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Vivemos o nosso quotidiano sem entendermos 

quase nada do mundo. Refletimos pouco sobre o 

mecanismo que gera a luz solar e que torna a vida 

possível, sobre a gravidade que nos cola a uma 

Terra que, de outro modo, nos projetaria girando 

para o espaço, ou sobre os átomos de que somos 

feitos e de cuja estabilidade dependemos 

fundamentalmente. Excetuando as crianças (que 

não sabem o suficiente para não fazerem as 

perguntas importantes), poucos de nós dedicamos 

algum tempo a indagar por que é que a natureza é 

assim; de onde veio o cosmos ou se sempre aqui 

esteve; se um dia o tempo fluirá ao contrário e se 

os efeitos irão preceder as causas; ou se haverá 

limites definidos para o conhecimento humano. Há 

crianças, e conheci algumas, que querem saber 

qual é o aspecto dos "buracos negros"; qual é o 

mais pequeno pedaço de matéria; por que é que nos 

lembramos do passado e não do futuro; como é 

que, se inicialmente havia o caos, hoje existe 

aparentemente a ordem; e por que há um Universo. 

Ainda é habitual, na nossa sociedade, os pais e os 

professores responderem à maioria destas questões 

com um encolher de ombros, ou com um apelo a 

preceitos religiosos vagamente relembrados. 

Alguns sentem-se pouco à vontade com temas 

como estes, porque expressam vividamente as 

limitações da compreensão humana. Mas grande 

parte da filosofia e da ciência tem evoluído através 

de tais demandas. Um número crescente de adultos 

quer responder a questões desta natureza e, 

ocasionalmente, obtém respostas surpreendentes. 

Equidistantes dos átomos e das Estrelas estamos a 

expandir os nossos horizontes de exploração para 

abrangermos tanto o infinitamente pequeno como 

o infinitamente grande. 

 

Carl Sagan, Introdução: Breve História do 

Tempo. Stephen W. Hawking 



 
 

RESUMO 

 

O uso de tecnologias digitais no ensino de física tem se destacado no campo das pesquisas em 

ensino de ciência como estratégia didático-metodológica. No âmbito da aplicação destas novas 

tecnologias no processo enisno-aprendizagem, os computadores são corriqueiramente citados 

nas pesquisas sobre a temática. No entanto, o avanço tecnológico das últimas décadas abre 

espaço para a possibilidade do uso de outras ferramentas, tais como os aparelhos de celular. 

Nesta perspectiva, este trabalho pretende analisar o uso do aplicativo para smartphones, 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO, no ensino e aprendizagem dos processos de eletrização no 

3º ano do ensino médio. Como campo para esta pesquisa adota-se a EEM Israel Leocádio de 

Vasconcelos, situada no distrito de Aracatiaçu/Sobral-CE e como público- alvo uma sala de 3º 

ano da referida escola. No que se refere à abordagem, esta pesquisa classifica-se como aplicada 

e terá traços qualitativos e quantitativos, uma vez que são comparados os resultados da turma 

antes da utilização do aplicativo e após seu uso. Como procedimentos técnicos faz-se uso da 

pesquisa-ação, pois trata-se de uma pesquisa concebida visando uma ação para a resolução de 

um problema coletivo, neste caso a aprendizagem dos processos de eletrização, pelos discentes 

do ensino médio. Na primeira fase é realizada uma pesquisa bibliográfica que tem como 

objetivo historicizar o ensino de física no Brasil, em segundo plano analisar a perspectiva no 

ensino de eletrostática no Brasil tendo por base as pesquisas realizadas na área, e por fim 

atualizar o debate em torno do ensino de física a partir das novas tecnologias. No segundo 

momento, faz-se uso de intrumentos de pesquisa a fim de identificar o nível de conhecimento 

sobre os processos de eletrização dos alunos e de avaliar a aprendizagem após a utilização dos 

apps em sala de aula. Espera-se com este trabalho apresentar um material didático-

metodológico inovador que auxilie o professor de física nas aulas de eletrostática.  

 

Palavras-Chave: História da Física no Brasil. Eletrização. Smartphone. Novas Tecnologias no 

Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of digital technologies in physics teaching has stood out in the field of research in 

science teaching as didactic-methodological strategy. In the scope of the application of these 

new technologies in the learning process, computers are commonly cited in research on the 

subject. However, the technological advancement of the last decades makes room for the 

possibility of using other tools, such as mobile handsets. In this perspective, this work intends 

to analyze the use of the application for smartphones, ELETRICITY AND MAGNETISM, in the 

teaching and learning of the processes of electrification in the 3rd year of high school. As a 

field for this research, we will worship EEM Israel Leocádio de Vasconcelos, located in the 

district of Aracatiaçu / Sobral-Ce and target audience a room of the third year of said school. 

With regard to the approach, this research is classified as applied and will have qualitative and 

quantitative traits, since the results of the class will be compared before the use of the 

application and after its use. As technical procedures we will make use of action research, 

because it is a research designed to solve a collective problem, in this case learning of the 

processes of electrification, by high school students. In the first phase, a bibliographical 

research will be carried out, aiming to historicize the teaching of physics in Brazil. Secondly, 

to analyze the perspective on electrostatic teaching in Brazil, based on the research carried out 

in the area, and finally to update the debate around the teaching of physics from new 

technologies. In the second moment, we will make use of research instruments to identify the 

level of knowledge about the processes of student electrification and to evaluate the learning 

after the use of the applications in the classroom. It is hoped with this work to present an 

innovative didactic-methodological material that assists the professor of physics in the classes 

of electrostatics. 

 

 

Keywords: History of Physics in Brazil. Electrification. Smartphone. New Technologies in 

Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Justificativa e Problematização 

 

 

O ensino de ciências é por vezes dito desinteressante e sem conexão com a 

realidade. Várias pesquisas já publicadas apontam que o ensino de Física é abordado de maneira 

a limitar-se a simples comprovação de fórmulas matemáticas, através da resolução de situações-

problema abstrata; isso faz com que os estudantes manifestem desinteresse em estudá-la. O 

distanciamento entre a realidade vivida pelos alunos e aquilo que é ensinado nas escolas é 

gritante e salta aos olhos, em particular, no ensino de física. No que diz respeito à cinemática, 

por exemplo, pode-se citar essa interessante reflexão:  

 

Gradativamente, a cinemática tem ocupado um lugar cada vez mais modesto no 

currículo de física no Ensino Médio. A desilusão de professores e alunos com a 

cinemática se deve, pelo menos em parte, a forma como seus conceitos são 

tradicionalmente apresentados: distantes da realidade e exageradamente 

matematizados. De fato, o distanciamento dos conteúdos de física da realidade dos 

educandos, somados aos excessos matemáticos têm prejudicado a capacidade de 

raciocínio dos alunos e contribuído para a formação de uma imagem errônea da Física, 

de que esta é um acúmulo de fórmulas a serem decoradas e aplicadas em situações 

evidentemente artificiais. (SOUZA, p.1, 2011). 

 

  

Soma-se a este cenário, a deficiência matemática que os estudantes herdam do 

Ensino Fundamental e que, ao chegarem ao nível médio, ficam ainda mais evidentes quando 

submetidos aos conteúdos dos currículos de Física.  

Neste trabalho, será enfatizado o estudo da Eletrostática¸ que é a parte da 

Eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, em estado de repouso. Para 

tanto, faremos o uso do aplicativo ‘Eletricidade Magnetismo’ como ferramenta para realização 

de experimentos virtuais sobre os processos de eletrização, e do aplicativo Simulado de Física 

para a realização de atividades relacionadas aos temas estudados. Os apps utilizados são 

disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais podendo ser utilizados pelo professor de física para 

a exposição em sala de aula. 

A Eletrostática que apresenta em seu conjunto de assunto os processos de 

eletrização, como atrito, contato e indução, por exemplo, é um dos muitos conteúdos 

apresentados pela disciplina de física ao longo do Ensino Médio, sendo mais precisamente 

abordada no Terceiro Ano deste nível.  

Ao considerarmos o primeiro contato dos estudantes com esta área da Ciência é 

imprescindível que este seja atraente e motivador, afinal este assunto será fundamental para a 
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compreensão de uma parte significativa da Eletrodinâmica1, uma vez que estes processos 

compõem a base do estudo da Eletricidade. Nesta perspectiva, vários professores planejam e 

executam metodologias inovadoras que visam à melhoria do ensino dos processos de 

eletrização. Uma das metodologias corriqueiramente citadas em muitas pesquisas é a utilização 

de tecnologias digitais, com predominância ao uso do computador, contudo o desenvolvimento 

tecnológico dos últimos tempos abre espaço para a utilização de outras ferramentas que podem 

auxiliar o trabalho do professor, a citar os tablets e mais recentemente os smartphones. 

O avanço das tecnologias móveis, o crescimento das aplicações criadas para os mais 

diversos fins e o aumento de usuários com acesso à rede viabilizam o surgimento de uma 

sociedade ainda mais informatizada e familiarizada com equipamentos e programas digitais. 

Atualmente, a notória expansão das tecnologias móveis, em especial os smartphones, vem 

facilitando o acesso à informação. Além da portabilidade, o custo relativamente baixo de 

smartphones faz crescer a cada ano o número de usuários em todos os níveis econômicos da 

sociedade. Assim, é natural que estes equipamentos façam parte dos ambientes de convívio 

social como a escola.  

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem fio (TIMs) tem 

aumentado os desafios da realidade escolar. Neste contexto, os educadores precisam se adequar 

às realidades desenhadas pelas TIMs. Entre as TIMs temos o Smartphone, um aparelho popular, 

com aplicativos que podem vir a ser utilizados em sala de aula como recurso pedagógico. Neste 

contexto, professores e alunos estão imersos em um universo de novas possibilidades, cabendo 

ao docente a incumbência de criar novas estratégias que permitam o uso do smartphone bem 

como de seus aplicativos como ferramenta didático-metodológica. 

Os motivos que levaram ao desenvolvimento desta pesquisa residem na necessidade 

de análise do ensino de física a partir da possibilidade de utilização de aplicativos de 

smartphones no âmbito de uma proposta que visa aproximar conceitos de física ao cotidiano do 

estudante.  

Compreende-se que é relevante para a comunidade científica, bem como para a 

sociedade em geral a discussão em torno do aprendizado de ciências, em especial de Física, nas 

escolas de ensino básico a partir da utilização de aplicativos de celular como instrumentos 

facilitadores da aprendizagem dos educandos. Isto por duas razões principais: a primeira 

consiste na falta de interesse demonstrada pelos alunos quando se trata do estudo dos processos 

de eletrização, as pesquisas consideradas neste trabalho apontam que os estudantes 

                                                           
1Eletrodinâmica é a área da Física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. 
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compreenderem que a abordagem do assunto em sala de aula é excessivamente teórica, pouco 

prática e demasiadamente distante do seu cotidiano. A outra razão reside no fato da utilização 

do celular como ferramenta didático-metodológica que auxilie o trabalho docente na construção 

dos conceitos físicos de eletrização. 

Partindo do pressuposto exposto acima, a saber que um cidadão com um aparato de 

conhecimentos científicos o torna mais apto a tomar decisões sensatas num contexto 

profundamente marcado pela ciência como é o contexto hodierno, a escola oferece ao aluno, 

que posteriormente será um cidadão efetivo, elementos  que o possibilite essa atuação tão 

importante para o mundo globalizado. 

Desta forma, aplicativos de celular como o Eletricidade Magnetismo e 

Simulado de Física tornam-se mecanismos que, quando bem utilizados em sala de aula pelos 

professores da educação básica, aproximam teoria e prática, despertam o interesse pela ciência 

mediante uma abordagem tecnológica. A motivação pela utilização de tecnologias digitais que 

podem e devem ser aproveitadas pelos docentes configura-se em uma estratégia poderosa no 

avanço do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Além disso, a utilização dos 

aparelhos móveis não limita-se ao espaço físico ou ao tempo da instituição de ensino. 

Estudantes e professores, podem ir além de suas limitações físicas e temporais com o uso das 

tecnologias móveis. 

Temos como motivo principal, por conseguinte, um pressuposto de grande 

importância para a compreensão do ensino de ciências e frente às exigências que, por um lado, 

são estabelecidas pelo currículo, e que, por outro lado são exigências que se apresentam ao 

homem contemporâneo de um modo geral, pelo mundo imerso no todo formado pela 

preponderância da ciência enquanto atividade sobre a natureza, e enquanto discurso sobre o 

sentido do real. 

Desse modo, é necessário estabelecer as fronteiras das possibilidades reais do 

ensino de ciências, considerado como um processo complexo que exige uma análise que 

contemple  uma práxis, isto é, uma inerência entre a teoria e a prática construída sobre a ótica 

da utilização de aplicativos digitais como instrumentos pedagógicos para o ensino de física. 

Nossa pesquisa, portanto, pretende contribuir para o desenvolvimento desta análise. 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino de ciências vem 

sendo amplamente discutido. A aplicação destas tecnologias como ferramenta de ensino abre 

um campo fértil para a exploração desta temática na área da educação escolar. Apesar das 

possibilidades, neste trabalho pretende-se explorar a vertente didático-metodológica, para tanto 

faremos uso dos aplicativos ELETRICIDADE MAGETISMO e SIMULADO DE FÍSICA. 
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 O primeiro apresenta elementos gráficos que auxiliam a compreensão dos 

processos de eletrização e é composto por um conjunto de experimentos virtuais. Estes 

experimentos são bastante conhecidos e realizados em laboratórios de ensino médio para a 

exposição do conteúdo de eletrização. Esta aplicação é uma alternativa viável para as escolas 

que não possuem os espaços físicos para a realização dos experimentos. Podemos classificá-lo 

como uma espécie de simulador digital, que pode ser utilizado na ausência de espaço físico 

apropriado. No app podemos simular experimentos simples, que ajudam na compreensão da 

eletrização por atrito, contato e indução. Nesta aplicação, o professor pode inserir textos que 

complementem o conteúdo já existente no app para auxiliar sua explicação e exposição do 

conteúdo. O aplicativo é capaz de gerar um arquivo digital, que pode ser compartilhado via 

bluetooth2 com os demais estudantes. Assim, o professor pode planejar sua aula e apresentá-la 

a seus alunos da maneira que achar mais apropriado, inserindo inclusive questionários em 

formato PDF. Além de todos estes recursos, o app apresenta animações gráficas muito 

interessantes e de alta qualidade; outro ponto positivo é a facilidade de manuseio dos seus 

recursos. Professores que, eventualmente, tenham dificuldade no manuseio da tecnologia, 

podem utilizar o produto educacional deste trabalho como guia para suas práticas.  

Já o segundo aplicativo tem como principal função a realização de exames. Nele o 

professor e o aluno podem selecionar o conteúdo que pretendem testar seus conhecimentos. 

Como parte da produção humana, a Eletrostática deve ser compreendida como fruto 

de um processo de construção e colaboração de esforços ao longo da história da humanidade e 

que o estudante faz parte deste processo. Assim, cabe ao professor a missão de relacionar este 

conteúdo com o cotidiano. Para tanto, é necessário exemplificar e criar modelos que permitam 

ao aluno conectar o conteúdo de sala de aula com sua vida diária. Assim, o campo metodológico 

ganha espaço e gera oportunidades para inovações no ensino.  

Apesar da necessidade de mudanças no ensino, há muita resistência ao uso de 

metodologias inovadoras, a citar os celulares, como ferramenta de ensino dos conteúdos 

escolares. Tal resistência, muitas vezes, está ligada à falta de habilidade dos professores com 

as novas tecnologias. Como consequência, muitos professores relutam em utilizar o celular 

como ferramenta de trabalho por acharem que estes aparelhos têm mais a colaborar com o mau 

andamento da aula do que com a possibilidade de um aprendizado diferenciado. 

                                                           
2Bluetooth é o nome de uma tecnologia de comunicação sem fios (wireless) que interliga e permite a transmissão 

de dados entre computadores, telefones celulares, câmeras digitais e outros dispositivos através de ondas de rádio. 

Disponível em: https://www.significados.com.br/bluetooth/> Acesso em 13 de Julho de 2018. 

https://www.significados.com.br/bluetooth/
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O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino de ciências vem 

sendo amplamente discutido. A aplicação destas tecnologias como ferramenta de ensino abre 

um campo fértil para a exploração desta temática na área da educação escolar. Apesar das 

possibilidades, neste trabalho pretende-se explorar a vertente didático-metodológica. Para 

tanto, faremos uso dos aplicativos ELETRICIDADE MAGNETISMO e SIMULADO DE 

FISICA. 

Considerando as resistências ao uso de tecnologias digitais em sala de aula, em 

especial aos smartphones e seus apps, esta pesquisa pretende responder às seguintes questões: 

A utilização do aplicativo ELETRICIDADE MAGNETISMO como sugestão metodológica para 

o ensino dos processos de eletrização é uma boa alternativa ao professor de Física do Ensino 

Médio? O aplicativo ELETRICIDADE MAGNETISMO é uma boa alternativa para o ensino dos 

tipos de eletrização, a citar: atrito, contato e indução? O aplicativo ELETRICIDADE 

MAGNETISMO é uma boa alternativa para a composição de um laboratório digital de Física?  

 

1.2 Hipóteses e Objetivos 

 

 

Como hipóteses pressupõem-se que: 

• O uso dos aplicativos ELETRICIDADE MAGNETISMO e SIMULADO DE FÍSICA no 

ensino de Física podem representar uma alternativa ao trabalho docente, no âmbito de 

uma abordagem que busque aproximar teoria e prática em virtude do envolvimento do 

estudante com a construção do conhecimento ao manipular as aplicações. 

• A abordagem dos processos de eletrização em sala de aula é realizada sem uma aparente 

relação com o cotidiano. A utilização do aplicativo ELETRICIDADE MAGNETISMO 

pode auxiliar o professor na construção destes conceitos, a partir das simulações 

disponíveis no aplicativo. 

• Com o aplicativo SIMULADO DE FÍSICA o aluno poderá testar os conhecimentos 

aprendidos em sala de aula. 

 

Posto esse cenário, a pesquisa que ora se inicia tem por Objetivo Geral: 

• Analisar o uso dos aplicativos ELETRICIDADE MAGNETISMO e SIMULADO DE 

FÍSICA no ensino e aprendizagem dos processos de eletrização no 3º Ano do Ensino 

Médio. 
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De modo mais operacionalizado, a Produto possui os seguintes Objetivos Específicos: 

• Discutir os processos de eletrização baseado nas animações do aplicativo 

ELETRICIDADE MAGNETISMO de forma a contemplar o conteúdo do livro didático.  

• Utilizar o aplicativo SIMULADO DE FÍSICA e os exercícios como forma de colaborar 

para a fixação dos conteúdos por meio de sua resolução. 

• Promover a participação do aluno na construção do conhecimento através do uso do 

celular. 

• Atualizar o debate em torno da utilização de novas tecnologias no ensino de física a fim 

de superar as resistências ao uso de celulares como ferramenta didática. 
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2 ENSINO DE FÍSICA: UM HISTÓRICO 

 

 

Os limites entre as ciências, suas particularidades e campos de ação foram moldados 

ao longo do século XIX, portanto antes deste período, no Brasil, não existia um conjunto de 

critérios que diferenciasse o ensino de ciências em suas áreas específicas. A Física, Química, 

Matemática e Biologia eram estudadas de forma unificada. No Brasil este fato perdurou por 

todo o período colonial, o ensino ficou caracterizado pelo uso dos métodos jesuíticos, baseado 

em um currículo religioso e das humanidades. Poucas foram as contribuições deste momento 

histórico para o desenvolvimento do ensino de Física, bem como para o conhecimento científico 

como um todo. Neste capítulo, pretendemos realizar um levantamento histórico sobre a Física 

desde o período colonial até décadas mais recentes a fim de compreendermos como esta ciência 

se estabeleceu em nosso país.  

Iniciamos nosso percurso no período colonial que se estende de 1500 até 1808. Vale 

ressaltar que este texto tem por base a pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos, teses 

e revistas publicadas pela Sociedade Brasileira de Física. Durante esta pesquisa ficou claro, 

principalmente neste primeiro momento, que não houve uma preocupação por parte dos autores 

pesquisados em explicar quais interesses motivavam os cientistas da época a estudar os 

fenômenos físicos. No entanto, é evidente a intenção por parte dos autores em organizar 

cronologicamente ações de pesquisa isoladas, desenvolvidas por personalidades ligadas à 

ciência no período supracitado, que na totalidade não apresentavam interesses investigativos de 

teor social ou político. 

Nessa época a ciência brasileira não apresentava delimitações entre as áreas 

específicas. O que se estudava se assemelhava a medicina, a astronomia e a outras áreas da 

ciência. Apesar dessa dificuldade de diferenciar a Física da Filosofia Natural, a produção 

científica desse período, mesmo baixa, não pode ser desprezada. 

Pesquisas no campo do ensino de física dão conta de que os primeiros trabalhos na 

área da Física foram de cunho meteorológico e astronômico. Estes trabalhos teriam sido 

desenvolvidos por George Marcgrave, por volta de 1700, em um observatório construído em 

Olinda, no período da ocupação holandesa no Nordeste. Os resultados dessas pesquisas foram 

publicados em obras de autores da época. Os trabalhos de Marcgrave podem ter sido os 

pioneiros no Brasil nestas áreas.  

Em 1709 a figura de Bartolomeu de Gusmão ganha importância e é citado por 

alguns autores por ter feito um balão subir por aproximadamente quatro metros utilizando ar 
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quente. Essa demonstração foi realizada para membros da corte portuguesa o que rendeu 

inclusive uma carta ao Vaticano relatando as práticas de Gusmão, fato que lhe rendeu 

reconhecimento e que o fez ser defendido por autores importantes do período, como o primeiro 

físico experimental brasileiro.  

Figura 1: Bartolomeu de Gusmão apresenta os seus protótipos à corte de D. João V. 

 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_de_Gusm%C3%A3o#/media/File:Bartolomeu_de_Gusmao_pr

esenting_his_invention_to_the_Court_of_John_V.PNG 

 

Do descobrimento à chegada da família real ao Brasil, em 1808, são pouquíssimos 

os registros que apontem na direção do desenvolvimento da ciência, em particular da Física em 

nosso país. Contudo, também não é apontado por autores os motivos políticos pelos quais a 

Coroa Portuguesa não intensificou nesse período o interesse pelo desenvolvimento científico 

de sua colônia. Alguns autores indicam que Portugal apresentava notório atraso nas questões 

de desenvolvimento científico quando comparado a outras nações europeias da época, e que 

isto pode ter sido herdado pela nova colônia. 

O que é consenso entre vários autores é que a Coroa Lusitana representou um 

entrave para o progresso da ciência no período colonial, principalmente após a reforma 

pombalina que recebeu esse nome, pois o então Marques de Pombal retirou os jesuítas do 

cenário educacional, acreditando que a educação deveria servir apenas aos interesses civis e 

políticos de Portugal. Porém, o que foi visto desse momento em diante foi uma verdadeira 

desorganização do sistema educacional que já era frágil. Esse fato se agravou, pois com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_V_de_Portugal
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retirada dos jesuítas da colônia, em 1759, restaram profundas deficiências principalmente na 

questão de docência.  

 

Embora se propusesse ao estudo de ciência pura e ciência aplicada, congregando no 

mesmo grêmio os que pretendiam dedicar-se a Física, à Química e à História Natural, 

a Academia Científica, precursora da Academia Nacional de Medicina e da Academia 

Brasileira de Ciências não encontrou na variedade de seus objetivos nem na amplitude 

de seu plano de ação elementos suficientes para assegurar a continuidade de sua 

existência e seus progressos e não conseguiu exercer nenhuma influência na evolução 

do pensamento científico, nem contribuir para uma cristalização no ensino de Física. 

(ALMEIDA JÚNIOR, 1979, p. 49). 

 

Havia poucos professores, os quais não eram suficientes para suprir a demanda de 

estudantes existentes, ficando o ensino nesse período ainda mais restrito, um contingente muito 

pequeno podia ter acesso ao estudo. Contudo vale ressaltar que não há afirmações concretas 

sobre os motivos que levaram a essa postura por parte da coroa portuguesa. 

Após os experimentos de Gusmão, que passou a ser conhecido como “padre 

voador” imprime-se um novo fôlego às iniciativas de desenvolvimento da ciência no Brasil.  

Surgiram as primeiras aulas experimentais conduzidas nos seminários em Olinda, 

motivadas pelas realizações de Gusmão, sob o comando do Bispo Azeredo Coutinho. Este 

último personagem, a exceção de seus contemporâneos, que não se preocuparam em criar 

escolas para ensinar aos jovens seus conhecimentos que haviam adquirido ao longo dos anos 

de seus estudos, foi o fundador em 1800 do Seminário de Olinda. Neste Seminário, aulas 

práticas de Física eram conduzidas, dentre as várias outras disciplinas, a mesma fazia parte do 

seu programa de estudos experimentais.  

O desenvolvimento científico do nosso País começa a dar seus primeiros passos 

mais firmemente com a chegada de D. João VI e de sua Corte ao Brasil em 1809, a intenção era 

tornar o Rio de Janeiro a capital da Coroa Portuguesa.  

Com a criação da Imprensa Régia por D. João VI foram publicadas as primeiras 

obras em território nacional, o que de certa maneira impulsionou a produção intelectual na 

época. Paralelamente, surgem as primeiras academias militares e escolas médicas, ampliando o 

campo de ação superior e fomentando a necessidade da coroa portuguesa em formar 

engenheiros e médicos, em sua maioria filhos da corte portuguesa. No entanto, esta iniciativa 

não foi suficiente para o progresso da ciência, em especial da Física, pois tanto nas academias 

militares como nas escolas de medicina não haviam muitas aulas destinadas ao estudo desta 

área do conhecimento e mesmo quando haviam estavam ligadas ao ofício, não apresentavam o 
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caráter investigativo próprio da ciência. Em seu texto “Evolução do ensino de Física no Brasil”, 

o Professor da Faculdade de Educação (USP), João Batista de Almeida Júnior afirma: 

 

Todas essas reformas empreendidas por D. João VI não foram suficientes para 

operarem transformações profundas na mentalidade científica do país. Veja-se por 

exemplo o projeto de José Bonifácio de 9 de outubro de 1821, vetado pelas cortes, 

sugeria-lhes entre outras medidas, “as de reorganização do ensino secundário e 

superior e a criação de uma Universidade em São Paulo, com uma faculdade de 

Filosofia, em que as ciências Físicas Naturais e as matemáticas puras e aplicadas 

começariam a fazer parte obrigatória do plano de estudo na vida do Ensino Nacional. 

(ALMEIDA JÚNIOR, 1979, p. 50). 

 

Em 1858, a Academia Militar foi convertida em escola central e introduzida ao seu 

modelo de ensino o estudo de ciências e matemática. Já em 1874, com o apoio do novo monarca 

D. Pedro II, conhecido por ser um entusiasta das ciências, a escola central foi transformada em 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro. D. Pedro II propôs ainda a criação do Ministério da 

Instrução em uma de suas últimas falas no trono em 3 de maio de 1889. Nas palavras de Cleci 

Werner e Álvaro Becker:  

 
Esse período caracteriza-se pela desvinculação entre o Estado e a Igreja, conforme 

defendia Rui Barbosa e, ao mesmo tempo, sofre fortes influências da escola 

positivista, principalmente através do Ministro da Instrução, Benjamin Constant. A 

influência dos positivistas era tal que, em 1890, foi incluído na educação básica 

brasileira o conteúdo de Ciências Fundamentais (Matemática, Astronomia, Física, 

Química, Biologia e Sociologia) conforme apregoado pelos defensores do 

Positivismo, como Augusto Comte. (ROSA e ROSA, 2012.p.3). 

