15 

450 2827,4 4,6 0,150 0,046 4,29 0,179 7,23 16,20 

500 3141,6 4,27 0,140 0,038 4,18 0,165 2,15 15,15 

600 3769,9 4,58 0,153 0,033 4,45 0,181 2,92 15,47 

700 4398,2 4,84 0,164 0,030 4,56 0,188 6,14 12,77 

800 5026,6 5,07 0,174 0,026 4,84 0,202 4,75 13,86 

900 5654,9 5,26 0,185 0,023 5,00 0,210 5,20 11,90 

1000 6283,2 4,53 0,159 0,016 4,34 0,184 4,38 13,59 

1100 6911,5 4,65 0,166 0,015 4,40 0,188 5,68 11,70 

1200 7539,8 4,74 0,171 0,013 4,51 0,197 5,01 13,20 

Média - - - - - - 3,95 16,48 

Tabela 4.10: Valores de tensão registrados nos multímetros e no Audacity (solenoide e bobina). 

Usando as equações 14 e 15 e substituindo os dados presentes na configuração do 

experimento e na tabela 4.10, obteve-se os valores de tensão induzida para o multímetro, 

Audacity, osciloscópio e o valor teórico (ver figura 4.27). 
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Figura 4.27: valores de tensão induzida 
 

Dessa forma, pode-se verificar que os valores registrados pelo multímetro estão 

bem abaixo dos demais valores. Isso ocorre devido a baixa sensibilidade do instrumento 

para a faixa de tensão medida. Por outro lado, os valores correspondentes obtidos com o 

uso do software Audacity foram os que mais se aproximaram dos valores medidos com o 

uso do osciloscópio (tido como referência, uma vez que o valor teórico não condiz 

perfeitamente com o real, devido a diversas influências provocadas por interferências 

externas não filtradas pelo capacitor). 

Assim, o software gratuito Audacity, mostrou-se conveniente e adequado para ser 

utilizado como um osciloscópio didático em escolas, substituindo o osciloscópio e o 

gerador de funções, que têm custos elevados. 
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Capítulo 5  

Resultados e Discussões 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos através das intervenções 

realizadas nas turmas. 

 

5.1Primeira Turma 

 

5.1.1 – Questionário A 

Pode se constatar que a grande maioria dos alunos da primeira turma (fig. 5.1) têm 

17 anos de idade (62%), enquanto que os demais têm 18 anos (28%), 19 anos (5%) e 20 

anos (5%), sendo a grande maioria da turma do sexo feminino (83%) e que nenhum dos 

alunos exerce qualquer profissão. 

 

Figura 5.1: Alunos respondendo os questionários 

Quanto a disciplina de física, 28 % dos alunos disseram gostar da disciplina (“Sim, 

é interessante pois envolve muita coisa dentro do cotidiano”), enquanto 33 % disseram 

não gostar (“Não, por que a maioria das vezes eu não compreendo”; “Não, por que 

envolve cálculo”) e outros 39 % disseram gostar em parte (“Em parte, porque tenho um 

pouco de dificuldade”). Relacionado a isso, 62% dos alunos disseram estudar os 

conteúdos de física em casa apenas às vezes e somente 22% disseram estudar quase 

sempre. 

Quanto as aulas de física, 94% dos alunos afirmaram que o professor ministra as 

aulas apenas usando o quadro e o livro e somente 6% disseram que além do quadro o 

professor usa também o aparelho de projeção (data-show). Quando questionados sobre as 

práticas experimentais 94% dos alunos alegaram que nunca tiveram aulas experimentais 
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na disciplina de física, e os outros 6% disseram que o professor demonstra alguns 

experimentos em sala de aula. Ainda sobre as aulas destes alunos, 78% deles disseram 

que o professor da disciplina nunca usou qualquer tipo de simulador durante as aulas, 

11% afirmaram não gostar de estudar usando computador e outros 11% disseram usar 

apenas em casa para estudar e praticar os conceitos. 

Ao responderem a nona pergunta (sobre participação durante as aulas) 5% 

alegaram não participar das aulas por que o professor não permite (ou não abre espaço), 

39% alegaram não participar por ser tímido, enquanto 28% disseram participar por meio 

de perguntas apenas quando tem dúvidas, 17% apenas quando o professor faz perguntas 

e outros 11% disseram participar em um diálogo aberto com o professor. 

Quanto a decima questão, 89% dos alunos reconhecem que a disciplina de física 

é importante para suas vidas, porém a grande maioria dos alunos atribuem sua 

importância ao uso destes conteúdos nos estudos posteriores (“Sim, pois talvez eu terei 

disciplinas envolvendo física na universidade”) e foram poucos os alunos que atribuíram 

sua importância a compreensão dos fenômenos naturais presentes no dia a dia (“Sim, 

porque a física quase sempre está em nosso dia a dia”). 

 

5.1.2 – Questionário B 

A figura 5.2 mostra um gráfico do número de acertos de cada questão do 

questionário B. 

 

Figura 5.2: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário B da 1ª turma. 

Como se pode ver na fig. 5.3, o número de acerto foi consideravelmente baixo 

principalmente nas questões que envolvem orientação do campo magnético e sentido da 

corrente elétrica induzida (questões 2, 8 e 10). As questões 3, 4 e 9, que envolviam a 

intensidade do campo magnético e a força magnética, foram as questões que obtiveram 

maior número de acertos, porém mais da metade da turma ainda errou. 
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Outra informação importante que pode ser obtida deste questionário é a média dos 

alunos e a média da turma. Percebe-se que a média da turma foi muito baixa ( 81,2x ) 

e que a média entre os alunos variam bastante. Para ter uma noção do quanto elas variam 

pode-se verificar algumas medidas de dispersões como a variância (σ2 = 2,0394) e o 

desvio padrão (σ = 1,4281) destas notas. 

 

Figura 5.3: Nota por aluno no questionário B da 1ª turma 

Com a realização da intervenção na 1ª turma (seguindo o cronograma exposto na 

tabela 4.9) pode se constatar que embora a estratégia de intervenção não tenha contado 

com aulas práticas a turma se mostrou bem motivada, interessada e participativa com a 

metodologia usada durante as aulas. 

5.1.3 – Questionário C 

A partir da figura 5.4 pode-se observar que embora o desempenho dos alunos 

tenha melhorado, em algumas questões eles ficaram praticamente estagnados, isso mostra 

que as aulas expositivas não são muito eficientes para que os alunos compreendam e 

admitam a existência de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica (questões 

2 e 5) ou ainda que compreendam o processo de indução eletromagnética (questão 8). 

 
Figura 5.4: Número de acertos por questão no questionário C da 1ª turma. 

 

Numa distribuição por aluno percebe-se uma considerável melhora nas 

pontuações dos alunos e também que nenhum aluno zerou o questionário (ver figura 5.5). 
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Figura 5.5: Nota por aluno no questionário C da 1ª turma19. 

 

A média dos alunos no questionário C melhorou significativamente, mesmo não 

tendo realizado qualquer aula prática )6,4( x . Também houve melhora nas medidas de 

dispersão, com variância de σ2 = 1,7387 e desvio padrão de σ = 1,3186, o que demonstra 

que a após a intervenção a turma elevou suas notas e tornou-se mais homogenia. 

 

5.1.4 – Questionário D 

No questionário D procurou-se saber se os alunos gostaram ou não da metodologia 

utilizada e a satisfação da turma pelas aulas ministradas (apêndice D). 

Na questão 1, 71% dos alunos reconheceram a importância dos conceitos de 

eletromagnetismo, enquanto 29% disseram que estes conceitos são importantes apenas 

em parte, alegando que não conseguem ver com frequência estes fenômenos em seu dia 

a dia, como foi constatado na 3ª questão, onde os mesmos 29% dos alunos disseram não 

conseguir relacionar estes experimentos em seu dia a dia, enquanto 29% disseram 

conseguir e 42% disseram conseguir em parte. 

Quanto a compreensão dos conceitos vistos em sala de aula (2ª questão), 92% dos 

alunos disseram ter compreendido em parte o assunto estudado, admitindo sua 

complexidade. Do restante, 4% disseram ter compreendido o assunto e outro 4% 

afirmaram que não compreenderam. 

Na sexta questão, 42% dos alunos admitiram que a metodologia utilizada os 

motivou a estudar mais o assunto, 54% marcaram “em parte” e 4% disseram que “não”. 

                                                 
19 Obs: a identificação dos alunos no questionário C não condiz com o questionário B para nenhuma das 

turmas pois durante a pesquisa a identidade dos alunos foi preservada para que os mesmos não tivessem 

nenhum receio ao responder as perguntas. 
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Os alunos não tinham pleno conhecimento sobre como ocorreram as práticas nas 

outras turmas, porém eles comentavam e trocavam informações com os outros alunos no 

intervalo. Por isso, 67% dos alunos afirmaram que gostariam que a disciplina de física 

fosse ministrada usando conjuntamente simuladores e experimentos alternativos (letra D), 

25% prefeririam apenas experimentos alternativos os outros 8% ficaram igualmente 

distribuídos entre as letras A e B (questão 7 do apêndice D). 

Na classificação das aulas ministradas (questão 8), 54% dos alunos classificaram 

como “boa”, 38% como “muito boa” e os outros 8% ficaram igualmente distribuídos entre 

“regular” e “excelente”. 

Nas questões subjetivas (9 e 10), a maioria dos alunos disseram ter gostado da 

metodologia, dos slides, das explicações e da interatividade proporcionada, e foram 

poucos os alunos que não gostaram de alguma coisa, lamentando-se pela complexidade 

do assunto e por não terem laboratório para aulas práticas. 

No seminário experimental realizado pelos alunos, a 1ª turma foi tão bem quanto 

as demais, e conseguiu com algumas dificuldades, explicar os experimentos por meio dos 

conceitos físicos vistos nas aulas teóricas (figura 5.6).   

 

Figura 5.6: Fotografia de um grupo da turma apresentando o experimento da campainha. 

