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RESUMO 
 

O USO DO SIMULADOR PHET NO ENSINO DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

 
Antonio Cezar Ramos Ferreira 

 

                                                   Orientador: Prof. Dr.  José  Augusto Oliveira Huguenin 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 

Fluminense 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 uso de tecnologia da informação e da comunicação em sala de aula tornou-se uma realidade 

em poucas escolas desse país. Nossos alunos possuem em suas mãos aparelhos, como tablets e celulares, 

com alta tecnologia que são  ferramentas essenciais  para atraírmos os jovens na busca da melhoria do 

conhecimento. Fica evidente a insatisfação dos alunos que recebem aulas tradicionalistas,  realizadas 

apenas pelo diálogo com o professor, usando, ainda hoje, quadro e giz. No estado do Rio de Janeiro os 

professores fazem o uso do computador e da internet para tornar suas avaliações mais interessantes, 

lançando notas em uma plataforma exigida pelo governo , mas em sala de aula encontramos  alunos com 

pouco interesse, o que torna a escola uma instituição ultrapassada e desinteressante. Utilizar o 

computador de forma a tornar as aulas mais envolventes, interativas , criativas e inteligentes, usando 

uma metodologia já pensada anteriormente, com os recursos tecnológicos que nosso aluno domina, é o 

grande desafio de quem está comprometido com a educação. Com esse intuito criamos um roteiro 

visando o ensino de indução eletromagnética utilizando o simulador Phet,  que trabalha desde as 

propriedades dos imãs até a produção de energia elétrica, um grande impulsionador de nossa economia. 

Nosso trabalho consiste num roteiro didático que orienta o professor na aplicação do simulador, 

mostrando o passo a passo de seu funcionamento; possui também um roteiro de atividades a serem 

realizadas pelos alunos, através da interação com o professor, que irá facilitar a compreensão de cada 

conteúdo abordado. Nosso produto está fundamentado segundo a  teoria de aprendizagem significativa 

do americano David Auzubel. O produto foi aplicado em 2 ( duas ) turmas do 3o ano do ensino médio, 

sendo a intervenção didática realizada em 2 ( dois ) encontros de 100 minutos cada. Para execução da 

intervenção usamos um roteiro que os alunos deveriam responder antes e após a demonstração de cada 

simulação. Foi feito um questionário avaliativo sobre o uso do simulador. Os resultados nos indicaram 

que o uso da simulação é uma boa forma de se expor o conteúdo. Para concretizar o aprendizado foi feita 

uma visita a usina de Funil, pertencente a estatal Furnas, em Itatiaia/RJ. 

 

Palavras chave:  Ensino de física, simulador Phet, indução eletromagnética,  eletricidade. 
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THE PHET SIMULATOR USING THE ELECTROMAGNETIC INDUCTION OF EDUCATION 

 

Antonio Cezar Ferreira Ramos 

 

Advisor: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 

 

Master's dissertation submitted to the Universidade Federal Fluminense Graduate Program in the Course 

of Professional Master of Physical Education (MNPEF) as part of the requirements for obtaining the 

Master's Degree in Physics Teaching. 

 

The use of information and communication technology in the classroom has become a reality in a few 

schools that country. Our students have in their hands devices such as tablets and mobile phones at high 

tecnologiaque are essential tools for we attract young people in the pursuit of improving knowledge. It is 

evident dissatisfaction of students who receive traditionalist classes held only by the dialogue with the 

teacher using today, and chalk. In Rio de Janeiro teachers of the state make use of computers and the 

internet to make your most interesting reviews, releasing notes on a required government platform, but in 

the classroom we find students with little interest, which makes the school an institution outdated and 

uninteresting. Using the computer to make the most immersive, interactive, creative and intelligent 

classes, using a methodology as previously thought, with the technological resources that our student 

dominates, it is the great challenge of those who are committed to education. To that end we have created 

a road map aimed at electromagnetic induction teaching Phet using the simulator, working from the 

properties of magnets to the production of electrical power, a major driver of our economy. Our work is a 

didactic script that guides the teacher in implementing the simulator, showing step by step of its 

operation; has also an activity guide to be performed by the students, through interaction with the teacher, 

which will facilitate the understanding of each addressed content. Our product is based according to the 

meaningful learning theory of American David Auzubel. The product was applied in two (2) classes of 

the third year of high school, and the teaching intervention carried out in two (2) meetings of 100 minutes 

each. For intervention of execution used a script that students should respond before and after the 

demonstration of each simulation. An evaluation questionnaire on the use of the simulator was made. The 

results showed us that the use of simulation is a good way to expose the contents. To realize the learning 

was made a visit to funnel plant, owned by Furnas, in Itatiaia / RJ.  

 

Key words: Physical Education, Phet simulator, electromagnetic induction, electricity.  
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Capítulo 1 

 
 
Introdução 
 

O ensino de Física no Brasil exige grandes mudanças, como consequência das transformações 

. Hoje 

lidamos com um aluno que tem acesso a   celulares com alta tecnologia, com Internet, o que lhe dá acesso a 

inúmeros conteúdos atualizados, gerando todo tipo de questionamento em sala de aula, exigindo do professor 

uma atuação distinta da atuação tradicional no ensino. 

As escolas, sobretudo as públicas, não acompanham a evolução tecnológica que hoje esse aluno 

possui em suas mãos, tornando as nossas explicações verbais simplesmente obsoletas,  o que torna  o uso de 

métodos tradicionais  ineficientes e inadequados. 

A escola não pode ficar alheia ao universo informatizado se quiser, de fato, 

integrar o estudante ao mundo que o circunda, permitindo que ele seja um indivíduo 

autônomo, dotado de competências flexíveis e apto a enfrentar as rápidas mudanças 

que a tecnologia vem impondo à contemporaneidade [BRASIL, 2002]  . 

 

 Do outro lado está um professor que, na maioria de nossas escolas, seja pública ou privada, não possui 

à sua disposição estrutura adequada para acompanhar essa evolução tecnológica,  havendo em muitos casos 

docentes que não  conseguem operar um computador com maestria. 

 Precisamos mudar, escola e professor, melhorando a metodologia em sala de aula, estruturando a 

escola com um laboratório de informática, se possível, com um computador por aluno, para se expor melhor 

os conceitos, os fenômenos da natureza, para se  avaliar de uma  forma mais construtiva, levando em conta o 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro e o Enem a nível nacional. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam para que o  ensino de física  produza uma 

aprendizagem que permita ao aluno "lidar com situações reais, crises de energia,  problemas 

ambientais,...[Brasil, 2006]:  

 

Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação de 

um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para 

compreender, intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens 

que, após a conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer contato 



escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou 

universitárias, ainda assim terão adquirido a formação necessária para 

compreender e participar do mundo em que vivem.  

 

E também 

Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente 

seja informado de sua existência, mas para que esse conhecimento se 

transforme em uma ferramen

[Brasil, 2006] 

 

 O computador se tornou ferramenta importante na busca de novos modelos para melhoria do 

ensino/aprendizagem e o professor deverá usar a tecnologia na busca de estratégias para melhoria de 

suas aulas, tornando-as mais atraentes e participativas. 

 Uma resposta a esta demanda é o aumento do número de trabalhos que  apontam   o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) como ferramentas [ADEYEMO 2010, PIRES 

2006 ] para melhorar o ensino-aprendizagem. 

Materiais potencialmente significativos como textos para leituras orientadas, simulações 

interativas, vídeos, softwares específicos, para uma aprendizagem de conteúdos específicos, podem 

ser utilizados pelo professor, propiciando a interação estudante-professor, estudante-estudante e 

estudante-objeto de conhecimento.  

A inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino de física visa 

ampliar a interação entre estudante-conhecimento-professor, utilizando recursos que a tecnologia nos 

oferece como hipertextos, simuladores interativos tipo applet-java, plataforma  educacional a 

distância com fórum de discussões e correio eletrônico. 

Gowin [ GOWIN, 1981 ] possui um modelo de ensino-aprendizagem composto de uma 

O ensino se consuma 

quando o significado do material que o estudante capta é o significado que o professor pretende que 

 

Um dos desafios no uso de TICs com os estudantes do ensino médio é incentivar o uso da 

informática como ferramenta cognitiva de aprendizagem de física, principalmente o uso de 

simulações virtuais, tornando as aulas mais interessantes e interativas.  

O uso do laboratório virtual através das  simulações,  recriam situações físicas que  facilitam 

a interpretação de um fenômeno físico. Mas o computador não faz nada sozinho e o professor deve 

estar qualificado para recriar nessa ferramenta fenômenos e conceitos que deseja que o aluno adquira 



conhecimento.Neste sentido, o uso de simulações é de extrema importância, como apontam vários 

estudos [ FIGUEIRA 2015, FIOLHAIS 2003 ].  

 As simulações criam atividades de experimentos virtuais que facilitam uma aproximação dos 

estudantes com os fenômenos físicos, permitindo uma melhor compreensão dos conceitos e 

fenômenos físicos e desempenham papéis ativos na melhoria das perspectivas educacionais [ 

VALENTINI, 2010 ].  

 

As simulações possuem  inúmeros recursos que  podem servir de suporte às aulas teóricas. 

Essa tecnologia no ensino, inserida na disciplina de física, melhora  o conhecimento científico a ser 

mediado pelo professor e por concretizar a abstração torna as aulas mais atraentes ao aluno. O uso de 

simulações, ajuda a visualização do conceito através de experimentos virtuais com o objetivo de 

trabalhar conceitos abstratos de forma experimental, usando recursos virtuais como parte de uma 

metodologia que melhore o ensino-aprendizagem. 

[ ...]  o investimento no desenvolvimento de laboratórios virtuais poderá 

permitir, para as instituições de ensino, a diminuição do custo de aquisição e 

manutenção dos laboratórios reais [ ...]  o uso desse recurso permitirá a 

inclusão digital aos alunos ao mesmo tempo em que poderá estimular sua 

capacidade criativa e investigativa, bem como seu desenvolvimento pessoal. 

Assim, os Laboratórios Vir tuais apresentam-se, não apenas como uma 

tendência nos dias atuais, mas também, como um forte elemento cooperador 

para educação, aprendizado, pesquisa e desenvolvimento científico  [ LIMA, 

2006 ]. 

 

As simulações computacionais voltadas ao ensino de física são um processo que permite ao 

estudante verificar situações que  imitam ou se aproximam de um fenômeno físico real, permitindo a 

ele  operar com grandezas físicas. As vantagens da utilização das simulações está na animação de um 

fenômeno a ser estudado e sua representação gráfica. As simulações provocam no estudante  uma 

melhor compreensão dos aspectos físicos-matemáticos que envolvem o fenômeno. No ensino de 

eletricidade, a simulação já foi empregada [MACEDO, 2009], mostrando o quanto esta ferramenta 

pode ser útil.   

A questão que nos vem é: onde encontrar de forma acessível tais simulações? Uma 

ferramenta poderosa que oferece gratuitamente simulações de alta qualidade é o simulador PHET 

[PHET, 2015 ], da Universidade do Colorado que simula  fenômenos físicos de uma forma divertida, 

interativa. O Phet realiza uma abordagem com base em pesquisa e habilita os alunos a fazer 



interações entre os fenômenos da vida real e da ciência, melhorando sua compreensão e apreciação 

do mundo em sua volta. 

 O simulador PHET ajuda os estudantes a compreenderem conceitos através de cuidadosa 

visualização dos fenômenos, que não poderiam ser observados em aulas expositivas tradicionais, 

nem mesmo em experimentos didáticos de ensino médio, como, por exemplo, a movimentação dos 

elétrons em um fio condutor e o comportamento destes, quando a corrente for contínua ou alternada. 

O simulador Phet mostra de forma inteligente a diferença entre as correntes, o que facilita o ensino -

aprendizagem. 

 As simulações são escritas em Java e Flash, podendo ser executadas por um navegador da 

web da preferência do usuário , desde que Java e Flash já estejam instalados. Agora também são 

escritas em HTML 5 para tablets e smartphones. O  simulador pode ser acessado  no endereço 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/. 

 Sendo assim, propomos a utilização de simulações como  ferramenta no ensino de física, mas 

com o cuidado de alertar para as vantagens e as limitações do seu uso com frequência.  

A eletricidade e o magnetismo apresentam conceitos complexos, e de difícil entendimento, 

conhecimentos que são muitas vezes apresentados apenas por meio de fórmulas matemáticas de 

difícil compreensão, aumentando, ainda mais, a apatia de nossos alunos pelo ensino de física. O uso 

de simulações, ajuda a visualização do conceito através de experimentos virtuais [FONSECA, 2013]. 

Buscar uma aprendizagem potencialmente significativa em ambientes  que não são os ideais, 

é o nosso principal objetivo. Nossa proposta é de elaborar uma  sequência didática utilizando 

simulações , que seja de fácil compreensão e manuseio, e que tenha potencial teórico significativo. 

Esperamos que este material  possa proporcionar multiplicidades de ideias para se trabalhar certos 

fenômenos do  magnetismo e da eletricidade.  

 Tendo essa visão, nossa dissertação apresenta uma  sequência didática através de  um roteiro 

de atividades  sobre produção de energia elétrica, através da indução eletromagnética, usando o 

simulador Phet, ajudando professor e aluno a interagirem de forma mais espontânea  a respeito de 

um tema amplamente dominado pela humanidade, mas que apresenta certa complexidade. 

Nossa dissertação está dividida em cinco capítulos . Após esta breve introdução, no capítulo 2   

apresentamos os fundamentos teóricos nos quais nossa abordagem está fundamentada. Abordamos o 

uso de simulação no ensino de Física, além de apresentar uma breve explanação sobre a Teoria de 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, uma que  acreditamos que a sequência didática é 

potencialmente significativa. No Capítulo  3 apresentamos a metodologia aplicada, explicando a 

escolha do produto elaborado , acompanhada da intervenção didática, bem como foi feita a  

avaliação  de nossa abordagem. No Capítulo  4 apresentamos os resultados da análise feita na 



aplicação de nosso produto em uma escola estadual, no 3o ano do Ensino Médio. Fazemos a 

descrição dos encontros e os resultados  da avaliação  de nossa abordagem. Finalmente,  no Capítulo  

5 apresentamos  as considerações finais na conclusão de nossa abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

 

Fundamentos Teór icos 

 

2.1 Aprendizagem significativa 

 Essa dissertação tem por objetivo explicar como uma nova informação será dada ao aprendiz, 

com base nos princípios da teoria de aprendizagem significativa do pesquisador norte americano 

David Paul Ausubel, promovendo o desenvolvimento conceitual do Eletromagnetismo, explicando 

conceitualmente a geração de energia elétrica. 