 

Um novo cenário para o progresso da ciência parecia evidente. Com a Proclamação 

da República, o crescimento econômico e mudanças sociais profundas, a educação brasileira 

deveria ser conduzida com outros olhos na direção de novos horizontes, com vistas à dinâmica 

do período e a necessidade de se atender as novas demandas do país. 

O período republicano, marcado por acontecimentos tais como a abolição da 

escravatura, o aumento da entrada de emigrantes no país, a recente instalação de um novo 

regime político e o eminente surto de crescimento industrial não provocaram, por sua vez, pelo 

menos até 1918, impactos significativos no sistema educacional persistindo a mentalidade do 

período colonial e imperial. Este panorama levou o ministro da instrução Benjamim Constant 

a promover a primeira reforma educacional em 1890, através do decreto nº 891 de 8 de 

novembro. Em sua proposta para o ensino médio, o então ministro, sugeriu um regime 

enciclopédico dividido em sete anos onde era contemplado além do estudo clássico o ensino de 

ciências. Atendo-nos ao estudo da física, de acordo com a proposta de Benjamim Constante, 

segundo Almeida Júnior: 
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TABELA 1: Conteúdos de Física abordados na reforma de Benjamin Constant 

4º ANO 1º PERÍODO: Mecânica Geral (limitada as teorias gerais do equilíbrio e 

movimento dos sólidos invariáveis e procedimentos das noções rigorosamente 

indispensáveis do cálculo das variações). 

2º PERÍODO: Astronomia (precedida de Trigonometria Esférica), Geometria 

Celeste e noções sucintas de Mecânica Celeste (Gravitação Universal).  

5º ANO Física Geral e Química Geral. 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Mesmo com a delimitação de períodos para o ensino de física, dentro da proposta 

de Benjamin, várias críticas foram feitas a este modelo. Uma das críticas recorrentes a esta 

proposta de organização curricular consistia no ensino exageradamente matematizado, exigindo 

dos estudantes um alto grau de abstração no tratamento do cálculo integral e diferencial que 

muitos alunos não possuíam, em detrimento do uso de práticas experimentais, que quando 

haviam eram suprimidas em virtude da necessidade de conclusão do conteúdo teórico.  

 

Todas as reformas do ensino secundário, no primeiro período republicano, mostraram 

grande hesitação além de absoluta falta de espírito de continuidade no estudo e nas 

soluções nos problemas fundamentais de organização educacional, quando não 

ofereciam diretrizes e quadros esquemáticos excessivamente rígidos que cerceavam a 

liberdade das escolas organizarem seus laboratórios e desenvolverem seus próprios 

métodos. A educação ilusoriamente científica de inspiração comteana ficou longe de 

se realizar uma legítima formação de cientistas por meio de profundos estudos das 

ciências exatas, sem detrimento de parte experimental, que é a própria 

instrumentalização dessas ciências.  (ALMEIDA JÚNIOR, 1979, p. 59). 

 

Algumas décadas depois, em 1916, a criação da Academia Brasileira de Ciências 

contribuiu de maneira decisiva para o desenvolvimento da Física. Apesar destes avanços 

pontuais, faltava ainda ao país o início da pesquisa pura e aplicada. Contudo, isso só seria 

possível alguns anos mais tarde com a criação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. 

Alguns anos após a criação da república, a urgência por uma educação de qualidade passou a 

ser tema de preocupação social. Na década de 20, mais precisamente em 1924, cria-se a 

Associação Brasileira de Educação (ABE), que atuou na condução de debates em torno da 

educação no país, que culminaram na criação de importantes documentos da época. Dentre eles 

podemos citar o Manifesto dos Pioneiros e a Constituição de 1934 que surgiram nesse espaço 

de debates.  

Alguns nomes importantes da Física se instalaram no país num período em que o 

mundo testemunhava a Primeira Guerra Mundial. Personalidades que deram início a pesquisas 
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e ampliaram o conhecimento físico em nosso território. Dentre eles, podemos destacar Gleb 

Wataghin que criou o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, 

FFCL-USP, em São Paulo e Bernhard Gross que, no Rio de Janeiro, desenvolvia pesquisas na 

área de Física dos Sólidos. Personagens que certamente contribuíram para a produção do 

conhecimento físico no Brasil e ainda para a remodelagem do ensino superior, e que sofriam 

com as fortes pressões exercidas pela progressiva expansão do sistema industrial e a 

necessidade de formação de mão de obra capacitada aos novos postos de trabalho.  

Figura 2: GlebWataghin 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gleb_Wataghin (acesso em 21 de Abril 2017) 

 

Outro físico de destaque nesse cenário é Theodoro Ramos. Seu papel merece 

atenção nesse contexto que perpassa por contribuições individuais, mas que no todo 

representam a história da Física no Brasil. Theodoro, jovem engenheiro de apenas 28 anos, foi 

o primeiro brasileiro a registrar pesquisas sobre a Relatividade Geral e a Teoria Quântica no 

Brasil, mais precisamente em 1923, temas complexos e que estavam em seu auge no mundo. 

Deu contribuições valiosas para o progresso da ciência em nosso país, além de ter sido o 

primeiro diretor da Faculdade de Ciências Filosofia e Letras de São Paulo (USP), criada em 

1934. 

Os anos 40 foram de grande importância para a consolidação da Física no Brasil. 

No Rio de Janeiro, um grupo de pioneiros tais como Gross e Joaquim Costa Ribeiro e jovens 

como Elisa Frota Pessoa e Leite Lopes ligados à Universidade de Filosofia do Brasil, viabilizam 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gleb_Wataghin
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o retorno de César Lattes ao Brasil. Cassio Leite e Antonio Augusto, em seu artigo História e 

Historiografia da Física no Brasil, afirmam que: 

 
Há um consenso entre os autores analisados neste trabalho que o 

resultado de maior repercussão para a física brasileira foram os obtidos por César 

Lattes em Bristol (Inglaterra) e em Berkeley (Estados Unidos). Em 1947, a equipe do 

Laboratório H. H. Wills, da Universidade de Bristol, da qual participava Lattes, 

detectou, entre as partículas geradas pelo choque de raios cósmicos contra moléculas 

atmosféricas, o chamado mésonpi (ou píon), usando a técnica de emulsões nucleares 

(tipos especiais de fotografias empregadas na física nuclear). (VIEIRA E VIDEIRA, 

2007.p.16) 

 

De fato, a figura de César Lattes contribuiu para o estudo da Física de partículas 

ganhando notoriedade nos Estados Unidos através das publicações da Universidade da 

California e por agências de notícias. No Brasil, a notícia da descoberta de Lattes fortaleceu a 

comunidade científica da época. Após sua recém descoberta do méson, já em território nacional, 

Lattes contribui para a fundação, em 1949, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas com o 

apoio do Almirante Álvaro Alberto.  

Figura 3: César Lattes 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cesar_Lattes (Acesso em 21 de Abril 2017) 

 

O respaldo de nomes como Lattes, Álvaro Alberto e ainda Jayme Tiomno fez com 

que a Física ganhasse destaque no cenário científico brasileiro. Estas personalidades foram 

fundamentais ainda para a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, que apesar de 

dispor de poucos recursos, conseguiu desempenhar seu papel além das expectativas esperadas 

ao apoiar os programas de formação de pessoal. Descentralizando os recursos para as pesquisas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cesar_Lattes
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e incentivando pesquisadores, o CNPq deu os passos iniciais para que a Física brasileira pudesse 

expandir a nível nacional e ser reconhecida também internacionalmente. 

 
Com o CNPq passou a haver a concessão de bolsas de estudo de 

aperfeiçoamento e doutorado; de auxílios para a contratação de pessoal técnico ou 

auxiliar e para a compra de equipamentos; na organização de cursos, etc. Esse novo 

cenário, sem dúvida, foi fundamental para que, nessa fase inicial, se estabelecesse um 

ambiente de estabilidade para a pesquisa no Brasil. (VIEIRA e VIDEIRA, 2017. p.18). 

 

De fato os anos de 1940 foram de grande importância para a consolidação da Física 

no Brasil. Além de César Lattes, outro físico, José Leite Lopes da mesma geração e amigo de 

Lattes ajudou na consolidação dessa ciência.  

 

Figura 4: José Leite Lopes 

 
http://www.canalciencia.ibict.br/notaveis/jose_leite_lopes.html 

José Leite Lopes nasceu em 1918, formou-se em Química motivado pela 

possibilidade de trabalhar nos engenhos de açúcar da época. Contudo, durante seus estudos em 

Pernambuco conheceu o professor Luiz Freire, seu professor de Física durante a faculdade. 

Após a conclusão de seu curso de Química e influenciado por Freire, Leite Lopes mudou-se 

para o Rio de Janeiro e iniciou o curso de Física na Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, 

atual UFRJ. Fez doutorado em Princeton, e sua área de pesquisa era a Física de Partículas, 

participando assim da previsão da partícula bóson Z0, em 1958 e que viria a ser identificada 

experimentalmente em 1980. Trabalhou com Richard Feynman e Robert Oppenheimer, entre 

outros grandes nomes da Física. Juntamente com alguns colegas Leite Lopes, fundou em 1949 

o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), do qual foi diretor duas vezes, nas décadas de 

http://www.canalciencia.ibict.br/notaveis/jose_leite_lopes.html
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60 e 80, respectivamente. Além de contribuir para a criação da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As 

contribuições de Leite Lopes no campo da pesquisa e seus esforços para o desenvolvimento das 

ciências em nosso país foram de fundamental importância para o progresso da Física. 

Nos anos 50 foi criada a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior (CAPES). Atualmente, a CAPES possui um programa exemplar de avaliação de 

cursos de nível superior que busca garantir a qualidade da formação dos profissionais. 

A instalação dos dois primeiros aceleradores no Brasil e a consequente ampliação 

da pesquisa experimental pela Universidade de São Paulo, em 1950, provocou um aumento no 

número de físicos formados, contudo a grande maioria nas áreas de física de partículas 

elementares e física nuclear. Outras áreas como a física dos sólidos e a da matéria condensada 

só vieram tomar maiores proporções muitos anos depois. Neste período: 

 

Em 1950, um Bétatron, capaz de acelerar elétrons a energias de 22 MeV foi instalado 

em São Paulo sob a direção de Damy. Essa máquina foi empregada para estudar as 

interações de radiações eletromagnéticas com o núcleo atômico. Quatro anos depois, 

iniciou-se a montagem e a instalação de outra máquina, um gerador Van der Graaf 

(prótons, 3,5 MeV), agora sob a supervisão de Oscar Sala. Um dos principais 

resultados da introdução dessas máquinas foi a formação, em torno delas, de grupos 

de físicos experimentais em São Paulo. (VIEIRA e VIDEIRA, 2017. p.19). 

 

Em 1960, dois fatos marcantes impulsionaram o aumento do número de 

profissionais formados em física no Brasil. A criação da FUNTEC e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico que passaram a realizar investimentos em programas de pós-

graduação e em pesquisa em física. Além disso, recursos foram destinados para a revitalização 

de laboratórios de Física nas Universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi nessa época 

que surgiram os primeiros programas de pós-graduação em Física do Brasil. Ainda nos anos 

60, outro acontecimento mudou os rumos do Ensino de Física no País. Iniciava-se nesse período 

um programa denominado Physical Science Study Committee (PSSC), que teve sua origem nos 

Estados Unidos em virtude da inquietude dos professores norte-americanos com os baixos 

rendimentos dos estudantes no aprendizado da Física, no Brasil observou-se a mesma tendência. 

A preocupação com o desempenho dos estudantes passou a ser tema de pesquisas, simpósios e 

encontros para a melhoria da qualidade do ensino de Física. Cleci Werner e Álvaro Becker 

afirmam que: 

 

Desde essa época, o ensino de Física vem se apresentando como um campo promissor 

de pesquisa, cujos aportes teóricos têm estado associados a diferentes campos do saber 



34 
 

(filosofia, psicologia cognitiva, epistemologia, etc.). Entretanto, a problemática 

persiste, embora a tese defendida nos anos setenta tenha sofrido alterações trazendo 

novos olhares para a valorização do ensino dessa disciplina na educação básica. O 

tema continua tão atual quanto pertinente para aqueles que buscam a qualificação 

deste ensino. (ROSA e ROSA, 2012, p.2). 

 

No mesmo período, a Sociedade Brasileira de Física (SBF), fundada em 1966, 

começa a realizar os primeiros encontros nacionais da área; o primeiro foi o Simpósio Nacional 

de Ensino de Física em 1970. Além destes, outra contribuição importantíssima da SBF e de 

maior longevidade foi a criação da Revista Brasileira de Física, em 1971, que em 1992 passou 

a ser chamada de Brazilian Journal of Physics, sendo qualificada com Qualis B2 pela CAPES. 

A partir de então uma série de outros eventos ditaram o ritmo das produções científicas em 

física nos anos posteriores, a citar a Primeira Reunião de trabalhos sobre Física Nuclear em 

1978.  

A partir da década de 1970, foram grandes os esforços empregados por algumas 

universidades do país para que o Ensino de Ciências viesse a ter garantido seu espaço para o 

debate a nível acadêmico, em torno de propostas que visassem a melhoria do ensino em todos 

os níveis. Apesar do primeiro curso de pós-graduação do Brasil ser iniciado em 1961 foi a partir 

da década de 70, com o apoio da CAPES, que se iniciaram com maior amplitude de ofertas os 

programas de pós-graduação em Física no país. 

Gráfico 1: Programas de Pós-Graduação 

 
Fonte: Schulz 2005 

 

O gráfico 1 apresenta a crescente ampliação do número de programas de pós-

graduação em Física ao longo dos anos, bem como sua distribuição geográfica. Vale ressaltar 

que a partir da década de 60 houve a formação de vários grupos de incentivo à Física 

distribuídos por várias regiões do Brasil saindo um pouco do eixo Rio de Janeiro- São Paulo.   
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Paralelamente ao aumento do número de mestres e doutores em física cresceu 

também o número de publicações científicas nas mais diversas áreas da Física. Este fenômeno 

pode ser visto no gráfico abaixo, que foi divulgado pelo professor Peter Schulz, da Unicamp, 

no qual é apresentado um panorama da produção científica da física nas últimas décadas. 

 

Gráfico 2: Autores Brasileiros 

 
Fonte: Schulz 2005 

 

Na década de 80, o ensino de física no Brasil passa a sofrer fortes influências de 

teorias cognitivistas de aprendizagem, fundamentadas especialmente nos trabalhos de Piaget, 

Ausubel, Bruner, Vygotsky, etc, voltadas especialmente para os enfoques epistemológico, 

psicológico, científico, histórico e social. Cresce nesse período o número de publicações 

relativas às práticas docentes em sala de aula, bem como sobre a formação do professor em 

serviço e a relevância do ensino de física nas escolas primárias. É recorrente os autores 

destacarem que nesta década houve uma preocupação especial no tratamento do ensino da física 

nas escolas públicas. Mais do que questões de cunho estritamente científico experimental, os 

anos 80 foram fundamentais para a expansão da física nas escolas públicas. 

Nos anos 90, muitas características da década anterior continuaram em evidência. 

A tendência ao tratamento do ensino de física mediante a utilização das teorias cognitivas 

perdurou também nesta década e nas seguintes. Muitos trabalhos acerca da alfabetização 

científica e a contribuição do ensino informal: mídia, museus, centros de ciências; enfoques 

históricos, epistemológicos e CTS e a situação da sala de aula marcaram o ritmo das produções 
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no tocante ao ensino da física. Congressos e revistas da área também deram importante 

contribuição para o debate em torno da temática. 

Outro marco importante foi a criação, em 1998, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) que tinham como objetivo nortear o trabalho das escolas e 

consequentemente de seus professores no tocante ao ensino das mais diversas áreas do 

conhecimento.  

 

Pretende-se, portanto, uma explicitação das habilidades básicas, das competências 

específicas que se espera sejam desenvolvidas pelos alunos em Biologia, Física, 

Química e Matemática nesse nível escolar, em decorrência do aprendizado dessas 

disciplinas e das tecnologias a elas relacionadas. (BRASIL, 1998. p.4). 

 

A criação dos PCN+ para o Ensino Médio, orientações educacionais 

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, enfatizaram ainda mais a forma como 

os conteúdos devem ser abordados em sala e para quais fins.  

O que se vê nas décadas seguintes é um progressivo aumento nas pesquisas sobre 

ensino de Física. A elevação do número de vagas em universidades e centros tecnológicos faz 

surgir um número cada vez maior de profissionais formados em Física, e que posteriormente, 

estarão assumindo as salas de aula. Cresce também o número de mestres e doutores bem como 

os investimentos para a manutenção de cursos de pós-graduação. Estas e outras iniciativas do 

Governo, principalmente na última década, além de revelar a preocupação com o 

desenvolvimento tecnológico e científico demonstram a valorização das ciências como parte 

necessária à formação integral do ser humano.   

 

 

2.1 O Ensino de Eletrostática no Ensino Médio: um diálogo com as pesquisas 

 

 

O processo de ensino e aprendizagem na disciplina de física é uma questão que vem 

sendo alvo de debate desde 1970 quando o Primeiro Simpósio Nacional de Ensino de Física 

(SNEF) reuniu inúmeros pesquisadores da área na cidade de São Paulo. Nestes 45 anos, esse 

tema vem ganhando destaque em eventos educacionais tanto no âmbito nacional quanto 

internacional (ALVES FILHO, 2000, p. 96). 

Faremos, a partir de agora o uso de algumas pesquisas no campo do Ensino de 

Física, em especial no tocante ao tratamento da eletricidade, com destaque aos processos de 

eletrização, com a finalidade de identificar como o processo de ensino e aprendizagem deste 

conteúdo específico vem sendo conduzido nas escolas.  
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Em eletrostática3 o estudante tem a oportunidade de compreender o princípio da 

atração e repulsão das cargas elétricas, bem como o princípio da conservação das cargas 

elétricas que pode ser assim enunciado: num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica 

das quantidades de cargas positivas e negativas é constante. (Ramalho, 1999, p.05). 

O estudo dos processos de eletrização, no terceiro ano do ensino médio, em geral é 

o primeiro contato do estudante com a Física nesta série. O aprendizado deste conteúdo bem 

como sua relação com o cotidiano é de fundamental importância, pois permite ao discente 

compreender um pouco mais sobre os fenômenos físicos relacionados ao comportamento das 

cargas elétricas e de objetos eletrizados. 

Em eletrostática, o estudante compreende as bases do funcionamento dos 

fenômenos elétricos, os conceitos de carga elétrica elementar, atração e repulsão elétrica, 

indução eletrostática, conservação de carga elétrica e quantização de carga, os processos de 

eletrização, bem como as grandezas físicas envolvidas. Quando este conhecimento é explorado 

através do uso de experimentos proporciona ao aluno uma visualização do fenômeno físico 

envolvido permitindo que este consiga relacionar o conteúdo do livro didático com a prática da 

aula experimental.  

 

Dessa forma, um dos principais objetivos das Atividades Didáticas baseadas em 

Experimentos elaboradas de maneira a serem implementadas em sala de aula é 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem, sendo este processo baseado na 

vivência de aspectos da investigação científica, fazendo com que os alunos assumam 

uma postura mais ativa, causando um maior interesse nas discussões previstas no 

decorrer da implementação da atividade, elaboração dos alunos, em conjunto das 

conclusões observadas, enfim uma reflexão mais aprofundada/elaborada do fato, 

fenômeno ou situação. (LUNARDI, p.01, 2010). 

 

Construir significado através de aulas práticas dos princípios elétricos que regem 

os fenômenos naturais é certamente uma atividade motivadora aos alunos das terceiras séries 

do ensino médio. Os conceitos, historicamente desenvolvidos pela engenhosidade da mente 

humana, ficam mais bem definidos através da exemplificação prática. Neste contexto, é de suma 

importância que os professores de ciências consigam desenvolver em seus educandos uma 

postura investigativa, os ajudando a despertar o interesse e a curiosidade para estudar ciências. 

Uma das formas de desenvolver esta postura investigativa é através da utilização de práticas 

experimentais; explicar um fenômeno natural, muitas vezes, não é tarefa fácil. Quando a 

explicação não consegue, por si mesma, ser clara o suficiente, o aprendizado em determinado 

                                                           
3 Eletrostática é a parte da Física que estuda as propriedades e a ação mútua das cargas elétricas em repouso em 

relação a um sistema inercial de referência. 
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conteúdo ficará prejudicado. Na tentativa de melhorar o entendimento sobre diversos 

fenômenos, professores de física investem suas energias na realização de práticas experimentais 

com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

 

de modo convergente a esse âmbito de preocupações, o uso de atividades 

experimentais como estratégia de ensino de Física tem sido apontado por professores 

e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades de 

aprender e de se ensinar Física de modo significativo e consistente (ARAUJO e ABIB, 

2003, p. 02). 

 

Autores como Amaral defendem que a utilização de práticas experimentais 

juntamente com outras práticas metodológicas é que vão ajudar significativamente na 

construção de conceitos científicos, bem como na motivação e interesse dos alunos para o 

estudo da ciência, em especial da física.  

 

ajudar a compreender as possibilidades e os limites do raciocínio e procedimento 

científico, bem como suas relações com outras formas de conhecimento; criar 

situações que agucem os conflitos cognitivos no aluno colocando em questão suas 

formas prévias de compreensão dos fenômenos estudados; representar, sempre que 

possível, uma extensão dos estudos ambientais quando se mostrarem esgotadas as 

possibilidades de compreensão de um fenômeno em suas manifestações naturais, 

constituindo-se em uma ponte entre o estudo ambiental e o conhecimento formal. 

(AMARAL, 1997, p. 14). 

 

Contudo para algumas realidades a possibilidade do trabalho experimental pode 

encontrar limitações estruturais. Algumas escolas podem ainda não possuir laboratórios de 

ciências ou mesmo equipamentos que permitam a abordagem do conteúdo de eletrostática sob 

o viés da prática laboratorial, porém podemos recorrer aos recursos tecnológicos como forma 

alternativa ao estudo dos processos de eletrização. Alguns softwares para computadores de 

mesa, MODELLUS4 por exemplo, disponíveis gratuitamente para download, podem auxiliar 

no estudo deste ramo da física. Ainda sob o ponto de vista das tecnologias, podemos considerar 

como alternativa ao trabalho docente o uso de smartphones e do aplicativo ELETRICIDADE 

MAGNETISMO como ferramenta didática para o estudo da eletrização por atrito, contato e 

indução, uma vez que este app é capaz de simular procedimentos laboratoriais com uma riqueza 

incrível de detalhes. 

                                                           
4 MODELLUS é um software bastante poderoso e atraente, destinado ao ensino-aprendizagem da Física e áreas 

afins. Não é necessário possuir conhecimentos de programação para poder usá-lo. Ele pode ser utilizado pelo 

professor como um ambiente para apresentar e ilustrar um determinado assunto. Disponível em: 

www.if.ufrgs.br/computador_ensino_fisica/modellus/modellusI_introducao.htm> Acesso em: 14 de Abril de 

2018. 

http://www.if.ufrgs.br/computador_ensino_fisica/modellus/modellusI_introducao.htm
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Nas pesquisas para o ensino de física é comum as citações de experimentos de baixo 

custo como alternativa para as escolas que não dispõem de laboratórios, bem como para 

sistemas de ensino que não possuem recursos suficientes para mantê-los. Para defender esta 

tese, Laburú  C.E et al sustenta-se em suas pesquisas, as quais demonstram cenários complexos 

e que tornam os experimentos de baixo custo, realmente práticas viáveis. Para Laburú  C.E et 

al: 

 

[...] Todavia, considerações ligadas a essa categoria justificam, muitas vezes, uma 

recalcitrância ao emprego de experimentos no ambiente escolar. Alguns aspectos de 

ordem funcional apontam dificuldades no uso de experimentos que dizem respeito, 

por exemplo, à necessidade de envolvimento de grandes equipamentos, ao imperativo 

dos laboratórios serem bem equipados, terem alto custo de aquisição e manutenção, 

serem obrigados a recorrer a assistentes especialistas, à necessidade de haver espaço 

próprio para realização de experimentos (WHITE,1996, p. 761), à inexistência de 

material para salas com grande número de alunos (TRUMPER, 2003), de não haver 

tempo suficiente para preparação dos experimentos, ao consumo de elevado tempo 

proporcionado pela atividade experimental e que poderia ser gasto com outras 

atividades didáticas que se imaginam mais efetivas para a aprendizagem, ao 

laboratório não estar sempre à disposição quando o professor precisa (TSAI, 2003, p. 

855), aos resultados experimentais não serem sempre confiáveis, etc. (LABURU C.E 

et al, p.170, 2008). 

 

O autor afirma ainda: 

 
O interesse dos desenvolvedores de equipamentos e experimentos de baixo custo é de 

resolver as dificuldades mencionadas. Para mostrar algumas soluções baseadas nessa 

proposta, podemos de pronto citar o baixo custo de manutenção, a reposição imediata 

e a facilidade de manuseio. Além de não apelar para desenvolver habilidades 

específicas de valor duvidoso, como dito, as destrezas manuais envolvidas com a 

construção dos equipamentos e realização operacional dos experimentos de baixo 

custo são planejadas para estar ao alcance de professores e alunos. Essa condição 

favorece a relação de ambos com os materiais, na medida em que não há dificuldades 

para trabalhar com eles. Do lado do professor, tem-se a segurança de trabalhar com 

equipamentos de seu completo domínio, tanto no que se refere à manipulação como à 

teorização envolvida com o mesmo. (LABURU C.E et al, p.170, 2008). 

 

Na proposta de experimento de Laburú C.E et al, o autor sugere que conceitos de 

eletrização, indução elétrica, ionização e, particularmente, o efeito de pontas seja trabalhado à 

luz da construção de um equipamento utilizando materiais alternativos. Tanto em sua 

construção quanto em sua utilização com fins didáticos o que se apresenta no trabalho dos 

autores é a motivação demonstrada pelos estudantes, aumento de concentração, o surgimento 

constante de questionamentos. Para os pesquisadores, estas demonstrações de curiosidade e 

envolvimento com o tema estudado são certamente requisitos importantes para o 

desenvolvimento de uma postura de pesquisadores por parte dos alunos.  
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Com as atividades experimentais, o aluno é motivado a não permanecer no mundo 

dos conceitos e fórmulas matemáticas ou das linguagens abstratas tendo a 

oportunidade de relacionar esses mundos com o mundo empírico. Compreende-se 

então que as atividades experimentais são enriquecedoras para os alunos, uma vez que 

estes têm a oportunidade de compreender os fenômenos naturais à sua volta por meio 

do exercício de práticas controladas, permitindo a construção de sentido do mundo 

abstrato e formal das linguagens. Essa ideia é o que se encontra, a propósito, no cerne 

da metodologia do material didático do Physical Science Study Committee, já citado 

anteriormente, que foi inclusive traduzido no Brasil. (SERÉ, 2003). 