5.2 Segunda Turma 

Na segunda turma foram utilizadas aulas teóricas e práticas experimentais 

demonstrativas, onde o professor apenas apresentou o experimento enfatizando o caráter 

fenomenológico estudado. 

 

5.2.1 – Questionário A 

Com a análise do questionário A, pode-se constatar que a grande maioria dos 

alunos tem entre 17 e 18 anos (96%); sendo a maior parte dos alunos do sexo feminino 
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(64%); e apenas 18 % dos alunos trabalham no contra turno (a maioria como auxiliar 

administrativo). 

Quanto a disciplina de física, apenas 11% disseram não gostar da disciplina (“não, 

porque é entediante”; “não por que não consigo entender”), 32 % afirmaram que gostam 

(“sim, tem muita coisa interessante que podemos aprender”; “sim, é uma matéria muito 

legal por ser exata”) e outros 57% disseram gostar de algumas partes (“em parte, porque 

é muito complexo e alguns assuntos são chatos de se trabalhar, outros são bem legais”; 

“em parte, pois a parte teórica da física é interessante, mas odeio calculo”). 

O fato de gostar ou não da disciplina influencia diretamente nos estudos e na 

dedicação a disciplina, por isso, 92% dos alunos afirmaram não estudar em casa ou 

estudar apenas as vezes ou ainda só no dia da prova. Isso é preocupante e cabe ao 

professor procurar meios para que as aulas sejam mais atraentes e interessantes. A esse 

respeito, segundo 96% dos alunos, o professor ministra as aulas usando apenas o quadro 

e talvez por isso os alunos acharem as aulas de física “chatas” e de difícil entendimento. 

Quanto as práticas experimentais, 82% dos alunos disseram que nunca tiveram 

aulas experimentais na disciplina de física e apenas 7% disseram que o professor já fez 

demonstrações de experimentos, os outros 11% falaram que preferem resolução de 

exercícios. Quanto a 8ª questão, sobre os simuladores, 96% dos alunos disseram que o 

professor nunca usou um simulador na sala de aula e 4% disseram usar simuladores em 

casa para estudar. 

A respeito da interatividade em sala de aula, 25% dos alunos disseram não 

participar das aulas (alternativas A e B), 54% disseram que participam apenas quando 

têm dúvidas e apenas 11% falaram que participam das aulas em um diálogo aberto com 

o professor. 

Sobre a percepção dos alunos quanto a importância da disciplina de física, 57% 

disseram que a mesma é importe para suas vidas (“sim, pois aprendemos coisas uteis para 

nossa vida”; “sim, pois estudaremos física também na universidade”; “sim, porque a 

física está em quase tudo”) e o restante afirmou que não (43%) (“sinceramente não, pois 

o curso que quero não precisa da matéria”; “não, só para quem for fazer engenharia, se 

não for o caso, a resposta é não”). Foram poucos os alunos que admitiram que os 

conteúdos aprendidos em física são importantes não somente para as series posteriores. 
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5.2.2 – Questionário B 

Pelos dados coletados e analisados no questionário B, esta turma obteve um 

resultado inicial melhor do que a 1ª turma, mas houve uma maior dificuldade dos alunos 

na resolução das questões 1, 2, 5 e 10, que envolvem a compreensão do assunto do 

eletromagnetismo, o entendimento de campo magnético e corrente induzida. Os alunos 

também tiveram um melhor desempenho nas questões 3, 4 e 6, que são questões de menor 

complexidade e que depende muito mais da atenção durante a leitura, pois suas respostas 

já estão nas entrelinhas da própria pergunta (figura 5.7). 

 

Figura 5.7: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário B da 2ª turma. 

  

O número de acertos por aluno na turma não teve uma boa homogeneidade (σ = 

1,374 e σ2 = 1,888) e embora as notas tenham sido um pouco mais elevadas que as da 

turma anterior, ainda foram bem baixas, com média de 3,04 pontos (figura 5.8). 

 

Figura 5.8: Nota por aluno no questionário B da 2ª turma 

5.2.3 – Questionário C 

Com a intervenção houve uma melhora significativa nos resultados do 

questionário C, pois o número de acertos nas questões 1, 2, 5 e 10 aumentaram, e as notas 

tiveram uma maior homogeneidade entre as questões (figura 5.9). 
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Figura 5.9: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário C da 2ª turma. 

 

Na análise por aluno, perceber que houve também uma maior homogeneidade 

entre as notas (σ = 0,731925 e σ2 = 0,535714), nenhum aluno zerou o teste e a média passou 

para 5,04 pontos (figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Nota por aluno no questionário C da 2ª turma 

 

5.2.4 – Questionário D 

No questionário D, onde procurou-se saber se os alunos gostaram ou não da 

metodologia utilizada e a satisfação da turma pelas aulas ministradas (anexo D), 

percebeu-se que após a intervenção 86% dos alunos admitiram a importância dos 

conceitos de eletromagnetismo e os outros 14% disseram ser apenas em parte. Quanto aos 

conceitos vistos em sala, 61% dos alunos disseram que conseguiram compreende-los 

completamente (“sim, pois o professor explicou e se preocupou se nós compreendemos 

ou não o assunto”; “sim, apesar de algumas coisas serem complexas o professor se 

empenhou em trazer experimentos e exemplos, isso ajudou muito em nossa 
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compreensão”), 35% disseram compreende-los em parte (“em parte, pois o tempo foi um 

pouco curto para vermos tudo”) e 4% falaram que não conseguiram. 

Do total, 61% dos alunos também falaram que conseguiram relacionar os 

conceitos vistos em sala de aula com o seu dia a dia, entretanto 21% disseram que 

conseguiram apenas em parte e 18% afirmaram que não conseguiram relacionar esses 

conceitos, embora todos os alunos tenham gostado dos experimentos (questão 5). 

Na sexta questão, 54% dos alunos afirmaram que a metodologia usada pelo 

professor durante a intervenção os motivou a estudar e se dedicar pela disciplina, 

enquanto que apenas 7% disse o contrário. 

Da mesma forma que a turma anterior, os alunos tiveram conhecimentos da prática 

realizada nas demais turmas e por conta disto, 71% dos alunos disseram que gostariam de 

estudar a disciplina por meio da associação entre experimentos alternativos e simuladores 

e outros 25% disseram preferir apenas os experimentos. 

Desta forma, 50% dos alunos classificaram as aulas durante a intervenção como 

muito boa, 32% como bom, 14% como excelente e 4% como regular, argumentando na 

nona questão que gostaram muito dos experimentos, do método e da dinâmica usada pelo 

professor (“gostei muito das aulas do professor pelo fato dele buscar uma forma de 

melhorar nosso conhecimento e de nos motivar a estudar física”). Na figura 5.11 é 

apresentado alguns registros das práticas realizadas em sala: 

 

Figura 5.11: demonstrações do experimento do eletroímã e de indução eletromagnética. 

 

No seminário experimental realizado pelos alunos, a 2ª turma apresentou um 

desempenho tão bom quanto a primeira e conseguiu relacionar os conceitos com maior 

segurança durante as explicações (figura 5.12). 
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Figura 5.12: Seminário experimental sobre motores elétricos, geradores e campainha elétrica. 

 

5.3 Terceira Turma 

Na terceira turma, de acordo com o cronograma apresentado na tabela 4.9, foram 

aplicados também os quatro questionários, começando pelo questionário A, cujos dados 

serão apresentados abaixo. 

 

5.3.1 – Questionário A 

Analisando o questionário A, identificou-se que a grande maioria tem 17 e 18 anos 

de idade (46% e 40%) e os demais têm 16 ou 19 anos (7% cada); 63% dos alunos sendo 

do sexo feminino; e apenas 7% exercendo uma profissão no contra turno (tarde). 

Quando questionados se estudavam a disciplina em casa, 93% disseram estudar 

apenas “as vezes” ou “apenas no dia da prova” ou ainda não estudavam a disciplina em 

casa e apenas 7% afirmaram estudar quase sempre. 

Apenas 27% dos alunos afirmaram não gostar da disciplina, enquanto que 23% 

disse gostar (“sim, pois é uma matéria que eu me identifico”; “sim, a disciplina é 

interessante, embora as vezes seja um pouco complexa e eu não consiga entender muito 

bem”) e 50% afirmou gostar “em parte” da disciplina (“em parte, por que as vezes não 

entendo o assunto”; “em parte, pois quando acho interessante o assunto busco mais 

detalhes”; “em parte, as vezes eu consigo compreender, então gosto. Quando não 

consigo entender mesmo me dedicando, não gosto”). 

Na sexta questão, 97% dos alunos da turma disseram que o professor da disciplina 

ministra as aulas apenas no quadro e 3% afirmou que o professor também usa materiais 

alternativos. Isso é no mínimo preocupante, uma vez, que destes alunos 90% afirmaram 

que nunca tiveram qualquer experimento nas aulas de física, e apenas 7% disseram que 
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já viram experimentos demonstrativos ou que raramente isso ocorre 3%. Isso é ainda mais 

preocupante quando se analisa o uso de simuladores, 97% disseram que o professor nunca 

usou esse tipo de recurso e somente 3% disse usar simuladores em casa para estudar. 

Quanto a participação em sala de aula, 60% dos alunos disseram participar da aula 

apenas fazendo perguntas quando tem dúvidas, 17% alegaram não participar por timidez, 

10% disseram participar das aulas em um diálogo aberto com o professor, e 14% ficaram 

entre a alternativa A e D. 

Por fim, 80% dos alunos disseram achar importante a disciplina de física para suas 

vidas (“sim, por que nos auxilia em várias coisas no nosso dia a dia”; “sim, por que a 

física faz parte do nosso dia a dia”; “sim, pois física está relacionada a quase tudo”), 

enquanto outros 20% disseram não (“não, pois o que eu gostaria de cursar não envolve 

física”; “não, pois não é uma disciplina que faz parte do curso que desejo”). 

