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RESUMO 

 

No presente trabalho é apresentado um estudo de caso como proposta e justificativa para dar 

início à dissertação de mestrado do programa de mestrado da Universidade Estadual de 

Roraima, nela é abordado o papel da simulação computacional aliada ao método de ensino 

problematizador como ferramenta facilitadora para o ensino de Física, mais especificamente o 

ensino de Física Nuclear, como teoria de aprendizagem norteadora, foi utilizada a teoria das 

ações mentais de Galperin, visando verificar as etapas, motivacional, materializada e verbal 

externa, com pequenos indícios das etapas restante, aplicando a metodologia descrita em uma 

turma de licenciatura de Física do ultimo período do turno noturno, visando avaliar se a 

metodologia exposta traz eficácia ao processo de ensino aprendizagem. A pesquisa tem um 

enfoque qualitativo no aspecto da pesquisa esse estudo propôs uma pesquisa experimental, 

com o caráter de ação, intervencionista e qualitativa que, objetiva criar condições para 

interferir no aparecimento ou na modificação dos atos, para poder explicar o que ocorre com 

fenômenos correlacionados, fazendo uso de citações de vários artigos e autores renomados. A 

pesquisa foi feita pelo professor da turma e autor do estudo, o que aumentou a seriedade do 

estudo já que os integrantes seriam avaliados por meio desta metodologia. O plano de ação é 

dividido em três momentos de ação, sendo eles, diagnóstico teoria estudada e analise dos 

resultados, foi demonstrado que o método de ensino proposto trouxe resultados favoráveis ao 

estudo e que demonstra que a continuação da proposta é valida para que se tenha resultados 

que tragam maior validade as teorias e métodos de trabalho estudados. 
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ABASTRACT 
 

In this case study as a research proposal and justification is submitted to begin the dissertation 

of the master's program at the Universidade Estadual de Roraima, it addresses the role of 

computer simulation combined with the method of problem-based learning as an enabling tool 

for teaching Physics , more specifically the teaching of nuclear physics as guiding learning 

theory , the theory of mental actions Galperin , to check the steps , motivational , materialized 

and external verbal , with little evidence of remaining steps was used , applying the 

methodology described in a class degree in Physics from the last period of the night shift , to 

evaluate the effectiveness exposed methodology brings to the teaching learning process . The 

study has a qualitative approach in this aspect of the research study proposed an experimental 

study with the character of action , interventionist and qualitative that aims to create 

conditions to interfere with the appearance or the modification of the acts in order to explain 

what happens with correlated phenomena , using quotes from various articles and renowned 

authors . The research was done by the class teacher and author of the study, which increased 

the seriousness of the study since the members would be assessed by this methodology. The 

action plan is divided into three moments of action , they , diagnosis studied theory and 

analysis of results, and demonstrated that the proposed method of teaching has brought 

favorable results and that the study shows that the continuation of the proposal is valid for one 

to have results that bring greater validity theories and working methods studied . 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. O nascimento deste projeto de pesquisa, por fim nasce 

uma pergunta essencial, a dúvida, elemento que move a 

ciência. 

 

Dissertar sobre esse trabalho é fazer uma grande reflexão, filosofar sobre a 

caminhada até aqui. É o ponto de olhar para trás e rever todo o processo que se faz 

presente, parcialmente, neste estudo. É o início de uma tomada de consciência em um 

aspecto mais profundo de seus erros e acertos que esse momento de minha vida 

proporcionou ao repensar nas praticas educacionais relatadas e desenvolvidas por mim 

em minha carreira como professor. 

Relatar o caminho percorrido até aqui tem a função de explicitar de maneira 

resumida, a posição de onde falo, quais são as instituições e lugares nos quais este 

trabalho se constitui e por fim me constituem em todo meu ser, enquanto ser humano 

que se divide em professor e cidadão “normal”. 

Esta seção em especial desta dissertação é em homenagem a um grande 

professor, meu orientador Oscar, que em muitas das suas aulas, sempre deixou claro que 

os objetos de estudo, ou seja, o que estudamos que pesquisamos devem ter conexões 

com nosso cotidiano, a citação vital, essencial que segue foi tantas e oportunas vezes 

citada pelo mestre Maestro Oscar, é importantíssimo, que o experimento traga dúvida, 

curiosidade e por fim a necessidade de um problema a ser resolvido em nosso cotidiano 

ou mesmo em projeto de pesquisa. 

Durante o curso de graduação, a Licenciatura em Física, minha carreira como 

professor de Física iniciaria. Começo a lecionar aulas de uma turma de Terceiro Ano do 

Ensino Médio que outro professor, que por ter passado em um concurso publico que 

pagava mais que o oficio de professor, havia deixado, em um colégio da rede particular 

de ensino da Baixada Fluminense, cidade de São João de Meriti, Região Metropolitana 

do estado do estado do Rio de Janeiro. 

Lecionaria o conteúdo de Eletrodinâmica – leis de ohm, resistência elétrica, 

capacitores e suas associações. Os alunos já haviam estudado a maior parte deste 

conteúdo e caberia a mim, pouca experiência, dar continuação a explicitar e ensiná-los 

sobre capacitores elétricos. Lembrei-me das minhas aulas monótonas de física e decidi 

então confrontar o problema de ensinar tal conteúdo e a elaborar uma estratégia, um 
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método de ensino que envolvesse uma montagem experimental. A minha ideia era 

“genial”, inovadora, até então tinha esse pensamento. Montaria um circuito elétrico com 

voltímetro, amperímetro, resistor, pequeno gerador e capacitor então, demonstraria a 

eles o comportamento deste último componente do circuito. Mostraria que a corrente 

elétrica passa pelo circuito enquanto o capacitor não está completamente carregado, 

mostraria que a corrente cessa quando a carga armazenada no capacitor está completa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 01: Circuito elétrico simples. 

 

 
 
Uma semana após minha contratação coloco em pratica a minha genial 

metodologia de ensino, lecionaria a física na pratica, explicaria sobre capacitores por 

meio da experimentação. Não tinha como não funcionar, era simples, porém objetivo, a 

corrente elétrica que ora aumenta ora diminui. Os ponteiros do multímetro falavam por 

si, e mostrará tudo o que queria passar aos alunos. Era necessário a eles apenas perceber 

o evidente e colocar em pratica as relações com o que anteriormente eu dizia em sala de 

aula. A minha carreira de professor seria um sucesso, assim pensava:  

 - Basta um experimento, uma montagem experimental “clara” e objetiva, que 

todo o processo de ensino aprendizagem e o Ensino de Física, em especial, seriam 

solucionados!  

Instantes depois um aluno com aquela cara de sem entender nada e com total 

desprezo e sem estar surpreso com o acontecido, diz:  

- “Professor, não estou enxergando nada do que o senhor está dizendo, não 

entendi nada”. E a primeira coisa que me veio a cabeça foi: 

- Como assim não está enxergando nada?  
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Figura 02: O que os alunos enxergavam. 

 

 
Por fim, todo meu planejamento caia por terra e uma pergunta, sem a menor 

pretensão de mais tarde de se tornar um trabalho de mestrado, mas que sempre ao ver 

uma nota baixa em física e a ineficácia desse ensino me vinha a cabeça – Por que a 

atividade experimental não é tão eficácia quanto eu pensava? Por que os alunos não 

enxergaram aquilo que para mim era tão óbvio? Será que a experimentação não foi feita 

da maneira correta? Será que a experimentação não era útil? Como a experimentação 

poderia ser eficaz? De que maneira?  

Com isso após alguns anos na profissão me aparece a oportunidade de ingressa 

no mestrado de ensino de ciências da UERR e por fim me vislumbro com as 

possibilidades de pesquisa e aqui começa a tentativa de mostrar como a experimentação 

pode ser útil como ferramenta didático pedagógica no ensino de física. 

 

1.2. O problema 

 

Quando este problema se formou em minha mente e torna-se um projeto de 

pesquisa de mestrado aparece a pergunta: Para onde a investigação desse problema 

deveria apontar? Para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, professores e 

alunos? Para o tipo de experimento realizado? Que método deve-se aplicar para que o 

experimento seja utilizado, ou seja, como utilizar o experimento? Eram dúvidas minhas 

e do grupo de estudo do mestrado ao qual fazia parte, possíveis perguntas de 

investigação.  

Após as aulas de Experimentação no Ensino de Física, que participei no curso de 

mestrado, ficará claro então, que seria impossível separar professor, aluno e 

experimento na análise do problema explicitado anteriormente. Especulava-se 
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juntamente com o professor Oscar que existiria uma literatura vasta para a resolução 

deste problema, o que para nossa surpresa não existia. 