 Ausubel desenvolveu a teoria de aprendizagem significativa na década de 60, que à época a 

linha educacional pertinente estava relacionada unicamente com o treinamento do aprendiz, onde não 

se preocupava com fatores de intervenção entre um estímulo e uma resposta, baseando-se no reforço 

e no comportamento do indivíduo que poderia ser observado. Essa linha era mais comportamentista e 

recebeu o nome de behaviorismo tendo como principal divulgador B. F. Skinner. [SKINNER, 1972] 

 Na aprendizagem significativa o aluno consegue compreender um conteúdo, uma explicação, 

um procedimento, através de conhecimentos prévios que ele possa ter, nada mais é que informações 

que o ajudarão a compreender o novo conhecimento. Cabe ao professor descobrir , através do 

diálogo e da interação, qual conhecimento cada aluno tem sobre a matéria a ser dada e guiá-los na 

busca de uma aprendizagem de qualidade. 

 O aluno estabelece a relação entre o que aprende e o que ele já conhece, dando maior 

significado a uma informação nova, conflitando tudo isso em sua estrutura cognitiva, que de acordo 

com a teoria de aprendizagem significativa, recebe o nome de subsunçor , onde a nova informação 

irá ser ancorada. 

 O subsunçor estabelece uma relação de subordinação entre a informação nova à estrutura 

cognitiva do aprendiz já existente, onde todo conhecimento prévio desse aprendiz, pode servir de 

ancoragem a essa nova informação que seja relevante para o indivíduo; e se houver uma relação 

substantiva entre os dois, construir-se-á a aprendizagem significativa. 



Sua teoria é construtivista e o papel da interação professor-aluno sem dúvida é importante, 

para que a partir dos subsunçores que aluno possui, construir novos subsunçores ou modificar os 

antigos. A aprendizagem é dinâmica, pois ela é uma interação entre aluno e professor, a partir do 

conhecimento prévio que o aluno tem [MEES, 2015] .  

 Ausubel colocou a aprendizagem mecânica se opondo à aprendizagem significativa, mas  a 

aprendizagem mecânica ocorre quando o novo conhecimento é exposto ao aprendiz, e este não 

relaciona com outro conhecimento já existente em sua estrutura cognitiva, de forma arbitrária e não 

substantiva, onde o aluno apenas memoriza o conteúdo a ser estudado.  

 Segundo Ausubel nem sempre os subsunçores estão presentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz [AUSUBEL, 1982], então ele sugere que se utilize os organizadores prévios, que são 

materiais que devem preencher o espaço que há entre o que o aprendiz já sabe e o novo 

conhecimento a ser trabalhado. 

 Ausubel coloca a aprendizagem mecânica como um caminho à aprendizagem significativa, 

cabendo ao professor buscar interações que levem a aprendizagem significativa e não tentar culpar a 

-aprendizagem [MACHADO, 2006]. A 

estrutura cognitiva para Ausubel é o conteúdo  organizado e armazenado pelo aluno e qualquer 

informação sobre o conceito a ser estudado  pré-existente na estrutura cognitiva do aluno  influencia 

no processo ensino-aprendizagem.  

 A predisposição do aprendiz de fazer uma relação entre o conteúdo apresentado e o que existe 

em sua estrutura cognitiva é um passo determinante no processo de aprendizagem significativa. Para 

Ausubel, ela só acontece se o aluno desejar aprender, ter pré-disposição. Assim, o professor deve 

buscar novas metodologias/abordagens/materias que  incentivem a participação do aluno 

aumentando seu interesse. Além disto, devem guiar o aluno ao conceito a ser ensinado explorando 

seus subsunçores. Em outras palavras, a abordagem e o material usado na aula têm que ser 

potencialmente significativos,  procurando relações desse material com o dia a dia  do aluno, fazendo 

uma ligação   entre o que o aluno já sabe e o que pode aprender, utilizando -se de organizadores 

prévios, e relacionando com a experiência de vida de cada aprendiz.   

O que temos visto é que o desinteresse ou a falta de disposição para aprender por parte dos 

estudantes têm causa que, ao que parece,  não é da competência do professor em sala de aula, 

dependendo principalmente do meio onde vive o aluno.  

 A teoria de aprendizagem significativa tem um grande poder de nortear novas estratégias de  

ensino, valorizando, sempre, o que Ausubel chamou de mais importante do processo ensino-

aprendizagem: 

Se tivesse que reunir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria que 



o fator mais importante que influência a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 

sabe. Levante isso e ensine-o de acordo  [ AUSUBEL, NOVAK & HANESIAN, 

1980 ]. 

O colaborador de Ausubel,  J.D. Novak,  considera elementos humanistas, como o sentir e o agir, 

relevantes na aprendizagem significativa, pois se nossos alunos tivessem uma melhor disciplina, 

acreditamos que o processo  ensino- aprendizagem seria melhorado.  

Segundo Tavares [TAVARES, 2010] para se  favorecer a aprendizagem significativa o professor 

deve conceituar e proposicionar a matéria de ensino, trabalhar com os subsunçores mais importantes 

para a aprendizagem do conteúdo a ser trabalhado, identificar aquilo que o aluno já sabe e procurar 

utilizar os recursos que tornem a matéria mais conceitual, proporcionando uma maior facilidade no 

entendimento.

Como vemos, a busca por uma aprendizagem significativa, passa pela escolha de um 

material/abordagem potencialmente significativos. O uso de simulações em ensino de física pode vir 

a ser um material potencialmente significativo no processo ensino aprendizagem, pois possui 

atividades computacionais, trabalhando na explicação de fenômenos, na facilitação do entendimento 

de conceitos, através de jogos, vídeos, simuladores e outros, o que promove a disposição do aluno 

para aprender física e favorecer uma aprendizagem significativa. Além disto, hoje vivemos em uma 

sociedade que os nossos alunos já estão inseridos em uma tecnologia digital e, portanto, ao usarmos 

simulações computacionais estamos estabelecendo um diálogo mais próximo com o cotidiano destes 

alunos. 

 

 

2.2 Uso de simulação no ensino de Física 

 

O ensino de física nas escolas não é  uma tarefa fácil para a maioria dos professores. E uma 

das razões é que a física aborda vários conceitos, sendo alguns com alto grau de abstração, o que 

potencialmente torna a  simulação computacional  uma ferramenta essencial no  aprendizado da 

física.               Para Cavalcanti [CAVALCANTI, 2006], a informática tornou-se uma ferramenta 

importante nas aulas de física, principalmente os programas de simulação, como o Phet [PHET, 

2015] , mostrando conceitos e fenômenos que nem mesmo em laboratórios didáticos escolares   

poderíamos realizar. A simulação contribui, ainda para a visualização de modelos físicos, onde 

professores e alunos podem interagir, tornando o trabalho mais farto em possibilidades.   



Para Valente [VALENTE, 1995]  , o computador revolucionou a educação pela sua 

capacidade de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem ,  pois permite que novas metodologias 

de ensino  sejam inseridas.  

A simulação dá a possibilidade ao aluno de observação de muitos fenômenos que poderiam 

demorar a se realizar e permite ao estudante  repetir a observação caso não tenha compreendido 

alguma etapa  [TAVARES, 2008]. Desta forma, as simulações tornaram-se importantes materiais 

didáticos, que hoje são chamados de objetos de aprendizagem,  colocando a disposição do usuário 

recursos educacionais que auxiliam na aprendizagem.  Sobre a força da tecnologia Corrêa 

[CORREA, 2004] diz que    

 

 

iatividade 

humana, da imaginação, devido à visibilidade de material que circula na rede, 

permitindo que a comunicação se intensifique, ou seja, as ferramentas promovem o 

convívio, o contato, enfim. Uma maior aproximação entr [CORRÊA, 

2004, p. 3]. 

 

Vemos que  

aprendizado tradicionais tornam-se ineficientes e inadequados. A demanda 

por uma 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 

esclarecer e reforçar o conhecimento teórico da Física, no nosso caso a 

teoria Eletromagnética  

 [ SANTOS; SANTOS; FRAGA, 2002, p.186-187) ] 

 

 

Essas simulações educacionais que simulam experimentos de física, como o Phet, são 

materiais potencialmente significativos, que combinados com às atividades experimentais e a teoria, 



pode tornar mais eficiente o processo ensino-aprendizagem de nossos alunos. O grupo Phet possui 

uma abordagem baseada em pesquisa, na qual as simulações são planejadas, desenvolvidas e 

avaliadas antes de serem publicadas no sítio internet. Tanto é atrativo que, Carl Wieman, Nobel de 

Física de 2001, no seu discurso de agradecimento pela concessão da medalha Oersted, comentou que 

ao fazer o uso de simulações para explicar sua pesquisa  

 

 era particularmente extraordinário o fato de, em minhas audiências, achavam as 

simulações atraentes e motivadoras do ponto de vista educacional, 

independentemente se a palestra era dada em  um colóquio de um departamento de 

física ou numa sala de aula do ensino médio. Eu jamais vira um instrumento 

educacional capaz de atingir  efetivamente níveis de formação tão diferentes

[ARANTES, 2010 ]   

Com o avanço da tecnologia através do uso de computadores e da internet podemos acessar 

softwares com simulações interativas com excelente mecanismo na apresentação de conceitos 

científicos, contribuindo para tornar o professor um facilitador e nossos alunos autônomos, no 

processo ensino/aprendizagem. 

Conceitos fundamentais de física relacionados a produção de energia elétrica apresentam-se, 

muitas vezes, de forma complexa e de difícil visualização numa aula expositiva. O professor deve 

procurar meios de aprendizagem mais eficientes,  ajudando seus alunos em sua evolução na busca do 

conhecimento, variando sua metodologia, pois podem ocorrer falhas na aprendizagem de conceitos 

mais difíceis, principalmente se forem expostos da forma do ensino tradicional, ou seja,  verbal ou 

textual 

[ FIOLHAIS e TRINDADE, 2003 ]  .  

Então, o simulador Phet, que utilizamos em nosso produto educacional,  possui todos os 

ingredientes para ser uma material potencialmente significativo, segundo a Teoria de Aprendizagem 

de Ausubel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

3.1  Escolha do tema e abordagem 

 

O tema escolhido foi indução eletromagnética, importante conceito físico, responsável pela 

produção de energia elétrica. Este conceito faz parte do Currículo Mínimo da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro  Seeduc  para o 3º. Ano do Ensino Médio, 2º. Bimestre.  

Além disto, trate-se de um tema de grande importância social, pois  gera  uma grande alavancadora 

do progresso e do sucesso de qualquer economia:  a produção de energia elétrica.  

Como abordagem do produto escolhemos explorar tecnologias de informação e comunicação 

(TIC´s) na sala de aula motivados pelas discussões apresentadas no Capitulo 1. Mais 

especificamente, escolhemos como plataforma de nosso produto o uso de simulações. Para tanto,  

utilizamos uma simulação do PHET [PHET, 2015] que aborda a indução eletromagnética e simula a 

geração de energia elétrica. 

Nessa abordagem  privilegiamos o entendimento do conceito  buscando evitar a 



matematização do ensino de física, dando uma visão diferente ao aluno para que se torne atuante e 

melhore seu interesse pelo conteúdo ministrado, participando ativamente na relação professor/aluno, 

interagindo entre si.   

 Então escolhemos esse tema de nossa dissertação com a intenção de melhorar o 

ensino/aprendizagem , trabalhando mais conceitos físicos na explicação deste fenômeno  através das 

simulações computacionais. Acreditamos que atividades envolvendo simulação sejam um material 

potencialmente significativo. 

 

3.2 - Roteiros de atividades 

 

Para produção e execução de nosso produto usamos algumas estratégias como a elaboração 

de uma sequência didática através de um roteiro de atividades que os alunos realizam antes e após a 

observação da simulação. Preparamos também um manual de aplicação do produto para que os 

colegas possam explorar estas atividades em suas aulas.   

 A simulação que escolhemos, originária do  simulador Phet, é denominada  

(Generator, em inglês), sendo composta por 5 ambientes: Imã em barra, Solenóide, 

Eletroimã, Transformador e Gerador.  

 Conforme discutido no Capítulo 1, em geral, o uso e simulações no ensino de física ocorre em 

laboratórios de informática, onde os alunos podem explorar as simulações. Porém, nosso produto foi 

concebido de forma que as simulações serão executadas pelo professor enquanto são projetadas. Em 

cada ambiente o professor deve ser apenas o mediador da aprendizagem, deixando os alunos livres 

para responderem o questionário quando solicitados, executando explorações que os alunos possam 

vir a fazer.  

Entendemos que a maioria das escolas públicas não contém um laboratório de informática em 

condições de executar as simulações. Porém, em escolas onde haja laboratórios de informática em 

boas condições de uso a sequência didática pode ser feita com os alunos executando as s imulações. 

 O roteiro de atividades dos alunos  é apresentado no Apêndice 1. Elaboramos também um 

manual de aplicação para o professor, que se encontra no Apêndice 2, composto por um tutorial que 

explica passo a passo a instalação e funcionamento da simulação, detalhando os ambientes a serem 

abordados, como funciona e qual é a utilidade de cada ambiente.  

 

3.2.1  A simulação Phet 

 

 Apresentaremos agora a simulação Phet Gerador. Uma descrição detalhada pode ser 



encontrada no Apêndice 2,  onde o professor encontrará o passo a passo de cada ambiente, 

comentários de cada um deles e algumas ideias que poderão ser aproveitadas ao longo da aplicação 

do produto.  

 Í  

 

Figura 1  Imagem da tela do simulador Gerador do Phet Simulations 

 

Este ambiente é composto por um ímã e uma bússola. Podem ser visualizadas as linhas de 

campo em seu entorno e mover a agulha de uma bússola responde ao movimento do ímã. Invertendo 

a polaridade do ímã, ação permitida pela simulação, o aluno terá melhor visualização da influência 

do campo magnético na agulha de uma bússola.  