 

5.3.2 – Questionário B 

No questionário B, como ocorrido na 1ª e 2ª turma, os alunos tiveram um menor 

desempenho nas questões 1, 2, 5 e 10 (que envolvem diretamente conceitos e 

características de campo magnético e de corrente induzida), tendo um melhor 

desempenho nas questões 3, 4, 6 e 9 (questões que no geral apresentam uma menor 

complexidade), isso mostra que a metodologia usada pelo professor (aula expositiva 

pouco dialogada) não permite a total compreensão de alguns conceitos do 

eletromagnetismo (figura 5.13). 

 

Figura 5.13: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário B da 3ª turma. 

Na comparação por aluno, a média de suas notas foi muito baixa ( x = 2,5 pontos) 

e embora nenhum aluno tenha zerado o teste, mais de 10% dos alunos acertaram apenas 

uma questão. As notas entre os alunos também foram bem irregulares (σ = 1,1522 e σ2 = 

1,3276), isso mostra que uma boa parcela da turma não conseguiu acompanhar o conteúdo 

e que talvez a metodologia usada não foi a mais adequada (figura 5.14). 
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 Figura 5.14: Nota por aluno no questionário B da 3ª turma 

 

5.3.3 – Questionário C 

Durante a intervenção os alunos demonstraram-se bem receptivos e colaboraram 

com o andamento do projeto, inclusive participando ativamente das aulas. Muitos deles 

disseram ter gostado da experiência e ter entendido melhor o assunto após o uso do 

simulador (figura 5.15). 

 

Figura 5.15: fotografia dos alunos manipulando o simulador e interagindo 

Na figura 5.16 é apresentado o número de acertos por questão no questionário C 

após a intervenção. 

 

Figura 5.16: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário C da 3ª turma. 
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Neste gráfico, percebe-se que que as questões 2, 8 e 10 continuam com baixo nível 

de acertos (em relação as demais), isso é um indício que esta ferramenta não é muito 

eficiente para entender o comportamento do campo magnético e da corrente induzida. 

 

Figura 5.17: Nota por aluno no questionário C da 3ª turma 

 

Na análise por aluno, percebeu que após a intervenção as notas dos alunos foram 

mais homogêneas (σ = 1,03959 e σ2 = 1,080747), sendo que nenhuma nota ficou abaixo 

de 4 pontos, e a média da turma foi de 5,12 pontos. Porém, mais de 35% dos alunos ainda 

ficaram com nota inferior a 5 pontos (figura 5.17). 

 

5.3.3 – Questionário D 

Com base no questionário D foi possível constatar que após a intervenção 83% 

dos alunos afirmaram ser importante aprender os conceitos vistos no eletromagnetismo 

(“sim, pois faz parte do nosso dia a dia”; “sim, porque eu posso precisar dessas 

informações mais na frente”), e 17% disseram ser apenas em parte, embora muitos alunos 

admitam que praticamente tudo envolve física e que eles poderão usa-los dia a dia. 

Quanto aos conceitos de eletromagnetismo, 47% dos alunos disseram ter 

entendido os conceitos apresentados e 53% falaram que entenderam em parte, sendo que 

83% dos alunos disseram ter conseguido relacionar estes conceitos com o dia a dia, 10% 

em parte e apenas 7% disseram não ter conseguido relaciona-los. 

No que se refere aos experimentos, 90% dos alunos acharam os simuladores 

interessantes (7% em parte e 3% não) e 80% disse que eles foram importantes para sua 

compreensão, enquanto que 20% disse ter sido em parte. 
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Quanto a metodologia adotada, 63% disseram que ela os motivou a estudar e se 

dedicar mais pela disciplina, 33% disseram que isso ocorre em parte e 4% disseram que 

não se sentiram motivados com a metodologia adotada. Ao serem questionados sobre 

como gostariam que o professor trabalhasse a disciplina de física, 73% disse que gostaria 

de usar materiais alternativos conjuntamente com simuladores (da mesma forma ocorrida 

na 4ª turma), 20% disseram que gostaria de estudar apenas com simuladores e 7% com 

materiais alternativos. 

Ao serem convidados a avaliarem as aulas ministradas, 33% acharam as aulas 

boas, 37% muito boas, 27% excelentes e apenas 3% acharam as aulas regulares. E entre 

as coisas que os alunos disseram mais constar foram os simuladores, a metodologia 

utilizada e as explicações teóricas (“eu gostei muito quando o professor nos levou para 

aprendermos como funciona o eletromagnetismo no computador com os simuladores”; 

“eu gostei muito das simulações pois elas deixaram o assunto mais claro”; eu gostei do 

respeito dado aos alunos, a forma que dá aula e o compromisso que ele tem com a turma, 

se a gente aprende ou não o assunto”). 

No seminário experimental alguns grupos tiveram dificuldade na montagem do 

experimento e na explicação dos conceitos, porém ainda com as dificuldades encontradas 

conseguiram entender as teorias envolvidas nos experimentos e atingiram o nível 

esperado (figura 5.18): 

 

Figura 5.18: fotografia dos alunos durante a confecção e a apresentação do seminário experimental 

 

5.4 Quarta Turma 

Na quarta turma, como descrito no capítulo 6, foram desenvolvidos um conjunto 

de experimentos baseados no uso de ferramentas experimentais (com uso de materiais 

alternativos) associadas ao uso de ferramentas computacionais, no intuito de se obter 
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dados dos experimentos que pudessem ser tabelados, para correlacionar variáveis e obter 

suas dependências. A hipótese é que uma abordagem quantitativa desses experimentos 

fizesse o aluno visualizar na prática a existência de um campo magnético e de uma 

corrente induzida nos experimentos propostos, a fim de que estes conceitos atingissem 

bases mais sólidas na estrutura cognitiva destes alunos (figura 5.19). 

 

Figura 5.19: Fotografia dos alunos manipulando o experimento de indução e coletando dados no audacity 
 

Para constatar os resultados desta proposta como nas demais turmas, foi aplicado 

um conjunto de quatro questionários, os quais serão apresentados a seguir: 

 

5.4.1 – Questionário A 

No questionário (A) percebeu-se que a grande maioria dos alunos estão entre 17 

e 18 anos de idade (89%), 7% possui 16 anos e 4% possui 19 anos. Dos alunos, 82% eram 

do sexo feminino e 18% do sexo masculino, e apenas 11% do total já exercia alguma 

profissão no contra turno. 

Quando questionados sobre a afinidade com a disciplina, 18% disseram não gostar 

da disciplina, 54% gostavam em parte, justificando-se pela complexidade da disciplina 

(“em parte, pois apesar dos conteúdos serem interessantes, a matéria se torna difícil e as 

vezes não compreendo, a gente fica só resolvendo exercícios e nunca faz nada diferente 

ou interessante”), e 29% disseram gostar da disciplina. 

Relacionado a isso, apenas 11% dos alunos disseram estudar a disciplina em casa, 

4% disseram que estudam quase sempre, 4% afirmaram que não estudam a disciplina em 

casa, 11% estudam apenas no dia da prova e 70% apenas as vezes, argumentando que a 

disciplina é “difícil” e “chata” e que eles “não entendem nada”. 

Sobre as aulas de física, todos os alunos afirmaram que o professor usa apenas o 

quadro como recurso didático e 90% dos alunos relataram que nunca viram um 
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experimento durante as aulas de física, 4% disseram que eles raramente ocorrem, e 6% 

disseram que preferem resolver exercícios, talvez porque não conheçam outra forma de 

se estudar a disciplina. 

A respeitos dos simuladores, 92% dos alunos afirmaram que seu professor nunca 

usou esta ferramenta durante as aulas de física, 4% disseram que não gostam de usar o 

computador e outros 4% relataram que usam apenas para estudar em casa. 

Quanto a participação em sala, 25% afirmaram que participam das aulas em um 

diálogo aberto, 14% apenas quando o professor pergunta, 43% apenas quando tem 

dúvidas, 14% não participam pela timidez e outros 4% também não participam pelo 

professor não permitir ou não abrir espaço para essa interação. 

Por fim, quando questionados sobre a importância da disciplina para suas vidas 

após a conclusão do ensino médio, alguns disseram que ela seria útil em seu dia a dia 

(“sim, é algo que vai nos ajudar no dia a dia, assim como entender a eletricidade e outros 

assuntos”; “sim, por que muitas coisas que usamos, e fazemos no nosso dia a dia vem 

dos estudos de muitos físicos”), outros disseram que ela seria importante na realização de 

estudos posteriores (“sim, dependendo da área que eu escolher pode vim a me auxiliar”; 

“sim, porque se eu for estudar geologia, física etc vou precisar”) e outros ainda (29%) 

disseram que ela não é importante para suas vidas (“não, pois não sei quando e porque 

usar”; “não, porque o curso que eu quero não se coincide com física”). 

 

5.4.2 – Questionário B 

Com a análise do questionário B, percebeu-se que também nesta turma existiam 

problemas na interpretação do campo magnético e da corrente elétrica induzida (questões 

2, 5 e 10), e também que o número de acertos por questão não foi bom (figura 5.20). 

 

Figura 5.20: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário B da 4ª turma. 
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Quando analisado esses resultados por aluno, nota-se que embora três ou quatro 

alunos tenha se saído melhor, uma boa parcela dos alunos tirou nota igual a 1 ponto (37%) 

e dois outros alunos zeraram o teste (figura 5.21). Na análise geral, por aluno, a média 

obtida foi de apenas 2,05 pontos com desvio padrão de 1,3495 e uma variância de 1,8211.   

 

Figura 5.21: Nota por aluno no questionário B da 4ª turma 
 

7.4.3 – Intervenção praticada na 4ª turma 

Durante a análise do questionário, percebeu-se que a grande maioria dos alunos 

da 4ª turma nunca tinham assistido a aulas experimentais e por conta deste fator decidiu-

se alterar a ideia inicial da intervenção. Durante a intervenção na 4ª turma, fez-se uso de 

experimentos demonstrativos durante as aulas teóricas de cada assunto, como forma de 

introduzir os experimentos aos alunos e familiarizá-los às práticas experimentais, usando 

neste caso os mesmos experimentos adotados na 2ª turma (figura 5.22). 