Da dúvida inicial passei à certeza após as aulas de teorias de aprendizagem em 

uma perspectiva sócio-cultural-histórica, fundamentando com a análise nos trabalhos de 

Vigotski, Leontiev e de seus seguidores, mas especificamente de Galperin. 

É um desafio colocar o estudo que vem sido desenvolvido em uma estrutura 

formal como a apresentada nessa dissertação. Este trabalho é formado por teorias de 

aprendizagem, estudos de caso, experimentos e exemplos que suportam afirmações na 

construção de uma solução as seguintes perguntas de pesquisa: 

Qual o sentido da experimentação dentro da perspectiva da Teoria da Ação 

Mental de Galperin? 

A experimentação no ensino de física pode ser usada como ferramenta 

pedagógica no auxilio do processo de ensino aprendizagem? 

Como fazer uso da experimentação elevando ao máximo a sua eficácia no 

processo de ensino aprendizagem? 

A resolução de problemas e o ensino problematizador aliados a experimentação 

é eficaz no ensino de física? 

Por qual motivo a experimentação não gera resultados afirmativos quanto se 

acredita?  

Quais os problemas relacionados à experimentação decorrem essa falha? 

E se difícil for o acesso a materiais experimentais no caso de disciplinas como 

física moderna, a Simulação é eficaz? Como utiliza- la?  

Em mente desse problema, resolve-se então fazer uma pequena pesquisa de 

como utilizar tais métodos de ensino e muitos autores vieram a fortificar a ideia dessa 

dissertação, podemos citar: 

 

 
A argumentação em torno do ensino por investigação é bastante favorável a 

ele, sinalizando que esta forma de ensino estimula os alunos a refletir, 

debater, formular questionamentos, elaborar e confirmar ou refutar hipóteses, 

justificar ideias e aplicar conhecimentos em situações novas (SEGURA, 

MOLINA & PEDREROS, 1997; AZEVEDO, 2004; PÉREZ et al, 1992; 

RODRIGUES & BORGES, 2008; MUNFORD & LIMA, 2007; ZOMPERO 

& LABURÚ, 2010). 

 

 
Também vem confirmar o exposto acima é que o ensino por investigação 

demonstra aspectos da investigação científica no contexto escolar, dando ênfase ao 
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valor dos problemas para a construção de conhecimentos, ou seja, da situação problema. 

Desta forma (Azevedo, 2004, p. 19) cita que: 

 

 
“se tivermos como objetivo um planejamento e uma proposta de ensino por 

investigação, não podemos utilizar o título problema inadequadamente”.  

 
 

Por meio dessas citações e todo o argumento exposto é que se baseia a 

necessidade de se iniciar a tentativa de investigar com mais atenção a proposta de 

método de ensino por meio de experimentação problematizadora, nos subcapítulos a 

seguir será feita com mais detalhes a justificativa para que esse problema seja 

investigado. 

 

1.3. O experimento inicial (estudo de caso) e justificativa 

 

 Agora com o problema em mente, como se pode ter uma justificativa, um ensaio 

para que valha a pena levar em consideração essa ideia? Essa hipótese? Por ser 

professor em uma escola da rede particular de ensino, veio assim a oportunidade e a 

ideia de fazer um estudo de caso para explorar o problema exposto no estudo, assim, 

nos parágrafos seguintes, será relatado o estudo de caso. 

Em uma escola de rede particular com a autorização e supervisão da diretora da 

instituição na cidade de Boa Vista no estado de Roraima. Foi avaliada uma metodologia 

alternativa como enfoque para resolução de situações problemas que haja o 

envolvimento de fenômenos físicos, ao fazer uma analise através de uma revisão 

bibliográfica a respeito de métodos resolução de problemas não foi observado o uso de 

experimentação em física para que houvesse uma aprendizagem significativa na 

resolução de problemas, mesmo como já citado anteriormente em tópicos anteriores 

desse artigo a necessidade do mesmo. A problematização se passou em duas turmas da 

oitava série do ensino fundamental, duas turmas da primeira série do ensino médio e 

duas turmas da segunda série também do mesmo segmento.  

 Nas turmas da oitava série foi apresentado o seguinte problema: Um comerciante 

tem uma vitrine com varias prateleiras que formam degraus, e para uma promoção de 

queima de estoque, para a renovação do mesmo para o período festivo de fim de ano ele 

precisa colocar inúmeros de seus brinquedos na vitrine, porém, o comerciante só possui 

nove brinquedos e precisa colocar o máximo possível de brinquedos na vitrine para 
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chamar atenção dos clientes. Sabendo da necessidade do comerciante, como ele poderia 

resolver seu problema? Que fenômeno físico você utilizou para resolver esse problema? 

Quais materiais você utilizou para a solução do problema? Tornou-se uma solução 

viável ao comerciante? Justifique com valores aproximados, fazendo uma pesquisa 

sobre o preço dos materiais utilizados na internet. 

 Nas turmas da primeira série do ensino médio o seguinte problema foi 

apresentado: No kartódromo de uma pequena cidade estava sendo realizada uma 

pequena competição, que ganhava o participante que tivesse cumprido um maior 

numero de missões e dentre elas estava a missão onde era necessário carregar uma 

pequena bacia de agua em cima do carrinho de controle remoto, porém devido a 

velocidade do pequeno móvel os organizadores da prova notaram que ninguém 

conseguia realizar a tarefa pois a inercia na bacia que não estava presa ao carrinho era 

considerada alta, pensando nesse problema, como seria possível diminuir essa inercia 

sem prender a bacia ao carro? Quais materiais você utilizou para a solução do 

problema? Tornou-se uma solução viável para os organizadores? Justifique com valores 

aproximados, fazendo uma pesquisa sobre o preço dos materiais utilizados com ajuda da 

internet? 

 Na segunda série do ensino médio o seguinte problema lhes foi apresentado: Em 

uma festa os pais de uma criança, resolvem criar um pequeno jogo, que propõe 

descobrir qual balão com ar vai estourar primeiro depois de ficar uma quantidade de 

tempo acima de uma pequena fonte de calor, porém não sabem como controlar esse 

fenômeno, pois gostariam de colocar uma ordem nos estouros e assim ordem nos 

brindes que caíram do balão, para que isso ocorra, o que os pais da criança 

aniversariantes deveriam fazer? Justifique sua resposta. O que você percebeu com a 

solução do seu problema? 

 A metodologia para a execução dos experimentos e avaliação foi a mesma para 

todas as seis turmas do estudo. Os alunos foram divididos em dois grupos, em cada 

grupo, foi dado um kit com vários materiais uteis e inúteis à experiência para criar nos 

discentes, dúvidas em quais materiais utilizarem, já que a ideia do experimento é 

obviamente a experimentação, assim os estudantes possam usar e tentar vários modelos 

experimentais para que ao fim possa tirar conclusões por deduções e observações dos 

modelos criados. 

A experimentação privilegia o ato de testar e descobrir, a descoberta por si faz 

do aluno um agente ativo no processo de ensino aprendizagem assim construí com total 
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independência o saber e desta maneira fica mais fácil o processo de generalização já 

citado do Galperin além do fato da necessidade da oralização entre os estudantes o que 

facilita a socialização e acima de tudo a padronização do saber. 

Foi pedido aos discentes que resolvessem o de forma criativa e com o auxilio se 

possível dos materiais que continham dentro do kit, porém se houvesse algo diferente 

do kit, disponível na meio ambiente (escola) que pudessem usar e não alterasse a 

estrutura física do experimento seria autorizado. 

Os resultados e conclusões foram obtidos através da gravação do momento em 

que os alunos se deparam com a situação problema e logo após a explicação do docente 

sobre o que eles deveriam fazer. A gravação foi feita com a câmera disponível pela 

escola em cada sala de aula. A câmera da escola não possui o recurso de áudio, porém 

para tentar captar o som o professor fez o registro com o auxilio de um auxiliar, um 

assistente de aluno sobre inúmeras frases e ações dos discentes para após o experimento 

começar a dissertar sobre os acontecidos. 

 As primeiras turmas a passarem pelo o experimento foram as oitavas séries do 

ensino fundamental que chamaremos de oitava série A e segunda que levará a 

nomenclatura de oitava série B. 