O professor pode explorar os conhecimentos prévios do aluno indagando sobre a influência 

da Terra na agulha de uma bússola, associando o uso da bússola na orientação. Outra  aplicação do 

magnetismo que também pode ser abordada sobre o funcionamento do Maglev  (em inglês: Magnetic 

levitation transport), que pode ser comparado a um  trem de levitação magnética, pois não há contato 

com os trilhos devido as forças repulsivas do magnetismo, sendo também propulsionado por essas 

forças atrativas e repulsivas, usando  supercondutores, muito utilizados na China e no Japão, países 

que dominam a tecnologia de manter os trilhos do trem levitando através da repulsão de polos iguais 

dos ímãs. 

 O medidor de intensidade do vetor campo magnético não foi explorado pois as 

medições de intensidade do campo  não são exploradas no Currículo Mínimo da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro.   



O segundo ambiente de nossa intervenção é o Solenóide, de difícil pronúncia e pouco 

conhecido de nossos alunos. Uma imagem deste ambiente é mostrado na Figura: 

 

Figura 2  Imagem do simulador Gerador do Phet Simulations 

 

Neste ambiente temos um modelo de Solenóide, cujo número de espiras podemos controlar . 

Os terminais das espiras podem estar ligados a uma lâmpada ou voltímetro. Um imã em barra  pode 

ser movido perto do centro das espiras em um movimento oscilatório de aproximação a afastamento. 

Isto produz uma variação do campo magnético, que pela lei de indução de Faraday, produz corrente 

elétrica no fio condutor, acendendo a lâmpada, ou variando a ddp lida pelo  voltímetro.  

O professor deve chamar a atenção dos alunos sobre o que aumenta a intensidade luminosa da 

lâmpada. A simulação deixa evidenciado que quanto mais rápido o imã for movido mais intensa será 

a radiação emitida pela lâmpada e, observando  o voltímetro, maior será a ddp lida.  Também pode 

ser evidenciado que o   número de espiras influencia no montante de corrente elétrica produzida. De 

fato, estes são os parâmetros relevantes para indução de corrente elétrica pela lei de Faraday: 

 

                                 - B          , 

                                               dt 

 

 

onde 



B / dt e o sinal negativo se dá pela 

oposição da fem induzida à variação do fluxo.  

O terceiro ambiente a ser apresentado foi o Eletroímã, importante aplicação da indução 

eletromagnética que mostra, agora, a geração de campo magnético através da corrente elétrica. Este 

ambiente também trabalha  os conceitos de corrente contínua e corrente alternada, através de uma 

modelagem do comportamento dos elétrons no fio condutor, mostrando a  mudança de sentido dos 

elétrons no interior do fio condutor quando se muda a polaridade da  ddp  aplicada ao eletroímã. 

A Figura 3 apresenta a tela do ambiente eletroímã. Como  podemos ver, a seleção entre 

corrente contínua e alternada é simples e podemos mostrar e ocultar o modelo dos elétrons no fio 

condutor.  

 

 

Figura 3  Imagem do simulador Gerador do Phet Simulations 

Podemos mostrar a simulação do campo magnético produzido e ver seu efeito em um modelo 

de bússola. 

Outra maneira de se diferenciar corrente contínua de corrente alternada é observando o 

comportamento da agulha da bússola, pois em corrente alternada o campo magnético varia 

constantemente, provando como o simulador possui grande importância na explicação do fenômeno 

ou conceito. Na prática dificilmente conseguiríamos melhor resultado.  

O quarto ambiente, Transformador , que é composto por um eletroímã e um solenóide, como 

pode ser visto na Figura 4. 



 

  

Figura 4  Imagem do simulador Gerador do Phet Simulations 

Também é possível explorar a diferença entre corrente contínua e alternada no gerador. A 

corrente contínua, mantendo o eletroímã distante das espiras, não produz corrente elétrica, mas se 

usarmos para corrente alternada a lâmpada acende com pouca intensidade, mostrando uma pequena 

produção de energia elétrica.  

Figura 5  Imagem do simulador Gerador do Phet Simulations 

 

Mantendo o eletroímã fixo e utilizando a corrente alternada, variando a intensidade da 



amplitude e da frequência, como mostra a figura 5, aumenta-se a movimentação dos elétrons no fio 

condutor, aumentando a frequência com que a lâmpada pisca,  para que o aluno observe a 

intensidade  luminosa da lâmpada, ou seja, como ela pisca e por que ela pisca. O piscar das lâmpadas 

no  nosso dia a dia existe, mas é imperceptível ao olho humano.  

Trocando a lâmpada pelo voltímetro é possível observar uma pequena variação no ponteiro 

do voltímetro, o que comprova a presença de corrente elétrica. 

O quinto e último ambiente da simulação é o Gerador, que pode ser visto na Figura 6. Este 

ambiente simula de forma simplificada  a produção de energia elétrica em uma usina hidroelétrica. 

Trata-se de uma torneira aumentada cujo fluxo pode ser controlado. Abaixo temos uma roda com um 

ímã conectado a ela e um solenoide com uma lâmpada acoplada que pode ser trocada por um 

voltímetro conforme a simulação necessitar, onde podemos acrescentar a bússola e o campo 

magnético. 

 

 

Figura 6  Imagem do simulador Gerador do Phet Simulations 

 

Deixando cair um pequeno filete de água sobre a roda, que identificamos como  uma turbina 

de uma usina hidroelétrica, esta irá girar, fazendo com que haja uma inversão das polaridades do ímã 

preso à ela com um período fixo igual ao período de rotação desta. Vemos que, acionando a 

funcionalidade de mostrar a representação dos elétrons no condutor,  os elétrons se movimentam 

alternadamente no fio condutor, a lâmpada acoplada ao solenoide começa a acender e a agulha da 

bússola começa a se mover , acompanhando o campo magnético. Aumentando o volume de água que 



cai da torneira é possível observar que o campo magnético passa a girar mais rápido, alternando as 

direções dos polos, a agulha da bússola acompanha e a lâmpada pisca com maior intensidade, 

provando a presença de corrente elétrica no fio condutor. Trocando a lâmpada pelo voltímetro é 

possível perceber que  a amplitude e a frequência da oscilação do ponteiro aumentam  de acordo com 

a quantidade de água que cai da torneira. 

Quanto mais rápido a roda gira, maior será a variação do campo magnético, o que aumenta a 

geração de corrente elétrica , pois a fem e a corrente elétrica foram induzidas, criando a variação da 

quantidade de campo magnético, sendo elas determinadas por essa variação, como enunciou 

Faraday. 

 O professor deve sempre relacionar o conteúdo abordado com uma ou mais aplicações 

práticas voltadas ao cotidiano do aluno, para que este possa ter mais interesse pelo assunto abordado 

e talvez, quem sabe, ele veja ali uma oportunidade e sonhe com uma profissão.  

 

3.2.2 - Roteiro 

 

 Apresentamos nesta seção a sequência didática proposta para o ensino da lei de indução 

eletromagnética. Conforme já mencionamos, nosso produto educacional consiste em um roteiro de 

atividades que guia a ação dos alunos antes e após a realização da simulação, levando o aprendiz à 

reflexão sobre o tema, buscando explorar ao máximo os conhecimentos prévios dos alunos.  Para 

cada ambiente temos um roteiro específico. Vamos, agora, discutir cada um deles.   

 

AMBIENTE ÍMÃ EM BARRA 

 

 Neste ambiente, mostramos a tela de um ímã  e os alunos devem fazer as atividades do roteiro 

nos momentos que o professor indicar.   

 

1) O QUE VOCE  SABE SOBRE ÍMÃ? 

 

 Essa pergunta foi feita para   levantarmos os conhecimentos prévios do aluno sobre o ímã. 

Por ser um objeto muito manuseado na infância, esperamos que os alunos apresentem noções como 

atração de metais, sobre um ímã ter dois polos, Norte/Sul, que polos iguais se repelem e polos 

diferentes se atraem, que os polos são inseparáveis, ou seja, se quebrar um imã, teremos dois imãs, 

com dois polos cada um.  

 



2)   TEM ALGUMA IDÉIA SOBRE O QUE É CAMPO MAGNÉTICO? 

 

 Outra pergunta que  busca levantar o conhecimento prévio do aluno a respeito de campo 

magnético e também para verificar se eles relacionam este conceito com  imãs . Depois desta 

pergunta, é acionado o ícone que mostra a modelagem do campo magnético e o professor pode 

explicar a ação do campo, inclusive relacionar com a intensidade da força de atração em metais, que 

mais intensa se o metal está mais próximo.  

 

3)   VOCE CONHECE UMA BÚSSOLA E PRA QUE SERVE? 

 

 Pergunta foi feita para descobrirmos se o aluno já teve contato com uma bússola, se ele tem 

ideia que a agulha da bússola também é um imã e que a bússola serve como um localizador se caso 

alguém se perca. 

 

6) VEJA O MODELO DO IMÃ E DA BÚSSOLA. O QUE VOCÊ ESPERA QUE ACONTEÇA 

COM A AGULHA DA BÚSSOLA SE MOVERMOS O ÍMÃ? 

 

 Com essa pergunta,  esperávamos que o aluno respondesse que a agulha bússola se movesse, 

seja pela experiência ou pelo fato do aluno imaginar que alguma coisa acontecerá com a bússola, 

inicialmente parada. Buscamos que ele reflita que sobre ação e gere a expectativa para a observação 

da simulação.  

 

 

7) O QUE ACONTECEU COM A AGULHA DA BÚSSOLA? PORQUÊ ? 

 

 Pergunta feita após a simulação com a intenção que o aluno observasse o movimento da 

agulha da bússola acompanhando o campo magnético do imã e percebesse que quanto mais perto o 

ímã estiver da bússola mais intensa é a ação sobre a agulha.  

 É importante que o professor possa explicar como a bússola pode ajudar esse aluno, 

compreendendo que a terra é um grande ímã, que possui seu próprio campo magnético, e que a 

agulha da bússola é de material imantado e por isso equilibra quando interage com o campo 

magnético da terra, respeitando a propriedade de polos diferentes se atraírem, ou seja, se a agulha da 

bússola aponta para o Norte significa que está em equilíbrio com o Sul geográfico da Terra  e vice-

versa. 



  

 

AMBIENTE SOLENÓIDE 

 

 Neste ambiente temos o modelo de um solenoide, aparato muito utilizado no cotidiano em 

nossas residências, mas do qual pouco se sabe de sua aplicação, ou como funciona.  

 

 

1)  VOCE SABE O QUE É UM SOLENÓIDE?  PRA QUE SERVE? 

 

 Pergunta para sabermos se o aluno já teve contato com um solenoide e se conhecia alguma 

aplicação do seu dia a dia. Visa chamar a atenção do aluno para o aparato. Neste, caso após mostrar a 

tela inicial do ambiente,  

 

1.1) APÓS A OBSERVAÇÃO NA TELA, DESCREVA UM SOLENÓIDE. 

  

 Esta questão foi incluída no produto após a aplicação, pois percebemos que era necessário a 

explicação do que consistia o aparato. Acreditamos que observando a imagem, ele pode descrever os 

constituintes e atentar para seu funcionamento. 

 

2)  O QUE VOCE SABE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE ÍMÃS E  INDUÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA? 

 

 Essa pergunta tem como objetivo principal levantar se  o aluno tem ou não conhecimentos 

prévios sobre a  indução eletromagnética, como este efeito relaciona-se com os ímãs e que ela é 

responsável pela geração da corrente elétrica. 

 

3)  A INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA SERVE PARA ALGUMA COISA? 

 

 O objetivo principal é saber se o aluno consegue relacionar  a indução eletromagnética com a 

geração de corrente elétrica. 

 

4)  TEMOS NESTE AMBIENTE UM ÍMÃ E UM SOLENOIDE.  O SOLENÓIDE ESTÁ LIGADO 

A UMA LÂMPADA. O QUE VOCÊ ACHA QUE DEVE ACONTECER SE MOVERMOS O ÍMÃ 



PERTO DO SOLENOIDE?  POR QUE? 

 

 Apresentamos apenas o ambiente para que possamos verificar se o aluno tem algum 

subsunçor que relacione o solenoide com a geração de corrente elétrica.  

 

5)  O QUE VOCÊ OBSERVOU DA SIMULAÇÃO, QUANDO MOVEMOS O ÍMÃ PERTO DO 

SOLENÓIDE. 

 

NA LÂMPADA:  

 

 O aluno deveria ter observado que ao introduzir o ímã nas espiras do solenoide, gera-se a 

corrente elétrica, pela indução eletromagnética, e a lâmpada acenderá. 

Após a simulação o professor deve pedir para que os alunos respondam o que entenderam e 

deve prestar muita atenção nas respostas dadas por eles , pois este deve observar que o vai e vem do 

ímã no interior do solenoide é que faz ocorrer a geração de energia elétrica, acendendo a lâmpada. O 

principal é que o aluno comece a entender como a corrente elétrica é produzida pela variação do 

campo magnético no interior do solenoide. 

O professor deve chamar a atenção do aluno  que a velocidade de introdução do imã no 

solenóide está diretamente relacionada com a intensidade da luminosidade da lâmpada. 

 

 

NO VOLTÍMETRO: 

 

 O fluxo do campo magnético oscila todo o tempo, o que chamamos de  variação alternada do 

fluxo. Esta variação gera a fem induzida alternada e  o voltímetro mede a ddp em função do tempo, 

captando a variação da mesma. Nesse caso a geração de corrente elétrica alternada faz o ponteiro do 

voltímetro oscilar. 

 

AMBIENTE ELETROÍMÃ 

 

1)  QUANDO LIGAMOS A PILHA NO SOLENÓIDE, O QUE VOCÊ IMAGINA QUE 

ACONTECERÁ COM A BUSSOLA?  POR QUE?  

 

No ambiente anterior, a simulação mostra que a variação do fluxo do campo magnético no 



solenoide induz a geração de corrente elétrica. Neste ambiente se busca mostrar que que o contrário 

também acontece. Buscamos, com esta pergunta, levantar os conhecimentos prévios do aluno sobre 

esta possibilidade.  

  O professor deve mostrar aos alunos o comportamento dos elétrons no fio condutor quando 

utilizamos a corrente contínua.  

 

2) O QUE VOCÊ PERCEBEU NA SIMULAÇÃO QUANDO LIGAMOS A PILHA EM 10 V? 

 

A ddp na pilha faz com que os elétrons se movimentem no fio condutor, que nada mais é do 

que  a corrente elétrica. Esta corrente  cria o campo magnético que exerce força sobre a  ag ulha 

imantada da bússola, alinhando-a aos polos do campo magnético gerado. 