 

Figura 5.22: Registro da execução dos experimentos demonstrativos também na 4ª turma 

 

Nesta turma também foram utilizados vídeos para demonstrar outros 
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o professor apresentava os vídeos e discutia com os alunos o que estava ocorrendo em 

cada situação (figura 5.23). 

 

Figura 5.23: Demonstrações de experimentos através de vídeos 
 

Na realização dos experimentos de cunho quantitativo, os alunos passaram a 

participar mais ativamente das aulas experimentais manipulando os experimentos em 

grupo, tabelando dados e plotando gráficos em planilhas eletrônicas juntamente com o 

professor (figura 5.24 e 5.25). 

 

Figura 5.24: O professor auxiliando, questionando e dialogando sobre o experimento com os alunos 

  

Figura 5.25: Os alunos manipulando e coletando dados dos experimentos 
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5.4.4 – Questionário C 

Para analisar os resultados desta intervenção foi aplicado o questionário C, onde 

foi avaliado o ganho teórico obtido pelos alunos. Na figura 5.26 é apresentado o número 

de acertos por questão, por ela é possível perceber que o desempenho dos alunos foi bom 

em todas as questões, muito embora o resultado mais baixo ainda tenha ficado na 8ª 

questão. 

 

Figura 5.26: Gráfico com o número de acertos por questão no questionário C da 4ª turma. 

 

Na análise por aluno, embora dois alunos tenham ficado com nota abaixo de 5 

pontos, a média dos alunos ficou em 6,25 pontos com um desvio padrão de 0,9954 e uma 

variância de 0,9907 (figura 5.27). 

 

Figura 5.27: Nota por aluno no questionário C da 4ª turma 

 

5.4.5 – Questionário D 

No quarto questionário (D), 75 % dos alunos passaram a acreditar que os conceitos 

de eletromagnetismo são importantes para suas vidas, enquanto outros 25% disseram ser 

apenas em parte, em estudos posteriores. Quanto a compressão do assunto, apenas 4% 
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disseram não ter compreendido, enquanto que 50% afirmaram que sim, e 46% disseram 

que em parte, pois admitiram que algumas coisas eles não entenderam muito bem. 

Relacionado a isso, apenas 7% disseram não ter conseguido conectar o que viram em sala 

com o seu dia a dia, 68% disseram ter conseguido relacionar e 25% disseram relacionar 

apenas alguns assuntos (em parte). 

No que se refere aos experimentos, 96% dos alunos gostaram dos experimentos e 

os acharam interessantes, outros 4% disseram que gostaram “em parte” por não ter 

conseguido compreender bem os experimentos. E 85% dos alunos disseram que esses 

experimentos foram importantes para o entendimento do assunto, 11% disseram que eles 

contribuíram “em parte” e 4% disse que não contribuíram, pois o mesmo não conseguiu 

compreendê-los. 

Quanto a metodologia usada pelo professor, 68% dos alunos gostaram e admitiram 

que a mesma os motivou a estudar e que foi de suma importância para que eles pudessem 

compreender o assunto, 21 % disseram que ela contribuiu em parte, e 11% argumentaram 

que por não gostar da disciplina não se sentiram motivados. Por isso, 82 % dos alunos ao 

se identificar com tudo que foi apresentado, disseram que gostariam de estudar física a 

partir do uso conjunto atividades experimentais e computacionais (da forma como foi 

trabalhado), 14% falaram que gostaria de estudar apenas com materiais alternativos e 4% 

disseram que gostariam de estudar apenas com aulas teóricas, talvez por não ter se 

adaptado a nova ideia. 

No conjunto, 46% dos alunos classificaram as aulas como muito boas, 32% como 

excelentes, 18% como boas e 4% como regular, ou seja, o modelo de intervenção adotado 

não agradou a todos, mas teve uma aceitação de 96%. Muitos desses alunos disseram ter 

gostado dos experimentos trabalhados em sala, dos slides usados, e dos experimentos em 

vídeo. Outros disseram não ter gostado de algumas explicações, por acharem muito 

longas e do excesso de aulas, como os professores estavam fechando o semestre a 

aplicação do projeto teve de ser condensada, sendo que na última semana de aplicação os 

alunos chegaram a ter o dobro de aulas de física na semana (de quatro a cinco aulas). 

Durante a realização do seminário experimental os alunos da 4ª turma se 

mostraram bem mais seguros ao explicarem os experimentos e apresentaram 

experimentos mais elaborados e complexos, embora alguns alunos dos grupos ainda 

estivessem inseguros e apresentassem algumas dúvidas (figura 5.28). 
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Figura 5.28: Experimentos da campainha e do gerador elétrico apresentados pelos alunos 

 

7.5 O Ponto de Vista dos Professores 

Parte da pesquisa também foi direcionada aos professores para conhecer suas 

realidades e suas opiniões. Para isso foi aplicado um questionário (questionário E) 

também aos professores, o qual será discutido a seguir (apêndice E): 

No total foram ouvidos 3 professores, o professor A que lecionava a disciplina de 

física a 1ª turma, o professor B à 2ª e 3ª turma e o professor C à 4ª turma. Apenas o 

professor A não era formado na área em que lecionava (formado em matemática). Todos 

eles disseram que durante as suas graduações, poucas foram as vezes que tiveram aulas 

práticas, seja ela com experimentos demonstrativos, quantitativos com analise dados ou 

virtuais com uso de simuladores. Esta realidade existente na formação docente, em alguns 

casos, fomenta um ciclo de ensino que presa as aulas teóricas e as resoluções de exercícios 

em detrimento das aulas práticas. 

Muito embora, todos os professores tenham admitido que as aulas práticas 

contribuem para o processo de ensino-aprendizado (7ª questão = professor A: “sim, pois 

facilita não só a entender, como também a percepção dos conteúdos melhora”; professor 

B: “sim, pois a visualização de alguns fenômenos se torna de fácil compreensão com as 

práticas”). Todos disseram que não realizam aulas práticas durante as aulas de física 

(professor A = 8ª questão: “o laboratório experimental não tem as ferramentas 

necessárias para as aulas”; professor B: “não, pois a maior parte dos materiais 

deteriorou-se com o tempo e o período de reforma da unidade escolar”; 9ª questão = 

professor B: “não, pois a internet é lenta e o tempo disponível é curto para utilização de 

simuladores online”; professor C = 11ª questão: “não, falta espaço adequado”). 

E por fim, quando questionados sobre as dificuldades dos alunos o professor A 

classificou o desempenho dos alunos como “bom” e afirmou que os alunos apresentam 
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dificuldades na disciplina pela falta de aulas práticas; o professor B classificou o 

desempenho dos alunos como “regular” e disse que o grande problema seria a falta de 

modernização; e o professor C classificou o desempenho dos alunos como “bom” e disse 

que a principal dificuldade dos alunos está na falta de habilidade com os algoritmos. 

 

5.5 Discussão Conjunta dos Resultados 

Combinando os resultados apresentados em todos os questionários e avaliações 

aplicados até então, tem-se que 110 alunos participaram da pesquisa e que desde que 22% 

disseram não gostar da disciplina de física e que 84% dos alunos não estudam a disciplina 

em casa ou estudam apenas as vezes ou ainda somente no dia da prova. Estes resultados 

indicam um descontentamento com a forma como a disciplina de física vem sendo 

ministrada, e isso se reflete diretamente na motivação que os alunos têm em estudar a 

disciplina e se dedicar as aulas. 

A respeito das aulas na disciplina, 96% de todos os alunos disseram que o 

professor usa apenas o quadro e o livro didáticos como recurso, 88% disseram que nunca 

viram qualquer tipo de experimento prático durantes as aulas, 94% afirmaram que o 

professor nunca trabalhou a disciplina fazendo uso de simuladores e apenas 15% dos 

alunos falaram que se sentem à vontade para participar das aulas em um diálogo aberto 

com o professor. Esses números mostram que as aulas de física são caracterizadas por 

uma metodologia expositiva, pouco dialogada e com quase nenhuma prática que preze a 

consolidação do conhecimento na estrutura cognitiva do aluno. 

O baixo rendimento das turmas no questionário B (1ª turma x = 2,81; 2ª turma  x

= 3,04; 3ª turma  x = 2,5 ; e 4ª turma  x =2,05) indica que o método e os materiais usados 

pelos professores durante as aulas de eletromagnetismo, foram pouco eficientes para a 

produção de um aprendizado significativo dos alunos e que questões que envolvem um 

maior conhecimento sobre campo magnético e corrente induzida foram as que obtiveram 

os menores números de acertos em todas as turmas, ou seja, a prática de ensino vigente 

não promove um conhecimento sólido a respeito destes elementos, por eles serem 

abstratos e não contemplados pelo aluno durante as aulas ou mesmo em seu dia a dia. 

É necessário, portanto novas práticas de ensino que enfatizem esses elementos, 

sobretudo em aulas práticas, onde o aluno possa contemplá-los e estudá-los por meio de 

metodologias mais atuais e eficientes. 
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No questionário C é possível perceber que o rendimento das turmas melhorou de 

forma geral (1ª turma x = 4,6; 2ª turma x = 5,04; 3ª turma x = 5,12; e 4ª turma x = 6,25) 

e que um maior número de alunos conseguiu se adaptar aos materiais e a metodologia 

usados durante a intervenção, resultando em um maior comprometimento dos alunos com 

a disciplina e consequentemente um resultado mais homogêneo (1ª turma σ1 = 1,4281, σ2 

= 1,3186; 2ª turma σ1 = 1,374, σ2 = 0,7319; 3ª turma σ1 = 1,1522, σ2 = 1,0396; e 4ª turma 

σ1 = 1,3495, σ2 = 0,9954). 

Quanto a estratégia de ensino defendida neste trabalho (aplicada na 4ª turma) é 

possível perceber que ela promoveu ótimos resultados e que foi bem aceita pela maioria 

dos alunos, sendo possível replicá-la em qualquer escola que ofereça as ferramentas 

mínimas necessárias e obter resultados similares. É possível dizer que esta proposta pode 

solucionar ou pelo menos amenizar a falta de laboratórios e equipamentos em muitas 

escolas públicas de ensino médio, possibilitando assim aulas práticas de 

eletromagnetismo com uma abordagem quantitativa baseadas no uso conjuntos e 

integrado de atividades experimentais e atividades computacionais. 