 A turma A em questão viu com pouca dificuldade o desafio a situação problema, 

pois após ter sido entregue o kit de experimento, teve uma atitude bem comum, os dois 

grupo separados entre si, começam a verificar a utilidade de cada um dos itens e 

começam a juntar ideias dos integrantes para que haja uma solução rápida e baixo custo, 

porém primeiramente os alunos tentam começaram a desenhar a situação problema, ou 

seja, montar um esboço de como seria o arranjo experimental comentado na situação, e 

alguns relatam que fica mais fácil a visualização e um outro grupo pede ao professor um 

pincel hidrográfico para desenhar no quadro a mesma situação descrita na situação. 

 Após os grupos analisarem os instrumentos e montado em suas mentes, papel e 

quadro, eles começam a repassar as informações para os demais que ainda não tinham 

entendido o que o problema havia dito, isso comprova que um primeiro passo dos 

discentes foi a visualização mental do arranjo experimental e que a ajuda e interação 

entre eles foi primordial para a tentativa da resolução do problema, e acima de tudo que 

após o esquema mental ter sido feito que a verbalização foi a ferramenta principal para 

que pudessem repassar a informação, ou seja, a etapa de verbalização citada por 

Galperin foi diagnosticada nesse principio. 
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 Ainda observando o mesmo item a Turma B, um dos grupos, formado em sua 

maioria por meninos, não teve a mesma facilidade devido a falta de interesse em tentar 

resolver, vendo a problemática apresentada apenas como uma questão que nunca seria 

possível, porém o professor explicou que essa situação é mais comum do que eles 

poderiam imaginar. O que acontece é que muitos da turma em questão não possuem em 

si um senso comum, nenhum deles tentou questionar a necessidade do aprendizado, ou 

seja, eles determinaram que nunca aconteceria com eles aquele fenômeno logo não se 

esforçaram, para tentar solucionar a situação problema, porem o outro grupo resolveu 

fazer o mesmo que os grupos da outra turma realizaram, ou seja, criou primeiramente 

um esquema mental sobre como seria o arranjo proposto e por fim começou a rascunhar 

um “crookie” sobre o arranjo e por fim mostrar visualmente e explicar o que estava no 

papel. 

 Os dois grupos da turma resolveram dividir-se para primeiro descobrir quais 

materiais usar e então somente então começar a tentar solucionar o problema. Os alunos 

entenderam notaram que os espelhos seriam o principal instrumento pois seria a fonte 

de reprodução de imagens e imediatamente perceberam que colocando os espelhos um 

ao lado do outro poderiam reproduzir mais imagens então sabendo que não poderiam 

furar os espelhos para usar os barbantes para posiciona-los, resolveram então começar a 

colar as dobradiças nos espelho para que pudessem depois de seco rotacionar os 

espelhos e formar um numero de imagens maio e por fim notaram que apenas o objeto, 

espelho cola e dobradiça seriam utilizados para a formação das imagens  então agora só 

faltava posicionar de tal maneira que os espelhos tivessem um numero máximo, mas o 

importante eles já tinham feito, ou seja, primado pela solução do problema, tentar e usar 

os materiais dados e acima de tudo através de tentativa de erro, ou seja, através da 

experimentação resolveram a solução e entenderam que os espelhos em determinados 

ângulos poderiam fornecer mais ou menos imagens. Um dos alunos da Turma B 

perguntou se poderia em uma aula seguinte fazer uso do transferidor para tentar criar 

uma relação entre o ângulo e o numero de imagens nesse momento o professor faz 

juntamente com eles faz a dedução da formula de numero de imagens. 

 Todos os grupos explicaram o fenômeno utilizado, ou seja, o fenômeno de 

reflexão, porém apenas um grupo não soube explicar a viabilidade do projeto e o motivo 

foi de não saber o que era a viabilidade, o grupo em questão não sabia definir o que era 

aceito como algo viável ou não. Todos os grupos explicaram a utilização do material e 

inclusive propuseram outras formas para solucionar o problema, porém necessitava de 



19 

 

outros materiais. O que mais ficou evidente foi a formação de esquemas mentais e 

acima de tudo da necessidade de explicar uns aos outros todos as etapas e 

procedimentos. 

Para registrar esse avanço foi cobrado na prova bimestral as características e 

descrições do fenômeno de reflexão estudado, e todos os alunos descreviam o 

fenômeno, cada um a sua maneira, porém todos sem exceção citando a experiência 

vivida, na avaliação bimestral citada foram cobrados os conceitos de, reflexão, 

princípios de óptica geométrica e formação de imagens em espelhos planos, o 

experimento demonstrou que ao tentar formar as imagens na vitrine os alunos 

conseguiram perceber as características do espelho plano, como a imagem invertida e 

todas as outras características da imagem, todo essa observação é vista no resultado das 

médias dos alunos que nos bimestres anteriores não obtiveram um resultado tão alto, 

onde não foi usado a metodologia anterior. 

Nas turmas da primeira série do ensino médio, que foram divididas em grupo de 

meninos e meninas, unicamente para impor a eles a condição de competição, apenas 

estimular como fator motivacional. A opção também foi sugerida pelos próprios alunos 

para poderem descontrair uns com os outros para o fato como os meninos mesmo 

disseram, que mulher é “ruim de roda”, tal fator fez com as meninas entrassem no clima 

da competição. 

O Grupo de meninos da turma B como primeira ação foi reconhecer o carrinho 

de controle remoto e perderam muito tempo brincando com o carrinho enquanto as 

meninas ficaram preocupadas em entender o arranjo experimental fazendo os mesmos 

procedimentos dos grupos das oitava séries do ensino fundamental, ou seja, tentando 

criar um esquema mental sobre o arranjo experimental e repassando para as demais para 

que houvesse um numero maior de ideias. Após mais ou menos 15 minutos de 

brincadeiras com o carrinho o grupo de meninos começa a pensar no que seria feito, 

mesmo com o professor insistindo o grupo de meninos continua brincando enquanto as 

meninas já começam a analisar o material e a testar em pequena escala com uma 

bolinha que umas das alunas tinha o tempo de parada do artefato como simulação par ao 

teste final do experimento, faltando pouco tempo para o fim do experimento o grupo de 

meninos começa a testar o arranjo experimental criado por eles, porem o arranjo 

montado não estava de acordo com o pedido no final da aula de 50 minutos os meninos 

não tinham se quer terminado o arranjo experimental, e nem respondido as perguntas da 

situação problema, com isso notamos que o estimulo a competição ligada apenas por 
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competir sem um enfoque não questionou, devido a falta de maturidade de alguns 

discentes, a turma em questão teve um rendimento ruim, pois apenas as meninas 

conseguiram ter a situação problema totalmente resolvida, e assim como as oitavas 

séries também propuseram outros materiais, além de propor pequenas modificações na 

pista para diminuir a inercia do veiculo, e no final da “competição” as meninas 

provaram que os meninos não tinham maturidade para a resolução lúdica de situações 

problemas. 

A turma A, diferentemente da turma B obteve um rendimento melhor, pois 

conseguiram os dois grupos também divididos em meninas e meninas, dessa vez por 

sugestão do professor, tendo os grupos obtendo sucesso na situação problema, mais uma 

vez seguindo sempre ações iniciais de; Organizar um esquema mental do arranjo; 

Organizar em papel o esquema mental; Repassar visualmente e oralmente para os 

demais; Analisar os materiais de uso; Começar as práticas e testes de comparação dos 

materiais; Comprovar o melhor material; Escrever possível solução; Analisar os 

resultados; Relatar a solução; Generalizar o caso para confirmar a solução. 

Esses dez passos foram listados com a ajuda do professor, mas os alunos 

participaram de maneira integral para a criação desses passos e na aula seguinte esses 

mesmos passos foram passados para a turma B. 

A turma A não sentiu nenhuma dificuldade em fazer os arranjos experimentais e 

menos ainda em responder as questões, porem não se sentiram seguro nas soluções 

encontradas ao serem perguntados sobre o motivo da insegurança, os discentes sem 

titubear responderam: - “Professor, mas foi tão fácil que nem parece física, sem número, 

sem cálculos e com lógica”. Assim foi demonstrado que o ensino de física na mente dos 

alunos é algo estático sem emoção, sem movimento, sem vivencia, sem utilidade e até 

mesmo sem paixão ou entusiasmo pelo conhecimento e pela descoberta. 

Já na segunda série do ensino médio, foi em consenso com professor e 

juntamente com os alunos resolveram ilustrar o experimento, sugerido na situação 

problema, em ultimo instante, os quatro grupos de estudo, ou seja, os dois grupos da 

turma A e turma B elegeram em seus grupos alunos que ficariam abaixo do balão de ar 

os alunos que fariam os testes, os alunos que fariam as conclusões e por fim a 

comprovação de todos os materiais utilizados. 