 

Por outro lado, as atividades experimentais, como apresentadas pelos livros 

didáticos atuais – e utilizados pelos professores – nos quais são apresentadas sugestões de 

experimentos, com sequências de tarefas a serem realizadas pelos estudantes (desde a seleção 

dos materiais até os questionamentos que devem ser resolvidos) acabam definindo a prática, 

que a priori deveria configurar-se como uma situação reflexiva em uma atividade de fixação 

dos conteúdos. “A maneira clássica de utilizar o experimento é aquela em que o aluno não tem 

que discutir, ele aprende como se servir de um material, de um método; a manipular uma lei 

fazendo variar os parâmetros e a observar um fenômeno” (SERÉ et al., 2003, p. 31). Esta 

característica e a centralização da prática na figura do professor tornam as atividades 

experimentais pouco aproveitadas pelos estudantes. Em um contexto ideal seria necessário que 

cada aluno pudesse manusear seu próprio material para a realização do experimento. Contudo, 

muitas escolas não possuem espaço físico e quando possuem não dispõem de material suficiente 

para todos os alunos ou grupo de alunos.  

Nesta perspectiva, utilizar aplicativos ou simuladores virtuais de experimentos pode 

ser uma alternativa interessante e financeiramente viável para as escolas. Atualmente, existem 

inúmeras iniciativas de professores em todo o país que utilizam softwares para a demonstração 

de experimentos. Contudo, ainda não foram encontradas muitas destas práticas, quando se trata 

do uso de aplicativos móveis, muito embora esta possibilidade represente um campo fértil para 

a atuação do professor.   

Fica evidente nas pesquisas que as práticas experimentais são estratégias didáticas 

importantíssimas e que devem ser exploradas pelos professores na busca da construção dos 

conceitos físicos envolvidos em determinado fenômeno. Contudo, estas práticas não devem ser 

utilizadas como um exercício de conteúdos previamente vistos em sala de aula. Em primeiro 

plano, estas atividades experimentais precisam ser centradas na perspectiva das necessidades 

dos alunos; conhecer suas habilidades e ter o conhecimento prévio dos alunos é fundamental 

para que o professor possa planejar uma boa prática laboratorial. Em segundo lugar, as 

atividades experimentais, em laboratório ou não, devem acima de tudo ser espaços de interação 

e de troca de conhecimento entre os alunos e entre o professor e o aluno. 
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Autores como Silva (2011) apontam que no ensino médio, a eletrostática, salvo 

raras exceções, é tratada seguindo um padrão próprio dos livros didáticos, numa sequência em 

que praticamente não existe à disposição dos professores sugestões para as atividades 

experimentais e quando existem estas estão limitadas ao capítulo final dos livros. Destaca ainda, 

que este assunto não é abordado segundo o ponto de vista histórico, na perspectiva do 

desenvolvimento dos conceitos. Em seu trabalho, o autor defende a abordagem de temas 

relativos à eletrostática, baseado em argumentos históricos bem como na exposição de 

experimentos simples. Segundo Silva (2011): 

 

percebemos a importância de se compreender como se deram as descobertas 

científicas referentes às cargas em repouso, pois através de tal conhecimento histórico 

pode-se analisar os fenômenos em questão com um olhar mais crítico, já que além de 

estar sendo explicitada a teoria em questão, o mesmo é feito de forma a conscientizar 

de como se dá o processo científico, através de muito esforço, por vezes enfrentando 

limitações de recursos e materiais, outras tendo de repetir várias vezes a mesma 

experiência, alterando apenas alguns parâmetros, e outras vezes partindo de um 

trabalho já existente de outro cientista, aprofundando o conhecimento disseminado 

por este, ou alterando as conclusões a que o mesmo já tinha chegado; ou seja, dessa 

forma é desfeita a falsa ideia de que teorias científicas de alta relevância para o 

progresso da sociedade surgiram de uma ideia repentina de um gênio, sendo dessa 

forma já totalmente fundamentada. (SILVA, p.4, 2011). 

 

A construção sólida e detalhada dos conceitos físicos pode contribuir para a melhor 

compreensão da linguagem matemática, facilitando o entendimento do uso desta linguagem 

para justificar os fenômenos naturais que envolvem a eletrostática. Para que o estudante entenda 

Campo Elétrico ou Potencial Elétrico, por exemplo, é de suma importância que os conceitos 

fundantes da eletrostática tenham sido trabalhados anteriormente, bem como as bases 

matemáticas também. Desta forma, o conhecimento matemático é fundamental para a 

compreensão deste conteúdo, contudo esta abordagem matemática não deve ser vazia de 

significado. O estudante deve ser levado, gradativamente, ao desenvolvimento de um raciocínio 

abstrato, de forma gradual e organizada, partindo sempre de situações reais de sua vida 

cotidiana, evitando o distanciamento entre teoria e prática. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

 

O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de 

conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos 

alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia 

a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 

desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos 

concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a 

linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu significado físico 

efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado 
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ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do conhecimento 

através das competências adquiridas. (BRASIL, 1998. p.22). 

 

Apesar do rigor científico característico da física na obtenção de dados, na análise 

de resultados e na utilização de linguagem matemática para explicar modelos que reproduzem 

característica desse mundo, as pesquisas na área revelam que esses não devem ser os únicos 

objetivos da Física no Ensino Médio. Para José Carlos Nogueira: 

 

O ensino de Física deve dar subsídios para que os alunos possam compreender leis, 

conceitos, modelos e teorias que lhes permitam obter respostas satisfatórias a questões 

fundamentais para a harmonia entre ações do ser humano e o meio em que ele vive, 

como a disponibilidade de recursos naturais para determinadas práticas ou ainda a 

viabilidade de certas aplicações tecnológicas que coloquem em risco a 

sustentabilidade do meio ambiente, por exemplo. (NOGUEIRA, 2008. p.19). 

 

Neste contexto, o professor adquire papel fundamental no auxílio à formação de 

mentes reflexivas e questionadoras, éticos e com responsabilidade social para pensar o espaço 

em que vivem. São frequentes os argumentos usados por pesquisadores como Pietrocola, que 

sinaliza na mesma direção de Nogueira, mas ressalta que o ensino ainda está desvinculado do 

cotidiano do aluno.  

 

Os conteúdos da ciência, quando comparados àqueles presentes na vida cotidiana, 

apresentam uma série de barreiras para seu ensino: os conceitos nela presentes são por 

demais abstratos, mantendo uma relação indireta com situações presentes no 

cotidiano; estão relacionados às situações de observação que invariavelmente 

requerem equipamentos sofisticados, presentes apenas nos laboratórios; envolvem um 

estilo de raciocínio muito diferente daquele vulgarmente empregado pelas pessoas. 

Tais características permitem dimensionar o quão distante se encontra o mundo da 

ciência daquele do cidadão comum. (PIETROCOLA, 2002. p.89). 

 

É muito comum nas pesquisas em ensino de física, os autores destacarem que a 

abordagem matemática no tratamento desta disciplina é explorada com muito rigor deixando 

de lado, muitas vezes, a relação de seus conceitos com o cotidiano. Mais do que o rigor 

matemático e a abordagem excessiva em torno da resolução de problemas abstratos, voltados 

na sua grande maioria para vestibulares e que são demasiadamente explorados nos livros 

didáticos do Ensino Médio. Os conceitos físicos devem ser utilizados como instrumentos de 

compreensão do meio o qual o aluno está inserido. 

Esta postura puramente matematizada adotada pelas escolas particulares e que 

ganha espaço relevante também nas escolas públicas, em virtude de avaliações como o ENEM 

e o próprio vestibular, tem sido o contexto do ensino da física no nível médio. O caráter 

investigativo e questionador perde foco em detrimento ao aprimoramento de técnicas para a 
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resolução de problemas em avaliações para o ingresso nas universidades. Este fator acaba 

imprimindo ao processo de ensino-aprendizagem da Física uma característica mecânica 

marcada pela repetição de fórmulas e técnicas matemáticas utilizadas para a solução de 

problemas.  

Neste contexto é comum os estudantes classificarem as aulas da disciplina de Física 

como complexas, enfadonhas e sem conexão com a realidade, sendo este relato recorrente entre 

as pesquisas da área. Ainda sobre esta situação: 

 
Outra reclamação comum refere-se à falta de interesse por parte dos alunos pelo 

conteúdo ou se este aparece, o faz quase sempre associado a motivações extrínsecas 

do tipo “estudar para o vestibular”. A lista de reclamações é extensa. A enumeração 

das prováveis causas destas mazelas, também. Uma destas causas foi escolhida para 

o desenvolvimento deste trabalho, pelo seu caráter emblemático: o abuso do ensino 

repetitivo, envolvendo soluções de grande quantidade de problemas, aos quais o 

estudante frequentemente não associa nenhuma relevância. (CATELLI, MARTINS e 

SILVA, 2010. p.1). 

 

Em direção semelhante, professores acabam elencando alguns pontos que 

dificultam o aprendizado de Física, dentre os quais é frequente encontrarmos relatos acerca da 

dificuldade que os estudantes enfrentam com a matemática. “No ensino da Física, a linguagem 

matemática é muitas vezes considerada como a grande responsável pelo fracasso escolar. É 

comum professores alegarem que seus alunos não entendem Física devido à fragilidade de seus 

conhecimentos matemáticos” (Pietrocola, p.90.). Para muitos, uma boa base matemática nos 

anos que antecedem o ensino de Física é garantia de sucesso no aprendizado. Mesmo com a 

predominância dessa tendência em se estudar a física baseada na resolução de problemas é 

recorrente nas pesquisas da área o relato das dificuldades em matemática básica que os alunos, 

em especial no ensino médio, frequentemente apresentam. É comum ainda, alguns autores 

relacionarem esta dificuldade com os altos índices de evasão escolar. Como comentado por 

César: 

 

O problema em questão é excludente, pois contribui para a evasão escolar à 
medida que muitas das reprovações são causadas pelo desinteresse do aluno pelo 

estudo por compreender que o que a ele é ensinado em nada contribuirá para as suas 

futuras vivências. Assim, o estudo de Física é para a maioria dos alunos do ensino 

médio uma atividade insípida que tem como objetivo prioritário viabilizar a promoção 

à série seguinte e posteriormente ao ensino superior. (CÉSAR, 2014, p.23). 

 

Na pesquisa de Nogueira, o autor defende a existência de dois ramos no Ensino de 

Física: a Conceitual e a Matematizada. A primeira delas compreende o conjunto teórico de leis 

e conceitos fundamentais da natureza que explicam o funcionamento daquilo que está a nossa 
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volta. Para o autor supracitado, a utilização de fórmulas matemáticas não deve ser o cerne do 

ensino de física, não pelo menos, até que o estudante do ensino médio já tenha absorvido uma 

parte significativa dos conceitos o qual se propuseram estudar. Apenas então, o recurso 

matemático deve ser utilizado para dar maior firmeza às conclusões geradas pelo debate, 

discussão e confronto de ideias a qual a proposta conceitual de Ensino de Física se pré-dispõe. 

Com o objetivo de exemplificar o ensino conceitual da Física, Nogueira diz que: 

 

Como exemplo de aplicação dessa linha de pensamento sobre o ensino de Física 

podemos destacar os esforços feitos pelo GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino 

de Física) – fundado em 1984 e composto por professores universitários da USP e do 

ensino médio de escolas públicas do Estado de São Paulo – que procura tratar de 

conceitos de física abordando sua relação com os elementos vivenciais do aluno como 

ponto de partida para o professor formular os conceitos e elaborar os esquemas 

formais. O objetivo da GREF é conjugar o caráter prático e transformador com a 

exigência teórico-universalista da Física. (NOGUEIRA, 2008, p.19). 

 

Por outro lado, a física matematizada visa explicar os fenômenos naturais através 

de expressões matemáticas, fórmulas físicas que funcionariam como intérpretes daquilo que 

acontece no nosso cotidiano. Este tipo de metodologia baseia-se na mera transmissão de 

verdades matemáticas pré-estabelecidas, realizada pela maioria dos professores em salas de 

aula do ensino médio, resquícios de uma formação docente que se reflete nas práticas 

pedagógicas. Tais práticas estão baseadas na expectativa de absorção e reprodução destas 

verdades, através da resolução de situações problemas propostos nos livros didáticos do ensino 

médio. Este aspecto de reprodução de exercícios acaba levando o estudante a conclusões 

simplificadas da ciência, particularmente da Física, como algo já acabado. Uma ciência 

esvaziada de discussões. “A mera manipulação de equações prescindindo da reflexão sobre os 

fenômenos e da teoria física acaba por gerar nos alunos uma ideia pragmática sobre as ciências, 

esvaziada de discussões e argumentações mais elaboradas sobre o fenômeno”. (NOGUEIRA, 

2008, p.20). 

Ao direcionarmos nossa atenção para o ensino da cinemática, por exemplo, os 

autores são unânimes em apontar que esta área específica do conhecimento físico está 

intimamente ligada às representações matemáticas. Esta realidade não é uma particularidade 

apenas da cinemática, que no geral é vista no primeiro ano do ensino médio, é característica 

marcante também em conteúdos de física em todo este nível de ensino. Por este motivo, muitos 

professores acabam associando o fracasso estudantil às deficiências com os cálculos 

matemáticos. Com a eletrostática a realidade não é muito diferente, e a linguagem matemática 

acaba sendo um dos entraves à compreensão deste ramo da Física. No entanto, Pietrocola nos 
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apresenta uma reflexão interessante ao apontar que por serem interligadas matemática e física 

precisam caminhar juntas dentro de uma proposta de trabalho, do contrário estas serão vistas 

de forma dissociada, como se não houvesse relação entre os conceitos físicos e a linguagem 

matemática. 

 

Na Física, a relação com a Matemática é sintomática e se coloca como um quebra-

cabeça de difícil solução. Os professores de Física gostariam que seus alunos 

chegassem à sala de aula com os pré-requisitos matemáticos completos. Em 

contrapartida, os professores de Matemática não aceitam, com razão, que sua 

disciplina seja pensada apenas como instrumento para outras disciplinas, impondo 

uma programação que nem sempre se articula com aquela da Física. No primeiro ano, 

em particular, a Cinemática se apoia fortemente em conhecimentos sobre funções que 

são anteriores ou dados em paralelo a esta. Não é incomum que os professores se 

esmerem na interpretação física de problemas, chegando a esboçar soluções num 

formalismo matemático e digam: "daqui para frente é só matemática e a solução 

completa disto vocês já aprenderam na outra disciplina". (PIETROCOLA, 2002, 

p.91). 

 

Nota-se um certo alinhamento nas pesquisas de Nogueira e Pietrocola. Para o 

primeiro, o ensino matematizado da física deve ocorrer precedido de um debate em volta dos 

conceitos que fundamentam esta ciência. Para o segundo, física e matemática se completam e 

uma imprime significado à outra, não podendo se atribuir a nenhuma delas os créditos pelo 

fracasso escolar. 

A análise geral das pesquisas no campo do ensino da eletrostática no ensino médio 

sinaliza na direção de um quadro bem definido de problemas enfrentados por professores em 

sala de aula. Fatores estes que contribuem para a falta de interesse do estudante e sua 

consequente desmotivação para aprender física, em especial, o conteúdo de eletrostática. A falta 

de relação do conteúdo com sua vida cotidiana e o uso expressivo de fórmulas e cálculos 

matemáticos foram os principais problemas apontados nas pesquisas expostas neste trabalho. 

Apesar de os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de física, que regem a estrutura 

curricular das escolas, defenderem a ideia de um ensino da eletrostática mais próximo ao 

cotidiano, o que se conclui através do diálogo entre as pesquisas mencionadas aqui, é um ensino 

de eletrostática voltado primordialmente à resolução matemática de problemas direcionados a 

exames de vestibular, em detrimento do caráter investigativo próprio da física. Tal fato impede 

que o indivíduo consiga a uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos naturais que o 

cercam. No entanto, este fato não é novo. 

 

o componente histórico dos exames preparatórios para as escolas superiores do tempo 

do império que chegou a condicionar uma situação de fato, alterando todos os 

objetivos e esquemas do ensino secundário. A influência nefasta desses exames se faz 
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sentir novamente, através da “mítica do vestibular”, com o agravante de que agora, 

além das disciplinas que requerem memorização, também se exige “conhecimentos 

científicos”, como o de física em detrimento da formação experimental. (ALMEIDA 

JÚNIOR, 1979, p. 69). 

 

Em meio a este cenário, muitos professores investem em um planejamento que 

contempla a eletrostática sob o viés de novas metodologias de ensino. O uso de tecnologias da 

informação bem como o de experimentos de baixo custo são destaques entre as pesquisas no 

campo do ensino da eletrostática aplicadas em escolas de nível médio. Estas pesquisas, 

sinalizam que os professores estão buscando novas alternativas que visem o envolvimento dos 

alunos no processo de construção do conhecimento, desde a coleta de dados até a interpretação 

destes e sua representação em gráficos ou tabelas que facilitem a compreensão do conteúdo, 

apesar de ainda estarem fortemente presente os cálculos e expressões matemáticas. 

Em situações nas quais o estudante está diretamente envolvido com o 

procedimento, ele passa a construir significado sobre aquilo que investiga e consequentemente 

acaba por envolver-se com seu objeto de estudo. De acordo com César: 

 

Atualmente na tentativa de motivar o aluno a ter um maior envolvimento com o estudo 

de Física, os professores de ensino médio se utilizam de diferentes estratégias para 

expressar a relevância do tema em discussão, tais como a apresentação de conexões 

do assunto com outras áreas de estudo, a elaboração de experimentos de baixo custo 

que ilustrem a sua aplicação prática, a ênfase ao seu emprego em fenômenos naturais 

do cotidiano do aluno e a sua relação com diferentes áreas de atuação profissional que 

se utilizam deste conhecimento. (CESAR, 2014, p. 24). 
 

Assim como qualquer conteúdo, a eletrostática merece atenção e um planejamento 

especial por ser um assunto que propõe as bases conceituais para o estudo da eletricidade e dos 

fenômenos elétricos, além de extenso e repleto de interpretações matemáticas. Neste contexto, 

o ato de planejar torna-se decisivo e fator preponderante para que a aprendizagem do estudante 

seja verdadeiramente significativa. Neste âmbito, o professor será aquele que irá conduzir todo 

o processo: a escolha da metodologia que será utilizada, a relação dos conceitos físicos com o 

cotidiano do estudante, a identificação das deficiências e habilidades do aluno são fatores que, 

quando combinados, podem ser a fronteira entre o fracasso e o sucesso no que se refere à 

aprendizagem da Física. Essa visão de planejamento e organização do tempo pedagógico, de 

forma a articular o trabalho docente na busca por melhores resultados, são recorrentes nos 

trabalhos analisados. 

Na análise feita a partir das pesquisas sobre o ensino de eletrostática consideradas 

neste trabalho, constata-se ainda uma preocupação cada vez maior por parte dos professores em 

apresentar sugestões de metodologias de trabalho que facilitem o aprendizado dos conceitos 
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físicos visando aproximar teoria e prática, e vários autores fazem uso dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para fundamentarem esse posicionamento.  

 

Para isso, é imprescindível considerar o mundo vivencial dos alunos, sua realidade 

próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que efetivamente lidam ou os 

problemas e indagações que movem sua curiosidade. Esse deve ser o ponto de partida 

e, de certa forma, também o ponto de chegada. Ou seja, feitas as investigações, 

abstrações e generalizações potencializadas pelo saber da Física, em sua dimensão 

conceitual, o conhecimento volta-se novamente para os fenômenos significativos ou 

objetos tecnológicos de interesse, agora com um novo olhar, como o exercício de 

utilização do novo saber adquirido, em sua dimensão aplicada ou tecnológica. O saber 

assim adquirido reveste-se de uma universalidade maior que o âmbito dos problemas 

tratados, de tal forma que passa a ser instrumento para outra de diferentes 

investigações. Essas duas dimensões, conceitual/universal e local/aplicada, de certa 

forma, constituem-se em um ciclo dinâmico na medida em que novos saberes levam 

a novas compreensões do mundo e à colocação de novos problemas. Portanto, o 

conhecimento da Física “em si mesmo” não basta como objetivo, mas deve ser 

entendido, sobretudo, como um meio, um instrumento para a compreensão do mundo, 

podendo ser prático, mas permitindo ultrapassar o interesse imediato. (BRASIL, 1998. 

p.23). 
 

Independentemente da metodologia adotada para o ensino de eletrostática, as 

pesquisas consideradas neste trabalho apontam resultados satisfatórios, no tocante ao processo 

de ensino e aprendizagem desta área da física.  

Um número cada vez maior de professores dedica tempo e esforço em 

planejamentos e adoção de uma nova postura didática. Não é difícil encontrarmos trabalhos, 

que apresentam ideias inovadoras para a condução das aulas de física. Esta nova postura dos 

profissionais da educação ajuda na desmistificação de que a física é uma disciplina que prima 

pelo rigor matemático, sem conexão com o cotidiano e sem abertura para os questionamentos. 

Esta visão rígida desta ciência acaba desinteressando os estudantes na busca pelo conhecimento. 

Neste trabalho, buscamos retratar como a eletrostática e seus conceitos estão sendo 

explorados pelos professores do ensino médio e quais iniciativas são apontadas como 

alternativas ao trabalho docente. Isso tem o objetivo de compreendermos de que maneira um 

mesmo conceito físico pode ser explorado em sala de aula sob o viés de metodologias 

inovadoras.  

Vimos que do ponto de vista do contexto histórico, a partir do levantamento, 

organização cronológica e exposição de acontecimentos reais que levaram às novas descobertas 

ou formulações de leis para explicar os fenômenos naturais, o professor pode explorar a física 

mostrando aos alunos que o conhecimento produzido é fruto do esforço e colaboração de vários 

personagens da ciência que deram através de sua engenhosidade sua parcela de contribuição 

para a humanidade. Com relação às práticas experimentais, laboratoriais ou não, as pesquisas 
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são unânimes em apontá-las como de extrema importância para a construção de conceitos 

físicos. Contudo, estas práticas laboratoriais devem ser acompanhadas de uma investigação dos 

conhecimentos prévios dos estudantes para que os experimentos sejam direcionados às 

verdadeiras necessidades do estudante. As pesquisas aqui mencionadas criticam a utilização de 

experimentos centralizados na figura do professor. Sem o envolvimento do estudante com o 

objeto de estudo as atividades práticas tornam-se obsoletas e sem sentido para o discente.  

Desenvolver no aluno o caráter investigativo, o raciocínio lógico e o pensamento 

crítico são as principais missões dos professores de ciências no ensino médio. Neste contexto, 

o envolvimento dos estudantes com a ciência, sua motivação e concentração são fatores 

preponderantes para o sucesso escolar. Neste sentido, alguns pesquisadores apontam o uso de 

aplicativos para smartphones como alternativa à prática docente, por acreditarem que a 

familiaridade dos alunos com estes aparelhos, bem como a imensa capacidade de execução de 

tarefas podem configurar-se como uma oportunidade de trabalho ao docente. 

As pesquisas apontaram ainda que existe um rigor matemático empregado as aulas 

de física, limitando-se muitas vezes apenas à resolução de problemas através de suas equações 

e fórmulas. Não é intenção desta pesquisa, apontar os caminhos para a exposição do conteúdo 

de eletrostática, bem como não é intencional reforçar a crítica ao rigor matemático próprio das 

aulas de física, mesmo porque esta ciência adota esta linguagem para descrever seus fenômenos. 

Mas neste capítulo, buscamos compreender como a eletrostática vem sendo trabalhada pelos 

professores no país. Encontramos muitas semelhanças nas pesquisas consideradas, foram 

notórias ainda as diversidades de práticas desenvolvidas para a exposição deste conteúdo, mas 

acima de tudo, percebemos que em todas existe por parte dos professores, a necessidade de 

inovarem em suas práticas. Neste contexto, este trabalho pretende apontar a utilização das 

tecnologias móveis, como alternativa viável e sustentável. 

Para muitos autores, metodologias que levam em consideração o uso de tecnologias 

digitais podem ser uma alternativa ao trabalho dos professores. O avanço tecnológico e o 

surgimento de ferramentas tais como softwares para computadores e aplicativos para 

smartphones5 e tablets ampliam as possibilidades do trabalho docente. 

 

 

                                                           
5
Smartphone é um telefone celular, e significa telefone inteligente, em português, e é um termo de origem 

inglesa. O smartphone é um celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas executados um sistema 

operacional, equivalente aos computadores. Disponível em: https://www.significados.com.br/smartphone/> 

Acesso em 02 de Junho de 2018. 
 

https://www.significados.com.br/smartphone/
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2.2 O Ensino de Física e as Novas Tecnologias 

 

A discussão em torno da utilização de tecnologias digitais, no âmbito da sala de aula 

como ferramentas didáticas,constitui um campo bastante explorado no tocante ao uso de 

softwres educativos com o auxílio de computadores. No entanto, o uso dos computadores vem 

tornando-se cada vez mais obsoleto. 

O surgimento de novas tecnologias digitais advindas do avanço tecnológico, a citar 

os tablets e smartphones, capazes de executar tarefas, processar dados rapidamente e acessar a 

rede mundial de computadores fazem destes aparelhos mini-computadores. Portabilidade e 

acessibilidade são as principais características destes dispositivos. Sua praticidade e custo 

relativamente baixo, quando comparados aos tradicionais computadores de mesa, agregam 

valor a estes aparelhos e os tornam item de utilidade para um grande número de pessoas. 

Características que explicam a grande procura da população em geral por estes produtos. 

Todavia apesar das inúmeras aplicações, esta tecnologia ainda é pouco utilizada por professores 

como uma alternativa metodológica a sua prática docente. Assim, como nos computadores 

tradicionais, os celulares possuem aplicativos, que se assemelham aos programas de 

computador, e que auxiliam seus usuários a executarem várias tarefas. 

É cada vez maior o número de aplicativos criados. Os aparelhos de celular atuais 

estão repletos destes programas usado para as mais diversas finalidades, inclusive educativas. 

Ao considerarmos a perspectiva do uso de novas tecnologias no ensino, metodologias 

inovadoras voltadas para a utilização de aplicativos para Smartphones ou Tablets podem 

apresentar-se como mais uma possibilidade ao trabalho docente. 

A temática novas tecnologias abre espaço ainda para um debate muito amplo em 

torno de seus conceitos. Na intenção de estabelecer a noção de tecnologia Brito (2006) classifica 

em cinco grupos as formas de tecnologia.  

 

existem as tecnologias físicas (relacionadas com os equipamentos), tecnologias 

organizadoras (forma de como nos relacionamos com o mundo), tecnologias 

simbólicas (relacionadas com a forma de comunicação entre as pessoas), tecnologias 

educacionais (relacionadas com aquilo que se utiliza no processo de ensino-

aprendizagem) e tecnologias sociais (relacionadas à solução de demandas sociais 

concretas). De acordo com o autor acima, estas são as maneiras de se classificar as 

novas tecnologias. Contudo, não é intenção deste trabalho conceituar cada uma delas. 

Desta definição podemos situar as tecnologias digitais numa categoria que permeia 

tanto as tecnologias físicas, pois os celulares são equipamentos do mundo material 

quanto como tecnologias educacionais, uma vez que estes podem ser utilizados no 

processo educativo escolar. (MARTINS e GARCIA 2010) 
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Nesta seção do texto, pretendemos apresentar aquilo que vem sendo desenvolvido 

por pesquisas dentro da temática novas tecnologias no ensino de Física, em especial, no que diz 

respeito ao uso de ferramentas digitais. Nesta perpesctiva, chama atenção a pesquisa 

desenvolvida por MARTINS e GARCIA (2010), onde estes apresentam: 

 

TABELA 2: Trabalhos sobre Ensino de Física e NTIC 

 
Fonte: Martins e Garcia, 2010 

 

Os dados apresentados na tabela acima fundamentam um parecer. Existe de fato 

uma tendência a utilização de recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem. No 

Levantamento de Martins e Garcia, os autores levaram em consideração as publicações feitas 

em revistas conceituadas de ensino de Física, dentre outras o Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física e a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, no intervalo de 2000 a 2010. 