No entanto, é necessário reconhecer que esta proposta não foi bem aceita por 

alguns alunos, e que nem todos conseguiram se adaptar a ela. Também é necessário dizer 

que esta proposta requisitou um maior número de aulas, e que nas primeiras atividades os 

alunos precisaram de uma orientação mais efetiva do professor, mas acredita-se que com 

a intensificação desta proposta os alunos apresentem um maior domínio do processo e 

consigam pensar e agir com uma menor interferência do professor, sendo a intervenção 

do professor ainda peça fundamental, mas em um caráter de auxiliador e promotor do 

pensamento lógico e sistematizado do aluno, não sendo o indivíduo que “dar” as respostas 

para a suas próprias perguntas e que não abre espaço para uma participação mais ativa do 

aluno no processo de ensino aprendizado. 

Quanto a nós professores, é necessário romper a velha crença de que aulas práticas 

são desnecessárias e que elas dispendem de muito tempo, ou até mesmo que a realização 

delas é perca de tempo. É extremamente necessário que a defesa das práticas nas aulas de 

física não se limite apenas aos discursos e as aulas pedagógicas, necessárias na formação 

docente. Nós como professores de física, temos o dever de melhorar o ensino desta 

disciplina e um dos possíveis caminhos para isso é a valorização das aulas práticas. 
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Capítulo 8  

Conclusão 

Neste trabalho, com base nos dados da literatura e do INEP, pode-se concluir que 

o ensino de Física no Brasil passa por grandes dificuldades, sobretudo na região Norte. O 

ensino de eletromagnetismo apresenta problemas no que diz respeito ao seu aprendizado, 

na percepção e interpretação de conceitos como campo magnético, corrente induzida,  

dentre outros. 

Com base nos dados e estudos realizados, pode-se constatar que grande parte das 

escolas públicas não dispõem de laboratório e equipamentos que permitam a realização 

de aulas prática virtuais ou reais, demonstrativas e/ou quantitativas. Dai, conclui-se que 

os professores são levados a ministrar as aulas de física unicamente de forma expositiva 

e através da resolução de exercícios. Outro fator importante é que existem pouquíssimas 

atividades experimentais baseadas no uso de materiais alternativos, que permitam um 

estudo quantitativo do eletromagnetismo. 

Visando resolver esses problemas, ou mesmo, minimiza-los, este trabalho propôs 

um conjunto de atividades experimentais baseadas no uso conjunto e integrado de 

atividades experimentais e atividades computacionais, de modo que permitem a coleta de 

dados com precisão razoável, viabilizando as atividades quantitativas no ensino de 

eletromagnetismo, uma vez que o custo para a confecção destes experimentos é 

consideravelmente baixo e não há grandes dificuldades na obtenção destes recursos, 

tampouco na confecção dos experimentos.     

Durante a implementação, constatou-se que a proposta teve boa aceitação por 

parte dos alunos e proporcionou resultados melhores que os proporcionados por outras 

atividades já conhecidas e usadas por alguns professores (aulas experimentais 

demonstrativas e aulas experimentais virtuais), muito embora tenha existido algumas 

dificuldades em sua execução e que nem todos os alunos tenham se adaptado a nova 

estratégia de ensino proposta. 

Em virtude disto, conclui-se que a estratégia de ensino proposta neste trabalho é 

viável e aplicável na maioria das escolas, mas também que ela não é a melhor ou a única 

forma de ensinar o eletromagnetismo nas escolas brasileiras. É necessário que o professor 

avalie e varie com uma certa frequência as estratégias de ensino adotada em cada turma, 

a fim de identificar qual estratégia de ensino é mais apropriada em sua escola. 
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Espera-se que este trabalho possa ajudar outros professores na árdua tarefa de 

ensinar e que essas e outras atividades possam ser empregadas com mais frequência 

durante as aulas de física, haja vista, suas contribuições para o processo de ensino-

aprendizado. 

Como sugestão para futuros trabalhos, sugere-se que o professor, caso tenha 

domínio ou interesse pelas placas arduino, configure um sistema para processar e 

converter automaticamente os picos das ondas do Audacity em tensão, dadas em tabela. 

Com isso a prática experimental se tornaria bem mais simples e ágil, embora seja 

importante que os alunos entendam o que a placa está fazendo, para que o sistema não se 

torne uma “caixa preta” para o aluno. 
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APÊNDICE A 

 

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

O apêndice A apresenta o produto educacional desenvolvido. Este trata-se de um 

conjunto de roteiros de atividades experimentais quantitativas de eletromagnetismo de-

senvolvidas a partir da associação de atividades experimentais e computacionais. 

 

 

Roteiro Experimental 1 (Experimento de Orsted) 

1- Introdução: 

Esta atividade consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é induzir o 

aluno a conceber a existência de um campo magnético nas redondezas de um fio condutor 

percorrido por uma corrente elétrica por meio da manipulação prática do experimento. 

Nesta experiência o aluno terá a oportunidade de usar um software livre em seu celular 

(android) para detectar a existência do campo magnético e também sua intensidade em 

diferentes pontos ao longo do fio. O aluno terá controle sobre a distância do medidor ao 

fio e sobre a corrente que percorre o fio, e isso possibilitará ao aluno mensurar o que 

ocorre quando se aumenta a distância (do celular em relação ao fio) ou a corrente no fio, 

possibilitando por fim, que o aluno consiga, com poucas orientações do professor, visua-

lizar mentalmente a existência de círculos concêntricos de campo magnético ao redor do 

fio e que o vetor campo magnético esta orientado na perpendicular do fio.  

 

2- Objetivo: 

Induzir o aluno a perceber que toda e qualquer corrente ao percorrer um fio con-

dutor da origem a um campo magnético e que sua intensidade é proporcional à distância 

em relação ao fio e a corrente que percorre o fio.  

 

 

 

 

 

 



96 

3- Materiais utilizados: 

Itens  Custo unitário 

(R$) 

Quant. Custo total 

(R$) 

Fonte de alimentação - - 0,00 

Fio condutor rígido  2,00 1 2,00 

Resistor de 1 Ω e 10W 6,50 1 6,50 

Resistor de 600 Ω e ¼ W 0,50 1 0,50 

LED   0,80 1 0,80 

Fita adesiva transparente 3,50 1 3,50 

Transferidor  3,00 1 3,00 

Régua transparente de 30 cm 1,00 1 1,00 

Régua transparente de 50 cm 3,00 1 3,00 

Placas de Acrílico de 3 mm 4,00 7 28,00 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 

Fios de ligação 1,00 2 2,00 

Celular androide com o aplicativo 

Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Acrílico líquido20 - - 0,00 

Total  - - 28,25 
Tabela 1: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de Oersted  

 

4- Montagem21 

Corte uma placa de acrílico com 50 x 15 cm, cole duas hastes laterais de acrílico 

com 25 x 15 cm, faça um pequeno orifício na parte superior das hastes para colocar o fio 

condutor rígido, corte outras duas placas de acrílico de 20 x 15 cm também com orifício 

na parte superior, faça duas fendas paralelas em cada uma dessas placas para encaixar 

uma plataforma de 20 x 15 cm (figura 1).  

                                                 
20 Item doado. Caso não seja possível o professor pode substituir o material relacionado por madeira ou 

qualquer outro item não-ferromagnético.  
21 Por ser um experimento bem elaborado aconselha-se que ele seja confeccionado pelo professor fora do 

ambiente de sala de aula.  
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Figura 1: Plataforma móvel  

Esquente um pequeno pedaço de fio rígido e fure quatro buracos para encaixar 

parafusos de plástico na posição de encaixe das quatro fendas, passe o fio pelo orifício 

superior das placas da plataforma móvel  e depois fixe-o nas hastes, após fixe a a base da 

plataforma nas fendas das placas da plataforma móvel e prenda-a enroscando porcas de 

plástico nos parafusos , corte outra placa de 24 x 15 cm e cole o transferidor tendo no 

centro o fio condutor, cole também a régua de 30 cm sobre o transferidor dividindo quinze 

centímetros para cima e quinze centímetros para baixo (figura 2). 

 

Figura 2: Conjunto régua/ transferidor 

  Por último fixe o celular na plataforma com a fita adesiva transparente e acione 

o software.  Ligue cada ponta do fio condutor rígido a um terminal da fonte (com o devido 
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controlador de corrente e a chave liga desliga conectados) e certifique-se que a fonte está 

zerada para então liga-la (figura 3). 

 

Figura 3: Esquema completo do experimento de Oersted 

5- Procedimento experimental22 

a) acione o software  Gauss Meter 

b) coloque o celular distante de qualquer fio ou aparelho, alinhado com o campo magné-

tico terrestre. 

c) verifique o valor indicador para a intensidade do campo magnético. 

d) adote este valor como padrão (campo magnético terrestre para o local onde você está) 

e) coloque a plataforma horizontal na posição mais distante em relação ao fio condutor e 

prenda-a com as porcas. Faça a leitura do valor registrado no software. 

f) selecione uma pequena tensão na fonte de alimentação (2 volts), ainda com a chave de 

segurança aberta.  

g) agora preencha a tabela abaixo variando apenas a distância, fechando e abrindo a chave 

momentaneamente. 

Inclina-

ção   

Resistên-

cia  

Ten-

são 

Cor-

rente  

Distân-

cia  

Intensidade do 

campo m. ter-

restre 

Intensidade do 

campo magné-

tico  

       

       

       

                                                 
22 Para não ser repetitivo, durante essas atividades é importante que o professor realize os mesmos 

questionamentos norteadores sugeridos nas práticas das atividades experimentais e das atividades 

computacionais, tendo guiar os alunos por um pensamento lógico e sistemático.   
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h) faça o mesmo procedimento, mudando apenas a tensão. 