As duas turmas do segundo ano, seguem uma homogeneidade assim como as 

turmas citadas anteriores, ao fazer essa estatística foi perguntado a direção da instituição 

de ensino privada se era apenas uma coincidência e a resposta foi negativa, a direção 
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assume que essa homogeneidade é proposicional, pois evita problemas de interação, ou 

seja os famosos grupos que podem gerar problemas futuros.  

Também não houve nenhuma dificuldade, o motivo é o conhecido prévio para a 

construção do conhecimento, pois a ideia de “acumulação” de calor é ligado 

diretamente a densidade, a massa do objeto, pois tal conceito já foi visto em físico 

química quando os educandos estavam em na primeira série do ensino médio, então já 

munidos do conhecimento de densidade, ficou fácil entender que a quantidade de massa 

seria a relação entre o calor absorvido, a duvida ficaria em entender a relação dos 

materiais e por qual motivo cada um dos materiais trariam interferência. 

Levando esses pontos em consideração notamos que os alunos tinham 

obviamente certo receio de usar algum materiais com medo da sujeira, isso é importante 

para mostrar o medo e a paranoia do controle que o docente deve ter em sua sala, ou 

seja, algo extremamente perfeito, não abrindo espaço para improvisos e até mesmo 

criação.  

Primeiramente os alunos separam o material que não seria usado e começam a 

encher os balões com um pouco de ar e logo após começam a testar os materiais e suas 

respectivas quantidades dentro dos balões e colocam o arranjo em prova ao acenderem o 

isqueiro, notamos que apesar de ter cronometro no kit experimental, os alunos, com 

seus relógios e telefones faziam a cronometragem do tempo para tentar estimar o tempo 

que o balão iria estourar. 

Em ambas as turmas e em todos os grupos as relações, entre tempo de chama, 

material utilizado, quantidade de material (massa) e ar foram tentadas ser criadas, por 

fim o professor propôs a criação de uma tabela com esses dados e os alunos fizeram a 

tabela com os dados e então o professor pergunta, o quão útil seria essa tabela em seu 

cotidiano, e eles responderam: - “Não há nenhuma utilidade, pois não é um algo que 

haja necessidade de ser registrado porem ao conhecer esses materiais e essa relação 

saberemos quando utilizar um determinado metal, ou substancia saberemos as 

propriedades físicas, caso haja a necessidade de usa-las ou de outros materiais.” Essa 

opinião foi dada na turma B também foi dada na turma A, não havendo nenhuma 

surpresa no processo de ensino aprendizagem, devido aos fatores do conhecimento 

prévio adquirido, esse fato poderá ser citado em um aprofundamento dessa pesquisa, 

pois é relevante fator e conhecido através de outra teoria de aprendizagem. 

Vale a pena ressaltar que em todas as turmas o processo de ensino aprendizagem 

tornou-se eficaz com a ação de fatores simples como o planejamento da aula, a pratica 
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aliada a teoria, e acima de tudo com a construção do conhecimento por parte dos 

discentes com o auxilio da pratica experimental, pois através de deduções próprias, criar 

esquemas mentais, deduzir fórmulas de casos específicos para enfim começar o 

processo de generalização e acima de tudo, foi visto que a comunicação entre os 

aprendizes foi essencial para que houvesse a troca de informações e por fim interações 

entre informações e como os próprios alunos diziam: “Fazemos um Upload da 

informação”. Essa frase foi descrita pelo aluno portador de Transtorno de déficit de 

atenção que obteve a maior interação de todas, além de ter feito grande parte das 

conclusões sobre ângulos, imagens e inclusive aliando o fenômeno físico a truques de 

mágicos de transformação de homens para animais onde existem espelhos paralelos. 

Notamos que a ainda um fator de extrema importância é o uma turma pequena, 

pois em uma das turmas descritas o professor não pode repreender um grupo que perdeu 

grande parte do tempo brincando com um carrinho de controle remoto. 

O fator de competição, a rivalidade sadia, a descontração, o ambiente sem 

pressão o excesso de formulas e números sem utilidade e acima de tudo a emoção de 

vivenciar e produzir suas próprias soluções através da experimentação é que o aluno 

pode ver a necessidade a importância e sentir o conhecimento o processo de ensino 

aprendizagem em suas mãos, a criação parte por conta dele e não é apenas uma 

memorização de exercícios. 

O tempo foi um problema, pois para essa atividade um tempo de 50 minutos foi 

totalmente utilizado, nas turmas das oitaves séries do ensino fundamental onde o 

experimento foi para eles algo desafiador e por não possuírem conhecimento prévio 

algum se tornou algo de grande complexidade, pois necessitavam fazer sem saber todos 

os passos listados anteriormente para facilitar a compreensão do problema. Diferente 

das turmas da segunda série do ensino médio, com um conhecimento prévio facilitou, 

tendo tempo suficiente em uma aula ainda montar a relação entre massa e calor. 

Após o exposto acima foi relatado as beneficies da experimentação e a pratica 

aliada a teoria, foi demonstrado que a pressão da organização e da formalidade do 

ensino são pontos que interferem no processo de ensino aprendizagem, que o uso de 

formulas e “macetes” servem apenas para demonstração de um ensino que visa apenas a 

passagem do vestibular, fase essa da vida do estudante que não agrega a sua vida 

nenhum sentido, deixando de lado tudo o que a Lei de Diretrizes e Bases preza e por 

que não dizer sobre o PCN que preza acima de tudo pelo o ensino de física 

transformador e útil e que acima de tudo preza pelo desenvolvimento do país, visando 
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uma qualidade de vida melhor através da educação, quesito importante para a solução 

de problemas cotidianos seja em qual esfera for, seja em situações matemáticas ou 

físicas, por tanto o que o artigo demonstra é a evolução das aulas sem utilidade para as 

aulas com utilidade, ou seja, a junção da necessidade e capacidade para fazer e 

solucionar problemas. 

 É mais que notório que a experimentação foi fator primordial no avanço 

registrado, porém o grau de dificuldade de trabalho é grande, custoso e acima de tudo 

complexo em alguns casos, como será visto no presente estudo, então e se houvesse a 

simulação dos experimentos? Assim segue a pesquisa, tentando relacionar a simulação 

computacional aliada ao ensino problematizador como ferramenta facilitadora no ensino 

de física, mais especificamente no ensino de física nuclear, disciplina onde o grau de 

complexidade para se trabalhar com experimentação é alto. 

 A metodologia acima foi pensada de maneira a facilitar o inicio do presente 

estudo de forma ter como base para pesquisa, porém com algumas diferenças já que o 

presente estudo não faz uso da simulação computacional, mas o autor da pesquisa se 

perguntou: E como seria se não tivesse acesso a material algum? O motivo para usa-la 

será exposto durante esta dissertação com mais detalhes no pressuposto teórico. 

1.4. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o uso de problemas experimentais simulados por meio de computador 

como ferramenta didático pedagógica no ensino de física nuclear.  

 
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudar o desenvolvimento de habilidades experimentais na formação inicial do 

professor de física com a aplicação de simulações computacionais e com o uso da 

resolução de problemas experimentais fazendo da teoria das ações mentais de 

Galperin. 

 Verificar se a simulação computacional em física facilita o processo de ensino 

aprendizagem no ensino de física moderna. 

 Avaliar aulas experimentais como ferramenta facilitadora no ensino de física 

abordando as temáticas na resolução de problemas e experimentação fazendo o 

ensino mais atrativo ao discente. 
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2. PRESSUPOSTO TEÓRICO 

 

Foi exposto que a experimentação demonstra bons resultados como método de 

ensino, porém é apenas fazendo um experimento, seguindo uma receita de bolo? Será 

que existe alguma formar para que isso possa ser feito? Somente o uso de 

experimentação é a solução para um ensino mais eficaz e útil? 

Durante todo o pressuposto teórico será demonstrado por meio de uma teoria de 

aprendizagem, juntamente, com a metodologia de ensino problêmico e as simulações de 

computadores para que possa dar fundamentação teórica a pesquisa do presente estudo. 

 

2.1. O atual de ensino de Física 

 
A Física é uma disciplina que faz parte da área de conhecimento de Ciências da 

Natureza e seu objeto de estudo são os fenômenos naturais. No ensino básico seu 

objetivo é explicar e analisar, além de conteúdos relacionados à matéria e energia, o 

comportamento do mundo em seus diferentes aspectos, como por exemplo, o 

comportamento de ondas eletromagnéticas, podendo trazer benefícios a sociedade com 

o conhecimento e por fim gerar beneficies para o desenvolvimento da sociedade. 