 

 

3) SE MUDARMOS A DDP DA PILHA PARA -10 V, O QUE VOCE ACHA QUE PODE 

ACONTECER? ( No ambiente corrente alternada )  

 

 Neste caso, o que observamos é uma inversão na direção em que a agulha da bússola  aponta. 

Ao se inverter a ddp, os elétrons no fio condutor mudam o sentido de seu movimento, invertendo a 

corrente induzida. O novo campo magnético será invertido em relação ao primeiro fazendo a agulha 

da bússola se re-alinhar aos polos.  

 

 

4) POR QUE OS ELÉTRONS MUDARAM DE SENTIDO? O QUE ACONTECE COM A 

AGULHA DA BÚSSOLA TANTO NO CASO DE CORRENTE CONTÍNUA QUANTO NO 

CASO DE CORRENTE ALTERNADA? 

No caso da corrente contínua, quando variamos a ddp de -10 V para + 10 V , ou seja, muda a 

direção de movimento sobre os elétrons, que move-se sempre para o menor potencial. Dizemos que 

ocorre uma mudança no sentido da corrente levando, como pode ser visto na representação do campo 

magnético, a uma inversão do mesmo. Neste caso  a agulha da bússola irá apontar para direção 

oposta à anterior, seguindo o campo magnético.   

A ddp alternada que muda continuamente, faz com que a corrente elétrica mude 

frequentemente sua direção, o que gera uma mudança contínua do campo magnético gerado pelo 

eletroímã, fazendo a agulha da bússola oscilar. 



Ao mudarmos de corrente contínua para corrente alternada o aluno deve perceber a variação 

da agulha da bússola, observar o sentido dos elétrons no fio condutor e o comportamento dos polos 

do campo magnético. 

Aqui cabe uma pergunta sobre o comportamento do campo na presença de corrente alternada, 

Na presença de corrente alternada, o que você observa no comportamento do campo 

magnético e qual sua influência na agulha da bússola?  

Aqui o professor deve diferenciar a corrente contínua de corrente alternada, principalmente 

observando o comportamento dos elétrons no fio condutor. 

 

AMBIENTE TRANSFORMADOR  

 

Essas três perguntas foram adicionadas pois sentimos a necessidade de uma nova abordagem 

para que o aluno possa melhor compreender o conteúdo da simulação e verificar se o que foi dito 

anteriormente criou novos conhecimentos prévios facilitando a aprendizagem. 

 

1)  VOCÊ SABE PARA QUE SERVE UM TRANSFORMADOR? 

 

O objetivo da pergunta é verificar se o aluno tem conhecimento sobre transformador e 

relacionar com a aplicação no seu dia a dia. 

 

2) SE APROXIMARMOS O ELETROÌMÃ DO SOLENÓIDE, COM A LÂMPADA ACIONADA, 

O QUE VOCE ESPERA QUE ACONTEÇA? 

 

Essa pergunta tem o objetivo de verificar se o aluno consegue verificar que aumentando o 

campo magnético aumenta-se a corrente induzida e a lâmpada acenderá com mais intensidade. 

 

3) AO APROXIMAR O ELETROÍMÃ DO SOLENÓIDE O QUE ACONTECEU? 

 

Essa pergunta foi feita após a aplicação do simulador para verificarmos se o aluno entendeu a 

proposta dessa etapa no ambiente transformador. 

 

 

4)  AUMENTANDO A INTENSIDADE DA CORRENTE ALTERNADA E APROXIMANDO O 

TRANSFORMADOR DO SOLENÓIDE, O QUE   ACONTECEU? 



 

A pergunta tem o objetivo de que o aluno perceba que se aumentarmos a intensidade da 

corrente alternada, aproximando o eletroímã do solenoide, a lâmpada irá piscar com maior 

intensidade, aumentando a luminosidade. 

 

AMBIENTE GERADOR 

 

1)  VOCÊ SABE COMO É GERADA A ENERGIA ELÉTRICA? 

 

A pergunta  foi feita para levantar conhecimentos prévios sobre a geração de energia elétrica. 

Espera-se que apareça termos como usinas, barragens, já que se se trata de um tema muito discutido 

na sociedade e na imprensa, sobretudo atualmente, com a grande estiagem pela qual passamos.      

 

 

2)  SE ABRIRMOS A TORNEIRA O QUE VOCE ACHA  QUE PODE ACONTECER? 

 

Espera-se com essa pergunta que o aluno possa relacionar a abertura da torneira com a 

geração de energia elétrica, fazendo a lâmpada acender. 

 

 

3)  O QUE VOCÊ OBSERVOU COM A SIMULAÇÃO DA TORNEIRA ABERTA? 

 

O aluno deverá observar que na queda de  água da torneira, a roda que contém o imã (turbina)  

irá girar, produzindo uma variação do fluxo do campo magnético nos solenoides, gerando corrente 

elétrica que pode ser observada através da simulação da lâmpada ligada ao solenoide acender.  

O professor deve chamar atenção dos alunos para o comportamento dos elétrons no fio 

condutor, que  ilustra a geração de corrente alternada.  

 A diminuição ou o aumento da vazão da água da torneira comanda a velocidade de rotação da 

roda que contém o imã, que por sua vez irá controlar a taxa de variação temporal do fluxo magnético,  

influenciando a luminosidade da lâmpada. 

 

4)  POR QUE A LÂMPADA PISCA? 

 

A pergunta foi feita para fazermos com que o aluno veja, descreva e perceba como é gerada a 



corrente alternada.   

 

5)  POR QUE O VOLTÍMETRO OSCILA PARA + E PARA - ? 

 

Neste caso, trocamos a lâmpada pelo voltímetro para que eles possam ver a quantificação da 

variação da ddp através do instrumento de medida. Aqui fica evidente que o valor da ddp oscila.  

 

 

3.3  Aplicação 

 

 A aplicação do produto foi planejada para ocorrer durante as aulas regulares do 3º ano do 

ensino médio, através da projeção da simulação por um data show em um quadro branco. A 

simulação é realizada pelo professor, que media a interação dos alunos com o produto. Essa 

abordagem foi feita dessa forma  levando-se em conta a situação das escolas públicas em todo o país, 

cuja maioria não dispõe de laboratório de informática adequado para a realização das simulações 

pelos alunos.  

 O tempo  planejado para aplicação foi de dois encontros utilizando os tempos de aula normal, 

ou seja, dois tempos de 50 minutos cada, mas aconselhamos a utilização de três  encontros, dando o 

tempo total de aplicação do produto, sem muita pressa,  de 300  minutos.  

As atividades foram planejadas para serem realizadas em grupos de 4 ou 5 alunos, no 

máximo, para que pudessem interagir entre si na hora de responderem os questionários. É 

imprescindível, contudo, que cada aluno tenha seu roteiro e responda as atividades. Somente assim 

ele irá participar mais ativamente. O grupo pode discutir e negociar a melhor resposta, mas, ao 

responder o próprio questionário, o aluno busca organizar suas ideias sobre o conceito.     

Após a realização das atividades propostas, a finalização da aplicação exige um momento de 

sistematização dos conceitos, o que é feito com a  revisitação de algumas  atividades-chave através 

da discussão entre os grupos para troca de percepções, sempre com a mediação do professor, 

devendo este interferir mais caso perceba que as conclusões e negociações entre os grupos a respeito 

das respostas tendam para uma ideia errada do conceito.      

3.4  Avaliação 

  

 A avaliação do produto após a aplicação foi feita através da análise dos roteiros respondidos 



pelos alunos. Para tanto,  utilizamos a metodologia de análise de conteúdo , que segundo Bardin [ 

BARDIN, 2011 ] a utilização da análise de conteúdos prevê 3 fases fundamentais: A pré-análise, a 

exploração do material e tratamento dos resultados. 

A pré-análise sistematiza as idéias iniciais, estabelecendo indicadores para interpretação das 

informações coletadas.~ 

Partimos então para a exploração do material onde agregamos e enumeramos as informações, 

tratamos dos resultados, inferência e interpretação nos dados coletados.  

 

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem 

emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de 

interesses amplos, que vão se definindo a medida que o estudo se desenvolve. Envolve 

a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação 

em estudo. [GODOY, 1995]  

  

  

Neste sentido, buscamos também avaliar  e trazer falas dos respondentes de forma a ilustrar a 

situação alcançada em cada parte do roteiro.  

  Também realizamos uma pesquisa junto aos alunos para que eles pudessem avaliar a 

intervenção e a metodologia. Em nossa avaliação da intervenção didática, usamos a coleta de dados 

através de um questionário com 5 questões, sem que houvesse a identificação do aluno. Este 

questionário se encontra  no Apêndice 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 
Resultados 

 

 Neste capítulo vamos apresentar os resultados da aplicação do produto educacional 

desenvolvido nesta dissertação. Apresentaremos um breve relato dos encontros e passaremos a 

análise dos roteiros de atividades. Também apresentamos os resultados das respostas dos alunos ao 

questionário de sondagem. 

 Nosso produto é composto por um roteiro que aborda os ambientes da simulação, um 

questionário que avalia a metodologia utilizada, que foram respondidas pelos alunos.



4.1) Descr ição dos encontros 

 

Nosso trabalho foi aplicado em duas turmas do 3º ano do ensino médio, em uma escola 

estadual, na cidade de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Nestas turmas, o autor desta dissertação  

é o regente da disciplina de Física e o produto educacional foi utilizado para abordar o assunto 

curricular no momento sugerido pelo currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, ele foi 

introduzido na dinâmica natural da sala de aula.  

 Nossa escola dispõe de uma sala de matemática, que é muito frequentada pelos alunos, possui 

8 mesas de 8 lugares, um projetor multimídia e um quadro branco, onde fizemos nossa intervenção, 

para que o professor expusesse o seu trabalho. 

 Em cada encontro dividimos os alunos em duas turmas e  utilizamos 2 tempos de 50 minutos 

por turma, sendo necessários 2 encontros para toda a realização da simulação, ou seja, 4 tempos de 

50 minutos para cada turma. 

 

Primeiro Encontro 

 

Nesse primeiro encontro havia 55 alunos presentes que  foram divididos  em duas turmas, 

devido ao horário de nossas aulas, utilizando 2 tempos de 50 min para cada turma. Na sala os alunos 

foram orientados a sentarem em grupos de quatro alunos por mesa, sendo avisados que só 

responderiam o questionário após o solicitação do professor.

Os alunos estavam eufóricos e muito falantes, querendo saber sobre o que apresentaríamos de 

tão diferente e qual conteúdo seria abordado 

O roteiro de atividades foi distribuído a cada aluno e a simulação foi projetada e executada 

pelo professor.  Conforme a apresentação da simulação acontecia,  o professor intervinha para que os 

alunos respondessem o roteiro.

Primeiramente foi feita uma abordagem para que soubéssemos de algum conhecimento 

prévio dos alunos sobre eletromagnetismo, onde os alunos responderam o questionário, depois 

realizamos a primeira parte da simulação e  na sequência responderam sobre o que entenderam na 

simulação. 

O primei Ímã em barra , o segundo ambiente apresentado foi  

Solenóide   e o terceiro ambiente foi Eletroímã  .



Em todos os ambientes os alunos responderam um questionário antes da simulação para que 

levantássemos os conhecimentos prévios sobre cada ambiente a ser exposto. Após a apresentação os 

alunos responderam mais perguntas do questionário para se verificar se entenderam a aplicação.  

Deixamos bem claro que não se tratava de uma avaliação e sim de uma intervenção didática 

sobre a indução eletromagnética do conteúdo de eletromagnetismo e que não se importassem caso  

não soubessem  responder o que fora perguntado. 

 Na fase final fizemos uma sistematização para que os alunos interagissem entre eles e 

discutiram sobre o que fora abordado, o que aprenderam como conceito e se compreenderam o 

fenômeno da indução eletromagnética.

 

Segundo encontro 

 

 Foi realizado na mesma sala de matemática, em duas turmas e cada  turma foi distribuída em 

grupos de 4 alunos por mesa.  O encontro foi composto por 42 alunos.    Novamente foi usado o 

projetor de multimídia para projetar a simulação. O tempo utilizado foi duas aulas de 50 minutos 

para cada turma.

Foram distribuídos os questionários sobre os novos ambientes, transformador e gerador, e 

uma avaliação sobre o recurso didático e a metodologia utilizada. 

O quarto ambiente a ser trabalhado foi Transformador , bem parecido com o ambiente 

Solenoide , mas utiliza o eletroímã em vez do ímã. Novamente chamamos a atenção sobre o 

comportamento dos elétrons no fio condutor para diferenciar a corrente contínua de corrente 

alternada.

O quinto e último Gerador  e os alunos relacionaram a 

simulação com a represa de Funil devido à extrema semelhança no funcionamento. O aluno deverá 

ter a capacidade de relacionar o represamento da água para gerar velocidade, que moverá as turbinas 

e produzir corrente elétrica. Cabe ao professor ser o mediador nesta interação e levar o aluno a 

adquirir conceitos, compreendendo o fenômeno.

 

Terceiro e último encontro 

 

Neste dia foi realizada uma atividade complementar, concretizando o que os alunos 

adquiriram durante a simulação. Com a presença de 35 alunos fizemos uma visita a represa do Funil, 

em Itatiaia/RJ, onde nossos alunos puderam relacionar a simulação com a aplicação prática da 

indução eletromagnética e a produção de energia elétrica em grande escala.



 Primeiro foi apresentado aos alunos uma miniatura da usina como um todo, depois subimos 

no alto da represa para que eles tivessem uma noção sobre o tamanho do reservatório de água, depois 

visitamos o interior da usina, onde puderam ouvir a água movimentando as turbinas e finalmente 

foram apresentados ao gerador que tem a função de aumentar a ddp para que a corrente elétrica 

percorra as linhas de transmissão, até chegar ao seu destino final, que são nossas casas, a indústria e 

outros lugares mais. 

 Os alunos ficaram maravilhados com o tamanho da usina, como a água é represada, tornando 

a energia potencial em energia cinética, com a função de movimentar as turbinas e gerar corrente 

nossa, como é grande 

como é escuro aqui, mina água e é todo de pedra , comentário sobre um túnel 

localizado abaixo da represa, feito dentro da pedra, para que a manutenção possa fazer os reparos 

necessários.