Inclina-

ção   

Resistên-

cia  

Ten-

são 

Cor-

rente  

Distân-

cia  

Intensidade do 

campo m. ter-

restre 

Intensidade do 

campo magné-

tico  

       

       

       

       

 

i) mova a plataforma para os ângulos de 0, 90, 180 e 270° registrando as leituras 

j) mova a plataforma ao longo do fio condutor e registre os valores lidos. 

l) Compare estes valores com os valores teóricos obtidos com a ajuda da equação de in-

tensidade do campo magnético. Os resultados estão dentro da faixa de precisão?  

m) faça um gráfico da intensidade de B x i e da intensidade do campo pela distância.  

n) Ao final, discuta com seus colegas sobre os resultados. 

 

 

 

 

 

Roteiro Experimental 2 (Experimento do Eletroímã) 

1- Introdução: 

Esta atividade consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é levar o 

aluno a perceber o que ocorre com o campo magnético quando um fio condutor percorrido 

por uma corrente elétrica é colocado em forma de várias espiras (bobina ou solenoide). 

Para evitar interferências no dispositivo de medida o núcleo ferromagnético foi substitu-

ído por um bastão de cola quente. Nesta experiência o aluno poderá manipular todos os 

materiais disponibilizados e também o software Gauss Meter instalado em seus celulares 

para fixar os conceitos estudados em sala. 

  

2- Objetivo: 

Após esta atividade o aluno deverá ser capaz de mencionar quais são os elementos 

que influenciam na intensidade do campo magnético do eletroímã e aprender a aplicar a 

regra da mão direita em situações reais. 
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3- Materiais Utilizados 

Itens  Custo unitário 

(R$) 

Quant. Custo total 

(R$) 

Fonte de alimentação - - 0,00 

Fio de ligação  1,00 0,5 0,50 

Resistor de 1,2 Ω e ¼ W 0,60 1 0,60 

Resistor de 3,3 Ω e ¼ W 0,70 1 0,70 

Resistor de 5,6 Ω e ¼ W 0,70 1 0,70 

Resistor de 6,8 Ω e ¼ W 0,75 1 0,75 

Solenoide caseiro de 50 espiras 1,00 1 1,00 

Solenoide caseiro de 100 espiras 1,00 1 1,00 

Solenoide caseiro de 150 espiras 1,00 1 1,00 

Solenoide caseiro de 200 espiras 1,00 1 1,00 

Chave liga/desliga 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 6 6,00 

Bateria de 9 V 5,00 1 5,00 

Adaptador para bateria 1,00 1 1,00 

Celular androide com o aplicativo 

Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Total  - - 21,25 
Tabela 1: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo do eletroímã  

 

4- Montagem 

Enrole várias espiras de fio de cobre esmaltado nos bastões de cola quente dei-

xando as pontas do fio com um comprimento de mais ou menos 15 cm, raspe completa-

mente o esmalte das extremidades das pontas do fio, enrole uma extremidade na outra 

para que as espiras não se desmanchem com o tempo, solde uma garra boca de jacaré em 

uma das extremidades, solde os fios de ligação, a chave, as garras bocas de jacaré e o 

adaptador para bateria como mostrado na figura 1 e conecte a bateria. 

 

Figura 1: Imagem do Experimento quantitativo do eletroímã  

 

 

 



101 

5- Procedimento experimental 

Nesta experiência fica ao critério do professor se ele quer disponibilizar o material 

para os alunos confeccionarem o experimento ou se o mesmo será disponibilizado já 

montado para os alunos, porém caso o professor prefira que os alunos montem esse ex-

perimento, serão necessárias instruções de segurança, já que o aluno manipulará o ferro 

de solda.   

a) inicialmente você deverá montar seu experimento seguindo as instruções acima. 

b) você pode fazer primeiramente com um número bem grande de espira (por 

exemplo 50 espiras) 

c) depois coloque a maior resistência no circuito 

d) verifique o sentido da corrente elétrica e do campo magnético. 

e) confira com a bússola do aplicativo se você estava certo, qualquer dúvida per-

gunte ao seu professor. 

f) determine a intensidade do campo magnético em diferentes regiões do eletroímã 

e desenhe a possível configuração das linhas de campo magnético. 

g) varie as resistências e preencha a tabela abaixo e construa um gráfico de i x B. 

 

Número de espiras (n) Resistência  Corrente  Distância  Intensidade do 

campo magnético (B) 

     

     

     

 

 h) varie o número de espiras, preencha a tabela e construa um gráfico de n x B 

Número de espiras (n) Resistência  Corrente  Distância  Intensidade do 

campo magnético (B) 

     

     

     

     

 

i) coloque o celular em várias distancias diferentes ao longo do eixo x (eixo do 

solenoide), preencha a tabela abaixo e construa um gráfico de X x B. 

Número de espiras (n) Resistência  Corrente  Distância  Intensidade do 

campo magnético (B) 
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j) o material de que é feito o núcleo do eletroímã influencia na intensidade do 

campo magnético? Por que? 

l) com base no que foi analisado como você pode representar o campo magnético 

do solenoide? E como cada variável influencia no processo? 

 

 

Roteiro Experimental 3 (Experimento de Indução por ímã e Força Magnética) 

 

1- Introdução: 

Esta prática consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é levar o aluno 

a perceber o que ocorre nas dez bobinas dispostas ao longo de um metro de cano PVC 

quando é abandonado um imã em seu interior para cair por efeito da gravidade, relacio-

nando também a força magnética com a força gravitacional, o tempo de queda e a velo-

cidade terminal. Nesta experiência o aluno poderá visualizar, com o auxílio do programa 

Audacity a existência e a intensidade de uma tensão elétrica diferente dependendo da 

velocidade do imã. 

2- Objetivo: 

Após esta atividade o aluno deverá ser capaz de relacionar os fenômenos envolvi-

dos e perceber quais as consequências diretas da variação de cada variável analisada no 

estudo. 

 

3- Materiais Utilizados 

Itens  Custo unit. (R$) Quant. Custo total (R$) 

20 cm de cano PVC de 20 mm 15,00 (p/ barra) 0,17 2,55 

Fita adesiva 3,00 1 3,00 

Tesoura  3,50 1 3,50 

Imã de neodímio  0,80 10 8,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,20 2,80 

Computador com o prog. Auda-

city instalado 

- - 0,00 

Celular androide com o pro-

grama Gauss Meter instalado 

- - 0,00 

Cano de cobre de 20 mm 20,00 (p/ metro) 1 20,00 

Pino P2 2,00 1 2,00 

Garras boca de jacaré 1,00 2 2,00 

Fios de ligação blindados 2,00 4 8,00 

Total  - - 51,85 
Tabela 6.7: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de indução por imã  
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4- Montagem 

Enrole 10 bobinas de 100 espiras cada uma a cada 10 cm no cano PVC de 20 mm, 

ligue cada terminal das bobinas a um fio que segue ao longo do cano, ligue as outras 

pontas do destes fios a um pino P2. Conecte o pino P2 a entrada do microfone do com-

putador e coloque o programa audacity para gravar, verifique se as oscilações seguem um 

padrão, se não inverta a polaridade das bobinas correspondentes e passe fita adesiva para 

proteger as bobinas (figura 1).  

 

Figura 1: imagem do experimento de indução por imã 

 

5- Procedimento experimental 

a) monte seu experimento conforme descrito acima. 

b) Abandone o imã e salve o padrão de indução registrado no Audacity.  

c) O imã desse o cano descrevendo que tipo de movimento? Represente esse mo-

vimento graficamente. 

d) Use o programa Gauss Meter para determinar o campo magnético gerado pelo 

imã usado. 

e) Determine a amplitude da onda induzida por cada bobina e verifique qual a 

tensão correspondente usando a formula (V = 456,99x + 5,473, sendo x a amplitude). 

f) Como você pode determinar a variação do fluxo magnético?  
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g) Qual deveria ser o valor da tensão induzida em cada bobina? Compare grafica-

mente os resultados: 

h) Quais as possíveis explicações para essas discrepâncias (caso exista)? 

 

 

 

 

Roteiro Experimental 4 (Experimento de Indução Eletromagnética) 

 

1- Introdução: 

Esta atividade consta de uma experiência alternativa, cuja finalidade é levar o 

aluno a perceber o que ocorre em uma bobina no interior de um solenoide quando o 

mesmo está sujeito a uma corrente alternada. Nesta prática será analisado a tensão indu-

zida na bobina em função da variação do número de espiras da bobina (v x n)/ frequência 

de oscilação da corrente elétrica (v x ω)/ ângulo entre a bobina e o solenoide (v x cos θ)/ 

a intensidade da corrente elétrica (v x io) / a área transversal da bobina (v x S). Nesta 

experiência o aluno poderá visualizar, com o auxílio do programa Audacity e de multí-

metros, a existência e a intensidade de uma tensão elétrica e, atrelado a ela, uma corrente 

elétrica (figura 1). 

 

 

Figura 1: bancada experimental 

 

2- Objetivo: 

Após esta atividade o aluno deverá ser capaz de perceber quais as consequências 

diretas da variação de cada variável analisada no estudo e qual a correlação entre elas. 
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3- Materiais Utilizados 

Itens  Custo unitário 

(R$) 

Quant. Custo total 

(R$) 

Cano PVC de 100 milímetros  40,00 (p/ barra) 0,55 3,67 

Madeira (0,12 x 0,20) m - 2 - 

Madeira (0,12 x 0,55) m - 1 - 

Fio de cobre esmaltado (n°26) 25,00 (p/ kg) 1 25,00 

Fio de cobre esmaltado (n°30) 28,00 (p/ kg) 0,30 8,40 

Computador com o prog. Audacity insta-

lado 

- 1 0,00 

Caixa de som amplificadora (MULTI-

USO LL, LX60 USB)23 

- 1 0,00 

2 interruptores paralelos 2,00 2 4,00 

Transformador para isolar o sinal gerado e 

evitar interferência (117V/24V)24 

- 1 - 

Multímetro (MINIPA ET – 2033 B) - 3 0,00 

Pino P2 2,00 2 4,00 

Cabo P2/RCA 10,00 1 10,00 

Resistores de 1 kΩ e 12 kΩ / 1 W 4,00 1 4,00 

Capacitor de 4,7μF 2,00 1 2,00 

Transferidor e Régua milimétrica de 30 cm 4,00 1 4,00 

Parafuso e porca de plástico  1,00 1 1,00 

Garras boca de jacaré 1,00 6 6,00 

Fios de ligação blindados 2,00 3 6,00 

Total  - - 78,07 
Tabela 1: Listagem e orçamento do material para o experimento quantitativo de indução eletromagnética   

 

4- Montagem 

Inicialmente enrole manualmente o fio de cobre n° 23 a um cano PVC de 100 mm 

de diâmetro (aproximadamente 1 kg de fio) e após isso faça um suporte de madeira para 

facilitar o manuseio e o transporte do solenoide (figura 2).  