Estudar esses fenômenos exige por parte do aluno um esforço intelectual para 

compreender as teorias formuladas que explicam esses fenômenos. O processo de 

aprendizagem é um processo político por ser individual, criativo, emocional e racional. 

Cabe ao aprendiz a responsabilidade da sua aprendizagem e ao professor a 

mediação intencional, de forma que os novos conhecimentos sejam construídos e um 

sistema conceitual coerente se constitua em cada estudante. (KELLY,1955; DRIVER. et 

al, 1999). 

 As dificuldades que afetam o sistema de ensino da área de Ensino de Física têm 

sido estudadas há anos, levando diferentes grupos de pesquisadores a conjeturarem 

sobre suas causas e efeitos. Os modelos que têm sido estabelecidos para o 

encaminhamento de possíveis soluções recomendam a orientação do desenvolvimento 

de uma educação voltada para a formação plena dos indivíduos, os capacitando a 

compreender e fazer uso dos avanços tecnológicos atuais e a atuar de modo 

fundamentado, consciente e responsável diante de suas possibilidades e interferência 
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nos grupos sociais em que convivem e na natureza ou meio ambiente. (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, PCN, 1997) 

De uma maneira geral, no Ensino de Física atual, tem-se trabalhado apenas com 

questões de aspectos mais teórico-conceituais, restrito ao conhecimento pronto, 

passando por um processo de aprendizagem meramente de caráter de recepção, que não 

consideram os processos nos quais a atividade científica é construída, por fim sendo 

meramente transmissões e repetições de conhecimentos. Proporcionando aos discentes 

um contato com os fenômenos físicos, de forma sistematizada, as aulas práticas, têm 

sido utilizadas para proporcionar atividades nas quais os estudantes possam interagir 

com materiais, para observar, questionar e entender os fenômenos naturais. Segundo 

(CARVALHO, 2010, p. 53): 

 

 

As interações dos estudantes com o material experimental podem ser 

somente visuais, quando a experiência é feita pelo professor, em aulas 

que denominamos de demonstração; ou de forma manipulativa, 

quando, em pequenos grupos, os alunos trabalham no laboratório  

 

 

Um experimento pode ser arquitetado considerando-se diferentes procedimentos 

de aplicação. A maneira mais comum 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. (ARAÚJO 

et al, 2003) 

Essa competência é raramente utilizada no ensino. Assim, ao resolver um 

problema aplicando as leis de Newton, geralmente, o aluno encontra um único resultado 

e não a interpretação do fenômeno e sua importância. Ao contrário, ao pedir ao aluno 

que meça um parâmetro, o professor tenta fazê-lo perceber que o resultado é uma 

informação, um meio de comunicação entre duas pessoas. 

Outra probabilidade é a que remete às atividades de produção, onde a relação 

entre a teoria e o experimento é bastante interessante, ou seja, o que se aprende de 

teórico é utilizado de forma diferente da tradicional, pois mesmo um motorista ao tentar 

estacionar em uma pequena vaga não está todo o tempo servindo-se da física, mas 

agindo repetidas vezes por tentativa e erro. As operações intelectuais utilizadas durante 

a ação diferem das necessárias para a resolução de problemas do tipo tradicional, onde 

meramente utilizam lápis e papel. Teorias modernas da psicologia cognitiva, tais como, 

teoria das ações mentais e da atividade, pouco conhecidas, mostram que os Educadores 
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em Física aplicam com frequência regras intuitivas, derivadas de seus conhecimentos 

concebidos por recepção, de hábitos adquiridos, ao invés de princípios físicos 

elaborados. Portanto, o professor pode optar por diferentes enfoques ao propor um 

experimento, o que implicaria em diferentes atividades para o aluno. (THOMAZ, 2000) 

Com o intuito de aproximar a Física dos alunos, os professores devem 

desenvolver atividades que abranjam a física no cotidiano do aluno, passando pelo 

movimento dos carros, funcionamento de um equipamento elétrico, um motor 

termodinâmico, um documentário cientifico, alguma reportagem cientifica 

segundo (Vagner e Marilei 2005, pg.1). 

 

 

O ato de experimentar no ensino de Física é de fundamental importância no 

processo ensino-aprendizagem e tem sido enfatizado por muitos autores. Esta 

ênfase por um ensino experimental adiciona-se importantes contribuições da 

teoria da aprendizagem em busca da contribuição do conhecimento.  

 

 

Atividades com alunos das séries do Ensino Médio para a experimentação 

possibilitam maior identificação destes estudantes com esta ciência. Tal distanciamento 

entre a Física e os aprendizes é apontado como um dos prováveis motivos pelo 

rendimento insatisfatório destes estudantes nesta disciplina escolar.  

A iniciação cientifica na física, oferecida com experimentação de fácil 

entendimento, pode gerar nos alunos a motivação necessária para interagir e aprenderem 

essa disciplina e colocá-los frente a frente com a ciência e seus métodos de 

investigação, acordando o pensamento crítico adormecido do discente e maximizando a 

percepção dos fenômenos por meio da observação. Porém se faz vital a utilização de 

estratégias metodológicas adequadas, que privilegiem a reflexão e a formulação de 

hipóteses por parte dos alunos. Segundo (Araújo e Abib 2003, p.190). 

 

 

A utilização adequada de diferentes metodologias experimentais, tenham elas 

a natureza de demonstração, verificação ou investigação, pode possibilitar a 

formação de um ambiente propício ao aprendizado de diversos conceitos 

científicos sem que sejam desvalorizados ou desprezados os conceitos 

prévios dos estudantes. Assim, mesmo as atividades de caráter 

demonstrativo, (...) que visam principalmente à ilustração de diversos 

aspectos dos fenômenos estudados, podem contribuir para o aprendizado dos 
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conceitos físicos abordados, na medida em que essa modalidade pode ser 

empregada através de procedimentos que vão desde uma mera observação de 

fenômenos até a criação de situações que permitam uma participação mais 

ativa dos estudantes, incluindo a exploração dos seus conceitos alternativos 

de modo a haver maiores possibilidades de que venham a refletir e 

reestruturar esses conceitos. 

 

 

  O desafio é manter a curiosidade, investigação e indagação presentes nos alunos, 

proporcionando um constante crescimento na forma como os jovens observam e se 

relacionam com o mundo. Neste sentido, a opção é por desenvolver atividades 

experimentais de modo a emergir os fenômenos e conceitos relacionados à Física a 

partir da própria vivencia da criança em seu cotidiano. 

 

2.2. A perspectiva das teorias de aprendizagem quanto ao uso da 

experimentação no ensino de Física  

A Teoria da Atividade, desenvolvida inicialmente por Leontiev, Rubinstein e 

Luria, é considerada uma continuidade da escola pedagógica soviética iniciada por 

Vygotsky, o sócio construtivismo (TALÍZINA, 1994). Para Leontiev, Atividade é um 

procedimento no qual o sujeito, devido as suas necessidades, cria uma relação com a 

realidade, seguindo atitude para a mesma. Desta forma possibilitando que possa formar-

se no sujeito a representação subjetiva do objeto e produzir-se a objetivação da 

regulação psíquica no resultado da Atividade, no caso de artigo o objetivo a ser 

alcançado através de uma atividade é a resolução de problemas com o auxilio de 

experimentação (LIBÂNEO, 2000, apud, PÉREZ 2000).  Segundo Leontiev: 

 

 

“a idéia da análise da atividade como me todo na psicologia científica do 

homem foi formulada nos primeiros trabalhos de L. S. Vygotsky” (1984, p. 

82). O conceito de atividade é bastante familiar na tradição da filosofia 

marxista. A atividade, cuja expressão maior é o trabalho, é a principal 

mediação nas relações que os sujeitos estabelecem com o mundo  objetivo. 

Conforme Vygotsky, o surgimento da consciência está relacionado com a 

atividade prática humana, a consciência é um aspecto da atividade laboral. 

(PÉREZ et al. 2000) 

 

 

Na sequência desses estudos, outros pesquisadores se dedicaram ao 

desenvolvimento da Teoria da Atividade, entre eles, Galperin, que estabelece a relação 
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entre a atividade externa e a atividade interna onde através de cinco etapas o aprendiz 

assimila o novo conhecimento. 