Desta forma, o produto pode ser aplicado  em 4 tempos de 50 minutos,  isto é,  na primeira 

etapa abordamos o primeiro ambiente a ser exposto foi  ímã em barra, que levou aproximadamente 

30 minutos o segundo ambiente foi  solenóide  que também levou mais ou menos 30 minutos e o 

terceiro ambiente apresentado foi eletroímã que também levou 30 minutos e os 10 minutos restantes 

aproveitamos para tirar as dúvidas e discutirmos o que foi apresentado.

Na segunda etapa apresentamos o quarto ambiente transformador, onde  utilizamos mais ou 

menos 30 minutos, o quinto ambiente  foi gerador sendo apresentado em aproximadamente 30 

minutos e os 40 minutos restantes sanamos as dúvidas, e apresentamos a avaliação que foi feita pelos 

alunos sobre a metodologia utilizada.

 

4.2) Análise dos roteiros de atividades

 Nesta seção analisaremos as respostas dadas pelos alunos ao roteiro de atividades. Para cada 

atividade, fizemos a análise do conteúdo, conforme discutido no Capitulo 3.  Nossa análise aborda os 

dois momentos da aplicação do produto:  atividades pré-simulação, que visa fazer o aluno pensar a 

respeito da questão com o seu conhecimento prévio, auxiliando na organização dos subsunçores e 

atividades pós-simulação, realizadas após a simulação onde se espera observar a sistematização do 

conteúdo trabalhado com o produto educacional. Para cada atividade, classificamos o momento em 

que ela se enquadra, apresentamos a análise de conteúdo e discutimos sobre o resultado.

Os alunos não tiveram nenhuma informação sobre o conteúdo abordado no produto, ou seja, o 

conteúdo sobre indução eletromagnética foi introduzido no momento da aplicação da simulação. 



Nossa análise foi realizada com as duas turmas juntas.

 

AMBIENTE ÍMÃ EM BARRA

 

mã em barra -simulação. 

Essa atividade foi analisada juntando-se as respostas das duas turmas, uma vez que não apresentaram 

diferenças significativas. Desta forma, o universo  para análise é de 55 respostas presentes nas aulas 

no dia da aplicação.

 

Questão 1)  O QUE VOCE  SABE SOBRE ÍMÃS?

 

Figura 6- Gráfico com as respostas dos alunos com relação à pr imeira questão do 

                 roteiro do  Ambiente Í mã em Bar ra

 

            No gráfico  da Figura 6 vemos que cerca de 85% ( 47 ) dos alunos demostraram algum 

conhecimento sobre as propriedades dos ímãs e cerca de 15% ( 8 ) demostraram nas respostas que 

não conheciam ímãs. Dentre as respostas que demostraram conhecimento prévio sobre ímãs 

podemos destac o imã possui polos Norte e Sul, onde os iguais se 

repelem e os diferentes se atraem... Como podemos ver, mostrou que os imãs podem repelir um ao 

outro ou atrair, dependendo da posição. Ou seja, ele percebeu a questão dos dois pólos dos ímãs, 

dando a entender que já manuseou um ímã.



Por outro lado, o aluno Y respondeu que mã é um objeto que atrai metais , mas isso 

 Mesmo 

tendo demonstrado algum conhecimento sobre imãs, que eles atraem metais, dá a entender que para 

ele os ímãs só atraem, demostrando não conhecer a repulsão dos polos e confundiu campo magnético 

com os pólos.

Dentre os alunos que não demostraram nenhum conhecimento, vale destacar a fala do aluno 

Z, que respondeu  . Ou seja, admite que nunca ouviu falar sobre ímãs ou simplesmente 

não prestou a atenção necessária a simulação. 

 

Questão 2)   TEM ALGUMA IDÉIA SOBRE O QUE É CAMPO MAGNÉTICO?

 

Essa atividade é do tipo pré-simulação.  Também foram analisadas as duas turmas em 

conjunto, com 55 respondentes. 

 

 

Figura 7 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à segunda questão do  

                  roteiro do Ambiente Imã em Bar ra 

 

Ao analisar o gráfico da Figura 7 podemos concluir que nossos alunos demonstraram não ter 

conhecimento para explicar, identificar ou mesmo relacionar o conceito sobre campo magnético, 

com os conhecimentos prévios que possuem, ou seja, o conceito de campo magnético não está 



presente em seus subsunçores, pois dos 55 alunos perguntados, somente 25% ( 14 ) demostraram 

algum conhecimento do conteúdo citado. Tivemos respostas que mostravam que o campo magnético 

é uma região em volta de um ímã onde acontecem as interações magnéticas, mostrando  sua 

magnitude ( força ), seja de atração ou de repulsão.      

Por outro lado 75% ( 41 ) das respostas de nossos alunos, mostraram que eles , em sua 

maioria, não tinham noção do que é um campo magnético.

 Nas respostas que demo O campo 

magnético é um conjunto de elétrons que criam uma força magnética , que entra pelo Norte e sai 

Espaço onde se manifesta o magnetismo Outro aluno 

respon É um lugar no espaço onde o imã reage a polaridade

 As 41 respostas onde os alunos não demostraram nenhum conhecimento sobre o campo 

Não sei Não, porque eu esqueci   

 

Questão 3)   VOCÊ CONHECE UMA BÚSSOLA E PRA QUE SERVE?

 

 A pergunta foi feita para verificarmos se o aluno tinha alguma idéia do que é uma bússola e se 

já manuseou alguma. 

 

Figura 8 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à terceira questão do  

                   roteiro do  Ambiente Imã em Bar ra 

 



Ao analisar o gráfico da Figura 8 percebe-se que a maioria dos alunos envolvidos conhece a 

bússola e pra que serve. Tivemos 94% ( 52 ) respostas positivas e entre elas a de um aluno que 

A bússola é  um tipo de relógio, mas que o seu ponteiro, com a magnitude dela, leva para 

o Norte e Sul geográfico   

Sim.  Para guiar as pessoas ao local desejado. A bússola aponta para o 

Norte e Sul. Ela indica o oposto da Terra que mostra que o aluno possui conhecimento prévio 

sobre o assunto, buscando em seus subsunçores a relação correta, facilitando a compreensão do 

fenômeno a ser estudado.

Outro aluno apenas respondeu 

Mostrando que a grande maioria conhece o papel de instrumento de auxílio na localização que a 

bússola tem.

 Alguns alunos tentaram obter as respostas na internet através do uso do seu celular, o que 

foge do nosso objetivo, sendo assim , aconselha-se a, durante a aplicação,  solicitar aos alunos que 

guardem o celular, para dar mais confiabilidade e veracidade em suas respostas.

 

Questão 4) VEJA O MODELO DO ÍMÃ E DA BÚSSOLA. O QUE VOCÊ ESPERA QUE 

ACONTEÇA COM A AGULHA DA BÚSSOLA SE MOVERMOS O ÍMÃ?

 

Essa pergunta é classificada como atividade a ser realizada durante a simulação, pois a 

situação a ser simulada está diante dos alunos e eles tentam aplicar seu conhecimento prévio 

prevendo  o resultado da simulação.

 



Figura 9 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quarta questão do  

                  roteiro do Ambiente Imã em Bar ra 

 Analisando o gráfico da  Figura 9 percebemos que houve uma maioria esmagadora, 96% ( 46 

), que respondeu o esperado, ou seja, previram que a agulha da bússola se moveria. Entre elas, 

A bússola irá puxar a agulha na direção do 

Ela se moverá indicando o polo correspondente

A agulha se moverá

Não sei , o que demonstra  desinteresse pela simulação, mas não foram identificados.

 

Questão 5) O QUE ACONTECEU COM A AGULHA DA BÚSSOLA?

 

 Essa pergunta é classificada como atividade pós-simulação, para que o aluno relate a 

observação,  mas mesmo assim alguns alunos não perceberam que a agulha da bússola se mexia 

conforme se movimenta o imã, sofrendo a influência do campo magnético deste.

 



  Figura 10 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quinta questão do  

                      roteiro do  Ambiente Í mã em Barra 

 

Fazendo uma análise do gráfico da Figura 10 notamos que do total das respostas dos alunos 

54% ( 43 ) perceberam que a agulha se moveu, mas apenas 13 relacionaram o movimento com os 

polos do imã. Apenas um aluno relacionou o movimento da agulha da bússola com o campo 

A agulha foi atraída pelo seu polo oposto

Ela virou de acordo com o imã  Ela se direciona para os 

polos Ela se mexeu

 Os alunos que não perceberam o movimento da agulha da bússola, apesar da insistência do 

professor, simplesmente não acompanharam a aplicação desse ambiente, pois a simulação é muito 

clara. Na resposta de alguns alunos, sete ( 7 ) no total,  se percebe.que não acompanharam, pois 

Não sei  Por outro lado, quatro ( 4 ) alunos deixaram a pergunta em branco, o 

que comprova algum desinteresse. Mas dois ( 2 ) nada -se, então, 

que durante aplicação o professor deve buscar chamar a atenção dos alunos para que observem a 

simulação.

  

AMBIENTE SOLENÓIDE

 

Vamos apresentar, agora, os resultados obtidos na realização do A

ocorreu na mesma a  



Questão 1)  VOCÊ SABE O QUE É UM SOLENÓIDE?  PARA QUE SERVE?

 Dos 55 alunos perguntados, somente 11% ( 6 ) mostraram ter alguma noção sobre o que é e 

como funciona o solenoide.

 

Figura 11 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à pr imeira questão do  

                  roteiro do Ambiente Solenóide 

O gráfico da Figura 11 mostra que apenas 11% (6 respondentes) demostraram algum 

conhecimento sobre o solenóide e 89% (49 respondentes) não conhece. Vale destacar que para a 

Dos alunos que  demonstraram algum conhecimento prévio  do que é um solenoide, alguns 

responderam como o aluno X ide é uma bobina que serve para energizar algo

É um fio enrolado , que serve para acender uma lâmpada

aluno possui algum conhecimento prévio sobre a peça apresentada. O aluno Z respondeu 

Solenóide é uma bobina que 

serve para energizar alguma coisa. Quanto maior a bobina, mais energia terá emonstrando 

também que associa o solenoide com uma bobina de maior tamanho.

 



Questão 2)  O QUE VOCE SABE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE UM ÍMÃ E A INDUÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA?

 

A indução eletromagnética é um conteúdo que grande parte dos alunos nunca tiveram acesso 

e essa pergunta feita antes da   simulação teve um número elevado de alunos que não demonstraram 

conhecimento  que a indução eletromagnética produz energia elétrica se usada de forma adequada. 

 

 Figura 12 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à segunda questão do  

                   roteiro do  Ambiente Solenóide. 

 

O gráfico da Figura 12 mostra que a maioria dos alunos não possuem conhecimento sobre a 

relação de um ímã com a indução eletromagnética que ele gera, porque apenas 4% ( 2 ) alunos, dos 

55 perguntados, responderam de forma satisfatória, como o aluno X que respondeu apenas  

energia elétrica produção de energia 

Dos outros  96 ambos 

são magnéticos sobre a relação entre um ímã e a indução 

O ímã responde a indução magnética demonstra 

Não sei Nada 

 

Questão 3)  A INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA SERVE PARA ALGUMA COISA? 

 



 Essa pergunta, do tipo pré-simulação, é feita para sabermos se  o aluno relaciona a indução 

eletromagnética à produção de energia elétrica.

 

  Figura 13 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à terceira questão do  

                      roteiro do  Ambiente Solenóide 

 

Ao fazer a análise do gráfico da Figura 13 fica claro  que os alunos não traziam 

conhecimentos prévios  aceitáveis sobre a principal aplicação da indução eletromagnética. 

Procuramos incentivar os alunos a olhar melhor para o eletromagnetismo e ver nele uma 

oportunidade na sua formação. Dos 55 alunos perguntado sim, serve para 

induzir 

responderam que não sabem nada sobre pa

Não sei  

 

Questão 4)  TEMOS NESTE AMBIENTE UM ÍMÃ E UM SOLENÓIDE,  L IGADO A UMA 

LÂMPADA. O QUE VOCÊ ACHA QUE DEVE ACONTECER SE MOVERMOS O ÍMÃ 

PERTO DO SOLENÓIDE?  POR QUE?

 

Nosso objetivo com essa pergunta é que o aluno pense que tipo de relação há entre o 

solenóide, o ímã e a eletricidade, antes de fazer a simulação. Entenda que a variação do fluxo do 

campo magnético gere corrente elétrica no fio condutor e acenda a lâmpada. 



 

 

Figura 14 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quarta questão do   roteiro do   

                    Ambiente Solenóide

 

Ao fazermos a análise do gráfico Figura 14 percebemos que a maioria dos alunos, 74% ( 41 ) 

dos 55 perguntados, responderam que a lâmpada iria acender. 

A luz acenderá, porque o 

solenóide contem um conjunto de elétrons, é uma corrente alternada e a luz acenderá apenas 

A lâmpada irá acender, pois o campo 

O aluno diz que um atrai o outro devido ao seu 

entendimento que o campo magnético gera a corrente elétrica, acendendo a lâmpada. Já o aluno Z 

respondeu mã se transforma em energia através do solenóide e acende a 

Veja que esse aluno não concretizou a idéia de que a lâmpada só acende devido a corrente 

gerada pelo campo magnético. Grande parte dos alunos que tem uma ideia sobre o fenômeno da 

indução respondeu simplesmen A lâmpada irá acender  

A lâmpada liga porque o ímã em contato com o solenóide gera 

Os 22% ( 12 ) alunos que não responderam adequadamente disseram apenas  e 

4%  



( 2 ) deixaram em branco, mostrando certo desinteresse pela apresentação.

Mostrando  a tela do simulador , essa pergunta leva o aluno a deduzir que a lâmpada irá 

acender, depois que movermos o ímã, onde a variação do campo magnético irá produzir um corrente 

induzida no fio condutor.

Alguns alunos já assimilaram a idéia de corrente alternada, observando o comportamento dos 

elétrons conforme a variação dos polos do imã no interior do solenóide 

 

Questão 5)  O QUE VOCÊ OBSERVOU DA SIMULAÇÃO, QUANDO MOVEMOS O ÍMÃ  

                    PERTO DO SOLENÓIDE?  

 

Esta pergunta pós-simulação, explora a geração de energia elétrica pela indução  com uma 

lâmpada conectada ao solenoide, um multímetro, onde o aluno pode quantificar a ddp e corrente 

elétrica gerada. Apresentamos a análise das repostas separando as duas abordagens.   