Ao considerarmos a relevância destas Revistas no cenário de produção acadêmica, concluímos 

que pesquisadores e professores preocupados com a melhoria do ensino de física dedicam-se a 
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sugerir práticas que viabilizem o emprego de tecnologia digitais em sala de aula. Outra 

observação importante diz respeito a amplitude das revistas consideradas pelos autores da 

pesquisa, todas de extrema importância no campo das Ciências no Brasil. Revelando a 

relevância do uso de tecnologias digitais como alternativa ao trabalho docente.  

As tecnologias digitais estão presentes nos mais diversos meios sociais. Utilizada 

para os mais variados fins, acabam por si mesmas criando uma geração cada vez mais 

familiarizada com a vida digital; computadores, tablets e mais recentemente os smartphones 

marcam o ritmo das trocas de informação e da comunicação no mundo, dita comportamentos e 

cria independência. Paralelo ao crescimento desta nova geração de indivíduos, um número cada 

vez maior de professores e pesquisadores defendem o uso destas tecnologias em sala de aula, 

na busca de obter melhores resultados no processo ensino-aprendizagem, haja visto a relação 

íntima dos discentes com as tecnologias móveis. Independente de serem usados como 

modelagem, simulação ou animação, as pesquisas na área estão revelando que estes recursos 

são instrumentos que auxiliam positivamente no processo de aprendizagem. Desta forma, as 

pesquisas acerca das NTIC, Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, ganham cada 

vez mais relevância dentro do contexto educacional. 

 

Cada vez mais as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação fazem parte de 

nossa vida cotidiana. A ampliação da perspectiva e da esfera de ação são apenas 

algumas das possibilidades geradas pelo desenvolvimento destas tecnologias, ainda 

que esta ampliação esteja restrita a determinados grupos de pessoas. (ANTONIO e 

MARCOS,2010, pág 2). 

 

Além das publicações de trabalhos em revistas, no Brasil, cresce o número de 

programas de pós-graduação Scricto Senso e muitos deles, a exemplo do Mestrado em Ensino 

de Ciências e Matemática – ENCIMA, promovido pela Universidade Federal do Ceará, tem 

acumulado esforços na busca de produção acadêmica que vise a melhoria do ensino. Como 

resultado, este curso em específico, vem apresentando produtos educacionais com o objetivo 

de ajudar a prática educativa. Dentro destas produções, podemos verificar a presença de vários 

trabalhos direcionados específicamente para o uso de TICs, Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 
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Gráfico 3: Produção Acadêmica em Tecnologias Digitais - ENCIMA 

 
Fonte: O autor 

 

O gráfico apresenta as produções do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências e Matemática, na categoria tecnologias digitais. Para a elaboração deste gráfico, 

consideramos todas as produções disponíveis no repositório da Universidade Federal do Ceará 

na aba referente ao programa supracitado, no período de 2010 a 2016. Foram levantados e estão 

apresentados no gráfico acima, apenas os trabalhos que em seu título mensionavam o uso de 

computadores, blogs, softwares educativos ou tecnologias digitais.  

O programa que contempla áreas específicas do conhecimento: Biologia, Física, 

Química e Matemática vem apresentando notória produção de trabalhos no campo das 

tecnologias digitais para fins educativos. Ainda no gráfico, é mostrado as produções da área de 

Física no âmbito das novas tecnologias da informação e comunicação. Este gráfico nos permite 

concluir que, nesta área da ciência, existem várias iniciativas que sinalizam na direção da 

utilização destas tecnologias em prol da melhoria da aprendizagem. Esta observação, reforça 

ainda mais a tendência de exploração destas tecnologias como recursos didáticos. Em todos os 

trabalhos pesquisados nesta fonte, há uma notória defesa acerca da utilização de tecnologias 

digitais em sala de aula, sendo o computador a ferramenta ainda mais utilizada, destacando-se 

como fator de aprendizagem significativa e de auxílio ao trabalho docente. Contudo, nos 

trabalhos pesquisados não encotramos traços do uso de outras tecnologias como os tablets e os 

smartphones. 

Embora o uso de computadores e softwares educativos seja muito difundido nos 

trabalhos acadêmicos, estes não são os únicos recursos disponíveis quando trata-se de 

tecnologias digitais. Tablets e Smartphones ditam o ritmo da informação e comunicação 

atualmente e ganham cada vez mais espaço nos lares, nas escolas, no trabalho e demais espaços 

de convivência social. 
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Se analisarmos as crescentes inovações na área da informática, principalmente no 

âmbito das tecnologias móveis, Smartphones, Tablets, Netbooks e Celulares, o 

desenvolvimento de softwares e aplicativos, bem como a democratização ao acesso a rede 

mundial de computadores, verificamos que estas evoluções tecnológicas tornaram-se ao longo 

dos anos cada vez mais intensas e popularizadas. 

Por estarem presentes com grande freqüência nos lares e escolas, surge então, uma 

familiarização natural dos indivíduos com a linguagem tecnológica dispostas nas diversas 

plataformas multimídia. Para Moura (2012) “o acesso a conteúdos de multimídia deixou de 

estar limitado a um computador pessoal (PC) e estendeu-se também às tecnologias móveis 

(Telemóvel, PDA, PocketPC, TabletPC, Netbook). Neste contexto, os discentes por possuírem 

fácil acesso a esses tipos de tecnologias, aliado a mobilidade dos aparelhos, naturalmente fazem 

com que as escolas e suas salas de aula se tornem mais um dos ambientes de difusão de seu uso, 

bem como para a interação entre os jovens através de espaços virtuais, redes socias, para 

convivência e troca de experiências de vida. 

Ao considerar a abrangência a qual as Tecnologias da Informação e Comunicações 

Móveis e Sem Fio (TIMs) atingiram, estendendo-se a vários espaços de convivência social, 

além de ampliarem os físicamente já existentes, é perfeitamente possível considerarmos a 

hipótese de que a sua utilização, pode também, ampliar o espaço para pesquisa, debate e estudo 

de conteúdos escolares. Para tanto, é de suma importância que os professores visualizem nestes 

objetos, a possibilidade do trabalho pedagógico na perspectiva do ensino e principalmente da 

aprendizagem. Neste contexto, os aparelhos móveis e suas aplicações configuram-se como 

ambientes de interação entre os sujeitos. Assim os smartphones e seus aplicativos, reconfiguram 

a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam. Sem limites temporais ou geográficos, 

professores e alunos podem desfrutar de seus benefícios para ampliar o debate da sala de aula, 

responder situações problemas, posiciona-se criticamente e desenvolver uma postura 

investigadora.  

Estes aparatos tecnológicos, além de criarem novos espaços de convívio social, 

acabam remodelando outros. A escola por exemplo, imersa em um contexto de evolução 

técnico-científico e cultural, não pode deixar por sua vez, de integrar-se a esta nova forma de 

ver e pensar o mundo. Neste aspecto, as redes sociais ampliam geografica e temporalmente a 

convencional sala de aula, possibilitando a alunos e professores mais oportunidades de 

interação e troca de informações, com vistas a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Deste modo através de seu projeto  político pedagógico, bem como de seu currículo, a escola 

poderá propor junto a seus professores a utilização de smartphones e apps, como ferramentas 
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didáticas, que ao serem utilizados em sala de aula, podem resultar em avanços significativos no 

tocante à aprendizagem de seus estudantes. Esta conduta, motiva os profissionais a 

adotarem uma postura mais aberta a descoberta de novas metodologias para o ensino 

de física, em detrimento a prática comum de abolir iniciativas que trilhem nessa 

direção. 

A velocidade de propagação de informações e a real possibilidade de o próprio 

indivíduo tornar-se o responsável por sua aprendizagem, evidencia um paradigma educacional. 

Neste o professor é entendido como um orientador, com o intuito de facilitar a aprendizagem 

e não mais como o detentor de todo o conhecimento e que só por meio dele o aluno poderá 

realmente aprender. As condutas de rejeição ao novo, o comodismo criado pelo tradicionalismo 

da sala de aula, enrijecido por décadas e repassado na formação dos novos professores, tornam 

este paradigma muito difícil de ser quebrado. Talvez este fato, explique porque a física ainda é 

tida como uma disciplina de baixa preferência, a partir do ponto de vista dos alunos do ensino 

médio.  

O uso das Tecnologias da informação e Comunicações Móveis e sem fio (TIMs), 

ainda não são em muitos Estados, inclusive no Ceará, aceitas no ambiente de sala de aula,  

principalmente quando trata-se do uso do aparelho de celular. É comum entre os profissionais 

da educação, professores em especial, apontarem estes equipamentos como uma ameça ao 

aprendizado, partindo da premissa de que estes equipamentos acabam contribuindo para a falta 

de concentração e consequente dispersão dos alunos em sala de aula. Nessa direção, Sismanoglu 

(2009,p.10) afirma: “Em uma boa parte das instituições formais de ensino o uso de telefones 

celulares é restrito, por uma espécie de convenção social”. 

No Estado do Ceará determinou-se por meio da lei Nº14.146, DE 25.06.08 (D.O. 

DE 30.06.08) a proibição de instrumentos eletrônicos, telefone celular, walkman, discman, 

MP3player, MP4player, iPod, bip, pag er e outros aparelhos similares, nos estabelecimentos de 

ensino do Estado do Ceará, nos momentos destinados a atividades docentes em sala de aula. 

Criando-se um problema com um nível complexo de resolução.  Tendo em vista que as escolas 

apesar do aparato legal, não estão preparadas para inibir ou proibir a utilização destes aparelhos, 

facilitando assim uma disputa de poder muito forte no interior dos estabelecimentos de ensino 

em detrimento do uso racional destas tecnologias dentro de um contexto de aprendizagem. 

De fato estes equipamentos podem em algum momento, distrair e 

consequentemente diminuir a concentração dos estudantes. Contudo, este argumento não pode 

balizar as ações pedagógicas como um todo. A educação assim como as tecnologias, 

constantemente sofrem alterações, provocadas pelas demandas da sociedade. Reinventar-se é 
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inerente ao ato de educar, promover aprendizagem é o cerne do trabalho do professor, assim 

como a inspiração é para o artista plástico, poéta ou músico. Refletir sobre o que está a sua 

volta, bem como sobre sua prática, permite ao professor usar sua criatividade para desenvolver 

novas metodologias e utilizar novas ferramentas, com fins a melhoria da qualidade do ensino e 

evidentemente da aprendizagem. 

 

Atitudes sociais negativas sobre os potenciais educativos das tecnologias móveis 

constituem a barreira mais imediata para a adoção ampla da aprendizagem móvel. De 

forma geral, as pessoas tendem a ver os aparelhos móveis – e os telefones celulares, 

em particular – como portais de diversão, não de educação; como resultado, 

normalmente essas tecnologias são deixadas de lado, como sendo uma distração ou 

uma perturbação nos ambientes escolares. (UNESCO p.40) 

 

Apesar da existência de tal lei, nas escolas públicas ou  particulares,  autilização de 

celulares repletos de aplicativos conectados a internet e utilizados pelos alunos, é uma realidade 

imperativa do cotidiano destes estabelecimentos, uma vez que estes estudantes, chegam ao 

ambiente de posse destes aparelhos. Nesta perspectiva, este trabalho propõe investigar a 

possibilidade de utilização, do Smartphone e dos aplicativos ELETRICIDADE 

MAGNETISMO e SIMULADO DE FÍSICA na intenção de instrumentalizar o trabalho 

pedagógico, com vistas a oferecer aos professores a possibilidade de tratar assuntos pertinentes 

à Eletrotática, mediante a utilização de experimentos digitais, que ilustram os processos de 

eletrização por atrito, contato e indução, além da leitura de textos e a resolução de exercícios 

pertinentes ao tema, o que poderá tornar as aulas de física mais interativas e dinâmicas. 

As rápidas mudanças tecnológicas das últimas décadas, permitiram aos  estudantes 

que hoje freqüentam o ensino secundário, a apropriação de conhecimentos de informática que 

os colocam em condição privilegiada no que se refere ao manuseio das máquinas, mas 

principalmente ao acesso a informação a qualquer momento ou espaço físico. Muitas vezes, 

estes hábitos de utilização das tecnologias não fazem parte da vida, ou ao menos da prática de 

alguns profissionais do magistério. Esse distanciamento, torna-se ainda mais acetuado quando 

falamos em dispositivos móveis. Apesar dos smartphones estarem presentes em nosso cotidiano 

e assumirem cada vez mais aplicabilidade nas tarefas diárias, sua utilização em sala de aula 

ainda não é vista com bons olhos por uma parcela significativa de profissionais. 

Tendo em vista o uso do aplicativo, ELETRICIDADE E MAGANETISMO 

como ferramenta didático-metodológica, para o ensino dos processos de eletrização, afim de 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem, que é facilitada em virtude da familiarização dos 

estudantes com a linguagem das mídias móveis. Esta alternativa de trabalho pode configurar-
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se em um aliado poderoso para os professores de física, no ensino dos coceitos de eletrização. 

O bom planejamento das aulas é de suma importância. Caso contrário, esta estratégia pode gerar 

a falta de concentração dos estudantes e o desperdício do tempo pedagógico. Quando as 

estratégias traçadas no planejamento são bem executadas, a utilização de apps e smartponhes 

em sala de aula, pode contribuir ainda para quebar os aspecto rígido e exageradamente 

matematizado o qual a disiciplina de física é caracterizada. 

A escola enquanto o principal e primeiro espaço de contato direto do aluno com 

os conhecimentos científicos, formalmente construídos  ao longo da história da humanidade, 

deve apresentar em seu currículo, bem como através das práticas pedagógicas utilizadas por 

seus professores, condições propicias para que o estudante perceba as conexões que o 

conhecimento científico estabelece com o seu cotidiano, fortalecendo assim seu senso comum. 

Aulas de campo, prática laboratoriais, construção de experimentos de baixo custo, ou ainda a 

utilização de equipamentos tecnológicos, como computadores, tablets ou smartphones, podem 

facilitar a aproximação entre teoria e prática.  

Esta aproximação é benéfica sobre diversos pontos de vista.Mas certamente o do 

ensino é sem dúvidas o que causa o maior efeito em curto prazo, uma vez que a metodologias 

inovadoras causam espanto e instimulam o estudante a buscar o aprendizado. Todavia, não é 

garantia de que novas práticas causem o impacto desejado na aprendizagem dos estudantes, 

mas é certo que mobilizar e despertar o interesse pela aula é o ponto de partida para 

conseguirmos bons resultados. 
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3 APRENDIZAGEM MÓVEL: CARACTERÍSTICAS E PERSPECTIVAS 

 

Aprendizagem Móvel “Mobile Learning ou M-learning” é definida por 

(TAROUCO e tal., 2004) como uma modalidade de ensino que permite ao aluno acessar 

materiais, assistir aulas, interagir de qualquer lugar e a qualquer tempo. De acordo com Mülbert 

e Pereira (2011) o vocábulo surge pela primeira vez em um trabalho científico publicado em 

2001, que dá ênfase à tendência e o potencial desta metodologia de ensino para a aprendizagem, 

ressaltando as vantagens de se estudar em qualquer lugar e tempo. 

Segundo Ribeiro (2009) o M-Learning é a fusão de diversas tecnologias de 

processamento e comunicação de dados que permite a estudantes e professores uma maior 

interação. Sintetizando, M-learning é uma nova forma de interação por meio de dispositivos 

móveis. Para Sharples, em Towards a Theory of Mobile Learning (Para uma Teoria da 

Aprendizagem Móvel):  

An obvious, yet essential, difference is that it starts from theas sumption that learners 

are continually on the move. We learn across space as wetake ideasnad learnin 

gresourcesgained in one location and applyor develop them in another. We learn 

across time, by revisiting know led get hat was gained earlier in a diferente context, 

and more broadly, through ideas and strate gies gained in early years providing a 

framework for a life time of learning. We move from topic to topic, managin garange 

of personal learning projects, rather than following a single curriculum. We also move 

in and out of engagement with technology, for example as we enter and leave cell 

phone coverage. (Sharples pag 2 2005) 

 

A partir do pressuposto de movimento citado acima, compreende-se que a 

aprendizagem assim como os indivíduos é móvel, podendo acontecer em diferentes espaços e 

momentos. Aprendemos, ao longo do tempo, aquilo que foi desenvolvido pela engenhosidade 

da humanidade. Adaptamos nossa forma de aprender a partir da utilização dos recursos a nossa 

volta. Nesta perspectiva, instrumentos como os smartphones podem ser considerados 

itinerantes importantes na busca do conhecimento e da aprendizagem.  

O documento “Diretrizes de políticas para a aprendizagem móvel” produzido pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) em 2014, foi 

construído por um conjunto de profissionais especialistas de mais de 20 países e tem como 

objetivo apresentar as diretrizes do que significa a aprendizagem móvel a fim de orientar os 

formuladores de políticas educacionais em todo o mundo. Com isso eles pretendem alavancar 

suas ações na direção de uma educação para todos. Portanto, a aprendizagem móvel fica assim 

definida pela UNESCO: 
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A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em 

combinação com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), a fim de 

permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode 

ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar 

recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora 

da sala de aula. A aprendizagem móvel também abrange esforços em apoio a metas 

educacionais amplas, como a administração eficaz de sistemas escolares e a melhor 

comunicação entre escolas e famílias. (UNESCO p.8 2014) 

 

De maneira geral poderíamos definir a mobile learning ou simplesmente M-

learning, como as oportunidades de aprendizagem que um indivíduo pode ter mesmo sem estar 

fixo em um espaço físico, bastando apenas usufruir das vantagens que as tecnologias móveis 

oferecem para que sua aprendizagem em determinado assunto seja efetivada. Nas palavras de 

Sharples (2005): 

 

Second, a theory of mobile learning must there fore embrace the considerable learning 

that occurs outside classroom sand lecture halls as people initiate and structure their 

activities to enable educational processes and out comes. A study by Vavoula 

(Vavoula, 2005) of every day adult learning found that 51% of there ported learning 

episode stook place at home or in the learner’sown office at the work place, i.e.at the 

learner’s usual environment. The restoccurredin the work place out side the office 

(21%), outdoors (5%), in a friend’shouse (2%), or atplaces of leisure (6%). Other 

locations reported (14%) included place sofworship, the doctor’s surgery, cafes, 

hobby stores, andcars. Interestingly, only 1% of the self reported learning occurred on 

transport, which suggests both that mobile learning is not necessarily associated with 

physical movement, and conversely that there may be opportunities to design new 

technology that supports learning during the growing amounts of time that peoples 

pend travelling. (SHARPLES, pag. 2, 2005.) 

 

Como apresentado nos trabalhos de Sharples et al, a aprendizagem pode ocorrer em 

diversos ambientes. De acordo com sua pesquisa a maior parcela do conhecimento adquirido 

pelos indivíduos ao longo da vida acontece em ambientes não cultos. Este fato fica ainda mais 

evidente quando consideramos o amplo leque de espaços para o convívio social, e a forma como 

a informação circunda estes ambientes, por meio das tecnologias móveis. Tornando-os, 

ambientes propensos a aprendizagem. 

A crescente onda tecnológica dos últimos anos, a redução dos custos dos 

smartphones quando comparados aos computadores convencionais e a vantagem da 

portabilidade destes aparelhos faz com que esta tecnologia ganhe popularidade entre os jovens 

e abre espaço para sua utilização também em sala de aula como ferramenta de auxílio às práticas 

docentes. Para a UNESCO, as tecnologias móveis são: 

 
a diversidade de aparelhos atualmente no mercado é imensa, e inclui, em linhas gerais, 

telefones celulares, tablets, leitores de livros digitais (e-readers), aparelhos portáteis 

de áudio e consoles manuais de videogames. No futuro, essa lista será diferente. Para 

evitar o terreno pantanoso da precisão semântica, a UNESCO opta por adotar uma 

definição ampla de aparelhos móveis, reconhecendo simplesmente que são digitais, 
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facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de uma 

instituição, com capacidade de acesso à internet e aspectos multimídia, e podem 

facilitar um grande número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à 

comunicação. (UNESCO, pag. 8, 2014) 

 

 No texto desenvolvido pela UNESCO, são apontados alguns benefícios 

particulares da aprendizagem móvel. Dentre eles, estão de facilitar a aprendizagem mais 

individualizada. Sua portabilidade, que facilita o transporte do aparelho de celular durante todo 

o dia, faz com que os usuários selecionem aplicativos que atendam às suas necessidades e 

realizem as tarefas as quais precisam. Para os estudantes, esta característica é uma aliada 

poderosa, pois os alunos podem acessar a qualquer momento as informações as quais mais se 

identificam, utilizando os mais diversos recursos disponíveis nos smartphones. De acordo com 

a UNESCO:  

 

Por exemplo, se um estudante aprende de forma visual e é interessado 

em mapas, informações históricas podem ser apresentadas em um atlas interativo, que 

pode ser manipulado em um aparelho de tela sensível ao toque. Um estudante com 

outras preferências de aprendizagem pode receber informações similares de forma 

totalmente diferente, como uma linha do tempo indicando eventos importantes, com 

links para vídeos de informação e documentos de fontes primárias. Com o tempo, a 

tecnologia pessoal irá suplantar os modelos de educação de “tamanho único”. Além 

disso, os aparelhos móveis inteligentes — muitos deles já nos bolsos de milhões de 

pessoas — podem oferecer aos estudantes maior flexibilidade para avançar em seu 

próprio ritmo e seguir seus próprios interesses, aumentando potencialmente sua 

motivação para buscar oportunidades de aprendizagem. (UNESCO, p. 14, 2014) 

 

Outra característica importante na aprendizagem móvel é a possibilidade de 

emissão de diagnósticos com maior rapidez. Historicamente, os estudantes levam semanas ou 

dias para obterem o retorno (feedback6) de sua aprendizagem. Esta demora resulta de um 

processo de avaliação lenta, que na maioria das vezes é demorada, pois a demanda de trabalho 

dos professores é muito alta e os mesmos não conseguem cumprir suas tarefas em tempo hábil. 

Este fato impede que o diagnóstico seja realizado e as dificuldades dos alunos sejam 

identificadas, a tempo de serem corrigidas. Com a aprendizagem móvel este problema de tempo 

é minimizado.  

Vários aplicativos, permitem que estudantes e professores consigam 

instantaneamente obter seu diagnóstico e o feedback necessário para retornar aos estudos e 

                                                           
6
Feedback é uma palavra de origem inglesa formada pela junção de “feed”, que pode ser traduzida como 

alimentação, e “back”, que tanto pode ser atrás ou retorno. Tanto no idioma inglês quanto em sua utilização em 

português, podemos considerar feedback como retroalimentar, realimentar ou retroação. Disponível em: 

https://www.meusdicionarios.com.br/feedback> Acesso em 10 de Maio de 2018. 

 

https://www.meusdicionarios.com.br/feedback
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sanar seus problemas com a aprendizagem. Normalmente, esses programas funcionam com 

múltiplos sistemas operacionais permitindo que os estudantes completem os testes em seus 

aparelhos móveis pessoais, e não em um aparelho fornecido por uma instituição. Os testes 

podem ser acessados imediatamente e, quando desejado, sincronizados a um registro de notas, 

o que dispensa o uso de papel, canetas vermelhas ou o trabalho de registrar os dados. Ao acelerar 

ou eliminar tarefas logísticas entediantes, os educadores podem dedicar mais tempo ao trabalho 

direto com os estudantes. 

Um dos maiores desafios à aprendizagem móvel é assegurar o uso racional dessa 

tecnologia em sala de aula. De fato, estes aparelhos estão maciçamente presentes em nosso 

cotidiano, ditando o ritmo da informação e viabilizando a comunicação das pessoas em tempo 

real, sem limites de tempo ou espaço. Assim, como qualquer outra tecnologia já utilizada em 

sala de aula o uso dos smartphones é um desafio contemporâneo, que se lança ao professor da 

atualidade; utilizar este aparelho em sala de aula não é a principal dificuldade. Podemos até 

considerá-lo como um aliado, no que diz respeito ao envolvimento dos alunos e na motivação 

dos mesmos. Contudo, mais do que simplesmente utilizá-los é necessário construir o vínculo 

aluno-máquina e direcionar essa relação que já ocorre de maneira tão espontânea, na direção 

daquilo que toda escola tem como principal missão, que é a aprendizagem dos estudantes. A 

utilização racional destes aparelhos, quando bem planejada e acompanhada pelo docente, 

baseadas em ações sequenciais e lógicas, direcionadas a um determinado conteúdo cria a 

tendência de que a aula torna-se inovadora e mais dinâmica, também se torna produtiva, 

assegurando o tempo pedagógico. 

As pesquisas da UNESCO revelaram que os aparelhos móveis podem auxiliar os 

instrutores a usar o tempo de aula de forma mais efetiva. Quando os estudantes utilizam as 

tecnologias móveis para completar tarefas passivas ou de memória, como ouvir uma aula 

expositiva ou decorar informações em casa, eles têm mais tempo para discutir ideias, 

compartilhar interpretações alternativas, trabalhar em grupo e participar de atividades de 

laboratório, na escola ou em outros centros de aprendizagem. 

Uma outra oportunidade de trabalho com estas mídias, encontra-se na possibilidade 

da aprendizagem ocorrer fora do ambiente tradicional da sala de aula. Vários aplicativos, 

disponíveis nas lojas virtuais, oferecem aos estudantes uma infinidade de possibilidades para 

se obter o conhecimento. Passeios virtuais em cidades históricas, indicando pontos 

arquitetônicos e características de sua engenharia, bem como seu significado, podem ser 

facilmente encontrados em aplicativos específicos, ou ainda via consulta à internet. Em 

biologia, o aluno pode aprender botânica, através de imagens em 3D e compreender um pouco 



61 
 

mais sobre o habitat natural de algumas espécies de plantas. Em geografia, o aluno pode 

explorar mapas e compreender um pouco mais sobre as características climáticas, sociais e 

econômicas de algumas regiões do planeta, compreendendo assim um pouco mais sobre a 

cultura e a forma de vida de alguns povos. Em química, existem vários aplicativos que através 

de animação em 3D, podemos compreender melhor a evolução da estrutura atômica. Assim o 

aluno interagindo com o celular, pode ir aprendendo como esse conhecimento foi sendo 

construído bem como conhecer os personagens da história da ciência envolvidos em sua 

produção. Na matemática, o professor pode explorar as figuras geométricas planas e espaciais, 

mostrando suas características e as equações necessárias para se calcular área, perímetro e 

volume das figuras. Na Física, com o uso do aplicativo ELETRICIDADE MAGNETISMO, 

entre vários outros, o estudante pode compreender um pouco mais sobre os processos de 

eletrização. Mediante o manuseio da tela do smartphone, o estudante pode simular 

experimentos que convencionalmente são realizados em laboratórios escolares. Sem contar que 

o professor pode utilizar a plataforma do aplicativo para inserir imagens ou atividades e 

compartilhar o conteúdo com seus estudantes, tornando a aula mais informativa e interessante. 