Para a compreensão da teoria de ações mentais, é necessário esclarecer que a 

assimilação de conceitos científicos tem atividades psíquicas específicas, que envolvem 

os processos de imaginação, crítica e generalização de nível superior. Tais processos 

cognitivos envolvidos nessa dinâmica não estão prontos na criança. Para que possam ser 

desenvolvidos, é preciso que a atividade de ensino seja organizada em determinadas 

etapas, com ações de níveis diferenciados, condição necessária para transformação da 

estrutura da atividade psíquica, de um nível empírico ao teórico. 

A formação do conceito consiste em um ato mental e segue algumas etapas no 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, que são atenção arbitrária, 

memória lógica, pensamento abstrato, linguagem, sentimentos, etc. Tais funções são 

formas psíquicas complexas, necessárias à apreensão e à representação da realidade em 

um nível superior. O ato mental pode ocorrer de distintas formas nos diferentes alunos, 

mas para a formação de um novo conceito, que pressupõe a geração de uma nova ação 

mental. Mas o que significa a expressão ação mental? Veja, o que (REZENDE, 2006, p. 

1214) cita: 

 
 

A expressão ação mental sugere a existência de uma correlação entre dois 

aspectos usualmente considerados dissociados entre si. Enquanto o termo 

ação relaciona-se com a dimensão prática, influenciada pelas condições 

materiais e objetivas (externas), o termo mental refere-se a algo que acontece 

na dimensão psicológica (interna), que envolve elementos de natureza 

abstrata e imaterial.  

 

 

Assim, cada forma concreta da ação possui distintas propriedades características 

que não estão dissociadas, mas são etapas de um processo único. A ação material ocorre 

quando a criança necessita se apoiar, realizando manipulações em objetos externos, a 

partir da identificação das características objetivas dos estímulos externos. A ação 

mental é realizada pelo aluno mentalmente, como uma operação automática, um 

pensamento sobre a ação como algo puramente psíquico. A criança realiza uma prática 

consciente aplicando as operações mentais corretas orientadas pelo conceito para 

solução de um problema de ensino. 

Piotr Iakovlevich Galperin cria a Teoria do Desenvolvimento Psíquico, que 

destaca a importância do papel das ações externas no surgimento e formação das ações 

internas, mentais, por meio do ensino. A “teoria por etapas das ações mentais”, afirma 
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que a formação da mente deve ser planejada e executada em uma sequência de etapas de 

ações mentais chamadas, Bases Orientadoras de Ação (B.O.A.). A formação de uma 

ação mental começa com ações com objetos, realizadas com o apoio de objetos externos 

e sua representação material, logo passar por outras etapas até se converter em ação que 

se realiza no plano cognitivo.  Para Galperin, a aprendizagem é uma forma essencial de 

desenvolvimento psíquico e o caminho lógico para analisar capacidades humanas. 

(GALPERIN, 1965 e 1995) 

Caracterizamos a B.O.A. quanto ao seu nível de generalidade onde é classificada 

em concreto quando reflexa casos particulares e gerais baseado nos invariantes. Nível 

de plenitude da orientação onde é especificada em completa e incompleta. Modo de 

obtenção pelos alunos de divide em preparada, o aluno recebe todas as ações prontas e 

não preparada ou independente, ele deve encontrar as ações por se só. 

As características das ações podem ser divididas em características primarias e 

secundarias A e B que segue nos parágrafos abaixo a explanação completa das ações. 

A característica primária é a forma é a ação principal, determina como o sujeito 

se apropria da ação na transformação da atividade externa à interna, dividimos nas 

seguintes formas. A forma material ou materializada (modelo ou gráficos) é como o 

sujeito recebe o objeto de estudo. A forma perceptiva não produz câmbios nos objetos, 

são ações teóricas que se manifestam na capacidade de escutar e ver. A forma verbal 

externa se conhece como linguagem externa e se manifesta de maneira oral ou escrita. A 

forma interna é produto da evolução da atividade prática à mental. 

O caráter generalizado da ação é caracterizado pela separação das propriedades 

essenciais e não essenciais. O caráter explanado é a capacidade dos alunos de explicar 

as ações. O caráter assimilado é o tempo que transcorre, desde a realização do sistema 

de ações pelo aluno com ajuda do professor até chegar ao cumprimento ações 

independente. 

A característica secundária A, a solidez da ação está dada pelo cumprimento 

eficaz das ações da etapa material até a etapa mental e grau de automatização como 

consequência da ação mental e generalizada. 

A característica secundária B, o caráter consciente da ação é caracterizado pelo 

cumprimento na forma verbal e explanação das ações. O caráter abstrato da ação é o 

resultado da forma mental com alto grau de generalização, utilizando a base orientadora. 

Por último, o caráter razoável da ação se determina pela orientação do sistema 
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invariante de ações para a resolução de problemas matemáticos, usando a base 

orientadora de ação. 

As etapas das ações mentais de Galperin são E0: Motivacional, E1: Elaboração 

da Base Orientadora da Ação (BOA), E2: Formação da ação em forma material ou 

materializada, E3: Formação da ação verbal externa, E4: Formação da ação na 

linguagem externa para si (capacidade de generalizar), E5: Formação da ação na 

linguagem interna. (automatização). 

O professor tem emprego de ser uma fonte de informação e dirigir o processo de 

assimilação, essa direção deve ser cíclica considerando as informações sobre o processo e o 

retorno. Transparente, ou seja, são considerados todos os elementos na transformação até 

chegar ao produto final. 

 

 

 

 

 

Figura 03: MENDONZA, 2009. 

 
 

D1: “Objetivo de Ensino” D2: “Nível de Partida” D3: “Processo de Assimilação”                   

D4: “Retroalimentação” D5: “Correção” 

 

Cada ação, etapa, é dividida em três funções e podem ser dividias em 

orientadora, Se mostra o método, o objetivo e as peculiaridades do objeto na qual se 

dirige as ações. Executiva, se produz a execução das ações sobre a base do método 

orientado e o cumprimento do objetivo dirigido na transformação do objeto em questão. 

Controle gera a possibilidade obter informações sobre cumprimento do processo para 

introduzir as correções necessárias. 

O processo descrito acima favorece ação da experimentação e da resolução de 

problemas, pois as etapas descritas anteriormente são exatamente as necessárias para 

que estimulam a aprendizagem como por exemplo, E0 é desempenhada pela curiosidade 

a motivação de ver o inesperado trazido pelo o acontecimento experimental, a E1, o 

planejamento do experimento requer que todos os detalhes do procedimento sejam bem 

feitos assim ocasionando maior controle no planejamento da ação, E3, como o 

experimento necessita a comunicação do ocorrido, da metodologia, da forma que 
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ocorreu o experimento, E4, já que houve a conclusão de forma ativa, ou seja o aluno 

construiu o conhecimento, o mesmo terá a capacidade de analisar o ocorrido de 

transcorrer o conhecimento para outro caso e por fim a E5, a internalização é o processo 

mais importante de todos, etapa a qual o aluno assimila o conhecimento e que por fim 

mais uma vez foi construindo e não recebido apenas pelo discente. 

 
2.3. Processo de ensino-aprendizagem a partir do ensino problematizador 

No ensino tradicional, busca-se a formação de um pensamento sem caráter 

científico, empírico onde o aluno, ao aprender é um agente passivo, enquanto o docente, 

ao mediar o processo de ensino aprendizagem desempenhando o papel de ensinar é 

ativo. Desta forma, o conhecimento é assimilado em recorrentes aulas, onde são 

ofertadas verdades definitivas, prontas onde geralmente não existe um suficiente 

vínculo com o cotidiano do discente. Partindo desse principio podemos citar como 

principal percursor do ensino problematizador, ensino ao quais situações problemas que 

envolvam o cotidiano do aluno, M. I Majmutov, onde no paragrafo abaixo será feito a 

narrativa a abordagem do ensino problematizador e de seu percursor. 

M. I Majmutov desenvolveu um sistema didático pedagógico entre as décadas de 

60 e 70 na extinta URSS, cuja metodologia foi chamada de “Ensino Problematizador”. 

Tal método didático é definido como uma atividade feita pelo professor direcionada à 

criação de um elenco de situações problematizadoras, a explicação e o direcionamento 

da atividade dos discentes no processo de assimilação de novos conhecimentos, na 

forma de conclusões já preparadas e no emprego independente de problemas e sua 

solução. (M. I Majmutov, 1983) 

Pode-se definir então que a coração do Ensino Problematizador consiste em 

impetrar nas diferentes formas, que os estudantes, orientados pelo docente, sejam 

capazes de compreender os problemas, introduzir-se no processo de sua investigação e 

solução, e como resultado aprender a adquirir de forma independente os conhecimentos 

e a empregá-los na solução de novos problemas. 