Após isso faça 5 bobinas de 50 espiras com diâmetros entre 10 e 90 mm, 5 bobinas 

de 50 mm de diâmetro de 50 à 400 espiras. Em cada uma tire o esmalte dos terminais com 

uma tesoura. Visando controlar a variação angular e facilitar a introdução e a retirada das 

bobinas do interior do solenoide construa também uma adaptação com um anel retirado 

do cano PVC de 100 mm e uma régua, fixando-os com parafuso e porca de plástico. Esta 

                                                 
23 A caixa de som servirá como amplificador e suas configurações não são relevantes, por isso o professor 

pode usar qualquer caixa de som em bom estado. 
24 O transformador pode ser reciclado e não precisa necessariamente ter essas configurações, a intensão é 

que ele isole o experimento e que eleve a corrente que irá passar pelo solenoide. 
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adaptação permite o controle do ângulo entre a bobina e o solenoide, uma vez que a pro-

jeção da seta (paralela ao vetor área do anel) no transferidor indica o ângulo entre a régua 

e o anel (figura 2). 

 

Figura 2: imagem do suporte do solenoide e da adaptação de um controlador de ângulo. 

 

O sinal elétrico gerado pelo computador percorre o circuito amplificador da caixa 

de som até os interruptores paralelos. Este sinal amplificado passa então pelo transforma-

dor (onde é elevada a corrente) e posteriormente pelo solenoide. Para obter valores de 

tensão e corrente eficazes, foram introduzidos um voltímetro e um amperímetro no sole-

noide e um voltímetro na bobina. Um cabo estéreo blindado de dois canais com um pino 

P2, ligando a malha ao fio terra do transformador, bobina e solenoide; o canal 1 ao sinal 

do solenoide (indutor) reduzido pelo divisor de tensão (11/1) para evitar saturação e o 

canal 2 ao sinal da bobina (induzido) (neste um capacitor deve ser introduzido aos termi-

nais para filtrar interferências do sinal). Este P2 então é conectado a entrada de som do 

PC para ler o sinal por meio do programa Audacity (figura 3). 

 

Figura 3: esquema completo do experimento proposto 
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Durante os testes, o computador e o programa devem ser configurados com 32 

bits e 48000 hz como tamanho e taxa de amostra em ondas senoidais (embora exista ou-

tras opções)25. Com esta configuração é possível fazer o experimento para frequências de 

até 8000 hz, pois somente a partir disto o sinal começa a distorcer. Para configura a caixa 

de som é necessário efetuar testes com todo o aparato já montado, pois a medida que se 

aumenta o volume do microfone na caixa, a amplitude da onda do sinal gravado no pro-

grama aumenta, sendo conveniente manter esta amplitude dentro da faixa lida pelo pro-

grama (de 0 a 1), ao regular a caixa de som a corrente que passar pelo solenoide também 

varia, por isso quem estiver manipulando a caixa de som deve prestar atenção nestes dois 

parâmetros.  

Para converter a amplitude do sinal em tensão se faz necessário usa a relação (y = 

456,99x + 5,473). Esta relação foi extraída comparando-se os resultados lidos pelo Au-

dacity e pelo osciloscópio, com isso o osciloscópio pode ser retirado do esquema da figura 

3. 

5- Procedimento Experimental 

a) insira a bobina dentro do solenoide, não esquecendo de colocar o capacitor, e 

conecte todos os cabos assim como está representado na figura 2. 

b) Abra o programa audacity, clique no comando gerar / tom e escolha a frequên-

cia, a amplitude e a duração e após isso dê o play para começar. 

c) Preste bastante atenção nos sinais capitados da bobina e do solenoide, se eles 

estiverem saturando refaça o item “b” para uma amplitude menor ou altere a regulagem 

da caixa de som até que o programa consiga ler os sinais recebidos sem satura. Essa aten-

ção deve existir em todo o processo.  

d) Veja a dependência entre a tensão induzida e a frequência. Escolha uma das 

bobinas que você fez, deixe a bobina paralela ao eixo do solenoide e execute o teste para 

10 valores diferentes de frequência e preencha a tabela e após isso monte um gráfico de 

v0 = f (ω). 

Nº de espi-

ras sol. 

Nº de espiras 

bobina 

Área da 

bobina 

Corrente 

no sol. 

Ângulo  Frequência 

angular  

Tensão 

induzida  

       

       

       

       

                                                 
25 O ideal é que estes fatores coincidam entre as configurações do computador e do programa. 
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e) verifique a dependência entre tensão induzida e o ângulo. Faça a mesma coisa 

feita no item “d”, mas agora variando apenas o ângulo (10 valores diferentes) entre a 

bobina e o solenoide entre 0 e 90° e faça o gráfico v0 = f(cosθ) 

Nº de espi-

ras sol. 

Nº de espiras 

bobina 

Área da 

bobina 

Corrente 

no sol. 

Ângulo  Frequência 

angular  

Tensão 

induzida  

       

       

       

       

       

 

f) faça novamente mantendo todos os valores constantes e variando apenas o nú-

mero de espiras das bobinas usando as espiras que você já fez, vendo como a tensão in-

duzida se comporta com essa variação (para 5 valores diferentes) e faça o gráfico de v0 = 

f (n) 

Nº de espi-

ras sol. 

Nº de espiras 

bobina 

Área da 

bobina 

Corrente 

no sol. 

Ângulo  Frequência 

angular  

Tensão 

induzida  

       

       

       

       

       

 

g) repita o processo variando apenas a área da bobina e veja como se comporta v0 

e monte o gráfico de v0 = f (A): 

Nº de espi-

ras sol. 

Nº de espiras 

bobina 

Área da 

bobina 

Corrente 

no sol. 

Ângulo  Frequência 

angular  

Tensão 

induzida  

       

       

       

       

 

f) colete 10 valores de correntes diferentes registrados no solenoide nos demais 

processos e preencha a tabela e faça um gráfico de v0 = f (i) 

Nº de espi-

ras sol. 

Nº de espiras 

bobina 

Área da 

bobina 

Corrente 

no sol. 

Ângulo  Frequência 

angular  

Tensão 

induzida  
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APÊNDICE B 

 

Questionário do Perfil da Turma 

Prezado (a) aluno (a): 

Gostaríamos de contar com a sua ajuda no que tange a responder o formulário 

abaixo. Esperamos que ele seja respondido com ética, responsabilidade e autenticidade. 

As informações aqui prestadas dizem respeito aquilo que você vivencia durante as aulas 

de física ministradas pelo seu professor. 

  

1- Qual sua idade? 

_____________________ 

 

2- Qual seu sexo? 

(  ) masculino               (  ) feminino 

 

3- Além de estudar você trabalha em outro turno? 

(   ) não  

(   ) sim, noturno(  )   Diurno(  )   matutino (  ) 

Caso sim, qual sua profissão? 

________________________________ 

 

4- Você estuda os conteúdos de física vistos em sala de aula quando está em casa? 

(   ) sim 

(   ) quase sempre  

(   ) as vezes 

(   ) apenas no dia da prova 

(   ) não 

 

5- Você gosta da disciplina de física? 

(   ) sim  

(   ) não  

(   ) Em parte 

Justifique sua resposta: ________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6- Durante suas aulas, como seu professor de física ministra as aulas? 

(  ) apenas explicando o assunto no quadro 

(  ) explicando o assunto no quadro e slide. 

(  ) explicando com o auxílio de simuladores. 

(  ) explicando com o auxílio de experimentos do laboratório da escola 

(  ) explicando com o auxílio de experimentos alternativos. 

 

7- Você já manipulou algum experimento, fazendo testes e coletando dados no decorrer 

da experiência para tirar alguma conclusão durante as aulas com seu professor? 

(   ) não, gosto mais de resolver exercícios e acho que aprendo mais assim. 

(   ) não, o professor só demonstra os experimentos na frente da sala. 

(   ) não, nunca tive aulas experimentais na disciplina de física. 

(   ) sim, meu professor sempre que possível propõe aulas laboratoriais. 

(   ) raramente isso ocorre, mas quando tem experimentos eu gosto muito. 

 

Caso a resposta seja positiva, quantas vezes isso já ocorreu? Você lembra qual era a ex-

periência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8- Você já usou simuladores de física? 

(   ) não, meu professor não trabalha com um simulador em sala de aula. 

(   ) não, não gosto de usar computador. 

(  ) sim, uso para estudar e praticar os conceitos vistos em sala de aula quando tenho 

tempo livre. 

(   ) sim, meu professor constantemente trabalha usando simuladores. 

(   ) sim, adoro estudar física com a ajuda de simuladores. 

 

9- Você participa das aulas do professor durante a explicação do conteúdo? 

(   ) não, pois o professor não permite. 
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(   ) não, pois eu sou tímido. 

(   ) sim, apenas quando tenho dúvidas. 

(   ) sim, somente quando o professor faz alguma pergunta. 

(   ) sim, constantemente em um diálogo aberto. 

 

10- Você acha que os conteúdos estudados na disciplina de física sejam importantes para 

sua vida após concluir o ensino médio? Porque? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

Teste 1 – (conhecimentos prévios / Conhecimentos Adquiridos) 

 

Este questionário foi desenvolvido com o propósito de determinar seus conheci-

mentos a respeito do tema a ser trabalhado em sala de aula. Gostaríamos de contar com a 

sua ajuda no que tange a responder este teste. Esperamos que ele seja respondido com 

ética, responsabilidade e autenticidade.  