 

NA LÂMPADA:

  Figura 15 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quinta questão do    

                      roteiro do  Ambiente Solenóide com a lâmpada.

 



Ao analisarmos o gráfico da Figura 15  percebe-se claramente que   os alunos 

compreenderam o conteúdo abordado na simulação,  pois dos 55 alunos 92% ( 51 )  responderam 

corretamente a questão, ou seja, observaram a produção de energia elétrica no momento que a 

lâmpada acendeu. Entre as respostas dadas em que se percebe a compreensão do conteúdo está a do 

A lâmpada irá acender, mas se o ímã estiver em movimento, quanto mais movimento, mais 

energia terá Os ponteiros se movimentam em ambas as 

A lâmpada acende 

ocorre uma corrente alternada te na 

explicação do conceito.

A lâmpada acende, fica piscando se ficar 

em movimento, se parar ela apaga 

não há produção de energia elétrica.

Que a lâmpada acende em resposta aos campos magnéticos dos polos Norte 

e Sul do imã 

Na resposta do aluno M observamos que tanto na lâmpada quanto no voltímetro se não 

houver movimento não se produz energia elétrica, o que nos tranquiliza quanto ao aprendizado 

A lâmpada pisca se o ímã ficar em movimento, porém se parar 

ela apaga não sei 

deixaram em branco, provando que não prestaram atenção na simulação. Novamente aqui peço ao 

professor que observe que todos entenderam a simulação, pois é de suma importância para o 

ensino/aprendizagem que todos participem.

 

NO VOLTÍMETRO: 



 Figura 16 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quinta questão do 

                     roteiro do  Ambiente Solenóide com o voltímetro  

 

Em nossa análise do gráfico da Figura 16, entendemos que na opção lâmpada fica claro que a 

maioria observou o piscar da mesma, mas a variação do ponteiro do voltímetro é de difícil 

observação para um aluno agitado como os nossos. Dos 55 alunos que responderam a pergunta, 82% 

( 45 ) observaram esta variação e 18% ( 10 ) nada perceberam. O que mostra é que nossos alunos se 

interessam por aquilo que chama a atenção deles e o nosso desafio é encontrar caminhos para se 

melhorar o ensino/aprendizagem.

 

AMBIENTE ELETROÍMA 

 Vamos agora apresentar a 

 

Questão 1)  QUANDO LIGAMOS A PILHA NO ELETROÍMÃ, O QUE VOCÊ IMAGINA 

QUE  

                    ACONTECERÁ COM A AGULHA DA BÚSSOLA?  POR QUE?

 

 Nesse momento da apresentação da simulação participaram 42 alunos e a pergunta deve ser 

respondida sem a apresentação da simulação, pois a intenção é verificar se os alunos já possuem 



algum conhecimento prévio sobre os polos de um ímã e a composição da agulha de uma bússola, e 

qual a influência do campo magnético na agulha dessa bússola.

 

 

Figura 17 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à pr imeira questão do  

                    roteiro do Ambiente Eletroimã 

 

Como podemos observar o gráfico da  Figura 17 apresenta respostas de  42  alunos,  e  em 

67%   

( 28 ) delas os mesmos perceberam que a agulha da bússola se moveu, o que  mostra uma evolução 

A sua agulha muda de 

direção, apontando sempre para seu lado oposto 

atraem e foi um dos que  falaram sobre a agulha da bússola. Outra resposta interessante é do aluno Y 

Ela irá se mover ao lado que a força magnética direciona strando que o eletroímã forma um 

se move Os 

opostos se atraem, ela se movimenta 

bússola.

Das respostas que não atingiram o objetivo da pergunta, 33% ( 14 ) do total, onde a maioria 

Não sei Ela funciona 

 



Questão 2) O QUE ACONTECEU NA SIMULAÇÃO QUANDO LIGAMOS A PILHA EM 10 

V?

 

Contamos com a participação de 42 alunos, onde deverão perceber que a agulha da bússola 

irá se mover devido a formação do campo magnético no eletroímã, causado pela corrente elétrica que 

percorre o condutor. Responderam a questão depois da apresentação da simulação. Deixe para 

acionar o campo magnético por último, para reforçar a relação do campo magnético produzido e a 

agulha da bússola.

 

Figura 18 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à segunda questão do  

                    roteiro do Ambiente Eletroímã 

 

Ao analisarmos o gráfico da Figura 18 notamos que das 42 respostas 53% ( 28 ) conseguiram 

dar respostas que consideramos aceitáveis após observar o fenômeno, ou seja, responderam que  a 

A bússola 

O  aluno Y respondeu  Ela se move 

Se moveu em sentido contrário Os elétrons se movem com mais 

velocidade 

condutor. Aqui o professor deve ir aumentando a ddp bem devagar para que o aprendiz observe o 

Os elétrons mudam de direção 



Os 33% ( 14 ) dos alunos não observaram nada durante a simulação mostrando certo 

desinteresse pela apresent Não sei  Nada 

Aconselhamos que o professor repita a simulação duas ou três vezes para que o aluno não 

fique sem entender o fenômeno e aumente o aprendizado.

 

Questão 3) SE MUDARMOS A DDP DA PILHA PARA -10 V, O QUE VOCE ACHA QUE 

PODE ACONTECER?

Essa pergunta deverá ser respondida antes da apresentação da simulação e visa buscar 

conhecimentos prévios dos alunos relacionando a mudança de ddp com a variação no sentido dos 

elétrons no fio condutor, que irá inverter os polos do campo magnético, fazendo a agulha da bússola 

se mover. 

 

Figura 19 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à terceira questão do  

                    roteiro do Ambiente Eletroímã 

 

O Gráfico da Figura 19 nos mostra que dos 42 alunos perguntados, 52% ( 22 ) observaram 

alguma mudança ou na bússola ou no sentido dos elétrons, sendo que 13  alunos mencionaram a 

mudança de polo e  9 destacaram a mudança de sentido dos elétrons no fio condutor. A resposta do 

al Muda a direção dos elétrons O percurso dos elétrons será 



inverso Vai inverter a posição 

Norte/inverte 

 Entre os alunos que nada observaram, 48% ( 20 ) do total, em sua  grande maioria respondeu 

, mostrando que não construíram conhecimentos prévios nas simulações anteriores, não 

entendendo o objetivo da pergunta.

 

Questão 4) POR QUE OS ELÉTRONS MUDARAM DE SENTIDO? O QUE  

                   ACONTECE COM A AGULHA DA BÚSSOLA?

 

 Os alunos responderam essa pergunta após a realização da simulação e a pergunta anterior 

serve de complemento para explicar a relação entre a variação da ddp e a mudança de sentido dos 

elétrons no interior do fio condutor. 

 

Figura 20 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quarta questão do  

                    roteiro do  Ambiente Eletroimã 

 

Em nossa análise do gráfico da Figura 20 percebemos que dos 42 alunos que responderam a 

essa pergunta, 62% ( 26 ) deles conseguiram observar a mudança de sentido dos elétrons no fio 

Porque a voltagem da pilha foi de + 

10 V a  10 V. A agulha se movimentou apontando para o polo oposto 

Porque tem o lado negativo e positivo. E a a



Porque a voltagem inverteu. Ela inverte o sentido 

observação, ou mesmo falta de vocabulário, pois ele observou a mudança de sentido dos elétrons.

Os 38% ( 16 ) alunos que não observaram a mudança de sentido e muito menos a inversão da 

Muda de lugar Por causa da 

bússola que se move para os dois lados  mostrando que não entendeu a pergunta.

 Não sei 

observaram a apresentação.

 

AMBIENTE TRANSFORMADOR  

 

 

 

Questão 1) NO ELETROÍMÃ SE MUDARMOS A FONTE DA CORRENTE ORA 

CONTÍNUA,  

                   ORA ALTERNADA, O QUE VOCÊ ESPERA QUE ACONTEÇA? 

 

Nossa intenção com essa pergunta é provocar no aluno  a diferenciação entre corrente 

contínua e corrente alternada na produção de energia elétrica partindo-se da variação do fluxo do 

campo magnético de um ímã. Esta pergunta deverá ser respondida antes da apresentação da 

simulação. 

 



 Figura 21 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à pr imeira 

                     questão do roteiro do  Ambiente Transformador

 

Analisando o gráfico da Figura 21 percebemos que apenas 31% ( 13 ) alunos dos 42 que 

responderam, observaram que na corrente alternada há variação do campo magnético , gerando 

energia, acendendo a lâmpada.

Que 

Ela se alterna e a lâmpada pisca 

Os polos se invertem, acendendo a lâmpada 

Percebemos que durante a análise deveriamos começar a apresentação usando corrente 

movimentos de vai e vem,  e perguntaria o que observaram e por que ocorreu o fenômeno? Depois 

entraria com a corrente alternada e perguntaria o que observaram de diferente e por que ocorreu o 

fenômeno ?.

Temos a absoluta certeza que se tivéssemos mudado a  metodologia teríamos mais sucesso 

com uma simples mudança no modo de perguntar.

A maioria esmagadora dos 69% ( 29 )  que não   observaram o   fenômeno    responderam   

apenas  

Não sei vando que a pergunta foi mal formulada. 

  



Questão 2) COMO É O MOVIMENTO DOS ELÉTRONS NO CASO DE MUDANÇA NA  

                   CORRENTE, ORA CONTÍNUA ORA ALTERNADA? 

 

Esta questão é do tipo pós-simulação. Eles deveriam observar que na corrente contínua os 

elétrons movem-se sempre em um mesmo sentido, fazendo com que a lâmpada da figura emita 

continuamente. Também deveriam observar que quando é mudado o sinal da ddp ( de positiva para 

negativa, por exemplo) os elétrons mudam o sentido, mas a lâmpada continua emitindo 

continuamente. Para o caso da corrente alternada,  deveriam observar que os elétrons mudam o 

sentido do movimento periodicamente, fazendo a lâmpada da figura piscar. Como podemos ver no 

gráfico da Figura 22, os respondentes dividiram meio a meio em duas categorias: perceberam a 

variação no sentido dos elétrons na corrente alternada e aqueles que não souberam responder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à segunda questão do 

                    roteiro do Ambiente Transformador  

 



Ao analisarmos o gráfico da Figura 22 verificamos que  50% ( 21 ) dos alunos que 

perceberam a mudança de sentido nos dois casos podemos destacar a resposta do aluno X, que 

M

Mudam de sentido do comportamento dos elétrons e a lâmpada pisca 

O percurso dos elétrons irá se alterar e a lâmpada pisca 

última resposta podemos ver que o aluno relacionou a mudança da corrente com o piscar da lâmpada.

Para a outra metade dos alunos, a maioria respondeu Não sei

Se 

atraem por carga contrária 

Vai continuar circulando 

percebendo a mudança de sentido.

Questão 3) AUMENTANDO A INTENSIDADE DA CORRENTE ALTERNADA E 

APROXIMANDO O TRANSFORMADOR DO SOLENÓIDE, O QUE  ESPERA QUE 

ACONTEÇA?

Nosso objetivo em relação a essa pergunta é que o aluno observe a relação entre   eletroímã, o 

solenóide e a lâmpada. 

 

 



 Figura 23 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à terceira questão do  

                     roteiro do Ambiente Transformador  

 

Observando o gráfico da Figura 23 constatamos que dentre os 50% ( 21 ) dos  alunos que 

responderam de acordo com o esperado, ou seja, que a aproximação do eletroímã com solenoide 

provoca um aumento na intensidade da luz emitida pela lâmpada. Podemos destacar a resposta do 

A corrente irá aumentar a sua intensidade e a lâmpada pisca

mostrando que entendeu o conteúdo apresentado.

Vai piscar mais rápido e a corrente aumenta a velocidade 

indica que ele relacionou corrente alternada com a velocidade dos elétrons, que aumentou o fluxo 

fazendo a lâmpada piscar. 

Já o aluno K re Fica mais forte a energia, piscando a lâmpada

Dos 50% ( 21 )  que não corresponderam de acordo com a simulação está o aluno M que 

Para um lado positivo a lâmpada pisca e para o lado negativo apaga 

assimilou alguma coisa do fenômeno aplicado.

Não sei 

 

AMBIENTE GERADOR 

 

Nesse ambiente o aprendiz teve a oportunidade de compreender o princípio de  geração de 

energia através de usinas hidroelétricas.

 

 

Questão 1)  VOCÊ SABE COMO É GERADA A ENERGIA ELÉTRICA EM USINAS  

                     HIDROELÉTRICAS?

 

O objetivo desta pergunta pré-simulação era verificar os conhecimentos prévios do aluno em relação 

a produção de energia elétrica.  

 



 Figura 24 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à pr imeira  questão  

                     do roteiro do  Ambiente Gerador  

 

Dos 42 alunos que participaram da aula , 31% ( 13 ) responderam que sim, mas não souberam 

explicar como, 48% ( 20 ) responderam que sim devido ao movimento de uma turbina utilizando 

agua e 21% ( 9 ) responderam que não sabiam. Fazendo uma análise do gráfico da Figura 24 

notamos que grande parte Sim 

de geração.  Entre os alunos que  demostraram conhecer o princípio de geração de energia em 

Sim. Com a movimentação da água, a turbina 

, onde mostra seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo. O aluno M 

A água cai na roda que se movimenta, gerando energia 

Fazendo uma análise do gráfico da Figura 24 notamos que grande parte dos alunos 

respond

 Sim. Com a 

movimentação da á , onde mostra seus conhecimentos 

prévios sobre o conteúdo.

A água cai na roda que se movimenta, gerando energia 

conhecimento sobre o conteúdo.

A turbina gira com a água que cai 

conhecimento maior sobre o assunto, mas tem uma idéia de como se produz energia elétrica.



Sim, pela água 

de eletricidade, como nuclear, eólica, maré, termo e outas....

Pelo Funil 

Dos 42 alunos que assistiram a simulação, 13 responderam que sim, mas não souberam 

explicar como, 20 responderam que sim devido ao movimento de uma turbina utilizando agua e 9 

responderam que nada sabem.

 

Questão 2)  SE ABRIRMOS A TORNEIRA O QUE VOCÊ ACHA  QUE PODE 

ACONTECER? 

 

Nessa pergunta pré-simulação esperava-se que os alunos percebessem que caso a água fosse 

liberada na torneira ela faria girar o ímã preso à roda ( turbina ) e este ao girar forneceria o fluxo 

magnético para gerar energia elétrica nos solenóides.   