A obtenção da efetividade no Ensino Problematizador se faz necessário 

conhecer, no olhar psicológico, a quem será orientado o trabalho docente; ou seja, 

distinguir as particularidades psicológicas que caracterizam a personalidade do sujeito – 

nesse caso, o aluno. 
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Os professores como os instrutores, devem conhecer os fundamentos 

psicológicos que permitam compreender e atender aos estudantes, a partir do 

conhecimento da dialética entre o interno e o externo na aprendizagem, entre o 

individual e o social.  

Deve-se levar em consideração o fato de que os estudantes possuem interesses 

diferentes aos demais estudantes de outros níveis e centros de educação; sendo um 

pesquisador em formação e em desenvolvimento, encontra-se integrado ao processo 

profissional como produtor de valores e, por isso incrementa o nível de comunicação 

com seus companheiros de estudo e de trabalho; além disso, a profissão escolhida é para 

ele sua bússola, seu guia; portanto, toda atividade pedagógica deve guiar-se em torno 

desse centro de interesse. 

Dessa maneira, o conceito de “estudo” se amplia porque a aquisição de 

conhecimentos profissionais ultrapassa os limites da escola politécnica e dos programas 

de estudo, passando a abranger sua preparação mediante o trabalho, o que lhes permite 

uma melhor realização da atividade intelectual e uma maior capacidade de compreensão 

de seu papel social. 

O Ensino Problematizador como forma metodológica na educação deve possui 

as seguintes funções para ter eficácia em sua participação na educação, sendo elas: 

Propiciar a assimilação de conhecimentos a partir de sua aplicação geradora, como 

resultado da solução de uma contradição planejada; Ensinar a aprender, pois funda o 

procedimento para alcançar o conhecimento verdadeiro como objetivo do processo de 

ensino aprendizagem; Qualificar o discente para o trabalho independente, 

proporcionando ferramentas e habilidades que capacitem a contribuir com métodos para 

compreensão da realidade a partir de contradições do cognitivo do aluno.  

Segundo (MAJMUTOV, 1983), o Ensino Problematizador se fundamenta em 

dois princípios fundamentais, sendo eles, a unidade da lógica da ciência com a lógica do 

processo docente educativo e a relação do conteúdo da ciência com o método de ensino.  

Deve-se também deixar claro, os métodos do ensino problematizador, sobre os 

métodos problematizadores, deve-se destacar os seguintes pontos:  

 

 Exposição problêmica participativa: O docente transmite o conhecimento a seus 

discentes a partir de um problema, onde a solução é alcançada por meio da 

interação docente-discente. Assim, a cerne da exposição problêmica versa em que, 

em lugar de uma exposição informativa, sem despertar a atividade mental 
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independente nos discentes, o docente comunica o material e dá sua descrição e 

explicação criando sistematicamente situações problematizadoras. 

 

 Busca parcial: A partir da Busca Parcial, os alunos começam o problema, 

organizando a solução, em que o professor demonstra os elementos contraditórios, 

porém não os solucionando. A solução demanda uma busca independente por parte 

do aluno. O método citado é posto em pratica durante a preparação dos alunos para 

apresentações em grupo ou individuais, expondo tarefas que apresentam certo grau 

de dificuldade e até mesmo para o estudo independente. A utilização do método de 

busca parcial depende do conteúdo do tema e também do nível da preparação e 

capacidade de trabalho dos alunos. 

 

 Método inquiridor: Os alunos resolvem problemas novos por eles mesmos, ainda 

que já resolvidos para a ciência. Pode ser aplicado na preparação de trabalhos e de 

praticas interdisciplinares, onde o aluno buscará respostas nas fontes de informação 

disponíveis ou mediante seu próprio raciocínio. 

 

Devido a certa complexidade dess método de ensino, tem-se a necessidade de 

entender as formas de trabalhar um problema de maneira geral, sendo assim as 

principais categorias do Ensino Problematizador que constituem os instrumentos do 

professor para desenvolver sua aula são apresentadas das seguintes formas descritas 

abaixo. 

A Situação Problêmica, Momento inicial do pensamento onde se descobre ou se cria 

um problema onde o estudante não possui solução e sente que é hábil e que deve fazê-

lo, pode se apresenta de diferentes maneiras:  

 Comparação entre dois objetos, fenômenos ou processos que possam gerar duas 

ou mais opções; 

 Situação cujo objeto de estudo é suportado por perspectivas opostas, porém 

parcialmente aceitáveis ou verdadeiros que dependem de seus opostos, 

complementando-se;  

 Situações nas quais se dirigem dois critérios opostos sobre um tema, dos quais o 

acertado é aparentemente errôneo;  

 Situações apoiadas em relações de causa-efeito, em que a causa pode 

transformar-se em efeito e vice-versa.  
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Majmutov considera a situação problêmica como um estado psíquico de 

dificuldade intelectual, que surge no indivíduo quando soluciona o problema e em 

alguns casos enquanto o problema está sendo solucionado, não pode explanar um fato 

com os conhecimentos que detêm no momento da tentativa de solução do problema, ou 

realizar um ato conhecido através dos procedimentos que conhece, até que, procurar um 

novo procedimento para soluciona- lo.  

O Problema docente é a imagem da contradição lógico-psicológica do processo 

de assimilação, que é o objetivo de interesse para a averiguação. É nessa categoria em 

que se orienta o aluno para o que terá que procurar. Seus elementos fundamentais estão 

na esfera dos elementos que são conhecidos e nos desconhecidos. Cria as relações entre 

o conhecido e o desconhecido é o que se busca, por fim chega a incompatibilidade das 

informações possuídas provocando uma dificuldade entre os alunos, a qual gera a 

necessidade de se buscar uma resolução. 

A Tarefa problêmica, Nasce do problema docente, quando o desconhecido se 

transforma no procurado e os estudantes querem chegar ao encontrado, devendo reunir 

as seguintes condições; Ser nova e atrativa o suficiente para estimular o desejo de 

solução e levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos.  

A tarefa é o fator crucial da busca cognitiva, é no problema docente que se 

conhece a contradição entre o novo e o conhecido, onde o desconhecido se transforma 

no buscado, mas os dados para encontrar a solução não aparecem no problema; o 

mesmo deve ser resolvido mediante a execução de tarefas. 

A Pergunta problêmica, Concentra-se no raciocínio lógico, no entanto sua 

solução tem caráter heurístico, dirigindo o aluno ao encontro do novo. A pergunta 

problêmica expressa de forma concreta a contradição entre os conhecimentos e as 

novidades adquiridas. A pergunta é uma das formas de revelar a essência do objeto de 

forma direta, sendo que sua colocação correta indica que a atividade do pensamento 

determinou a tendência fundamental do objeto, suas contradições. 

Majmutov analisa algumas condições psicopedagógicas que o docente deve criar 

para a utilização dos métodos problematizadores e enumera possíveis movimentos para 

obtê-las. Mais adiante dos momentos problemáticos que se pode encontrar no conteúdo 

da disciplina, ele recomenda que o professor os agrupe de acordo com os objetivos e o 

conteúdo do tema, delineie os recursos metodológicos para provocar a reação necessária 

nos alunos, de tal maneira que se desenvolvam as habilidades de trabalho independente 

e de vinculação com o processo profissional.  
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No processo de ensino–aprendizagem das disciplinas técnicas é imprescindível 

obter a vinculação da teoria com a prática e a aplicação do que o aluno estuda à vida 

sobre a base da realização de atividades práticas que contribuam na resolução de 

problemas próximos a sua realidade e de comunidade em que vive, a partir do próprio 

conteúdo.  

Desse modo, deve criar um ambiente que estimule o “desacordo”, isto é, a 

discussão. (VIGOTSKY, 1987) afirmava que da discussão nasce o pensamento. 

Entretanto (ZILBERSTEIN, 2006) persiste que a proposta de objetivos afins, 

desenvolve os processos de interação social nos grupos de pesquisa favorecendo assim a 

aprendizagem dos estudantes. 