Além destes exemplos, vários outros podem ser registrados, a partir de uma busca simples por 

apps educativos, nas lojas virtuais pela internet. Algumas experiências pelo mundo vêm 

apresentando resultados surpreendentes e auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. 

Ainda de acordo com a UNESCO: 

 

O programa Ecosystems Mobile Outdoor Blended Immersion Learning 

Environment (EcoMOBILE) permite que alunos do ensino médio aprendam mais 

sobre o ecossistema de uma lagoa. Em uma excursão escolar, os estudantes usam seus 

aparelhos móveis para explorar as áreas em torno de determinadas lagoas na América 

do Norte. Ao chegarem a certos locais, eles recebem perguntas e recursos, e são 

estimulados a coletar dados para aprofundar suas investigações. Esse programa 

interativo tornado possível graças à integração da tecnologia global positioning 

system (GPS) aos aparelhos móveis, altera dramaticamente a relação entre os 

estudantes e o meio ambiente que estão estudando, além de estimular a colaboração, 

a pesquisa direta e o alto grau de reflexão. (UNESCO, p.20, 2015) 

 

Ainda sobre a aprendizagem móvel e suas vantagens, outra aplicação interessante 

é sua utilização para a aprendizagem de pessoas com deficiência física. Os recursos de áudio, 

reconhecimento de voz, vídeos e toque vêm auxiliando pessoas no mundo todo. Pesquisadores 

do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian descobriram recentemente que textos podem ser 

reformatados em aparelhos digitais com pequenas telas para melhorar a velocidade e a 

compreensão da leitura de indivíduos com dislexia. Descobertas como essas levaram à criação 
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de aplicativos de celulares adaptados para pessoas que enfrentam dificuldades para ler devido 

a alguma deficiência. 

Além de todas essas vantagens para os estudantes, o uso de smartphones pode ainda 

auxiliar os professores em seu planejamento e na troca de informação com outros profissionais 

de outras escolas, como aponta a UNESCO: 

 

Na África do Sul, professores envolvidos no Projeto Ensinando Biologia usaram 

plataformas de mídias sociais para compartilhar planos de aula e ideias pedagógicas, 

por meio de telefones celulares. Professores envolvidos relataram que esse projeto 

contribuiu para incutir nos estudantes um senso de profissionalismo e camaradagem, 

além de ter facilitado os pedidos de ajuda a colegas que compreendiam melhor as 

exigências quotidianas de seus trabalhos. (UNESCO, p.25, 2015) 

 

Além destes e outros benefícios, a UNESCO aponta ainda as vantagens financeiras 

na relação custo-benefício dos smartphones quando comparados aos livros didáticos. Isso 

porque estes equipamentos são dotados de leitores de PDF, podendo ser perfeitamente 

utilizados para a leitura de textos. Tendo em vista que o custo para se produzir ou revisar um e-

book é muito menor, absolutamente, quando comparado a edição e impressão de um livro 

didático tradicional, esta alternativa revela-se altamente rentável. Em países como o Brasil, por 

exemplo, o livro didático é substituído a cada três anos de uso, gerando aos cofres públicos um 

gasto gigantesco. Estes gastos se repetem a cada ciclo de confecção de uma nova edição dos 

livros didáticos, que posteriormente irão ser distribuídos aos alunos da escola pública. A 

utilização de e-books pode representar uma saída na direção da redução dos custos. Assim: 

 

A próxima geração de leitores eletrônicos e tablets trarão novas possibilidades para o 

ensino e o aprendizado. Um exemplo é a possibilidade de permitir um estudo mais 

social, com grupos de alunos colaborando para ler, fazer anotações e comparar um ou 

mais textos sobre o mesmo assunto, cada qual trabalhando com seu próprio dispositivo 

móvel (SHARPLES et al., 2012). Futuros livros eletrônicos poderão explorar as 

ferramentas incorporadas nos dispositivos móveis – como gravadores, câmeras, 

temporizadores, localizadores GPS, acelerômetros, bússolas e sensores de inclinação 

– para exercícios de aprendizagem exploratória, orientando o leitor através de 

experimentos, como por exemplo,  testar as propriedades da luz através da câmera ou 

as do som usando o gravador (SHARPLES et al., 2012). 

 

Para os países menos desenvolvidos e ou envolvidos em crises financeiras graves 

ou conflitos armados a alternativa da aprendizagem móvel vem representando uma saída viável 

na promoção de uma educação de qualidade. Na tentativa de garantir a equidade, visando uma 

educação para todos, investir em infraestrutura, em casos de regiões em conflito ou de difícil 

acesso pode não ser uma boa alternativa se considerarmos o tempo empregado para a construção 

ou reconstrução de escolas, universidades ou outros centros de educação formal. 
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Apesar de todas essas vantagens, as políticas públicas para a implementação das 

tecnologias móveis, em geral, seguem na direção de tratá-las tangencialmente ou a proibir sua 

utilização nas escolas. Se considerarmos que todas as teorias de TIC na educação surgiram antes 

do advento dos aparelhos móveis, podemos compreender melhor o motivo pelo qual esta 

alternativa didático-metodológica ainda não é bem vista pela maioria dos profissionais da 

educação. Nesta conjuntura, é de crucial importância ampliar o debate em torno desta 

possibilidade de trabalho.  

A fim de aproximar as tecnologias móveis das salas de aula, a UNESCO fez 

algumas recomendações: 

 

examinar os potenciais e os desafios educacionais específicos oferecidos pelas 

tecnologias móveis e, quando apropriado, incorporá-las nas políticas amplas de TIC 

na educação.  

evitar proibições plenas do uso de aparelhos móveis. Essas proibições são 

instrumentos grosseiros que geralmente obstruem as oportunidades educacionais e 

inibem a inovação do ensino e da aprendizagem, a não ser que sejam implementadas 

por motivos bem fundamentados.  

fornecer orientação sobre como novos investimentos em tecnologia podem funcionar 

em conjunto com os investimentos e as iniciativas educacionais existentes. (UNESCO 

pag. 31, 2015) 

 

Vale salientar que, apesar de todas as vantagens apontadas com o uso de tecnologias 

móveis para a aprendizagem, ainda existem barreiras a serem superadas. Uma delas é oferecer 

igualdade de acesso a todos. O termo equidade é um dos temas centrais na direção de uma 

educação para todos e mesmo com o desenvolvimento das tecnologias móveis, algumas 

desigualdades podem surgir. Por exemplo, em atividades desenvolvidas em sala de aula, onde 

o professor solicita que os estudantes utilizem seu próprio aparelho de celular, pode ocorrer de 

algum estudante não o possuir ou ainda em caso de uso de dados móveis, os pacotes de internet 

serem diferentes e provocar um desempenho superior daqueles com maiores serviços de 

conectividade. Pelo mundo, alguns projetos são desenvolvidos na direção de superar estes 

desafios, a TSPA, é um exemplo. Os alunos são instigados a trazerem seu próprio celular para 

as salas de aula. Nesses casos, os governos buscam formas de financiamento para assegurar que 

os estudantes menos favorecidos financeiramente também possam ter seu próprio aparelho. 

Para a UNESCO, as diretrizes para o enfrentamento de alguns desses problemas devem seguir 

os seguintes pontos: 

 

Assegurar acesso e participação igualitários na aprendizagem móvel a todos os 

estudantes e professores. Nos casos de implementação do modelo TSPA os governos 

devem adotar medidas para fornecer aparelhos móveis e conectividade a estudantes 

que não possuem seu próprio aparelho.  
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Permitir que, sempre que possível, estudantes tenham seu próprio aparelho móvel. A 

principal vantagem da aprendizagem móvel consiste em oferecer oportunidades 

educacionais dentro e fora da escola. Se os estudantes não forem os verdadeiros donos 

dos seus aparelhos é pouco provável que os adotem como instrumentos personalizados 

de aprendizagem e os utilizem em contextos informais.  

estimular órgãos governamentais e instituições educacionais a negociar com 

vendedores e ampliar o poder aquisitivo de grandes números de estudantes. 

(UNESCO p.38, 2015) 
 

O uso racional destes aparelhos é outro desafio que devemos superar. A utilização 

de redes sociais pode estimular a prática de comportamentos indesejáveis como bullying7 ou 

cyberbullying8 através do envio de mensagens violentas ou sexualmente explícitas podendo 

ainda possibilitar o contato com indivíduos perigosos. A escola enquanto formadora é um dos 

poucos espaços onde o jovem pode receber a orientação necessária para evitar estes 

comportamentos.  

Nas escolas brasileiras é comum o banimento das tecnologias móveis, pesquisas 

desenvolvidas pela UNESCO apontam que o banimento dessas tecnologias dos sistemas 

formais de ensino não impede os jovens de utilizá-las. As escolas possuem condições para 

fornecer a orientação necessária para que o uso destes aparelhos ocorra de maneira adequada e 

produtiva. Ao invés de bani-las, as escolas devem aumentar a conscientização dos estudantes 

sobre o uso seguro dos aparelhos móveis evitando perigos inerentes ao acesso livre à 

comunicação e à informação. 

 

Em um mundo que conta cada vez mais na conectividade e no acessoà informação, os 

aparelhos móveis não são uma novidade passageira. À medida que o poder e a 

funcionalidade das tecnologias móveis continuarem a crescer sua utilidade como 

ferramentas educacionais provavelmente se ampliarão e, juntamente com ela, seu 

papel central para a educação tanto formal quanto informal. (UNESCO. Pag.40) 

 

As inovações tecnológicas recentes permitiram que aplicações antes vistas apenas 

em desktops de computadores estivessem ao alcance literal dos dedos nas telas dos 

smartphones. Isso significa que os avanços tecnológicos provocaram por sua vez melhorias nos 

equipamentos, bem como nos programas de informática. Aos poucos as máquinas foram 

perdendo em tamanho externo e ganhando em capacidade de processamento, ou seja, a 

                                                           
7Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira 

repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa 

bully, que significa valentão, brigão. Disponível em: https://escoladainteligencia.com.br/o-que-e-bullying/> 

Acessado em 10 de Maio de 2018. 

 
8Cyberbullying é quando a agressão se passa pelos meios de comunicação virtual como nas redes sociais, 

telefonenas e demais mídias virtuais. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cyberbullying.htm> Acesso em 11 de junho de 2018. 

https://escoladainteligencia.com.br/o-que-e-bullying/
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cyberbullying.htm
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dinâmica das mudanças na área da informática permitiu que os aparelhos ficassem cada vez 

menores, em contrapartida, cresceram em capacidade de execução de tarefas e processamento 

de dados e informações. 

Estas mudanças foram tão significativas que, atualmente, vários smartphones são 

capazes de executar as mesmas funções de computadores de mesa, além de outras vantagens 

que os PCs não realizam, assim sua aplicabilidade vai além do uso da internet. Neste contexto, 

e considerando a versatilidade dos smartphones bem como dos inúmeros apps disponíveis, as 

práticas pedagógicas dos professores, em especial quando se fala da utilização das novas 

tecnologias da informação e comunicação TICs, não estão limitadas ao uso da internet. Desta 

forma, podemos compreender a mobile learning como uma evolução do e-learning, uma vez 

que esta última se sustenta apenas no acesso à rede como ferramenta de comunicação e interação 

para o ensino à distância.  

 

Mobile learning can both complemente and conflict with formal education: Learners 

can extend their classroom learning to homework, field trips, and museum visits by, 

for example, reviewing teaching material on mobile devices or collecting and 

analysing information using handheld data probes. They could also disrupt the care 

fully manage denvironment of the classroom by bring in ginto it their own multimídia 

phones and wireless games machines, to hold private conversations with inand out 

side the school (SHARPLES, 2002). 

 

Cada smartphone é um mundo em particular, com aplicativos específicos à 

necessidade de cada indivíduo ou grupo de indivíduos. A versatilidade dos smartphones, a 

praticidade no uso, sua portabilidade, bem como a capacidade de acesso à rede mundial de 

computadores os tornam cobiçados por uma parcela cada vez maior de jovens e adultos de todas 

as idades. Todas estas características fazem destes aparelhos um aliado interessante ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

A variedade dos apps bem como a expansão do número de empresas no mercado 

para a criação dos mesmos, somada à relativa facilidade para a criação destes faz surgir um 

comércio promissor em virtude da demanda existente. A aparente necessidade destes aparelhos 

em nosso cotidiano cria nesta conjuntura econômica de demanda e procura um novo tipo de 

consumidor, mais exigente e ávido por inovações que venham a atender suas características 

individuais.  

O vultoso comércio dos smartphones, somado à diversidade de seus consumidores 

exige das empresas programadoras de apps a criação de aplicativos para atender as mais 

variadas funções. Para Ribeiro (2009) é possível desenvolver aplicações quase que totalmente 

independentes de dispositivos e fabricantes. Os smartphones são peças individuais, uma 
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extensão virtual da personalidade de cada usuário. Esta particularidade e a busca das empresas 

de programação em atender uma demanda cada vez maior e com necessidades peculiares fazem 

com que a indústria da tecnologia móvel cresça exponencialmente a cada ano. Como 

consequência um número cada vez maior de jovens, adultos e idosos insere-se neste contexto 

tecnológico.   

 
Existem mais de 3,2 bilhões de assinantes de telefonia celular em todo o mundo, 

tornando o telefone celular a TIC interativa mais amplamente usada no planeta. Nos 

países desenvolvidos, 4 entre 5 pessoas possuem e usam um telefone celular, e, 

embora essa proporção seja significativamente menor nos países em desenvolvimento 

(2 entre 5 pessoas), estes últimos também apresentam o crescimento mais rápido em 

taxas de penetração. Até 2017, estima-se que aproximadamente metade da população 

dos países em desenvolvimento terá pelo menos uma assinatura ativa de telefonia 

móvel (GSMA, 2012).  (UNESCO, p.10, 2014) 

 

A educação tem se mostrado, ao longo dos anos, receptiva com as tecnologias. São 

inúmeras as experiências didáticas, onde os professores utilizam-se dos mais diversos recursos 

tecnológicos para o aprimoramento de sua prática didática.  

Mais recentemente, a informatização das salas de aula tem aumentado e várias 

escolas particulares ou públicas, têm depositado seus esforços metodológicos no uso dos 

computadores e tablets para reforçar o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, a dinâmica 

das inovações tecnológicas, vem tornando obsoleto o antigo computador de mesa. Atualmente 

é a tecnologia móvel que dita o ritmo da informação e um número cada vez maior de professores 

e alunos utilizam seus celulares para pesquisar, comunicar-se e aprender fazendo destes 

aparelhos uma verdadeira extensão da sala de aula tradicional. Nesta conjuntura de 

possibilidades, os celulares podem ser considerados como a representação máxima do que 

conhecemos como aprendizagem móvel. 

Na atualidade, o número de smartphones já superou o de habitantes em nosso 

planeta, como previa a pesquisa divulgada pela UNESCO, ainda no ano de 2014. Apesar da 

massificação dessa tecnologia é muito comum serem ignoradas e consideradas fora do contexto 

da educação.  Isso pode representar uma oportunidade desperdiçada. Os potenciais de 

aprendizagem, através do uso de aparelhos móveis, são imensos e na maioria dos casos bem-

sucedidos. Embora eles estejam longe se ser considerados a solução para o problema 

educacional, os dispositivos móveis podem abordar de forma significativa a solução de 

problemas tradicionais e urgentes na educação de forma inovadora e financeiramente 

sustentável. 

Para o futuro, a aprendizagem móvel entrará de vez no cenário educativo em virtude 

das inúmeras inovações tecnológicas já anunciadas e que farão parte dos smartphones. O 
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aumento da conectividade, funcionalidade e memória a custos reduzidos são importantes 

tendências numa perspectiva de ampliação do uso dos dispositivos móveis como recursos 

didáticos para o ensino formal. Os dispositivos serão ainda capazes de armazenar, coletar e 

processar quantidades gigantescas de dados. Além disso, teremos novos tipos de dados para 

serem analisados, como aponta o estudo sobre o futuro da aprendizagem móvel “implicações 

para planejadores e aplicadores de políticas”, realizado no ano de 2014. 

 

Muitos dispositivos móveis já têm vários tipos de sensores que permitem, por 

exemplo, a captação de som através de um microfone, de localização por GPS e de 

movimento, velocidade e direção por meio de um acelerômetro. Atualmente, tais 

sensores são usados, entre outras coisas, em aplicativos que analisam padrões de sono 

e monitoram sinais vitais. No futuro, não só os sensores ficarão cada vez mais 

acessíveis, como também surgirão modelos novos e mais complexos. Os novos tipos 

de dados junto com o crescente número de dados coletados por tecnologias móveis, 

permitirão relacionamentos cada vez mais próximos entre os alunos e seus 

dispositivos. Os dispositivos “conhecerão” seus usuários e estarão íntima e 

inteligentemente conectados a eles permitindo assim uma aprendizagem mais 

personalizada e contextualizada através da tecnologia móvel. (UNESCO, p. 20, 2014) 

 

Outra perspectiva para o futuro será a superação da barreira da linguagem. Os 

equipamentos atuais já estão munidos de recursos para reconhecimento de voz e tradutores. Em 

breve os dispositivos móveis serão capazes de traduzir a linguagem falada e escrita com 

correção de escrita com alto grau de precisão. Caso este evento aconteça, os alunos terão acesso 

a um número maior de informação podendo realizar intercâmbios culturais e até mesmo 

aprender com mais rapidez e praticidade outros idiomas.  

São esperadas melhorias na capacidade de visualização de textos e autonomia 

energética dos aparelhos. O tamanho das telas dos aparelhos pode ser considerado um entrave 

à aprendizagem por ser uma prática cansativa e enfadonha. O tamanho reduzido das telas dos 

celulares pode provocar incômodos oculares e o gradativo desinteresse do estudante ao ler um 

texto. Para resolver tal problemática, as empresas de celular já desenvolveram modelos de 

smartphones flexíveis com o dobro do tamanho de tela de alguns modelos atuais que podem ser 

dobrados e assumir um tamanho que torne capaz seu trânsito com a facilidade dos atuais.  

 

aparelhos com display flexível como os mostrados pela Samsung na Feira 

Internacional de Eletrônica de Consumo (CES) permitirão que os usuários dobrem 

uma tela do tamanho de um tablet ao meio ou enrolem uma tela grande no formato de 

um cilindro para facilitar a sua portabilidade (DUDLEY-NICHOLSON, 2013). 

Projetores ou óculos de realidade aumentada como o recém-anunciado Google Glass 

conseguirão exibir telas muito maiores do que as fisicamente disponíveis no aparelho, 

com excelente resolução e capacidade 3D (THE TELEGRAPH, 2013). Isso poderia, 

por exemplo, permitir que os alunos vissem imagens maiores e mais detalhadas por 

inteiro ou tornar mais fácil a leitura por longos períodos de tempo. (UNESCO, pag.21, 

2014) 
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No que diz respeito à melhoria da autonomia energética dos aparelhos, atualmente 

a Universidade de Illinois, por exemplo, está trabalhando em uma bateria de lítio que carrega 

um aparelho totalmente em dois minutos (THE ECONOMIST, 2011). A busca por novas 

formas de produção de energia só cresce. A necessidade de produção de energia faz crescer os 

investimentos em pesquisas e no desenvolvimento de novas técnicas para a sua obtenção. O 

crescimento da produção energética é um fator que preponderantemente interfere positivamente 

na expansão das tecnologias móveis, principalmente quando se trata dos países mais pobres do 

mundo com problemas de infraestrutura. O barateamento de tecnologias, como as células 

fotovoltáicas faz com que estes países menos favorecidos economicamente, no que se refere ao 

abastecimento energético, possam vislumbrar a possibilidade da aprendizagem móvel, por meio 

de uma educação inclusiva, como uma alternativa ao desenvolvimento social e econômico de 

seus territórios. 

 

3.1 O uso dos Smartphones no Brasil 

 

Atualmente vinculamos as novas tecnologias da educação ao uso de equipamentos 

de última geração, capazes de processar uma quantidade gigantesca de dados e informações em 

tempo real, compreendendo os computadores, tablets, mps, celulares, smartphones como parte 

de um conjunto do que denominamos pelo senso comum de TIC, tecnologia da informação e 

comunicação. Porém, antes de falarmos em computadores, tablets ou smartphones como 

aparatos didáticos para os professores em sala de aula temos que considerar que outros 

instrumentos, em outras épocas da história, já foram considerados inovações no ensino. Para 

exemplificar podemos citar a utilização de livros textos, em substituição às aulas baseadas na 

oratória expositiva, ou ainda, o recurso de impressão que revolucionou a forma como os 

professores ministravam suas aulas, e que ainda na atualidade constitui-se como um dos 

principais recursos ao trabalho dos docentes. Outro exemplo foi o modelo utilizado pelo 

Instituto Universal Brasileiro, que oferecia cursos técnicos em diversas áreas do conhecimento 

através da utilização de cartas, esta experiência foi umas das maiores e mais bem-sucedida 

experiências em ensino à distância no Brasil.  

Com o desenvolvimento dos sistemas de transmissão audiovisual no país, nas 

décadas de 80 e 90, os televisores passam a ser vistos como recurso pedagógico. Esta 

possibilidade desencadeia uma série de produções de programas educativos como o TVC no 

Ceará, em 1996, que surgira como auxílio aos orientadores de aprendizagem. No início, as aulas 
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eram transmitidas para todo o estado durante o horário de aula, as escolas eram equipadas com 

televisores e as aulas eram acompanhadas pelos estudantes que possuíam um manual de 

aprendizagem e um caderno de atividades. Neste modelo, o ritmo dos conteúdos e o currículo 

escolar eram ditados pela programação exibida na televisão. Posteriormente, alguns problemas 

de transmissão e de recepção de sinal remodelaram esta experiência de ensino. Além dos 

televisores as escolas dispunham agora de fitas k7 e de aparelhos de videocassete para a 

exibição do conteúdo das aulas.  

O TELECURSO 2000, produzido pela fundação Roberto Marinho, foi outro 

exemplo da utilização de tecnologias audiovisuais no auxílio ao processo de ensino e 

aprendizagem. As aulas eram transmitidas em sala de aula e no Ceará impulsionou um projeto 

chamado TEMPO DE AVANÇAR, destinado aos estudantes fora da faixa etária no ensino 

fundamental, Tempo de Avançar Fundamental (TAF) e Tempo de Avançar Médio (TAM), no 

ensino médio. Estas e outras ferramentas tecnológicas em algum momento da história da 

educação do Brasil e no mundo contribuíram para a remodelagem das práticas docentes. O que 

presenciamos na atualidade é um avanço significativo e consistente da tecnologia móvel, que 

não se limita ao recurso audiovisual, possuindo um conjunto de recursos muito amplo que 

possibilita a interação do jovem com a mídia e também com outros indivíduos através dela. No 

que se refere ao uso das tecnologias móveis em sala de aula, em especial os smartphones, ainda 

desconhecemos seus limites e como esta pode colaborar com a educação. Pretendemos através 

deste trabalho, ampliar a discussão e literatura em torno do tema, além de oferecer aos 

professores uma possibilidade de trabalho através do produto educacional. 

Neste trabalho analisaremos o uso do aplicativo Eletricidade Magnetismo para 

smartphones como uma ferramenta pedagógica que pode ser explorada em sala de aula, em 

especial para as aulas de Física, no que diz respeito aos processos de eletrização. Contudo, faz-

se necessário definirmos o significado da palavra smartphone. Esta missão não é fácil, pois são 

várias as definições encontradas na literatura. Ao pé da letra smartphone significa “telefone 

inteligente”, porém esta definição é muito limitada, haja vista as inúmeras características destes 

aparelhos. Assim, recorremos ao trabalho de Gustavo Leuzinger Coutinho, que em sua pesquisa 

“A Era dos Smartphones: Um estudo exploratório sobre o uso dos smartphones do Brasil”, 

afirma que a definição mais apropriada para o termo é da seguinte forma: 

  
Smartphone é um celular com capacidade avançada, que executa um sistema 

operacional identificável permitindo aos usuários estenderem suas funcionalidades 

com aplicações terceiras que estão disponíveis em uma loja de aplicativos [...] devem 

incluir um hardware sofisticado com: a) capacidade de processamento avançada 

(CPUs modernas, sensores) b) Capacidade de conexões múltiplas e rápidas (Wi-Fi, 
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HSDPA) e c) tamanho de tela adequado e limitado. Além disso, seu Sistema 

Operacional deve ser claramente identificável, como Android,Blackberry, Windows 

Phone, Apple`s IOS, etc. (THEOHARIDOU, MYLONAS, GRITZALDIS, p. 3) 

 

Atualmente estes aparelhos são compostos por inúmeros apps. Programas 

desenvolvidos especialmente para smartphones e tablets, com propósitos mais variados 

possíveis. A relação entre usuário e máquina remonta à definição de cibercultura, que para 

Lemos (2013, p.10) “é uma sinergia entre o social e os dispositivos eletrônicos”. Este termo 

surge então com o impacto que os aparelhos tecnológicos e suas aplicações causam na forma 

como as pessoas se relacionam com o meio, uma vez que estes aparelhos em especial os 

computadores e smartphones tornam boa parte da vida cotidiana das pessoas mais 

informatizada. Desta forma, o acesso a estas máquinas é cada vez mais necessário e comum 

entre os indivíduos. Essa nova relação entre tecnologia e vida definida por Lemos como 

“cibercultura” fica ainda mais evidenciada nos dias atuais. Tendo em vista a popularização dos 

smartphones, uma gama cada vez maior da sociedade tem acesso a esse tipo de tecnologia e 

dela se apropria para diversas tarefas do seu dia a dia. Neste cenário de avanços tecnológicos e 

da mobilidade, o percentual de usuários cresce e os jovens são o público-alvo principal das 

empresas do ramo. 

Algumas pesquisas nos ajudam a compreender melhor a relação entre os jovens 

brasileiros e os smartphones. Em pesquisa realizada pelo IBOPE inteligência no ano de 2014, 

sete em cada dez brasileiros utilizam o celular para acessar a internet, sendo que esse acesso 

ocorre continuamente, ou seja, várias vezes durante o dia. A pesquisa chama atenção ainda para 

o fato de que, a grande maioria dos entrevistados, utiliza a internet para acessar as redes sociais. 

No entanto, nenhuma destas descobertas é tão relevante quanto os dados de educação. Segundo 

a pesquisa os jovens apresentam um novo padrão de comportamento no que diz respeito às 

pesquisas relacionadas às áreas de educação, pois estes revelam que a busca por informação em 

livros, revistas, jornais ou outros impressos tem caído drasticamente. Na contramão, as 

consultas às informações educativas via internet só aumentam. Para 53% destes jovens o uso 

da internet melhora a relação entre professor e aluno, porém os mesmos afirmam ainda que 

aprendem mais nas aulas presenciais do que nas à distância.   

Outro fator interessante é o crescimento no volume de vendas de smartphones nos 

últimos anos em nosso país e consequentemente de usuários. Em pesquisa divulgada pelo 

IBOPE E-commerce, o comércio eletrônico de smartphones movimentou cerca de R$1,3 bilhão 

durante o ano de 2013 no Brasil. Ainda nesta pesquisa, outros dados interessantes chamam 

atenção. Em média, os smartphones são mais caros do que os celulares convencionais e mesmo 



71 
 

assim o crescimento nas vendas foi registrado. A classe AB representou 61% dos consumidores, 

seguida da classe C (38%), o que revela uma popularização destes aparelhos. Em relação à 

idade, as faixas etárias mais expressivas no consumo desses aparelhos foram a de jovens entre 

15 e 24 anos (34%) e de adultos de 25 a 24 anos (29%). 