 

            Figura 25 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à segunda  questão  

                                do  roteiro do Ambiente Gerador

 

Analisando o gráfico da Figura 25 observamos que dos 42 alunos, 69% ( 29 ) responderam 

que a água cairá, movimentando a roda que contem o ímã, gerando energia elétrica, acendendo a 

lâmpada.  Outros 17% ( 7 ) responderam que a água cairá, movimentando a roda que contém o ímã  e 

14% ( 6 ) responderam que não sabiam o que aconteceria. Dos que acertaram a previsão, destacamos 



Irá cair água, girando a roda com o ímã, criando um campo 

magnético, que irá gerar energia quase todo o processo. 

Observamos algumas respostas que categorizamos como previsões parcialmente corretas  

Vai gerar energia elétrica A 

água cai na turbina , relacionando a roda com o ímã a uma turbina, o que já mostra certo 

conhecimento do conteúdo.

Questão 3)  O QUE VOCÊ OBSERVOU COM A SIMULAÇÃO DA TORNEIRA ABERTA? 

 

A esta pergunta pós-simulação esperava-se que os alunos observassem que ao girar a roda  

com o imã preso a ele, o campo magnético irá variar gerando a corrente elétrica no condutor  

(solenóide), conforme se viu nos ambientes anteriores.

 

 Figura 26 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à terceira   

                     questão do roteiro do  Ambiente Gerador  

 

Nessa pergunta observa-se que houve um grande percentual de  respostas esperadas. Dos 42 

que responderam, 72% ( 30 ) disseram que a  água caindo movimenta a roda que contem o ímã, 

gerou energia  

elétrica, acendendo a lâmpada, 14% ( 6 ) comentaram que a água caiu, movimentando a roda que 

contem o ímã, sem observar/relacionar o piscar da lâmpada e 14% ( 6 ) responderam que nada 



A roda 

girou, o solenóide moveu os elétrons, fazendo acender a lâmpada e a bússola foi movendo no sentido 

oposto do ímã da roda 

volume de água e o controle da intensidade luminosa emitida pe

Aumentando o volume de água a lâmpada pisca mais forte, diminuindo a lâmpada pisca mais fraca 

Que quanto mais o ímã gira, maior a quantidade de energia 

Aumentando o volume de água, aumenta a velocidade da turbina, aumentando a 

luminosidade da lâmpada 

Não sei 

deixou em branco.

 

Questão 4)  POR QUE A LÂMPADA PISCA?

 

Com as perguntas das questões 4 e 5, também pós-simulação, esperamos sedimentar o 

conceito de indução eletromagnética a partir de uma aplicação de suma importância para a 

sociedade: geração de energia elétrica.

 

  Figura 27 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quarta   

                      questão do roteiro do  Ambiente Gerador

 



Em  nosso levantamento ficou claro que muitos alunos não fizeram essa relação ou não 

observaram o comportamento dos elétrons no fio condutor. Ao analisarmos o gráfico da Figura 27 

percebemos que dos 42 alunos presentes na apresentação, 52% ( 22  ) responderam que a lâmpada 

pisca devido a corrente alternada e 48% ( 20 )  não souberam responder.

Os polos se alternam, nesse intervalo a lâmpada pisca e os 

, mostrando que o aluno relacionou a  corrente elétrica gerada pela indução 

Porque os 

, o que nos mostra que relacionou a corrente 

alternada com a mudança dos polos do ímã.

Dos 20 que não responderam dentro do esperado está o aluno M que respondeu Porque os 

mostrando  não conseguiram compreender com a simulação. A grande maioria, 

Não sei 

 

Questão 5)  POR QUE A AGULHA DO VOLTÍMETRO OSCILA PARA + E  PARA - ? 

 

Aqui esperava-se que o aluno pudesse relacionar a oscilação da agulha do voltímetro, entre o 

+ e -,  com a corrente alternada.

 

 

Figura 28 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quinta questão  

                    do roteiro do  Ambiente Gerador  



Nossa análise quanto ao gráfico da Figura 29 mostra que alguns alunos continuam sem foco 

na simulação, sendo que dos 42, apenas 20 compreenderam o fenômeno, onde 15 alunos 

responderam que era devido aos elétrons variarem o sentido na formação de corrente alternada e 5 

responderam que é porque gera-se energia elétrica.

Porque o polo Norte é indicado no voltímetro com  e o Sul com +  

relacionando os polos a corrente alternada.

Porque os elétrons se alternam 

Por causa dos lados opostos do ímã  compreendendo que os polos 

do mã está gerando energia elétrica.

E dos 42 alunos, 22 responderam que não perceberam a oscilação do voltímetro, o que 

confirmaria a presença de corrente elétrica no fio condutor.

Ele se move pela quantidade de água  oscilação do 

voltímetro com a água que cai da torneira, mostrando que não compreendeu a simulação.

 

4.3   AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA UTIL IZADA NA APLICAÇÃO

 

Para a avaliação da  metodologia utilizada na aplicação do uso de simulação fizemos um 

questionário composto por 6 questões que foram respondidas individualmente pelos 42 alunos 

presentes na ultima apresentação. Lembrando que a simulação foi apresentada aos alunos do 3º. ano 

do ensino médio, com o conteúdo baseado no Curriculum Mínimo da SEEDUC do Estado do Rio de 

Janeiro sobre o eletromagnetismo.

A grande maioria dos 42 alunos  responderam positivamente quanto ao uso do recurso 

didático e da metodologia empregada, mostrando que o uso de simulação é um excelente instrumento 

na complementação do ensino/aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Questão 1) O uso da simulação ajudou voce a compreender melhor o conteúdo?

 

 

Figura 30 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à pr imeira  questão 

                      da avaliação da Aplicação da Simulação

 

No gráfico da Figura 30  podemos observar que 86% de nossos alunos aprovaram  a 

intervenção didática, o que nos anima quanto ao uso de simulação no conteúdo de Eletromagnetismo, 

consolidando nossa proposta.

Apenas 14% dos 42 alunos não aprovaram nossa apresentação.

A maioria respondeu apenas Sim ou Mais ou menos, e   entre as   respostas   destaco a do  

aluno X  

Sim, ou melhor, entendi mais o conteúdo 



Faltou complementar a pergunta com uma justificativa para melhor avaliarmos esse aluno, 

fazendo com que ele fale mais sobre o uso da abordagem e como ele entendeu a aplicação da 

simulação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2) A abordagem feita pelo professor ajudou voce a compreender melhor o conteúdo?

Figura 31 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à segunda  questão da  

                    avaliação da Aplicação da Simulação

 

Observando o gráfico da Figura 32 podemos ver que 83% dos 42 alunos responderam que 

nossa abordagem foi feita de uma maneira que melhorou o conhecimento sobre o Eletromagnetismo.

Dentre os alunos que disseram que a abordagem melhorou sua compreensão do conteúdo  

. Dentre os alunos que 



responderam que  disseram que a abordagem não melhorou sua compreensão do conteúdo, podemos 

Ele (o professor) explica bem, mas continuo sem 

 mostrando que o mesmo não estava comprometido com a apresentação.

 

podemos afirmar que esses alunos não quiseram ou não tiveram vontade de aprender, quebrando o 

requisito para se ter uma aprendizagem significativa , mas não foi possível identificar se foi um 

grupo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 3) Na visita a represa de Funil voce conseguiu observar a aplicação prática da 

simulação?

 

  Figura 32 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à terceira  questão  

                      da avaliação da Aplicação da Simulação



 

Infelizmente, dos 42 alunos que responderam ao questionário de avaliação, 9% ( 4 )  não 

foram à visita. O gráfico da Figura 32 mostra  que 79% ( 33 )   dos  alunos que responderam que 

conseguiu relacionar a simulação ao funcionamento da Represa, produtora de energia elétrica. Entre 

. 

Apenas 2 alunos responderam 

que nada observaram.  

A visita veio a complementar a metodologia utilizada no conteúdo de indução 

eletromagnética dando uma melhor visão na compreensão do fenômeno estudado, provando que a 

simulação melhora a compreensão dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4 )  Com a simulação voce acha que houve melhor ia da interação da turma? 

 



  Figura 33 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quarta  questão da 

                      avaliação da Aplicação da Simulação

 

 Observando o gráfico da Figura 33 notamos que 97% dos alunos responderam que com a 

simulação houve uma maior interação da turma com eles mesmos,  o que nos dá a certeza que 

alcançamos nosso objetivo que é estimular o interesse de nossos alunos.    

  Alguns acharam que a interação foi mais ou menos, 33% ( 14 ) do total de 42, o que nos 

mostra um pequeno avanço e apenas 1 aluno respondeu que não houve melhoria na interação entre os 

alunos com a aplicação da simulação.

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 5) Voce aprova o uso da simulação computacional como fer ramenta no ensino de 

conteúdo                    estudado? 

Figura 34 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à quinta  questão da avaliação da  

                     aplicação da Simulação

  

O gráfico da Figura 34 nos mostra que 83% ( 34 ) dos alunos aprovam o uso da simulação 

computacional como ferramenta no ensino do conteúdo de indução eletromagnética e sua principal 

aplicação, que é a geração de energia elétrica. Entre as melhores respostas, destacamos a do aluno X  

Sim, a explicação fica melhor  Sim, 

intensifica bastante Sim, foi bem melhor vendo a prática do que só 

Por outro 

lado 12% ( 5 ) responderam que  aprova parcialmente, como o aluno M que diz........  

 Alguns alunos responderam que o uso da simulação como complemento de conteúdo foi mais 

ou menos, 5 do total de 42 e apenas 2 alunos acharam que não houve avanço. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 6)  Com o uso da simulação computacional seu interesse por Física aumentou ou 

diminuiu? 

 Figura 35 - Gráfico com as respostas dos alunos com relação à sexta  questão da 

                     avaliação da Aplicação da Simulação

  

 

Ao analisarmos o gráfico da Figura 35 percebemos nitidamente que o uso de simulação 

computacional aumentou o interesse pela disciplina de física dos alunos que vivenciaram a aplicação 

do produto. De fato, 62% dos alunos (26) responderam positivamente e  24% (10) responderam que 

seu interesse por física aumentou um pouco e apenas 14% (6) responderam que seu interesse 

diminuiu.  

 

 

 

 



Capítulo 5 
 
 
Conclusão 
 
  

A experiência que tivemos com a aplicação do produto educacional apresentado nesta 

dissertação nos mostrou que o uso de simulações  em sala de aula nos dias atuais se tornou muito 

importante , pois elas auxiliam, e muito, o professor a apresentar os conceitos, por conseguir mostrar 

uma imagem dinâmica dos conceitos em uma linguagem computacional prontamente absorvida pela 

geração digital. Hoje nossos alunos possuem telefones com acesso a internet, com acesso a filmes, 

aulas expositivas de professores de renome, blogs, tudo que possa tornar a sala de aula mais 

interessante e empolgante. 

 Como produto educacional, elaboramos uma sequência didática para ensino  da indução 

eletromagnética no ensino médio. Criamos um roteiro de atividades para serem realizadas em 

conjunto com a simulação do PHET, que é controlada pelo professor e projetada em sala de aula. 

Para o professor, apresentamos um manual de aplicação que contém (a) um guia para instalação e 

manuseio da simulação de indução eletromagnética no PHET, (b)  um guia para realização das 

atividades e (c) o roteiro de atividades do aluno comentado, com sugestões de abordagens.     

 Estamos propondo uma maneira diferente e motivadora na abordagem dos conceitos de 

indução eletromagnética e geração de energia elétrica , fazendo com que o estudante seja participante 

ativo de sua aprendizagem, onde o professor deve atuar como mediador. Percebemos que o uso da 

simulação engajou mais o aluno durante as aulas. Considerando, ainda, a análise das atividades 

realizadas pelos alunos percebemos que, vemos que seu conhecimento prévio sobre o tema 

(subçunsores) era evocado antes de cada simulação, levando-o a organizar a ideia sobre o assunto em 

questão, antes de ter a oportunidade de observar a simulação. Acreditamos que o material é 

potencialmente significativo. 

 Nossas escolas, sobretudo as do ensino médio, estão, em sua maioria, desprovidas  de bons 

recursos tecnológicos tais como,  laboratórios de informática equipados, meios interativos entre 

outros. Contudo, grande parte das escolas possuem projetores que podem ser utilizados na sala de 

aula.  

 Queremos alertar que as simulações não substituem as experiências em um laboratório 

convencional de física, sendo seu uso uma ferramenta complementar para o entendimento de 

conceito e fenômenos, conforme a metodologia utilizada por cada professor. 



 A grande maioria de nossos alunos, 83 %, aprovaram a abordagem por nós executada, sempre 

procurando ligar a simulação ao cotidiano do aluno, interagindo com ele, ocasionando discussões 

sobre a produção de energia elétrica. 

 Analisando o questionário de avaliação quanto ao uso da metodologia do uso da simulação, 

86 % de nossos alunos confirmaram ao responder que houve  melhoria na compreensão do conteúdo 

abordado, desde as propriedades dos imãs até o funcionamento da turbina, na produção de energia 

elétrica, através do uso do simulador Phet.  

 Para complementar nossa abordagem, fizemos uma visita na represa do Funil, pertencente a 

Furnas, onde os alunos puderam relacionar a simulação a uma Usina Hidroelétrica, compreendendo 

melhor a produção de energia elétrica, desde o armazenamento de água, que adquirindo velocidade 

move as pás das turbinas até o gerador, produzindo uma voltagem de 13.800 volts que é aumentada 

para 138.000 Volts de onde é transmitida a corrente elétrica para as nossas residências. 

 Em virtude dos fatos mencionados concluímos que o uso da simulação é uma ferramenta de 

grande importância na busca do conhecimento em conceitos do eletromagnetismo, melhorando 

significativamente o ensino-aprendizagem, auxiliando o professor a melhorar a qualidade de sua 

abordagem, tornando as aulas de física mais agradáveis, motivadoras e interessantes.  
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Apêndice 1 

 

Roteiro de atividades do aluno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
SBF/CAPES 

 
 
 
 

 
Produto Educacional 

 
 

 
 

O USO DO SIMULADOR PHET NO ENSINO DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
 

( ROTEIRO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS ) 
 
 
 
 

ANTONIO CEZAR RAMOS FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 

  



INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
 

Caro aluno, vamos estudar a indução eletromagnética, que é um conceito extremamente importante 
no desenvolvimento tecnológico e da própria sociedade. Vamos utilizar o simulador PHET para 
entendermos estes conceitos. 
 