 

1) O que você sabe sobre eletromagnetismo? O que o eletromagnetismo estuda? Cite 

aplicações dos conceitos de eletromagnetismo em nosso dia a dia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Um estudante coloca uma bussola em cinco posições diferentes a uma mesma distância 

radial de um fio retilíneo muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante. O 

fio é colocado perpendicularmente ao plano da página no ponto P. Desprezando-se os 

efeitos do campo magnético terrestre, qual a posição que melhor representa o alinhamento 

da bussola?  

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

3) Um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente elétrica i, com o sentido indicado 

na figura mostrada. 
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Os pontos A, B, C e D e o fio encontram-se no plano do papel, e os pontos B e C são 

equidistantes do fio. Da intensidade e sentido do campo magnético gerado pela corrente 

elétrica em cada ponto, é correto afirmar que: 

a) o módulo do campo magnético no ponto C é maior que no ponto B e o sentido dele no 

ponto D está saindo da folha de papel, perpendicularmente à folha. 

b) o módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A e o sentido dele no 

ponto D está entrando na folha de papel, perpendicularmente à folha. 

c) o módulo do campo magnético no ponto A é maior que no ponto B e o sentido dele no 

ponto B está de B para A. 

d) o módulo do campo magnético nos pontos A e B são idênticos e o sentido dele no 

ponto B está entrando na folha de papel, perpendicularmente à folha. 

e) nenhuma das alternativas anteriores (NDA). 

 

4) Na segunda década do século XIX, Hans Christian Oersted demonstrou que um fio 

percorrido por uma corrente elétrica era capaz de causar uma perturbação na agulha de 

uma bússola. Mais tarde, André Marie Ampère obteve uma relação matemática para a 

intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica que circula em um 

fio condutor retilíneo. Ele mostrou que a intensidade do campo magnético depende da 

intensidade da corrente elétrica e da distância ao fio condutor. 

 

Com relação a esse fenômeno, assinale a alternativa correta. 

a) As linhas do campo magnético estão orientadas paralelamente ao fio condutor. 
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b) O sentido das linhas de campo magnético independe do sentido da corrente. 

c) Se a distância do ponto de observação ao fio condutor for diminuída pela metade, a 

intensidade do campo magnético será reduzida pela metade. 

d) Se a intensidade da corrente elétrica for duplicada, a intensidade do campo magnético 

também será duplicada. 

e) No Sistema Internacional de unidades (S.I.), a intensidade de campo magnético é A/m. 

 

5) Uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua de intensidade 

constante. Quais são as características do vetor campo magnético no centro da espira? 

a) É constante e perpendicular ao plano da espira. 

b) É constante e paralelo ao plano da espira. 

c) No centro da espira é nulo. 

d) É variável e perpendicular ao plano da espira. 

e) É variável e paralelo ao plano da espira. 

 

6) Considere as afirmações sobre o campo magnético no interior de um solenoide. 

I. O módulo desse campo é proporcional ao número de espiras por unidade de compri-

mento do solenoide. 

II. A intensidade desse campo diminui quando se introduz uma barra de ferro no seu 

interior. 

III. O módulo desse campo é proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre 

o solenóide. 

Está correto somente o que se afirmar em: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 

 

7) O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução 

eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse 

fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da 
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velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade i, como mostra a 

figura: 

 

A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da corrente apresentada na figura, 

utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para: 

a) A esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. 

b) a direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida. 

c) a esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade. 

d) a direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. 

e) a esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade. 

 

8) Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra 

a figura. O movimento do ímã, em direção ao anel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) não causa efeitos no anel. 

b) produz corrente alternada no anel. 

c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. 

d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã. 

e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã. 

 

http://www.infoescola.com/files/2010/05/exec88.jpg
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9) Pedrinho, após uma aula de Física, resolveu verificar experimentalmente o que tinha 

estudado até o momento. Para tal experimento, ele usou uma bobina com50 espiras, um 

ímã preso a um suporte não condutor e uma lâmpada incandescente de 5 W de potência. 

O experimento consistia em mover o ímã para dentro e para fora da bobina, repetida-

mente. 

 

Ao terminar o experimento, Pedrinho fez algumas observações, que estão listadas na 

forma de proposições. 

Assinale a proposição CORRETA. 

a) O módulo da força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional à vari-

ação do fluxo magnético em função da distância. 

b) É difícil mover o ímã dentro da bobina, pois o campo magnético de cada espira oferece 

uma resistência ao movimento do ímã. Isto é explicado pela Lei de Lenz. 

c) Se a corrente na lâmpada for  de 2 A, a  força  eletromotriz  induzida  em  cada espira 

da bobina é  0,05 V. 

d) A frequência do movimento do ímã no interior da bobina não interfere na luminosidade 

da lâmpada. 

e) A intensidade do campo magnético do imã não influenciará na força eletromotriz in-

duzida. 

 

10) Um imã se desloca com uma velocidade  ao encontro da bobina X e depois com a 

mesma velocidade ao encontro da bobina Y, conforme mostram as figuras 1 e 2, res-

pectivamente. Os diâmetros das espiras condutoras das bobinas são iguais, mas Y tem um 

número de espiras maior do que X. 
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Nessas condições, a força eletromotriz induzida na bobina X é __________ força eletro-

motriz induzida na bobina Y, e os sentidos das correntes elétricas são ______. 

Qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima? 

a) menor do que a - iguais. 

b) menor do que a - contrários. 

c) maior do que a - iguais. 

d) igual à - contrários. 

e) igual à - iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

APÊNDICE D 

 

Questionário de Qualidade dos Materiais e Metodologias Utilizadas 

Prezado (a) aluno (a): 

Gostaríamos de contar com a sua ajuda no que tange a responder o formulário 

abaixo. Esperamos que ele seja respondido com ética, responsabilidade e autenticidade. 

As informações aqui prestadas dizem respeito aquilo que você vivenciou durante as aulas 

de eletromagnetismo ministradas pelo professor André Scheidegger Laia. 

  

1- Você acredita ser importante aprender os conceitos básicos de eletromagnetismo? 

a) sim 

b) não  

c) em parte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2- Você conseguiu compreender os conceitos de eletromagnetismo apresentados em sala? 

a) sim 

b) não  

c) em parte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Você conseguiu relacionar os conceitos de eletromagnetismo vistos em sala de aula 

com o seu dia a dia? 

a) sim 

b) não  

c) em parte  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4- Os experimentos realizados em sala de aula foram interessantes? 

a) sim 

b) não  
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c) em parte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5- As atividades empregadas durante as aulas (experimentos / simulações) foram impor-

tantes para a sua compreensão do tema? E elas facilitaram seu aprendizado? 

a) sim 

b) não  

c) em parte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6- A forma como o professor abordou o tema e ministrou as aulas (a metodologia usada) 

motivou você a se dedicar e estudar com mais interesse na disciplina de física? 

a) sim 

b) não  

c) em parte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7- De que forma você gostaria de estudar a disciplina de física? 

a) apenas aulas teóricas  

b) aulas apenas com simuladores  

c) aulas apenas com experimentos alternativos 

d) usando conjuntamente simuladores e experimentos alternativos 

 

8- Como você classifica as aulas de eletromagnetismo estudadas? 

a) péssimo. 

b) regular. 

c) bom. 

d) muito bom. 

e) excelente. 
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9- O que você mais gostou nas aulas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10- O que você detestou nas aulas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

Prezado (a) docente (a): 

Gostaríamos de contar com a sua ajuda no que tange a responder o formulário 

abaixo. Esperamos que ele seja respondido com ética, responsabilidade e autenticidade. 

As informações aqui prestadas dizem respeito a sua experiência em sala de aula como 

professor de física  

1- Qual sua formação acadêmica? 

Graduação _____________________                    Especialização __________________ 

Mestrado ______________________                    Doutorado _____________________ 

 

2- Você leciona outra disciplina além de física? 

______________________________________________________________ 

 

3- Durante sua formação acadêmica como docente, seus professores realizavam práticas 

experimentais demonstrativas? 

(   ) nunca                          (   ) poucas vezes                                (   ) de vezes em quando    

(   ) constantemente          (   ) sempre 

 

4- Durante sua formação acadêmica como docente, seus professores realizavam práticas 

experimentais com coleta e análise de dados? 

(   ) nunca                          (   ) poucas vezes                                (   ) de vezes em quando 

(   ) constantemente          (   ) sempre 

 

5- Durante sua formação acadêmica como docente, seus professores realizavam práticas 

experimentais com o uso de simuladores? 

(   ) nunca                         (   ) poucas vezes                                 (   ) de vezes em quando 

(   ) constantemente         (   ) sempre 

 

6- Sua cidade ou seu estado disponibiliza algum curso de formação continuada? Caso a 

resposta seja positiva, você participa? 

______________________________________________________________________ 
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7- Você acredita que o uso de práticas experimentais e de simuladores podem contribuir 

para o processo de ensino do aluno nas aulas de física? Justifique sua resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8- Você faz uso do laboratório experimental da escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9- Você faz uso do laboratório de informática de sua escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10- Você costuma utilizar demonstrações com o uso de simuladores computacionais em 

suas aulas? Porque? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11- Você costuma utilizar experimentos durante suas aulas (laboratoriais/ alternativos de 

abordagem qualitativa dos fenômenos/ alternativos de abordagem quantitativa dos fenô-

menos)? Porque:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12- Você sente alguma dificuldade ao ministrar os conteúdos de eletromagnetismo em 

sala de aula? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13- Como você classifica o aproveitamento de seus alunos em sua disciplina? 

(   ) ótimo                  (   ) bom                 (   ) Regular               (   ) insuficiente 
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14- Você consegue detectar durante as suas aulas alguma dificuldade no processo de en-

sino aprendizado? Quais são os fatores que contribuem para isso ao seu ver? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