No ano de 2014, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou 

uma pesquisa indicando que, pela primeira vez, o acesso a internet no Brasil através de 

computadores era superado por celulares. O estudo mostrou que entre 2013 e 2014 o número 

de famílias brasileiras com acesso à rede cresceu consideravelmente. Contudo, chama mais 

atenção ainda o aumento no acesso via telefonia móvel. Enquanto o percentual de acesso via 

microcomputadores recuou de 88,4% para 76,6%, por sua vez, a proporção de acesso através 

dos smartphones saltou de 53,6% para 80,4%, segundo dados da pesquisa. Um dos facilitadores 

para este crescimento foi o aumento da banda larga para os dispositivos móveis que pulou de 

43,5% para 62,8%.  

A pesquisa do IBGE revelou ainda dados interessantes sobre o público que utiliza 

a rede mundial de computadores, dando indicativos de uma popularização do celular, como 

recurso para navegação na rede mais preferido entre os jovens de todas as classes sociais. Este 

aumento, verificado entre os jovens, pode ser quantificado da seguinte maneira: o percentual 

da população com 10 anos ou mais de idade que tinha telefone celular para uso pessoal chegou 

a 77,9% em 2014 (136,6 milhões de pessoas). Em relação a 2005, esse contingente cresceu 

142,8%.  

Para esta pesquisa que tem como lócus a EEM Israel Leocádio de Vasconcelos, 

situada no distrito de Aracatiaçu, zona rural pertencente ao Município de Sobral no Ceará, um 

dado chamou atenção no estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE.  Em 2014, pela primeira vez, mais da metade (52,5%) da população rural com 10 anos 

ou mais de idade tinha celular. Nas áreas urbanas, esse percentual chegou a 82,3%. Este 

resultado é de suma importância, pois revela uma tendência de popularização dos smartphones, 

configurando-se como uma realidade não apenas das classes mais abastadas ou dos meios 

urbanos.  

A aquisição destes aparelhos bem como sua utilização como ferramenta de acesso 

à internet é uma realidade que perpassa todas as classes sociais e supera as questões geográficas, 

características que fortalecem os motivos para o estudo da temática deste trabalho.  

Outra característica interessante revelada na pesquisa do IBGE foi que o uso dos 

smartphones predominava entre os jovens e os mais escolarizados. Em 2014, entre estudantes 

da rede pública 73,3% (19,9 milhões) utilizavam a internet e na rede privada 97,2% deles (9,1 
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milhões) utilizavam a internet para realizar pesquisa de cunho escolar passada por seus 

professores. 

 

3.2 Smartphones querem seu espaço nas salas de aula 

 

Não é apenas no campo das comunicações, via redes sociais, que os smartphones 

fazem sucesso, apesar destas serem apontadas pelos entrevistados na pesquisa IBOPE media 

(2013) como as mais populares ferramentas de comunicação e relacionamento: 

 

Gráfico 4: “Redes sociais mais populares” 

 
Fonte: Slideshare, a partir de pesquisa realizada pelo IBOPE media (2013) 

 

Apesar da necessidade de comunicação e a popularização das redes sociais, outros 

apps fazem sucesso nos smartphones. Um deles é o ebook da Apple, que permite a compra de 

livros online e o seu armazenamento para leitura. Atualmente as máquinas são equipadas com 

leitores de pdf para o acesso e leitura de ebooks ou de arquivos neste formato. Leitores de vídeo 

e música podem ser utilizados por professores e alunos para algumas atividades específicas em 

sala de aula. Câmeras fotográficas com qualidade considerável permitem realizar registros 

fotográficos ou mesmo de vídeo em aulas de campo e editores de texto para o exercício da 

linguagem escrita formal também estão disponíveis. Além destes, vários outros aplicativos são 

disponibilizados nas lojas virtuais, grátis ou não, que podem auxiliar professores e estudantes 

em diversas áreas do conhecimento. 

As inúmeras possibilidades de utilização destas máquinas em sala de aula bem 

como de seus aplicativos imprimem a estas ferramentas um potencial educativo, que quando 

bem utilizados podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, motivando e 

envolvendo os estudantes nas atividades planejadas pelos professores. Apesar das resistências 
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de uma parcela significativa de diretores, coordenadores e professores a utilização dos 

smartphones em sala de aula vem conquistando mais adeptos e consequentemente as pesquisas 

científicas na área vêm ganhando espaço e fomentando o interesse de professores e dirigentes 

escolares pelo assunto.   

As pesquisas em aprendizagem móvel não são recentes, trabalhos publicados na 

área remontam a ideia de aprendizagem móvel a partir da década de 70. Contudo esta 

possibilidade de trabalho ganha força com as inovações tecnológicas do início deste século, 

uma vez que estas possibilitaram a utilização de aparelhos que se assemelham a pequenos 

computadores, com funcionalidade e capacidade de processamento semelhante aos antigos 

computadores de mesa. Nas palavras de Adelina Moura: 

 
Hoje, e face ao desenvolvimento das tecnologias móveis encontramo-nos frente a um 

novo conceito dentro da tecnologia sem fios. Os telemóveis transcendem o mero ato 

de falar pelos dispositivos para se converterem em pequenos computadores que nos 

permitem continuar a trabalhar, aprender e organizamo-nos onde quer que estejamos. 

Os telemóveis mais recentes apresentam desenho ergonômico, aparência, sensação e 

funcionalidade de um diminuto computador portátil. Várias experiências com 

tecnologia móveis (Zurita, 2005, 2004, Waycott, 2004, Druin et al., 2002, Moura e 

Carvalho, 2007, 2008) mostram que os telemóveis são promissoras ferramentas 

educativas. (ADELINA MOURA, pág 52, 2017)  

 

Ao considerarmos este contexto, é inevitável pensar que o cotidiano dos jovens 

esteja imerso em um conjunto amplo de possibilidades de acesso à informação por meio do uso 

das novas tecnologias, em especial dos smartphones, que ganham um espaço cada vez maior 

em virtude do baixo custo e da portabilidade como comentado anteriormente. Além da 

possibilidade de acesso à rede para pesquisas com as mais diversas intencionalidades, inclusive 

escolares, o uso dos smartphones e de seus aplicativos amplia o conjunto de oportunidades para 

o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. No entanto, o uso destas ferramentas 

em sala de aula ainda não é vista com bons olhos, pois são compreendidas por uma parcela 

significativa dos professores, como um fator de dispersão dos alunos em sala de aula.   

Vale ressaltar que o uso de smartphones entre os jovens é uma tendência que ganha 

cada vez mais espaço entre crianças e adolescentes, em especial aqueles que estão na faixa de 

idade do ensino médio. O uso racional destes aparelhos em sala é certamente o principal desafio 

à exploração desta nova possibilidade. Nas palavras de Adelina Moura: 

 
Há, pois, uma falta de cultura digital da comunicação levando a “demonisar” o 

telemóvel, que tem levado a criar leis e regulamentos proibitivos que o impede de ser 

utilizado como ferramenta pedagógica na aula. É preciso respeitar e o respeito não 

está digitalizado. Por isso, é urgente que cada utilizador disponha dessa cultura e faça 

um uso racional do dispositivo aproveitando as potencialidades de que dispõem. 

(ADELINA MOURA, pág.53, 2017) 
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São comuns nas escolas proibições ao respeito do uso dos smartphones em sala de 

aula, alguns Estados como o Ceará possuem legislação própria a respeito da temática. Contudo 

esta resistência ao uso destes dispositivos eletrônicos vai na contramão da expressiva onda de 

crescimento de seu uso haja visto o barateamento das máquinas e o aumento da capacidade na 

realização de tarefas, antes limitada a realizar ligações.  

 Nesta perspectiva, vários aplicativos desenvolvidos e disponibilizados 

gratuitamente nas plataformas Android e IOF podem ser perfeitamente utilizados para fins 

educativos, sendo que a maioria destes não necessita de acesso direto à rede mundial de 

computadores para ser executado e estão disponíveis para download grátis nas lojas virtuais, a 

citar o aplicativo Eletricidade Magnetismo que será utilizado no desenvolvimento desta 

pesquisa. 

A diversidade de conteúdo é outra característica importante que permeia o mundo 

dos aplicativos educacionais para os smartphones. Não é difícil, em uma busca rápida nas lojas 

virtuais encontrarmos programas para os mais diversos fins educacionais e para as mais diversas 

disciplinas tais como; Matemática, História, Física, Química, Geografia, Biologia e demais 

áreas do conhecimento escolar. A facilidade de acesso à rede bem como de aquisição grátis dos 

aplicativos educacionais imprimem ao uso dos smartphones um potencial educativo de grandes 

proporções. 

 
Quer se goste ou não estamo-nos a habituar a um uso natural da tecnologia do 

cotidiano, em especial o telemóvel. A forte resistência ao uso do telemóvel na sala de 

aula parece originária de um choque entre a nova geração nascida com os telemóveis 

e o conjunto das instituições. (Castells, pág.12, 2008).  

 

Apesar das possibilidades educacionais permitidas com o uso dos telemóveis, os 

mesmos ainda não são bem vistos por grande parte de professores, muitos sustentados pela tese 

de que estes aparelhos acabam contribuindo para a elevação do nível de desconcentração dos 

alunos durante as aulas. Contudo é necessário que os professores, adaptem suas práticas ao 

mundo das tecnologias e propiciem aos estudantes novas metodologias que possibilitem a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, caso contrário a figura do profissional da 

educação tende a tornar-se obsoleto.    

Não é de hoje que a tecnologia é vista com certa aversão nas escolas. O processo 

de adaptação às novas tecnologias é sempre muito demorado e complexo para uma grande parte 

dos professores. Além disso, os avanços tecnológicos ocorrem cada vez mais aceleradamente o 

que dificulta ainda mais esta adaptação. Décadas atrás a televisão era considerada um 



75 
 

instrumento pedagógico poderoso, porém anos depois, com o advento dos computadores, a TV 

perdeu espaço. As mudanças no cenário tecnológico acarretam por sua vez alterações 

comportamentais entre os jovens. Aqueles que antes se divertiam na rua, através das 

brincadeiras populares, agora utilizam seu tempo com brincadeiras frente às telas de 

computador. Nesta conjuntura, os jogos digitais, a internet, vídeos e músicas ditam o ritmo do 

entretenimento e da informação para a nova geração. Neste cenário de mudanças tecnológicas 

e comportamentais, os smartphones e seus aplicativos viabilizam o acesso à rede mundial de 

computadores bem como aproximam usuários do mundo, literalmente através de seus 

polegares.  

O contágio tecnológico entre os adolescentes é quase inevitável. Se um jovem tem um 

determinado equipamento Hi-Tec ou utiliza um determinado serviço de internet, os 

outros jovens que com ele conectam sentem necessidade de ter ou fazer igual, 

tornando-se num consumismo espontâneo. (ADELINA MOURA, 2017) 

 

A sociedade atual presencia uma revolução no acesso a equipamentos e seus 

atributos tecnológicos. Os smartphones podem ser comparados a pequenos computadores. Seu 

baixo custo e a facilidade de navegação ampliam as possibilidades de acesso a informação e a 

construção de novos conhecimentos. Estes aspectos tornam o uso de smartphones em sala de 

aula uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

É urgente pensarmos no modelo da escola atual, que tem em seu seio, estudantes 

que possuem uma relação íntima com as tecnologias, incorporando-as ao seu cotidiano e 

tornando-as instrumento de relação interpessoal, bem como aparato para compreensão do 

mundo a sua volta. A nova escola deve atender a estas demandas estudantis e contemplar em 

sua proposta pedagógica, metodologias inovadoras que contemple o uso dos smartphones como 

ferramenta para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

No Brasil, apesar das inúmeras barreiras ao uso dos aparelhos móveis em sala de 

aula como ferramentas pedagógicas algumas iniciativas ganham destaque e ampliam o processo 

de desmistificação que permeiam as inovações pedagógicas que apontam na direção contrária 

ao tradicionalismo característico das escolas brasileiras. Um destes projetos é desenvolvido pela 

professora Adelina Moura, que recebeu o nome de Geração Móvel, que visa incorporar algumas 

das tecnologias móveis à aprendizagem colaborativa de jovens, elevando seu potencial criativo. 

Com uma abordagem socio-construtivista, o acompanhamento pedagógico é realizado com fins 

ao desenvolvimento individual do aluno e de criação dos próprios conteúdos e sua respectiva 

construção do conhecimento. Com um planejamento específico para a leitura e escrita da 

Língua Portuguesa, o projeto Geração Móvel, desenvolve ao longo do ano letivo atividades 
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específicas e planejadas para a superação das dificuldades dos alunos no domínio da linguagem 

escrita e oral. Nos dados apresentados sobre a qualidade do ensino com o uso dos smartphones 

em sala, nas aulas de português, as respostas apontam na direção assertiva das ações que foram 

desenvolvidas pelos professores, uma vez que os alunos elogiam e defendem o uso das 

metodologias aplicadas pelos docentes como uma forma de facilitar a aprendizagem e 

contextualizar o conteúdo. 

Outro projeto interessante, que se encaixa neste contexto de aprendizagem móvel é 

o projeto Palma – Programa de Alfabetização da Língua Materna. 

 

O Palma é um aplicativo para dispositivos móveis que combina sons, letras e imagens 

criado para apoio ao processo de ensino-aprendizagem para pessoas em fase inicial de 

alfabetização ou com dificuldades de aprendizagem. (FONSECA, pag.2, 2016) 

 

O Palma trabalha numa perspectiva de educação a distância. Este programa foi 

desenvolvido para celulares e smartphones para atender às necessidades de alfabetização de 

jovens e adultos que não tiveram acesso a escolaridade na idade certa. Ainda assim, este 

programa pode ser utilizado para a alfabetização de crianças e semianalfabetos. 

 
O Palma tem como objetivo contribuir na alfabetização através de um conjunto de 

aplicativos para dispositivos móveis que combina sons, letras e imagens que auxiliam 

no processo e desenvolvimento da aprendizagem. O projeto, lançado em 2011, passou 

por um período de testes, realizado primeiramente na cidade de Itatiba - SP, tendo 

como instrumento um aparelho celular com teclado modelo QWERTY, da marca 

Nokia, parceira do projeto, acompanhado de fone de ouvido, um software embarcado 

e um sistema web de acompanhamento de desempenho. (FONSECA, pag 2, 2016). 

 

Apesar de animadoras, a utilização de mobile learning no Brasil restringe-se a 

iniciativas ainda tímidas. Contudo, as pesquisas na área vislumbram um futuro promissor. Neste 

trabalho daremos ênfase à utilização do aplicativo Eletricidade Magnetismo para smartphones 

como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem de fenômenos 

eletrostáticos. Mesmo sem o acesso direto à rede, este ambiente virtual de aprendizagem pode 

ser utilizado pelos docentes com a finalidade de expor o conteúdo de processos de eletrização. 

Segundo Bartolo et al (2009): 

 
O Instituto SRI (Stanford Research Institute) efetuou uma pesquisa sobre o uso de 

dispositivos móveis onde a maioria dos professores afirmou que o uso da computação 

móvel proporcionou  maior  motivação para aprender bem como apoiou a colaboração 

e a comunicação entre os estudantes uma vez que tal tecnologia contribui para facilitar 

o acesso ao aprendizado na obtenção de conteúdo sem hora e local pré-estabelecidos. 

(BARTOLO, pag .2, 2009) 
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Nesta perspectiva, os smartphones funcionariam com uma extensão da sala de aula; 

praticamente sem limitações geográficas, esta poderia se manifestar entre quatro paredes ou 

mesmo numa praça, no pátio da escola, no bairro, na casa do estudante ou em qualquer espaço 

físico uma vez que estes aparelhos estão munidos de tecnologia 3G, 4G e recentemente 4.5G 

que lhes permitem acesso à internet de ótima qualidade dando aos usuários mais independência 

para conseguir informação em qualquer ambiente. Para Traxler (2011): 

 
Aprendizagem Móvel já provou ser capaz de levar a aprendizagem a pessoas, 

comunidades e países que antes estavam demasiado afastados para poderem 

beneficiar de outras iniciativas educativas, reforçar e enriquecer atividades de 

aprendizagem, através de experiências mais personalizadas, autênticas, situadas e 

sensíveis ao contexto. (TRAXLER, pag 10, 2011) 
 

Uma das vantagens no uso de aplicativos em sala de aula está, em alguns casos, na 

não necessidade do acesso à internet. Em muitos casos, as escolas não dispõem de serviço de 

internet de qualidade. Desta forma, utilizar apps que não necessitam de acesso à rede para 

funcionamento pode ser uma alternativa viável para estes estabelecimentos e principalmente 

para o professor que desejar fazer uso. Este equipamento não necessita de conexão com a rede 

e pode ser utilizado com fins ao ensino dos processos de eletrização. Assim como este app, 

diversos outros podem ser encontrados nas lojas virtuais, em sua grande maioria, grátis e para 

as mais específicas finalidades educativas. Professores de diversas áreas do conhecimento 

podem explorar as inúmeras oportunidades e vantagens para fortalecer o processo de ensino e 

aprendizagem das disciplinas que ministram. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O ensino de ciências é por vezes dito desinteressante e sem conexão com a 

realidade. O ensino de Física, e em especial a eletricidade, é abordado de maneira a limitar-se 

a simples comprovação de fórmulas matemáticas, através da resolução de situações- problemas 

abstratos fazendo com que os estudantes manifestem desinteresse em estudá-la. Portanto, a 

adoção de metodologias inovadoras para o ensino dos conceitos de eletrização pode ajudar na 

motivação dos estudantes e em seu envolvimento com o tema estudado. Para tanto, é necessário 

a utilização de novas metodologias. Recentemente com o advento das tecnologias móveis, um 

número cada vez maior de professores, embora não seja unanimidade, utiliza dispositivos 

móveis para o ensino de sua disciplina. 

Considerando as resistências ao uso de Smartphones, como ferramentas de trabalho 

e a desmotivação por parte dos estudantes no estudo dos processos de eletrização, o problema 

central desta pesquisa é, pois, o de investigar a utilização dos aplicativos Eletricidade 

Magnetismo e Simulado de Física no ensino e aprendizagem dos fenômenos eletrostáticos, na 

perspectiva da motivação e interesse por parte do aluno em compreender melhor o conteúdo. 

Para tanto, como pergunta norteadora deste trabalho tem-se: A utilização dos aplicativos 

ELETRICIDADE MAGNETISMO e SIMULADO DE FÍSICA como sugestão didático-

metodológica para o ensino dos processos de eletrização é uma boa alternativa ao professor de 

Física do Ensino Médio? 

 

 

4.1 Campo e Sujeitos da Pesquisa 

 

 

A pesquisa será realizada com 2 (duas) turmas de 3º Ano na Escola de Ensino Médio 

Israel Leocadio de Vasconcelos. Este é um estabelecimento de ensino público, situado no 

distrito de Aracatiaçu no Município de Sobral. Estas salas de aula são compostas basicamente 

por alunos da zona rural do distrito de Aracatiaçu, sendo que a sua grande maioria é originária 

do sistema público municipal de ensino da cidade de Sobral/CE. 

A razão pela qual se escolheu trabalhar com alunos apenas do 3º Ano do Ensino 

Médio deve-se ao fato de permitir uma análise e investigação mais detalhada sobre o uso dos 

aplicativos móveis nas aulas de física ao longo do Ensino Médio. Além disso, o conteúdo de 

eletrostática pertence ao programa curricular da referida escola para esta série, sendo o primeiro 

contato do aluno com conceitos de eletricidade no ensino formal. Apesar do reforço matemático 
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empregado a este ramo da física, a utilização dos apps supracitados pode contribuir para a 

desconstrução de uma imagem puramente matematizada do ensino de física, através das 

simulações experimentais disponíveis nos apps. Desta forma, permite-se que o aluno possa 

compreender melhor os conceitos físicos envolvidos, mediante o uso das simulações 

disponíveis.  

Nas pesquisas sobre o ensino de eletrostática, constata-se uma abordagem 

excessivamente matematizada em sala de aula. De acordo com estas pesquisas, a exposição 

destes conteúdos em sala de aula, através das metodologias tradicionalmente estabelecidas não 

apresenta conexões com a vida diária dos estudantes, por este motivo muitos alunos acham 

desinteressante e enfadonho o seu estudo. 

Esta pesquisa foi aplicada no início do primeiro semestre do ano letivo de 2018, 

mais especificamente no transcorrer do 1º Bimestre de trabalho escolar. Foram utilizadas as 

aulas de física, que nesta escola tem o total de duas aulas semanais de 50 minutos de duração 

cada. A tabela abaixo apresenta a sequência de conteúdos que foi trabalhada em eletrostática, 

bem como a forma de abordagem. 

 
TABELA 3: Conteúdo de Eletrostática que pode ser explorado através dos objetos de estudo 

Conceito/Assunto Abordagem aplicada ao uso dos Aplicativos  

Conceito de Eletrização por 

contato 

Mostrar através o conceito de eletrização por contato por meio 

das simulações e definições do aplicativo ELETRICIDADE.  

Conceito de Eletrização por 

atrito 

Apresentar o conceito de eletrização por atrito através da 

simulação do aplicativo ELETRICIDADE.  

Experimento do pente e 

celofane 

Mostrar as trocas de cargas entre materiais de características 

diferentes. Expor a série triboelétrica com o aplicativo. 

Experimento do pente e água Simulação de experimento. 

Pêndulo Eletrostático Discutir o processo de eletrização por indução.  

Eletroscópio de Folhas Discutir o processo de eletrização por indução com o 

aplicativo ELETRICDADE. 

Resolução de exercícios Utilizar o aplicativo SIMULADO DE FÍSICA com o intuito 

de estimular a resolução de exercícios sobre eletrostática em 

sala e oferecer feedback automático em caso de possíveis 

erros. 
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Avaliação Utilização de questionário diagnóstico com finalidade de 

verificar a aprendizagem dos estudantes e facilitar o feedback 

do professor. 

Questionário Qualitativo Aplicação de questionário qualitativo a fim de identificar a 

percepção do estudante frente a esta metodologia. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O conteúdo apresentado na tabela foi abordado mediante o uso de dois aplicativos. 

Em alguns casos estes aplicativos foram utilizados de maneira concomitante. Contudo, em 

outros foram utilizados de forma individualizada de acordo com a finalidade que se pretende 

atingir. 

O primeiro destes aplicativos (apps) chama-se Eletricidade Magnetismo. É um 

app utilizado por professores e alunos no estudo dos processos de eletrização. Além de 

apresentar textos explicativos sobre os tipos de eletrização, este aplicativo é capaz de simular 

em três dimensões, experimentos laboratoriais para a explicação da eletrização por atrito, 

contato e indução eletrostática. É possível inserir notas, textos, destacar informações, salvar o 

conteúdo da aula e compartilhar o arquivo entre colegas de sala. Para uma abordagem 

conceitual sobre estes assuntos, presentes na eletrostática, a aplicação pode ser manipulada e o 

aluno pode tirar suas próprias conclusões a respeito do tema estudado, além de estudar estes 

conceitos a partir dos resultados produzidos. 

Por sua vez, o aplicativo Simulado de Física apresenta exercícios sobre o tema. 

Neste aplicativo o aluno tem a possibilidade de selecionar o assunto que deseja realizar 

exercícios.  À medida que o estudante avança nas resoluções das atividades, acumula escores 

que lhe dão uma noção exata de como foi o seu aprendizado sobre aquele conteúdo em 

específico. Além disso, este aplicativo fornece ao estudante um feedback instantâneo. Caso o 

discente responda incorretamente um item, o aplicativo oferece uma devolutiva antes de 

avançar para a questão seguinte. Esta característica ajuda a correção de rotas no processo de 

ensino e aprendizagem. Nas avaliações tradicionais, o aluno não recebe o feedback em tempo 

hábil. Esta demora na avaliação diagnóstica impede que o problema na aprendizagem seja 

corrigido antes que o professor tenha a oportunidade de avançar no conteúdo, permitindo assim 

que o docente consiga traçar novas estratégias para solucionar o problema. Neste contexto o 

uso concomitante, em algumas situações, dos dois aplicativos poderá ser realizado pelo 

professor em sala de aula. À medida que o app Eletricidade Magnetismo é utilizado para a 
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realização das simulações dos experimentos sobre eletrização, o app Simulado de Física pode 

ser utilizado para a verificação do aprendizado adquirido. 

 

 

4.2 Objetivos da Pesquisa 

 

 

Quanto ao objetivo geral, o trabalho apresentado nessa Dissertação pode ser 

classificado como exploratório, pois possui a finalidade de proporcionar maior familiaridade 

com a compreensão de um tema pouco explorado, neste caso, analisar o uso dos aplicativos de 

Smartphone Eletricidade Magnetismo e Simulado de Física no ensino e aprendizagem dos 

processos de eletrização cinemática no 3º ano do ensino médio. 

 

 

4.3 Abordagem e procedimentos técnicos da pesquisa 

 

 

A pesquisa é de natureza aplicada. O principal propósito dessa pesquisa é gerar uma 

ação de natureza prática que vise solucionar um problema. No caso em particular desta pesquisa 

serão realizadas ações que visam promover o interesse dos estudantes pela Física, em particular 

o conteúdo de eletrização, estudado no Terceiro Ano do Ensino Médio, melhorando assim o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa é classificada como qualitativa uma vez que a sua abordagem 

pressupõe a análise qualitativa de dados gerados a partir da utilização dos aplicativos 

Eletricidade Magnetismo e Simulado de Física bem como sua relação com o estudo dos 

processos de eletrização por atrito, contato e indução. Apesar de ser caracterizada de forma 

qualitativa, a presente pesquisa tem traços quantitativos, uma vez que as conclusões serão 

realizadas a partir da comparação percentual de acertos entre dois grupos distintos, com e sem 

a utilização dos aplicativos, que foram realizados em salas de 3º Ano do Ensino Médio na 

Escola de Ensino Médio Israel Leocádio de Vasconcelos. Os resultados foram obtidos mediante 

aplicação de avaliação de conhecimentos prévios, antes da utilização dos aplicativos e avaliação 

diagnóstica, após a utilização. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a presente pesquisa é classificada como 

pesquisa-ação, pois trata-se de uma pesquisa concebida visando uma ação para a resolução de 

um problema coletivo, no caso a aprendizagem dos processos de eletrização pelos discentes do 

Ensino Médio. 
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4.4 Etapas da Pesquisa 

 

 

A priori, no âmbito da fase denominada PRIMEIRO MOMENTO, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica que teve quatro finalidades. A primeira foi a realização de um 

levantamento histórico sobre o ensino de física do Brasil. Em segundo momento, este 

levantamento bibliográfico também investigou o ensino de eletrostática no ensino médio, tendo 

como objetivo compreender como este conteúdo vem sendo abordado pelos professores em sala 

de aula. A partir daí, tentou-se identificar traços em pesquisas na área que indiquem quais são 

as principais dificuldades relacionadas ao ensino de eletrostática e quais soluções podem ser 

apontadas para os problemas identificados. A terceira fase do levantamento bibliográfico, ainda 

no primeiro momento da pesquisa diz respeito ao ensino de física e às novas tecnologias, com 

destaque especial para as digitais. Por fim, investigaram-se como as tecnologias móveis vêm 

sendo utilizadas no Brasil, quais as principais dificuldades para sua implantação, quais 

vantagens. Também se realizou um relato de experiências e pesquisas bem sucedidas na área, 

além de mostrar como os dispositivos móveis estão presentes no cotidiano das pessoas. Nesta 

última fase  

da pesquisa bibliográfica, foram considerados documentos importantes emitidos 

pela UNESCO. Esses fatores corroboram a compreensão da temática a qual o problema desta 

pesquisa sugere. Para esta fase da pesquisa foram utilizados livros, periódicos, dissertações e 

artigos, na forma de arquivos digitalizados ou mesmo impressos, disponibilizados em 

bibliotecas ou repositórios virtuais. 