 
AMBIENTE ÍMÃ EM BARRA 
 
 
1) O QUE VOCE  SABE SOBRE ÍMÃS? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
2)   TEM ALGUMA IDÉIA SOBRE O QUE É O CAMPO MAGNÉTICO? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3)   VOCE CONHECE UMA BÚSSOLA E PARA QUE SERVE? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
4) VEJA O MODELO DO ÍMÃ E DA BÚSSOLA. O QUE VOCÊ ESPERA QUE ACONTEÇA 
COM A AGULHA DA BÚSSOLA SE MOVERMOS O ÍMÃ? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



5) O QUE ACONTECEU COM A AGULHA DA BÚSSOLA QUANDO O ÍMÃ FOI MOVIDO ?   
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6) POR QUÊ A AGULHA DA BÚSSOLA SE MOVEU ?  VEJA A REPRESENTAÇÃO DO 
CAMPO MAGNÉTICO E RELACIONE COM O MOVIMENTO DA AGULHA DA BÚSSOLA. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
AMBIENTE SOLENÓIDE 
 
 
1)  VOCE SABE O QUE É UM SOLENÓIDE E PARA QUE SERVE? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
2)   VOCE SABE O QUE É INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA E QUAL A SUA RELAÇÃO 
COM  UM ÍMÃ? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3)  A INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA SERVE PARA ALGUMA COISA? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



4)  TEMOS NESTE AMBIENTE UM ÍMÃ E UM SOLENÓIDE, QUE É UM FIO ENROLADO. O 
SOLENÓIDE ESTÁ LIGADO A UMA LÂMPADA (QUE PODE SER TROCADA POR UM 
VOLTÍMETRO). O QUE VOCÊ ACHA QUE DEVE ACONTECER SE MOVERMOS O ÍMÃ 
PERTO DO SOLENÓIDE?  POR QUE? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
5)  O QUE VOCÊ OBSERVOU DA SIMULAÇÃO, QUANDO MOVEMOS O IMÃ PERTO DO 
SOLENÓIDE. 
 
NA LÂMPADA: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
NO VOLTÍMETRO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
AMBIENTE ELETROÍMA 
 
 
1)  QUANDO LIGAMOS UMA PILHA NO SOLENÓIDE, O QUE VOCE IMAGINA QUE 
ACONTECERÁ COM A BÚSSOLA? POR QUE? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
2) O QUE VOCÊ ACONTECEU NA SIMULAÇÃO QUANDO LIGAMOS A PILHA EM +10 V? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



3) SE MUDARMOS A DDP DA PILHA PARA -10 V, O QUE VOCE ACHA QUE PODE 
ACONTECER? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
4) POR QUE OS ELÉTRONS MUDAM DE SENTIDO? O QUE ACONTECE COM A AGULHA 
DA BÚSSOLA? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
5) NO ELETROÍMÃ SE MUDARMOS A FONTE DA CORRENTE CONTINUA  PARA 
ALTERNADA, O QUE VOCÊ ESPERA QUE ACONTEÇA? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
6) COMO É O COMPORTAMENTO DOS ELÉTRONS NO CASO DE MUDANÇA NA 
CORRENTE? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

AMBIENTE TRANSFORMADOR 
 
 
1)  NO ELETROÍMÃ SE MUDARMOS A FONTE DA CORRENTE ORA CONTÍNUA, ORA 
ALTERNADA, O QUE ESPERA QUE ACONTEÇA? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



2) COMO É O COMPORTAMENTO DOS ELÉTRONS NO CASO DE MUDANÇA NA 
CORRENTE?   A PERGUNTA DEVERÁ SER FEITA APÓS A SIMULAÇÃO. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3) COM O ELETROÍMÃ EM CA (MÁXIMA DDP), PROXIMO AO SOLENÓIDE, O QUE  
ESPERA ACONTECER? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
AMBIENTE GERADOR 
 
 
1)  VOCÊ SABE COMO É GERADA A ENERGIA ELÉTRICA? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
2)  SE ABRIRMOS A TORNEIRA O QUE VOCE ACHA  QUE PODE ACONTECER? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
3)  O QUE VOCÊ OBSERVOU COM A SIMULAÇÃO DA TORNEIRA ABERTA? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



4)  POR QUE A LÂMPADA PISCA? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
5)  POR QUE O VOLTÍMETRO OSCILA PARA + E PARA - ? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Tutorial para uso do produto educacional 
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CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 
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Produto Educacional 

 
 

 
 

O USO DO SIMULADOR PHET NO ENSINO DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
 

( TUTORIAL DO PROFESSOR ) 
 
 
 
 

ANTONIO CEZAR RAMOS FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 

 
 

 

 

 

 

 



TUTORIAL  PARA O PROFESSOR 

 

Para realizar as atividades propostas é  necessário acessar a simulação e fazer  download 

gratuito no endereço eletrônico http://phet.colorado.edu2, que utiliza a plataforma Java, que deve ser 

baixado antes gratuitamente, devendo neste caso escolher a versão em Português no final da página.  

O Professor poderá dividir a turma em dupla ou grupos de 3, 4 ou 5 alunos, dependendo do 

comportamento da turma, contando que a escola não tenha laboratório de informática. Por isso 

aconselho que a simulação seja feita num data show e em uma sala adequada para tal, sendo 

necessário o uso de um computador. 

Acesse o simulador através do endereço:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/generator 

 

Acione a aba Ímã em barra, aparecerá a figura abaixo: 

 

 

 

- ao centro, temos um imã em barra com seus polos sul e norte nas extremidades;  

- À  sua direita, no alto, vai aparecer um quadro de opções:  

* intensidade, onde poderá variar de 0 à 100%, a do campo; 

* inverter a polaridade do imã; 

* ver dentro do imã, onde poderá observar as linhas de campo em seu interior;  

* Mostrar campo, voce observará como as linhas de campo de um imã se distribuem;  

* Mostrar bússola, ela aparecerá à esquerda do imã, onde poderá observar seu comportamento diante 



das  

   linhas de campo, podendo se mover para todos os lados; 

* Mostrar medidor de campo, onde poderá variar os valores de B, Bx, By e o ângulo. 

  Embaixo do quadro aparece sempre a opção Reiniciar tudo?  

 

 

Acione a aba Solenóide, aparecerá a figura abaixo : 

  

 

 

 

O ímã do lado esquerdo e o solenóide à sua direita e manterá todas as opções de Ímã em barra. 

A sua direita, embaixo do Controle do Ímã em barra, aparecerá um quadro com as seguintes opções: 

- Indicador, que poderá ser uma lâmpada ou um medidor de tensão; 

- Espiras, onde pode-se optar por 1, 2 ou 3 espiras; 

- Área da espira, que pode variar  o tamanho do solenóide de 20 à 100%; 

- Mostrar os elétrons, com as opções de mostrar ou não os elétrons, que aparecerão na  bobina; 

- Introduza o ímã na espiral com movimentos de vai e vem, observando o comportamento da agulha   

  da  bússola. 

- Mova a bússola para cima e para baixo, para direita e   para esquerda e  observe o   comportamento  

  da agulha. 

 

 



Acione a aba Eletroímã, surgirá a figura abaixo:   

 

 

 

 

- O eletroímã aparecerá  no centro do simulador e do lado direito aparece um  quadro com as  

   seguintes opções: 

- Fonte de corrente,   que poderá ser contínua e aparecerá   uma pilha, ou    alternada   que aparecerá  

   um aparelho que varia suas ondas, tanto na vertical como na horizontal, de 0 à 100%; 

- Espiras, podendo se optar por 1, 2 , 3 ou 4 espiras;  

- Mostrar campo; 

- Mostrar bússola; 

- Mostrar medidor de campo; 

- Mostrar elétrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acione a aba Transformador  e surgirá a figura: 

 

  

  

 

Aparecerá o eletroímã à esquerda e o transformador à direita. As opções do eletroímã, já citadas 

acima, aparecerão do lado direito, no alto. 

Embaixo aparecerá as opções do solenóide com as seguintes opções: 

- Indicador, que pode ser uma lâmpada ou um medidor; 

- Espiras, que pode variar de 1 à 3 espiras;  

- Área da Espira, que pode aumentar ou diminuir, podendo variar de 20 à 100%; 

- Mostrar ou não os elétrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao clicar em Gerador  , surgirá a figura: 

 

 

 

 

Aparecerá a sua esquerda, no alto, uma torneira com um ajuste no filet de água, aumenta ou diminui 

a quantidade do mesmo.  

Abaixo do filet de água encontra-se uma roda com algumas aletas, onde o filet de agua incidirá, 

girando o dispositivo. No centro da roda encontra-se um ímã, com seus pólos Norte e Sul. À direita 

do dispositivo aparece o solenóide. Aumentando ou diminuindo o filet de água, a lâmpada irá 

aumentar ou diminuir seu brilho, ficando evidente a formação da corrente elétrica.  

 

No alto, a esquerda existem as opções: 

- Arquivo 

 * preferências 

Atualizações onde pode-se atualizar o simulador automaticamente; 

Privacidade onde  pede-se o envio de algumas informações ao PhET , gratuitamente,  e por   

concessões  requer  coletas uma mínima quantidade de informações anônimas que possam ajudar a 

documentar a quantidade de uso das simulações do PhET e a melhor servir às necessi dades dos 

usuários. 

- Opções, onde pode-se mudar a cor de fundo do simulador; 

- Controles de campo, onde não é recomendado mudanças. 

- Ajuda, que fala sobre o Phet. 



Perguntas a serem feitas aos alunos: 

 

1) Após mostrar o aplicativo aberto com o ímã e a bússola aparecendo, faça a pergunta abaixo e dê 

um tempo para que os alunos respondam.  

 

O QUE VOCÊ ESPERA QUE ACONTEÇA SE MOVERMOS O ÍMÃ? 

 

Depois que eles responderem, faça o movimento da barra fazendo com que a bússola inverta a 

orientação. Deixe que eles respondam a pergunta abaixo. 

      

O QUE ACONTECEU ?  

 

Depois que eles responderem, faça a correção da questão, pedindo que eles circulem a  resposta 

certa, e explique o efeito. Espera-se que o aluno observe que a agulha da bússola se moveu devido a 

variação do fluxo do campo magnético. 

 

Entre em ímã de barra. Clique em mostre a bússola, aproxime o ímã da bússola. O que você acha que 

acontecerá? 

Descreva o que observou? 

 

 

2) Ao entrar em solenóide, aparecerá um solenóide ligado a uma lâmpada e uma barra de íma. Deixe 

que os alunos respondam a questão abaixo 

 

TEMOS NESTE AMBIENTE UM ÍMÃ E UM SOLENÓIDE, QUE É UM FIO ENROLADO. O 

SOLENÓIDE ESTA LIGADO A UMA LÂMPADA. O QUE VOCÊ ACHA DEVE ACONTECER 

SE MOVERMOS O ÍMA PERTO DO SOLENÓIDE? 

 

Movimente o ímã perto do centro do solenóide. Depois disto, mova o imã na direção do centro do 

solenóide e deixe que os alunos respondam a questão abaixo. 

 

 

 

 



DESCREVA O QUE OBSERVOU ? 

 

Depois que eles responderem, faça a correção da questão, pedindo que eles circulem a resposta certa, 

e explique o efeito. 

 

3) Ao entrar em Eletroímã, entre em mostrar elétrons e bússola. Pergunte:  

 

SE MUDARMOS A DDP DA PILHA PARA -10 V e + 10 V, EM MOVIMENTOS DE VAI E 

VEM, O QUE ACONTECERÁ? 

 

Depois que responderem faça o movimento proposto e pergunte: 

 

POR QUE OS ELÉTRONS MUDARAM DE SENTIDO? O QUE ACONTECE COM A AGULHA 

DA BÚSSOLA? 

 

Corrija a questão, explicando o efeito. 

 

4) Em transformador, mostrando elétrons e bússola, aumente e diminua as espiras.  

 

SE INTRODUZIRMOS O ELETROÍMÃ NO TRANSFORMADOR, COM MOVIMENTOS DE 

VAI E VEM, O QUE OCORRERÁ? 

 

Depois  de responderem faça o movimento proposto e pergunte: 

 

POR QUE A LÂMPADA ACENDE E APAGA, CONFORME SE ENTRA OU SE AFASTA DO 

TRANSFORMADOR? 

 

Corrija a questão e explique o fenômeno. 

 

5) Em gerador, mostrando os elétrons, a bússola e o campo magnético.  

 

Após responderem aumente e diminua o fluxo de água e pergunte: 

 

POR QUE O VOLTÍMETRO OSCILA PARA + E PARA - ?  



QUAL SUA RELAÇÃO COM O AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA LUMINOSIDADE?  

 

Explique porque a lâmpada acende fazendo o uso dos conceitos anteriormente discutidos. 

 

Corrija a questão e explique o fenômeno, 

 

1)  Em Ímã de barra, aproxime o ímã da bússola e clique em inverter a polaridade. O que pensa que 

vai acontecer? 

 

Descreva o ocorrido. 

 

2)  Entre em gerador e libere a água da torneira. O que você acha que vai acontecer? 

 

O que realmente ocorreu? 

 

3)  No gerador clique em bússola. Libere a água da torneira. O que ocorrerá com os ponteiros da 

bússola? 

 

O que observou? 

      

4) Clique em gerador, acione a torneira e clique em espiras. Vai mudando o número de espiras.  

 

Qual foi a mudança quando acionou a espira 1. E a espira 2. E a espira 3. Como você explica o 

fenômeno? 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Apêndice 3 

 

Instrumento de avaliação da metodologia utilizada na aplicação do 

produto educacional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 
 
Perguntas a serem feitas aos alunos após a exposição da simulação, ou seja, do conteúdo abordado  
 
 
1)   O uso da simulação ajudou você a compreender melhor o conteúdo? 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2)   A abordagem feita pelo professor ajudou você a compreender melhor o conteúdo? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3)   Na visita a represa de Funil você conseguiu observar a aplicação prática da  simulação? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4)  Com a simulação você acha que houve melhoria da interação da turma? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



5) Você aprova o uso da simulação computacional como complemento na explicação de  um 
conteúdo? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
6)  Com o uso da simulação computacional seu interesse por física aumentou ou diminuiu? Explique. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 