No SEGUNDO MOMENTO foi aplicado um questionário socioeconômico, 

Apêndice A, a fim de traçar o perfil dos alunos do 3º ano do ensino médio da EEM Israel 

Leocádio de Vasconcelos. Paralelamente ao questionário foi aplicado um pré-teste, Apêndice 

B. Este pré-teste foi composto por questões discursivas e de múltipla escolha abordando 

questões puramente conceituais, bem como situações envolvendo problemas cuja solução exige 

certo nível de conhecimento físico e matemático com vistas a identificar o nível de 

conhecimento prévio dos estudantes sobre o assunto de eletrização. A aplicação dos dois 

questionários iniciais foi realizada na segunda semana letiva da referida escola. Para tanto, 

foram utilizadas duas aulas de Física, nas turmas de 3º ano, previamente definidas.  

Posteriormente, foi realizada a contextualização dos conceitos de eletrostática e 

processos de eletrização nos aplicativos para o tratamento dos experimentos simulados no app. 

Em cada turma foram utilizadas seis aulas de 50 minutos cada para a abordagem da temática. 
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Em uma das salas não será feito o uso dos aplicativos, contudo foram aplicados o pré e o pós 

testes para efeitos de comparação de resultados. 

Durante o período destinado à realização desta pesquisa, fez-se uso de um diário de 

bordo. O uso deste instrumento permitiu realizar registros que auxiliaram na descrição 

detalhada relativa ao uso dos aplicativos em sala. 

Após a contextualização do ensino dos processos de eletrização mediante o uso dos 

aplicativos foi aplicada a avaliação diagnóstica de aprendizagem, Apêndice C, tanto para a 

turma que fez o uso dos aplicativos Eletricidade Magnetismo e Simulado de Física, quanto 

para a turma que não fez o uso da tecnologia. Cada uma continha o mesmo número de questões 

das avaliações de conhecimentos prévios das respectivas turmas. Após isso foi feito o 

levantamento de acertos absolutos e percentuais de cada questão a fim de comparar 

quantitativamente os resultados obtidos tanto do pré-teste, antes da aplicação da tecnologia, 

quanto na avaliação diagnóstica após o uso dos aplicativos e da sequência de conteúdos o qual 

pretendemos se realizou com o auxílio destas tecnologias digitais. 

Finalmente foi aplicado apenas nas turmas avaliadas, 3ºAno, um questionário para 

avaliar a receptividade dos alunos ao ensino de Física contextualizado ao uso dos aplicativos 

supracitados. Após a experiência de se utilizar o Smartphone como ferramenta de ensino o 

aluno teve a possibilidade de classificar esta metodologia como satisfatória, indiferente ou 

insatisfatória para a sua aprendizagem. Este teste apresentou ainda um espaço destinado a 

colocações adicionais que o aluno julgasse pertinente para a presente pesquisa podendo 

apresentar sugestões que possam contribuir com a prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a construção dos resultados e análise dos dados coletados nossa pesquisa 

baseou-se em uma abordagem qualitativa com traços quantitativos, como já comentado, com o 

objetivo de conseguir uma melhor harmonia entre as informações adquiridas. 

Para enfrentar a complexidade do mundo real é preciso adotar métodos. Sem 

métodos, a ciência não progride, as organizações menos ainda. De fato, a ciência se nutre dos 

próprios erros que não são descobertos ao acaso, mas através da busca sistemática de melhores 

explicações para os fenômenos naturais e sociais. 

Neste trabalho buscaremos apresentar nossos resultados por meio das técnicas 

analíticas representando através de gráficos ou tabelas, as informações coletadas na aplicação 

desta pesquisa. 

Uma das etapas deste trabalho foi a aplicação de um questionário socioeconômico 

que nos permitiu realizar uma leitura do perfil das turmas estudadas. Este questionário foi 

aplicado nas turmas do 3º ano “A” e “B”, com 36 alunos cada, sendo 37 do sexo feminino e 39 

do sexo masculino, todos na faixa etária entre 15 e 17 anos. Ambas as salas funcionam no turno 

matutino da EEM Israel Leocádio de Vasconcelos, situada na Praça da Várzea, 479, Aracatiaçu, 

zona rural do município de Sobral.  

As turmas apresentaram características que são peculiares às salas de aula das 

escolas da Zona Rural. De acordo com os dados coletados, onde 60% dos estudantes utilizam 

transporte escolar para chegar ao estabelecimento de ensino. Quanto à escolarização, as salas 

são compostas em sua totalidade por alunos que sempre frequentaram escola pública. No que 

diz respeito à renda, os entrevistados possuem rendas familiares que variam entre um e dois 

salários mínimos. 

Quanto à composição familiar, todos os entrevistados afirmaram viver em casa 

própria e com seus pais e irmãos. Em média, a quantidade de integrantes por família 

corresponde a uma variação entre três e cinco pessoas. Esta informação é interessante, pois 

revela uma redução no número de componentes por família quando comparados as décadas 

passadas.  

No que se refere à relação destes jovens com as tecnologias, o gráfico 5 abaixo nos 

permite compreender um pouco mais sobre esta relação. 
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Gráfico 5 – Celular ou Smartphone na EEM Israel Leocadio de Vasconcelos 

 
Fonte: O autor 

 

Quando questionados sobre possuir computador em casa o resultado obtido é 

surpreendente, apenas 6 dos 72 alunos das salas possuem computador em casa. No entanto, 

quando questionados sobre possuírem smartphone aproximadamente 92% afirmam possuir o 

aparelho. Esta diferença entre o número de celulares e computadores pode ser explicada por 

várias variáveis.  

Certamente a portabilidade e o preço são fatores que fazem com que os smartphones 

sejam preferidos em detrimento dos computadores. Outro fator preponderante é a acessibilidade 

à rede, não existindo a necessidade de conexão em um ponto fixo, como é com os computadores. 

Outra questão interessante reside na oferta de internet banda larga pelas operadoras de serviço 

telefônico, quebrando as barreiras geográficas para o acesso, levando à grande parte da 

população entretenimento e informação em tempo real. 

A ampliação da perspectiva educativa e da esfera de ação são apenas algumas das 

possibilidades geradas pelo desenvolvimento destas tecnologias ainda que esta ampliação esteja 

restrita a determinados grupos de pessoas. (ANTONIO e MARCOS, 2010, pág 2). 

No âmbito da utilização destes aparelhos com fins educativos, a pesquisa revelou 

dados preocupantes. Mesmo com o avanço das tecnologias móveis, estes aparelhos ainda são 

pouco ou nunca utilizados pelos professores em sala de aula como mostrado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Uso do smartphone com fins educativos na EEM Israel Leocádio de Vasconcelos 

 
Fonte: O autor 

 

O gráfico revela que para o público-alvo desta pesquisa, o uso dos smartphones em 

sala de aula como mecanismo didático para o processo de ensino e aprendizagem é uma 

experiência que fez parte da formação desses jovens em algum momento de sua vida estudantil, 

revelando assim que, embora a prática não seja corriqueira na maioria das escolas, como 

apontam vários estudos na área, para esta amostra em específico já é algo familiar.  

Esta familiaridade com os smartphones bem como o intercâmbio entre tecnologia e 

ensino outrora estabelecido, facilitou a aplicação desta pesquisa e aumentou o grau de 

receptividade da experiência proposta em sala de aula. Desta forma, a identificação por parte 

dos alunos com os aparelhos de celular e seus aplicativos digitais viabilizou a condução do 

trabalho pedagógico e aproximou o conteúdo abordado; os processos de eletrização do contexto 

tecnológico dos alunos. Tal aproximação gerou entre os estudantes o engajamento necessário 

para que o processo de ensino e aprendizagem fosse estabelecido. Alunos motivados e 

engajados diretamente nas tarefas propostas pelos professores certamente tornam o ensino mais 

prazeroso e eleva a autoestima do estudante.   

Na perspectiva da utilização de tecnologias em sala de aula, a pesquisa revelou que 

outros aparelhos são utilizados pelos professores como recursos didáticos conforme é 

apresentado no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Tecnologias utilizadas no ensino na EEM Israel Leocádio de Vasconcelos 

 
Fonte: O autor 

 

O gráfico 7 apresenta os recursos mais utilizados pelos professores citados pelos 

alunos desta pesquisa. Os dados revelam que os recursos de áudio e vídeo, data show e TV são 

utilizados com maior frequência pelos professores como ferramenta didática em suas aulas. 

 

5.1 Pré-Teste 

 

Ainda no primeiro momento foi aplicado aos alunos das duas salas de 3º ano da 

EEM Israel Leocádio de Vasconcelos um pré-teste, ANEXO B, a fim de identificar o nível de 

conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema: processos de eletrização. A avaliação era 

constituída de 10 questões de múltipla escola, com cinco alternativas cada, onde apenas uma 

era correta. O conteúdo explorado nestes exercícios eram os processos de eletrização por atrito, 

contato e indução, além dos princípios básicos da eletrostática. A identificação dos 

conhecimentos prévios dos estudantes foi de fundamental importância para a continuidade desta 

pesquisa, pois partimos da premissa de que a utilização dos aplicativos eletricidade magnetismo 

e simulado de física poderiam além de ser uma alternativa ao ensino de física, ser ainda, 

diferenciais na busca pela aprendizagem de qualidade.  

Nas duas salas selecionadas para a realização deste trabalho, os resultados desta 

etapa da pesquisa, revelaram dados alarmantes no que se refere à aprendizagem dos conceitos 

de eletrização. Para melhor compreensão dos resultados, os alunos foram categorizados a partir 
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de critérios de classificação, seguindo padrões similares aos usados no SPAECE9 (Sistema 

Permanente de Avaliação do Estado do Ceará) para a organização classificatória dos grupos de 

estudantes. O SPAECE foi criado em 1992 e tem como principal objetivo avaliar a qualidade 

da educação do Estado do Ceará, por meio de testes padronizados de Língua Portuguesa e 

Matemática, atualmente são avaliados os alunos das séries finais do Ensino Médio. Este sistema 

de avaliação é muito semelhando ao SAEB10. Neste caso em específico utilizamos apenas dez 

itens para avaliar conhecimentos na disciplina de físicas, mais precisamente com relação aos 

processos de eletrização. A tabela abaixo (Quadro 4) apresenta os critérios quantitativos 

adotados para classificar o aluno em muito crítico, crítico, intermediário e adequado, vale 

lembrar que esta nomenclatura é a mesma utilizada pelo SPAECE.  

 
TABELA 4 – Níveis de proficiência  

CRITÉRIO PROFICIÊNCIA 

Muito Crítico 0 a 2 acertos 

Crítico 3 a 4 acertos 

Intermediário 5 a 7 acertos 

Adequado 8 a 10 acertos 

Fonte: O autor 

 

Após a aplicação desta avaliação os alunos foram enquadrados dentre os níveis 

mencionados na tabela anterior. Vale ressaltar que este pré-teste foi aplicado antes da utilização 

dos apps considerados neste projeto. 

Considerando os acertos em termos gerais, ou seja, contabilizando todos os itens da 

avaliação e todos os 72 alunos que foram avaliados, chegamos ao resultado que é apresentado 

no gráfico 8. 

 

 

                                                           
9 O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) foi implementado em 1992 pela 

Secretaria da Educação (SEDUC), com o objetivo de promover um ensino de qualidade e equânime para todos os 

alunos da rede pública do estado. Disponível em: http://www.spaece.caedufjf.net/avaliacao-educacional/o-

programa/ 
10 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de avaliações externas em 

larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que 

possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb 
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Gráfico 8 – Resultado do pré-teste 

 
Fonte: O autor 

 

A análise do gráfico 8 acima nos permite concluir que, de modo geral, os alunos do 

3º Ano “A” e “B” da EEM Israel Leocádio de Vasconcelos apresentaram resultados 

preocupantes no que diz respeito a quantidade de acertos absolutos dos itens apresentados no 

pré-teste. De acordo com os dados, 80% dos estudantes submetidos aos testes apresentaram 

desempenho crítico e muito crítico, o que representa um acerto entre 0-4 questões do total de 

10. Este desenho revela que os estudantes não compreendem os conceitos de eletrização 

apresentados nas questões propostas. No gráfico 9 seguinte, algumas informações chamam 

atenção, como discutido adiante. 

Gráfico 9 – erros e acertos por questão

 
Fonte: Autor 
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O gráfico 9 apresenta os erros e acertos por questão obtidos a partir da aplicação do 

pré-teste com todos os estudantes do 3º ano “A” e “B” da EEM Israel Leocádio de Vasconcelos. 

A questão número um, foi aquela em que os alunos apresentaram o melhor desempenho. Este 

ítem, em específico, trata do conceito envolvido no processo de eletrização por atrito. O bom 

desempenho é repetido na questão número 9. Conclui-se então que embora não seja o ideal, a 

percepção que os alunos possuem sobre este processo de eletrização, já é conhecido por uma 

boa parte dos estudantes envolvidos na pesquisa. Com exceção da sexta questão deste teste, os 

bons resultados não são averiguados nos demais itens.  

Chama atenção especialmente a oitava questão. Neste exercício o estudante deveria 

apontar o que ocorreria com as hastes de um eletroscópio de folhas após o contato com o dedo 

de uma pessoa, baseando-se no primeiro pincípio da eletrostática, atração e repulsão das cargas 

elétricas e nos conceitos de eletrização por contato. O resultado é realmente assuntador, pois 

nenhum dos alunos que responderam ao teste conseguiu solucionar corretamente o exercício.  

De maneira geral, o desempenho do estudantes não foi satisfatório. Para a realidade 

estudada no universo dos alunos desta pesquisa percebe-se que existem muitas lacunas na 

aprendizagem dos processos de eletrização e princípios eletrostáticos. Em termos percentuais 

de acertos e erros, considerando o total de alunos pesquisados, obtemos os seguintes resultados 

apresentados no gráfico 10. 

 
Gráfico 10: Percentual geral de acertos e erros  

 
Fonte: O autor 
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Os percentuais acima reforçam a hipótese de que os estudantes apresentam sérias 

dificuldade na compreensão dos conceitos envolvidos na eletrostática. Em média, considerando 

o total absoluto de questões resolvidas pelos 72 alunos, o percentual de acerto chegou a 36% 

ao passo que o percentual de erros foi de 64%. Em virtude desta dificuldade, acreditamos que 

a utilização de metodologias inovadoras podem auxiliar na aprendizagem destes conceitos. 

 

5.2 Pós-Teste 

 

O pós-teste foi aplicado nas duas salas escolhidas para a realização desta pesquisa. 

Porém, sua aplicação só ocorreu após a experiência de utilização dos apps na sala do 3º ano 

“A”. Já na sala do 3º ano “B”, sala controle, o pós-teste foi aplicado após a realização das aulas 

expositivas tradicionais. A sala controle foi utilizada numa tentativa de comparar os resultados 

do grupo que utilizou os apps como recurso didático em paralelo com o grupo que não fez uso 

dos aparatos tecnológicos. 

Este segundo teste foi elaborado contemplando os mesmos conteúdos abordados no 

pré-teste, contendo exatamente o mesmo número de questões e quantidade de alternativas e 

teve como finalidade verificar a aprendizagem dos estudantes após a utilização dos apps e das 

aulas tradicionais. O gráfico 11 mostra o comparativo de erros e acertos por questão. 

 

Grafico 11 – Comparativo de acertos e erros por questão 

 
Fonte: O autor 

 

No gráfico 11 estão representados os resultados por questão no comparativo entre 

a sala que foi realizada a utilização dos apps, 3º ano “A”, bem como na sala controle 3º Ano 

“B” onde não foram utilizados os smartphones e aplicativos digitais. O gráfico nos mostra que 
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os alunos que participaram da experiência proposta neste trabalho obtiveram um resultado 

superior aos que dela não participaram. No comparativo entre as salas, podemos perceber que 

o número de acertos da sala A é superior aos da sala B, em praticamente todas as questões, a 

exceção do ítem exercício número nove, onde os alunos da sala B obtiveram os melhores 

resultados. Além disso, em algumas questões os resultados foram equiparados a citar os itens 

1, 5, 6 e 8. Estes resultados nos permitem concluir que as aulas tradicionais e expositivas 

centradas na figura do professor são capazes de render resultados satisfatórios. 

Quando comparados os percentuais de acertos entre as salas A e B obtivemos o 

seguinte resultado apresentado no gráfico 12. 

Gráfico 12 – Comparativo percentual de acertos entre as salas A e B 

 
Fonte: O autor 

 

No comparativo entre as salas notamos que houve uma diferença significativa na 

aprendizagem dos conceitos de eletrização. Na sala A, onde houve o uso dos aplicativos, a 

aprendizagem ocorreu de forma mais relevante, os alunos chegaram a atingir 78% de acertos 

nos exercícios propostos no pós-teste. Por outro lado, na sala B os estudantes não tiveram acesso 

as tecnologias e obtiveram apenas 48% do percentual total de acertos nos exercícios. Porém 

este resultado, ainda assim, representa uma melhora significativa na aprendizagem dos 

estudantes quando comparados aos dados do pré-teste. 

Quando comparados os resultados do pré-teste com o pós-teste a representação dos 

dados obtidos ficam configurados segundo apresentados no gráfico 13. 
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Gráfico 12 – Comparativo de acertos no pré-teste e pós-teste 

Fonte: O autor 

 

No comparativo realizado entre o pré-teste e o pós-teste percebemos que houve uma 

evolução na aprendizagem dos estudantes, mais precisamente no que se refere aos conceitos 

envolvidos nos processos de eletrização e pricípios da eletrostática, independentemente da 

metodologia adotada. Contudo, é clara uma evolução significativa nos resultados na 

comparação entre as salas A e B. Acredita-se que esta diferença ocorreu em virtude do 

envolvimento da turma com os experimentos virtuais realizados com o auxílio dos apps, o que 

reduziu o percentual de erros em 43%, apenas na sala A, elevando assim os resultados 

disponibilizados na configuração do gráfico 13. 

Após a realização do pós-teste refizemos a distribuição dos estudantes considerando 

os critérios citados na seção anterior a fim de verificar se houve algum avanço na aprendizagem 

dos alunos. Os resultados são apresentados no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Classificação pós-teste 

 
Fonte: O autor 

 

Diferentemente do resultado encontrado no pré-teste, tanto na sala A como na B, 

notamos um avaço na qualidade da aprendizagem dos estudantes. Desta vez 56% do estudantes 

da sala A encontram-se na condição de intermediário e adequado, ou seja, acertando entre 5 e 

10 acertos dos problemas propostos no pós-teste.  

Por sua vez a sala B que não foi realizada a utilização dos aplicativos também 

apresentaram uma melhoria na aprendizagem. Neste caso, 29% dos estudantes estavam na 

condição de intermediário, representando um aumento de 15% se comparado à avaliação 

anterior. 

No que se refere à aprendizagem dos estudantes, baseada nos dados coletados por 

esta pesquisa, chegamos a conclusão de que os resultados nos levam a acreditar que para a 

realidade estudada o uso de aplicativos de celular para o ensino dos processos de eletrização 

surtiram efeitos positivos.  

 

5.3 Avaliação dos alunos 

 

Outro quesito importante avaliado neste trabalho foi o ensino. Todos os estudantes 

que participaram da aplicação dos apps eletricidade magnetismo e simulado de física opinaram 

quanto à experiência didática que os mesmos puderam participar. O gráfico abaixo ilustra a 

opinião dos estudantes: 
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Gráfico 15 – Avaliação do ensino com os dispositivos móveis e apps pelos estudantes 

 
Fonte: O autor 

 

Através da representação gráfica, percebemos que 94% dos alunos que participaram 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Caro professor de Física, este material apresenta uma sugestão de ensino de 

conceitos e princípios da Física, do ensino médio, utilizados na compreensão dos processos de 

eletrização mediante a utilização do aplicativo Eletricidade e Magnetismo como simulador de 

práticas laboratoriais. Apresentaremos um tutorial ilustrado indicando passo a passo todos os 

procedimentos que o professor deve seguir desde a aquisição do aplicativo, suas características, 

principais funcionalidades e como acessar todo o seu conteúdo até sugestões de utilização em 

sala de aula.  

Este material foi utilizado na aplicação de uma pesquisa em turmas do 3º ano do 

ensino médio em uma instituição pública da rede de educação do Estado do Ceará. Este produto 

propõe-se a servir de auxílio aos professores de Física do ensino médio, em especial aos do 3º 

ano, que desejam utilizar-se dos aplicativos móveis e de seus aplicativos como recursos que 

auxiliem na exposição de suas aulas e no processo de aprendizagem dos estudantes. 

A referida pesquisa comprovou que o material colaborou não apenas para melhorar 

os índices de aprendizagem dos conceitos físicos por parte dos alunos de uma turma, mas 

contribuiu significativamente para a motivação dos alunos pelos ensinamentos desta área do 

conhecimento. Isso ocorre porque o estudante tem a possibilidade de interagir com os 

experimentos por meio da utilização de smartphones, um recurso tecnológico que não apenas 

está presente no cotidiano dos discentes, mas que exerce grande fascínio sobre a maioria deles. 

Como forma de avaliação, disponibilizamos um conjunto de exercícios, apêndices B e C, que 

exploram o tratamento dos conceitos básicos de eletrização. 

Além disso, este material pode auxiliar na adoção de uma postura mais consciente 

por parte dos alunos sobre o uso das tecnologias móveis em sala de aula uma vez que o aluno 

estará despertando sobre outras possibilidades de seu uso, não os limitando apenas ao acesso às 

redes sociais. Em outras palavras, as tecnologias móveis também podem representar uma fonte 

inesgotável para a aquisição da aprendizagem formal. Além disso, queremos contribuir para a 

mudança na forma como professores e alguns estabelecimentos de ensino posicionam-se frente 

ao uso destes recursos tecnológicos como aparato didático. A escola enquanto espaço de 

reflexão constitui-se como um dos poucos ambientes que possui plenas condições de 

conscientizar e orientar seus estudantes a fazerem bom uso das ferramentas móveis. Nesta 

perspectiva, o professor através de sua prática, assume papel fundamental no desmanche de 

uma visão negativa destas máquinas em sala de aula. 
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Este material é destinado ao ensino dos processos de eletrização, seguindo a 

seguinte ordem: atrito, contato e indução, além dos princípios de atração, repulsão eletrostática 

e conservação da carga elétrica. A escolha deste conteúdo se deu em virtude da realização de 

simulações de práticas laboratoriais em um ambiente de aprendizagem virtual.  

 

6.1 Tutorial do app Eletricidade e Magnetismo 

 

Este tutorial foi elaborado com a finalidade de auxiliar os professores de física, em 

especial aqueles que querem utilizar smartphones como recursos didáticos, mas que não 

possuem familiaridade com os aparelhos. Aqui, disponibilizaremos todo o passo a passo para a 

aquisição do aplicativo bem como os procedimentos básicos de uso app eletricidade e 

magnetismo. Por fim, apresentaremos exercícios que foram utilizados nesta pesquisa, como 

sugestão ao trabalho do professor a fim de que este verifique a aprendizagem dos seus alunos.  

 

6.1.1 Como adquirir o aplicativo? 

 

O aplicativo pode ser encontrado na loja virtual PlayStore. Basta que o 

usuário digite o nome da aplicação no campo destinado à pesquisa. Após a busca, o usuário 

deve clicar no ícone do aplicativo como mostra a figura abaixo e instalar o app. A aplicação é 

gratuita e pode ser utilizada no sistema Android ou IOF. 

Figura 5: Área de busca no Play Store 

 
Fonte: o autor 

 



98 
 

6.1.2 Características do aplicativo 

 

O aplicativo Eletricidade Magnetismo foi desenvolvido pela EVOBOOKS e 

possui gráficos e modelos em 3D de última geração permitindo que o usuário navegue 

livremente por objetos animados, simulando um laboratório de práticas experimentais em física. 

Ideal para o professor do ensino médio que deseja utilizar-se das tecnologias móveis para tornar 

suas aulas mais interessantes e motivadoras. A proposta da empresa desenvolvedora do 

aplicativo é de facilitar o processo de ensino e aprendizagem levando às salas de aula uma 

evolução do livro didático. Sua classificação é livre. Sua versão mais atualizada é a 2.91, de 13 

de Julho de 2016. O aplicativo já possui mais de 5000 downloads e ocupa um espaço de 26,08 

MB na memória do aparelho. Mais informações podem ser oferecidas através do e-mail do 

desenvolvedor: contato@evobooks.com.br ou na Rua Cláudio Soares, São Paulo-SP, CEP: 

05422030, nº 72. 

 

Figura 6: Características do aplicativo 

 
Fonte – O autor 
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6.1.3 Tela de apresentação do APP 

 

O laboratório virtual de Elétrica e Magnetismo é focado no conteúdo do ensino 

médio, apresenta cinco experiências de eletrostática através de material didático detalhado, com 

modelos tridimensionais para a manipulação nos smartphones. 

Em sua tela inicial é apresentado o título do aplicativo no canto superior esquerdo. 

Um tutorial animado em 3D pode ser acessado ao clicar na opção do canto inferior esquerdo da 

tela dos smartphones. Este tutorial disponibilizado pelos desenvolvedores do app apresenta os 

tipos de toque que os usuários podem realizar quando estiverem manuseando os experimentos 

virtuais. Contudo, no tutorial não são apresentados os procedimentos para salvar as aulas, alterar 

perfil do usuário, inserir textos ou imagens e outras funções que devem ser informadas aos 

professores, em especial aos que não possuem familiaridade com os dispositivos móveis. Neste 

trabalho, estaremos disponibilizando um passo a passo detalhado, de como executar algumas 

funções a fim de auxiliar o professor de física a preparar sua aula e compartilhá-la com seus 

alunos. Há ainda, uma opção para sair, localizada no canto inferior direto da tela principal, que 

permite que o usuário deixe o ambiente virtual e volte para as funções normais de seu aparelho 

de celular.  

Ao centro, encontra-se o conteúdo do aplicativo. Ao clicar na palavra eletrostática 

ou na imagem da figura 7 o usuário pode começar a explorar o conteúdo do app. 

 
Figura 7: Tela inicial do aplicativo Eletricidade e Magnetismo 

 
Fonte: O autor 
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6.1.4 Como acessar o conteúdo textual do aplicativo? 

 

Na imagem da Figura 8 podemos visualizar a tela inicial do app. Nela podemos 

visualizar algumas de suas principais funções bem como os principais tópicos do assunto. Para 

acessar os tópicos basta que o professor ou aluno selecione o tópico tocando no assunto 

desejado ou clicando nas setas localizadas na parte superior direita da tela. Os assuntos 

disponíveis no app são: 

a) Conceito de eletrização por contato 

b) Conceito de eletrização por atrito 

c) Experimento do pente e do celofane 

d) Experimento do pente e água 

e) Pêndulo eletrostático 

 
Figura 8: Tela de conteúdo do APP  

 
Fonte: O autor 

 

Ao selecionar um dos itens supracitados, o estudante ou professor terá acesso ao 

experimento virtual propriamente dito bem como o conteúdo ao texto disponibilizado pelo 

aplicativo, expondo os detalhes do conteúdo. Nesta janela existe a possibilidade de ampliar o 

tamanho da fonte do conteúdo facilitando a visualização. Para executar tal tarefa o aluno deve 

clicar no ícone A e o texto será ampliado.  
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Figura 9: Definição de eletrização por atrito disponível no app 

 
Fonte – O autor 

 

6.2 Quais as principais funções do app? 

 

Na figura abaixo estão numerados de 1 a 12 as principais funções disponíveis neste 

aplicativo. Ao professor de física, que utilizar este produto educacional, faremos agora um 

detalhamento de cada uma destas funções a fim de facilitar a navegação. 

 
Figura 10: Principais funções do app Eletricidade  Magnetismo 

 
Fonte: o autor 
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6.2.1 Índice 

 

No índice, o usuário terá acesso às seguintes funções: salvar a aula, carregar aula, 

controles, editar o perfil do usuário e informações gerais do aplicativo como apresentados na 

imagem abaixo. 

Figura 11: Índice do aplicativo 

 
Fonte: O autor 

 

6.2.2 Conteúdo 

 

O usuário tem acesso a todo o conteúdo podendo selecionar o tópico que mais lhe 

chamou atenção ou que está pesquisando. 

Figura 12: Conteúdo textual do aplicativo 

 
Fonte: O autor 
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6.2.3 Notas 

 

Nesta opção, o usuário pode incluir notas de aula. Com esta opção o professor pode 

incluir informações que reforcem sua exposição e propor atividades ou reflexões para a turma. 

Figura 13: Adicionando notas 

 
Fonte: O autor 

 

6.2.4 Animação 3D  

Ao acessar esta opção, o professor consegue identificar quais movimentos pode 

executar na tela do aparelho para que os experimentos virtuais possam ser animados. 

Figura 14: Movimento de animação 

 
Fonte: O autor 
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6.2.5 Botão de Maximizar 

 

Esta opção amplia a área de realização do experimento 3D retirando da tela demais 

informações. Realizando movimento na tela do smartphone, o professor pode posicionar o 

experimento na posição que achar mais adequada para sua explicação. 

Figura 15: Tela maximizada do app 

 
Fonte: O autor 

 

6.2.6 Botões para avançar e voltar no conteúdo: 

 

Com esse botão o usuário pode avançar ou voltar ao conteúdo selecionando o tópico 

ou o experimento que deseja realizar.  

 

6.2.7 Controle de Navegação:  

 

Esta opção pode ser escolhida selecionando no índice. Com este botão, situado no 

canto inferior da imagem abaixo, o usuário pode explorar todas as vantagens das imagens em 

3D, posicionando o experimento virtual no ângulo que achar mais apropriado para sua 

visualização e compreensão. 

Figura 16: Controle de Navegação 

 
Fonte: O autor 
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6.2.8 Inserir Texto  

 

Nesta opção o professor pode inserir um texto e fixá-lo na tela principal. Com este 

recurso, o docente pode salvar informações adicionais que complementem sua exposição. Esta 

opção não permite inserir imagens. 

Figura 17: Inserindo texto 

 
Fonte: O autor 

 

6.2.9 Destacar informação 

 

Aqui o professor pode selecionar alguma informação ou destacar detalhes que 

o ajudarão na exposição do conteúdo funcionando com uma espécie de lousa digital. 

Figura 18: Opção para selecionar 

 
Fonte: O autor 
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6.2.11 Objeto 3D  

 

Na tela principal encontra-se o objeto 3D que pode ser manipulado através de 

movimentos discriminados ao acessar a opção 4, como mostrado neste tutorial. É nesta área de 

trabalho que o professor e o aluno podem interagir através da realização do experimento virtual.  

 

Figura 19: Objeto 3D 

 
Fonte: O autor 

 

6.3 Procedimentos para salvar uma aula 

 

Depois de realizado o planejamento, selecionados os textos, inserido no ambiente 

virtual do aplicativo através da aba notas ou no botão de inserir textos, o professor pode então 

salvar sua aula para ser apresentada aos alunos de uma determinada sala de aula. Para tanto, o 

professor deve selecionar o botão do índice e em seguida clicar na opção salvar, assim como 

mostra a figura abaixo. 

Figura 20: Acessando índice para salvar aula 

 
Fonte: O autor 
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Na sequência abrirá uma segunda janela onde o professor poderá fazer o 

preenchimento de algumas abas que irão indicar a descrição da aula, turma para o qual o 

planejamento foi realizado, além do local onde o arquivo será salvo no aparelho móvel. 

 
Figura 21: Salvando a aula 

 
Fonte: O autor 

 

Após realizado este procedimento, a aula estará salva em seu smartphone, podendo 

ser acessada posteriormente para algumas alterações ou exibições em outras salas de aula. Além 

disso, o arquivo fica disponível para ser compartilhado com outros usuários, alunos ou 

professores, por exemplo, que possuam o aplicativo Eletricidade Magnetismo. Dessa forma, 

permite-se que outras pessoas tenham acesso exatamente ao mesmo conteúdo que foi planejado 

pelo professor que salvou o arquivo podendo inclusive ser formatado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de ensino-aprendizagem colaborativo e participativo gera resultados 

surpreendentes e produz efeitos substanciais na formação das pessoas. Nesse trabalho, 

apresentou-se uma experiência com aplicativos de smartphone para ser aplicado em sala de aula 

quando do estudo da eletrostática, em particular de eletrização, dentro da disciplina de física no 

terceiro ano do ensino médio. 

O percurso deste trabalho iniciou-se com o levantamento histórico do ensino de 

Física em nosso país. Este levantamento baseou-se na leitura de artigos, livros, dissertações e 

revistas que contam a trajetória da ciência no Brasil. Procurou-se apresentar os acontecimentos 

que marcaram esta trajetória, dando destaque em alguns momentos a personagens de 

reconhecida importância para a história da física brasileira. Nomes importantes como César 

Lattes, Álvaro Alberto, Leite Lopes, Jayme Tiommo e Gleb Wataghin destacaram-se no cenário 

da pesquisa e contribuíram para a expansão da física no Brasil. Ainda no campo da pesquisa, a 

criação de instituição de apoio e incentivo ao fazer científico tais como o CNPq e CAPES 

impulsionaram as produções acadêmicas na área.  

No tocante ao ensino, o aumento do número de universidades contribuiu também 

para o surgimento de novas vagas para a formação de jovens cientistas, através dos programas 

de pós-graduação em física no país. Ainda no campo do ensino de física, a formação de 

professores baseadas nos trabalhos de Piaget, Ausubel, Bruner e Vigotski na década de oitenta, 

constituiu-se em um cenário favorável a expansão da Física nas escolas públicas. Esta expansão 

consolidou-se nos aos 90 com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que apresentam 

as diretrizes para o ensino de Física nas escolas públicas brasileiras. Todo este percurso que 

inicia-se com as demonstrações do padre Bartolomeu de Gusmão, intitulado como o primeiro 

físico experimental brasileiro, nos ajudam a entender melhor a trajetória da Física no Brasil. 

Neste contexto, o resgate histórico nos proporciona um maior entendimento  sobre como esta 

ciência tem sido importante para o desenvolvimento científico e tecnológico da nação, além de 

apresentar o registro da construção da identidade da pesquisa e do ensino de física em nosso 

país. 

No que se refere ao ensino de eletrostática, a pesquisa bibliográfica demonstrou que 

este é marcadamente baseado pelo rigor matemático e sem contextualização, fato que gera um 

descontentamento e falta de interesse dos estudantes em estudá-la. Visto esta questão, 

apresentamos ao longo deste texto uma possibilidade de trabalho, que visa indicar uma 

alternativa ao fazer docente do professor de física. As constantes inovações tecnológicas, 
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permitiu dentre de outras coisas a produção de equipamentos que podem auxiliar o trabalho do 

professor. Um exemplo são os celulares, tablets e smartphones, estas ferramentas segundo as 

pesquisas aqui consideradas tem contribuído para a promoção de equidade e qualidade na 

educação, ajudando a superar deficiências de aprendizagem e ampliando as possibilidades e 

tempo de estudo dos jovens. No Brasil ainda são poucas as experiências com estas ferramentas, 

assim este trabalho pode ajudar a ampliar o debate sobre a temática. Dada a importância deste 

tema, reuniu-se ao longo do texto um conjunto de informações que endossam o debate e ajudam 

a ampliar o universo das possibilidades para o docente de física. 

 A criação do tutorial dos aplicativos aqui apresentados, através do detalhamento 

apresentado no passo a passo disponibilizado, além dos apêndices B e C, explorados ao longo 

da trajetória de execução desta pesquisa, produziu um produto educacional de valor 

considerável. Esse produto é especialmente desenhado para os professores que ainda temem a 

utilização dos recursos móveis em sala de aula por não terem a familiaridade com as 

ferramentas tecnológicas envolvidas. Dessa forma, a materialização desse objeto de 

aprendizagem, produzido pelo autor deste trabalho, contribuirá para uma aprendizagem efetiva, 

mensurada através da receptividade e aceitação demonstradas pelos jovens que fizeram parte 

desta investigação como apresentado detalhadamente na seção de resultados. 

Esta pesquisa foi motivada pela indagação de se o uso dos aplicativos Eletricidade 

Magnetismo e Simulado de Física, no contexto das aulas de física, contribuem para o ensino 

e a aprendizagem dos processos de eletrização? Discutir esta proposição significou verificar até 

que ponto as tecnologias móveis contribuem para a melhoria do ensino e aprendizagem dos 

conceitos envolvidos.  

Buscando a obtenção de conhecimento sobre o assunto optamos por pesquisar sobre 

a produção científica que envolveu esta investigação. Assim, iniciamos elaborando o ‘Estado 

da Questão’ que contemplou dentre outros, o Portal de Periódicos CAPES, o repositório virtual 

de teses e dissertações da UFC, além de revistas e periódicos disponíveis no site da Sociedade 

Brasileira de Física. A conclusão desta etapa colaborou para compreender melhor as 

concepções e experiências realizadas no campo das tecnologias móveis, o que ajudou 

sobremaneira na escrita deste singelo trabalho. 

Muito embora os resultados apresentados tenham sido animadores este trabalho não 

tem a pretensão de defender o uso de tecnologias móveis como um método infalível e com 

garantias plenas para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Nossa intenção reside 

apenas no despertar de uma nova possibilidade de trabalho e na ampliação do debate em torno 

da temática; tendo em vista que, os avanços tecnológicos recentes contribuem para a ampliação 
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natural desta possibilidade didática. Contudo não podemos deixar de frisar que existem vários 

outros métodos capazes de se obter resultados verdadeiramente expressivos. Para isso 

dedicamos um capítulo de discussão neste trabalho. Assim reforçamos a premissa de que este 

é mais um método, e não a solução para todos os males relacionados aos resultados pífios dos 

processos de ensino-aprendizagem. Não podemos deixar de frisar, inclusive, que os resultados 

alcançados através dos métodos tradicionais também foram razoáveis. Concluímos então que o 

método, acima de tudo, é resultado de um planejamento bem organizado e com estratégias de 

ensino bem definidas. Realizado estes passos, a probabilidade de sucesso é enorme. 

Para finalizar, faz-se o registro nestas últimas palavras deste extenso, cansativo, 

mas prazeroso trabalho que se acredita que a utilização dos dispositivos móveis bem como de 

seus aplicativos é o próximo e mais promissor recurso didático que será amplamente utilizado 

nas salas de aula. Portanto, sentimo-nos orgulhosos em ter trabalhado para a ampliação do 

debate e a construção de um valioso instrumento de aprendizagem que pode ser reproduzido 

em outros seguimentos da sociedade acadêmica consubstanciando uma nova e mais 

participativa forma de ensinar e aprender. 
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APÊNDICE A –PRIMEIRO MOMENTO - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

Professor Orientador: Paulo de Tarso Cavalcante  

Orientando: Rhonielle Patricio de Magalhães 

 

1-Quantas pessoas moram com você? (incluindo seus pais, irmãos, parentes e amigos) 

(Marque apenas uma resposta) 

(A) Moro sozinho 

(B) Uma a três 

(C) Quatro a sete 

(D) Oito a dez 

(E) Mais de dez 

 

2- A casa onde você mora é: (Marque apenas uma resposta) 

(A) Própria 

(B) Alugada 

(C) Cedida 

 

3- Sua casa está localizada em:  (Marque apenas uma resposta) 

(A) Zona rural. 

(B) Zona urbana 

(C) Comunidade indígena. 

(D) Comunidade quilombola. 

 

4. Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(D) Ensino Superior 
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(E) Especialização 

(F) Não estudou 

(G) Não sei 

 

5. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(D) Ensino Superior 

(E) Especialização 

(F) Não estudou 

(G) Não sei 

 

6. Você já reprovou alguma vez na escola? 

(A) Sim 

(B) Não  

 

7. Das disciplinas abaixo, qual você apresenta mais dificuldade de aprendizagem? 

(Marque apenas uma resposta) 

(A) Matemática 

(B) Física 

(C) Química 

(D) Biologia 

(E) Não tenho dificuldade em nenhuma das disciplinas citadas 

 

8. Se você tem dificuldade em alguma das disciplinas acima, use o espaço abaixo para 

expor tais dificuldades. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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9. Indique o grau de importância a seu cotidiano que você atribui a cada uma das 

disciplinas abaixo: Irrelevante – (1); Pouco relevante – (2) Muito relevante – (3) 

Física (   ) 

Matemática (   ) 

Biologia (   ) 

Química (   ) 

 

10. Somando sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Nenhuma renda. 

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00). 

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00). 

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00). 

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00). 

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00). 

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00). 

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01). 

 

11. Você possui computador? 

a) Sim (   ) 

b) Não (   ) 

 

12. Você possui celular? 

a) Sim (   ) 

b) Não (   ) 

 

13. Com que finalidade você usa o computador? 

a) (   ) Acessar redes sociais 

b) (   ) estudar 

c) (   ) trabalho 

d) (   ) jogar  

e) (   ) assistir vídeos e filmes 

f) (   ) outras 
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14. Se assinalou a opção (f) na questão anterior, use o espaço abaixo para expor outras 

finalidades. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Com que finalidade você usa o celular? 

a) (   ) Acessar redes sociais 

b) (   ) estudar 

c) (   ) trabalho 

d) (   ) jogar  

e) (   ) assistir vídeos e filmes 

f) (   ) outras 

 

16. Se assinalou a opção (f) na questão anterior, use o espaço abaixo para expor outras 

finalidades. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Em alguma ocasião seu professor fez uso em sala de aula de instrumentos tecnológicos 

para explicar conceitos de Física? 

a) Sim 

b) Não 

 

18. Se na questão anterior você marcou a opção (a), assinale entre as opções abaixo 

quais recursos seu professor utiliza ou utilizou em sala. 

a) (   ) computador 

b) (   ) celular 
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c)  (   ) calculadoras 

d)  (   ) data show 

e)  (   ) câmera fotográfica 

f) (   ) outros 

 

19. Se você assinalou a opção (f) na questão anterior, use o espaço abaixo para citar 

outros recursos tecnológicos que seu professor usou ou utiliza em sala. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B–SEGUNDO MOMENTO – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

Professor Orientador: Dr. Paulo de Tarso Cavalcante Freire 

Orientando: Rhonielle Patricio de Magalhães 

 

01. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutro. Pode-se afirmar que: 

a) só a lã fica eletrizada.  

b) só o bastão fica eletrizado.  

c) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal.  

d) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. 

e) n.d.a. 

 

02. Alguns fenômenos naturais relacionados com a eletricidade estática estão presentes em 

nosso cotidiano, por exemplo, o choque que uma pessoa recebe ao tocar a maçaneta da 

porta de um automóvel, em um dia seco no inverno. Além disso, a eletrostática tem uma 

aplicação importante em várias atividades humanas, como o filtro eletrostático para 

redução da poluição industrial e o processo xerográfico para fotocópias. Com relação à 

eletrização de um corpo, é correto afirmar que:  

a) Um corpo eletricamente neutro que perde elétrons fica eletrizado positivamente.  

b) Um corpo eletricamente neutro não tem cargas elétricas.  

c) Um dos processos de eletrização consiste em retirar prótons do corpo.  

d) Um corpo eletricamente neutro não pode ser atraído por um corpo eletrizado.  

e) Friccionando-se dois corpos constituídos do mesmo material, um se eletriza 

positivamente e o outro negativamente. 

 

03. Uma barra eletrizada negativamente é colocada próxima de um corpo metálico AB (não 

eletrizado). Podemos afirmar que:  
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a) não haverá movimento de elétrons livres no corpo AB.  

b) os elétrons livres do corpo AB deslocam-se para a extremidade A.  

c) o sinal da carga que aparece em B é positivo.  

d) ocorreu no corpo metálico a indução eletrostática. 

e) após a separação de cargas, a carga total do corpo é não nula. 

 

04. Três bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observa-se que cada uma das 

três bolas atrai uma e repele outra. Três hipóteses são apresentadas:  

I - Apenas uma das bolas está carregada.  

II - Duas das bolas estão carregadas.  

III - As três bolas estão carregadas.  

O fenômeno pode ser explicado  

a) somente pelas hipóteses II ou III.  

b) somente pela hipótese I.  

c) somente pela hipótese III.  

d) somente pela hipótese II.  

e) somente pelas hipóteses I ou II. 

 

05. Eletriza-se por atrito um bastão de plástico comum pedaço de papel. Aproxima-se, em 

seguida, o bastão de um pêndulo eletrostático eletrizado e verifica-se que ocorre 

uma repulsão. Em qual das alternativas da tabela abaixo a carga de cada elemento 

corresponde a essa descrição? 
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06. Um corpo eletrizado positivamente é colocado próximo de um corpo metálico neutro. 

Podemos afirmar, na figura abaixo, que: 

 

a) não haverá movimentação de cargas negativas no corpo neutro.  

b) a carga que aparece em X é positiva.  

c) a carga que aparece em Y é negativa  

d) haverá força de interação elétrica entre dois corpos.  

e) todas as afirmativas acima estão erradas. 

 

07. Duas esferas condutoras descarregadas, x e y, colocadas sobre suportes isolantes, estão em 

contato. Um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera x, como mostra a 

figura. Em seguida, a esfera y é afastada da esfera x, mantendo-se o bastão em sua posição. 

Após este procedimento, as cargas das esferas x e y são, respectivamente: 

 

 

a) nula e positiva.  

b) negativa e positiva.  

c) nula e nula.  

d) negativa e nula.  

e) positiva e negativa. 
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08. A figura representa um eletroscópio de lâminas metálicas carregado positivamente. 

Tocando o dedo na esfera A observa-se que as suas lâminas:  

 

a) fecham, pois o eletroscópio recebe elétrons.   

b) fecham, pois o eletroscópio cede elétrons.  

c) abrem mais, pois o eletroscópio recebe elétrons.  

d) abrem mais, pois o eletroscópio cede elétrons.  

e) permanecem inalteradas, pois trocam elétrons com o dedo 

 

09. Dois corpos de materiais diferentes, quando atritados entre si, são eletrizados. Em relação 

a esses corpos, se essa eletrização é feita de forma isolada do meio, é correto afirmar que: 

a) um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente.  

b) um fica eletrizado negativamente e o outro permanece neutro.  

c) um fica eletrizado positivamente e o outro permanece neutro.  

d) ambos ficam eletrizados negativamente.  

e) ambos ficam eletrizados positivamente. 

 

10. Um bastão carregado positivamente atrai um objeto isolado suspenso. Sobre o objeto é 

correto afirmar:  

a) necessariamente possui elétron em excesso  

b) é condutor  

c) trata-se de um isolante  

d) está carregado positivamente  

e) pode estar neutro 
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APÊNDICE C – SEGUNDO MOMENTO: PÓS-TESTE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

Professor Orientador: Paulo de Tarso Cavalcante  

Orientando: Rhonielle Patricio de Magalhães 

 

01. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão, porque: 

a) a barra é isolante e o corpo humano é bom condutor 

b) a barra metálica é condutora e o corpo humano é isolante 

c) tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores 

d) a barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor 

e) tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes 

 

02. Campos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato 

de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais 

choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a 

natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a seguir: 

I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o 

mesmo. 

II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. 

III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 

IV. Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com 

cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. 

V. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades 

diferentes de cargas. 

Sobre as alternativas acima, assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras 

c) Apenas as afirmativas I, IV e são verdadeiras 

d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras 

e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
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03. Três esferas neutras, eletricamente isoladas do ambiente, estão encostadas umas nas outras 

com seus centros alinhados. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. 

Este extremo carregado é aproximado a uma esfera ao longo da linha formada por seus centros 

(veja a figura abaixo para uma ilustração). Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque 

nas esferas, estas são afastadas uma das outras, sem que lhes toque, continuando ao longo da 

mesma linha que formavam enquanto estavam juntas. 

 

Podemos afirmar que após afastar-se o bastão, as esferas ficam: 

a) duas delas com carga positiva e uma com carga negativa 

b) duas delas neutras e uma com carga positiva 

c) uma neutra, uma com carga positiva e uma com carga negativa 

d) duas neutras e uma com carga negativa 

 

04. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente 

descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizadas 

na figura abaixo. 
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Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. 

Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das 

esferas. Nessa situação final, a figura que melhor representa a distribuição de cargas nas duas 

esferas é: 
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05. A figura mostra as esferas metálicas, A e B, montadas em suportes isolantes. Elas estão em 

contato, de modo a formarem um único condutor descarregado. Um bastão isolante, carregado 

com carga negativa, q, é trazido para perto da esfera A, sem tocá-la. Em seguida, com o bastão 

na mesma posição, as duas esferas são separadas. 

 

Sobre a carga final em cada uma das esferas podemos afirmar: 

a) A carga final em cada uma das esferas é nula 

b) A carga final em cada uma das esferas é negativa 

c) A carga final em cada uma das esferas é positiva 

d) A carga final é positiva na esfera A e negativa na esfera B 

e) A carga final é negativa na esfera A e positiva na esfera B. 

 

06. Um pêndulo eletrostático sofre atração elétrica por um bastão A e repulsão elétrica por outro 

bastão, B, conforme indica a figura. 
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Assinale, entre as alternativas adiante, qual a que melhor representa a relação entre as cargas 

elétricas dos bastões A e B e do pêndulo eletrostático. 

a) O pêndulo pode estar eletricamente neutro. 

b) Se A for eletricamente positivo, o pêndulo pode ser positivo ou neutro. 

c) Se A for negativo, o pêndulo pode ser positivo 

d) Se B for negativo, o pêndulo pode ser negativo ou neutro. 

e) A e B podem ter cargas de mesmo sinal e o pêndulo ser neutro. 

 

07. Um objeto metálico carregado positivamente, com carga Q, é aproximado de um 

eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a -Q. 

 

I. À medida que o objeto for aproximado do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que 

já estavam. 
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II. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. 

III. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente 

fechar-se. 

Nesse caso, pode-se afirmar que: 

a) somente a afirmativa I é correta 

b) as afirmativas II e III são corretas 

c) as afirmativas I e III são corretas 

d) somente a afirmativa III é correta 

e) nenhuma das afirmativas é correta 

 

08. Analise as afirmações abaixo: 

I. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. 

II. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem 

III. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem 

IV. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron. 

V. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) III, IV e V 

d) I, IV e V 

e) II, III e V 

 

09. Em relação a eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. 

I. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente; 

II. Atraindo-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se 

eletrizam com cargas iguais. 

III. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela 

presença de um indutor eletrizado; 

IV. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este 

permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. 

V. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. 

Estão corretas 

a) apenas a I, a II e a IV 
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b) apenas a I, a III e a IV 

c) apenas a I, a IV e a V 

d) apenas a II e a IV 

e) apenas a II, a III e a V 

 

10. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta: 

a) Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. 

b) Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de 

indutor. 

c) Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente 

d) A série triboelétrica é aplicada a eletrização por atrito. 

e) Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à 

carga do indutor. 

 

11. Como você avalia o uso dos aplicativos Eletricidade Magnetismo e Simulado de Física para 

o ensino dos processos de eletrização: 

a) Ótimo 

b) Bom 

c) Ruim 

d) Péssimo 
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APÊNDICE D–AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE CAMPO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO 

 

À Direção Legal da EEM Israel Leocádio de Vasconcelos 

Dir. José Edmar Freitas 

Sou aluno do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA) 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), e estou desenvolvendo uma investigação, por ora, 

intitulada: O USO DO APLICATIVO  ELETRICIDADE  MAGNETISMO NO ENSINO 

E APRENDIZAGEM DOS PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO NO 3º ANO DO ENSINO 

MÉDIO. O objetivo deste estudo é verificar, em primeira instância, em que medida a utilização 

de aplicativos de celular contribui para a melhoria do ensino dos conteúdos físicos no Ensino 

Médio. Para atingir tal objetivo pretendo desenvolver este estudo com os alunos da Educação 

Básica da referida escola. Sendo assim, gostaria de pedir-lhe autorização para realização do 

mesmo com uma turma de estudantes da 3ª Série do Ensino Médio desta escola. Enfatizo que 

sua colaboração é de fundamental importância para o desenvolvimento e a construção da 

pesquisa. Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimentos se necessário for e também optar por 

não aceitar esta pesquisa. Asseguro que serão mantidos o sigilo e o anonimato dos dados 

coletados mediante a observância da Resolução 196/96 do CNS. Os alunos serão convidados e 

a participação na pesquisa estará vinculada ao aceite e à assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. O desenvolvimento do estudo será de responsabilidade do discente, sob 

orientação do Dr. Paulo de Tarso Cavalcante Freire, professor da UFC e docente do 

ENCIMA.Agradeço, desde já, sua atenção e possível colaboração. 

 

 

___________________________________________ 

Rhonielle Patricio de Magalhães 

Mestrando – ENCIMA/UFC 

Aracatiaçu/Sobral – CE, 01 de agosto de 2017 
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AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE CAMPO 

 

Eu, Sr. ________________________________________, responsável legal pela EEM 

Israel Leocádio de Vasconcelos, autorizo a mestrando do Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências e Matemática/Universidade Federal do Ceará, Rhonielle Patricio de 

Magalhães a desenvolver nesta instituição um projeto de pesquisa sobre a prática do uso de 

aplicativos móveis para smartphones ou tablets nas aulas de física, no período 

compreendido entre os meses de agosto a dezembro deste ano, garantindo o acesso à 

dependências, informações e funcionários necessários ao desenvolvimento da pesquisa 

bem como a identificação da mesma nos seus resultados, certo de que as identidades 

pessoais dos envolvidos serão preservadas. Sempre que considerar necessário tirar dúvidas 

e acessar informações relacionadas à pesquisa recorrerei ao mestrando Rhonielle Patricio 

de Magalhães pelo endereço eletrônico ronipatricio@hotmail.com. 

 

________________________________________________ 

José Edmar Freitas 

Diretor Legal da EEM Israel Leocádio de Vasconcelos 

(Assinatura com carimbo) 

Aracatiaçu/Sobral – CE, 01 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rhonielle Patricio de Magalhães 

Pesquisador responsável – ENCIMA – UFC 

Contatos: Tel. (88) 94609456 

E-mail: ronipatricio@hotmail.com 

mailto:ronipatricio@hotmail.com