Mesmo que o docente faça com que o ambiente onde se passa o processo de 

ensino aprendizagem, seja um espaço formal ou não formal assemelhe-se às 

competições esportivas, será capaz de incitar a atividade e a transformação da realidade 

por parte dos estudantes, convertendo o tradicional e do convencional, por fim 

estimulando a transformação da realidade. Uma das formas de obtenção desse ambiente 

pode ser alcançada usando pequenas dicas tais como, Criar um ambiente de fraternidade 

em que os estudantes possam se expressar livre e espontaneamente sem nenhum tipo de 

formalismo autoritário; Propiciar o desenvolvimento de ideias e principalmente sua 

livre expressão; Respeitar as iniciativas pessoais e evitar a avaliação crítica imediata dos 

critérios expressos e postergar para um momento posterior a dita avaliação; Estimular a 

participação do aluno em debates propiciando o convívio afetivo e positivo nesse 

processo; Ensinar os alunos a aprender com seus erros.  

Desta forma, podemos verificar que a essência do ensino problematizador reside 

nos seguintes pontos, Constitui uma atividade cognitiva realizada pelos alunos; Permite 

a assimilação dos conhecimentos e modos de atuar mediante a percepção das 

explicações do professor nas condições de uma situação problêmica; Os alunos sob a 

direção do professor se introduzem no processo de busca para a solução de problemas 

que são novos para eles; Revela ao aluno o caminho para a obtenção do conhecimento, 

as contradições que surgem neste processo e as vias para sua solução.  

Frequentemente, o processo avaliativo tem sido representado aos alunos como 

um processo árduo, rígido e bastante desagradável, fazendo com que diversos alunos se 

sintam desconfortáveis e, por causa do stress envolvido, pode dificultar a resolução dos 

testes aplicado com fins avaliativos. O Ensino Problematizador, por sua vez, é capaz de 

favorecer o contato com a descoberta, desenvolver o espírito investigativo, propiciar o 
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uso da inferência e ajudar na articulação de conhecimentos e, conseqüentemente, na 

construção de conceitos e, assim, contribuir para um processo avaliativo mais ameno e 

agradável e até mesmo mais eficiente. Segundo (POLYA, 1995, P. 5): 

 

 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre uma 

pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O problema pode 

ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades 

inventivas, quem o resolver por seus próprios meios, experimenta a tensão e 

goza o triunfo da descoberta. Experiências tais, numa idade suscetível, 

podem gerar o gosto pelo trabalho mental e deixar, por toda a vida, a sua 

marca na mente e no caráter. 

 

 
O Ensino Problematizador se caracteriza então como um conjunto de 

procedimentos capazes de influir positivamente no processo avaliativo do aluno, já que 

é capaz de proporcionar uma assimilação mais eficiente dos conteúdos ensinados na sala 

de aula.  

Para fins de avaliação, diversos elementos são importantes: o espaço de ação, 

comunicação do processo educativo e, principalmente, a metodologia aplicada para a 

aquisição do conhecimento que será avaliada, para que assim se possa avaliar a própria 

importância do método para promover a aprendizagem.  

O Ensino Problematizador constitui um componente do processo educativo que 

orienta a seleção dos conteúdos, estratégias, meios educativos e a avaliação da própria 

aprendizagem, facilitando a relação entre professores e alunos. Segundo (SIQUEIRA 

FILHO, 1999, P. 15): 

 

 

A Resolução de Problemas, de acordo com alguns estudos, pode ser admitida 

não mais como um simples conteúdo discutido em sala de aula, e sim como 

uma metodologia que proporciona ao aluno o desenvolvimento do 

raciocínio, a capacidade de refutar e verificar a resposta encontrada, além 

de permitir conceber a frustração como uma etapa da aprendizagem. 

 

 

Apesar do Ensino Problematizador se caracterizar como uma forma de ensino 

até então desconhecida na maior parte do país, diversos alunos não tem dificuldade em 

aceitá-la e compreender o conteúdo a partir da mesma. Também possibilita ao aluno a 

garantia de um resultado satisfatório quando avaliada a aprendizagem e a absorção do 

conhecimento.  

Nessa perspectiva, o Ensino Problematizador enfoca as possibilidades de 

explorar a criatividade e a independência do aluno no processo de ensino e 
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aprendizagem, pois tal método é capaz de converter o ensino em um processo vivo para 

que em que o conteúdo estudado adquira um maior significado. 

Desse modo, o Ensino Problematizador é capaz de proporcionar aos alunos, 

além da interação de idéias e o debate agradável, a oportunidade de se divertir e 

defender suas idéias de forma apaixonada, num tipo de disputa amistosa, fazendo com 

que os mesmos encarem o processo avaliativo como um desafio prazeroso e assim 

possam alcançar às respostas corretas de forma lúdica, como se tratasse de um jogo ou 

de competição esportiva que é praticada sem perder a seriedade. 

Pode-se então pode meio destas citações e argumentos a capacidade e poder do 

ensino problematizador como fator de modificação e de construção no processo de 

ensino aprendizagem, fazendo assim do aluno um agente ativo nesse processo. 

 

2.4. A experimentação como ferramenta facilitadora de Física  
 

 Antes de começar a dissertar sobre a cerne de experiência, é valido deixar claro 

que a palavra experiência nesse capítulo terá sempre a seguinte ideia, como mostra o 

dicionário, Dicionário Houaiss, latim experientia, -ae, ensaio, prova, tentativa, 

substantivo feminino, ato  de experimentar, ensaio, ato de ensaiar, tentativa, ato de 

tentar, pratica, ato de praticar, 

conhecimento adquirido por prática, estudos, observação, etc. Atentado a esses fatos 

pode-se começar o dissertar e fazer as considerações ao caso. 

O capítulo começa assim, com o refrão de uma música do autor Jimmy Hendrix, 

muito escutada pelo autor da dissertação no momento da escrita da mesma, porém essa 

fato é para ilustrar a importância da palavra Experiência em nosso cotidiano, ela diz: 

 

 

“But first, are you experienced? 

Have you ever been experienced? 

Well, I have” 
 

Are you experienced, Jimi Hendrix 

 

 

Os refrãos acima nos permitem mostrar a relação com que o autor tem com a 

experiência primeira, ao perguntar ao leitor se ele já experimentou, se o mesmo já 

vivenciou então ele responde: - sim eu já experimentei. 
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É comum em nosso cotidiano depararmo-nos com frases como: “Esse 

profissional não tem experiência suficiente para o cargo”, “Experimente essa receita que 

vi na TV” ou “Aquela passou por uma experiência de quase morte”. 

Na primeira afirmação percebemos que o termo experiência é o que faz uma 

pessoa ser rejeitada para ocupar um cargo de trabalho, assim, experiência, parece 

demonstrar o sentido de algo que se acumula com o passar do tempo ou com a 

quantidade de coisas que se faz. Na frase seguinte o termo experiência se relaciona 

diretamente aos sentidos sensoriais do ser humano, deixando a entender que ao 

experimentarmos algo físico, concreto, estabelecemos uma relação de contato com o 

mundo externo por meio dos nossos sentidos. Por fim na última frase temos a 

experiência como um fato de vivência, que é individual, particular, intransmissível e 

impassível. 

Para (MORA, 2005) o conceito de experiência é impreciso. O autor em 

determinadas situações relata ser indispensável explicar o que se quer dizer com o termo 

experiência, pois demonstra existir um sentido subentendido, ainda que bastante 

confuso, na própria frase; assim tomamos como exemplo a frase: a geometria é ou não 

um fruto da experiência. 

As atividades experimentais vêm ocupando uma maior evidência nas literaturas 

relativas ao ensino e a aprendizagem de Ciências nos últimos anos, especificamente no 

ensino de Física. Os primeiros registros sobre orientações sistematizadas para o ensino 

com atividades experimentais foram publicadas na Inglaterra por (Edgeworth, 1815, 

p.226, 329, 424) como pode ser visto na citação a seguir.  

 
 

O conhecimento que não pode ser imediatamente aplicado é rapidamente 

esquecido e nada além da aversão relaciona-se ao trabalho inútil na mente 

da criança... A consciência (dos estudantes) deve ser exercitada em 

experimentos e esses experimentos devem ser simples, marcante e aplicável 

para algum objeto do qual o aluno tenha um interesse imediato. (...) Antes de 

o aluno ter conhecimento sobre os efeitos, eles não podem indagar sobre as 

causas. A observação precisa preceder o raciocínio; e como a capacidade de 

julgar não é nada mais que a percepção dos resultados de comparação, 

nunca devemos encorajar nossos alunos a emitirem opinião antes que eles 

tenham adquirido algo da experiência. 

 
 

De acordo com a história, as práticas em laboratórios escolares passaram de 

atividades nas quais os dados eram obtidos para ilustrar uma relação previamente 

estabelecida, ou seja, uma receita a ser seguida, para atividades nas quais os discentes 
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procuram padrões ou relações/dados que eles obtêm. No início do século XX, John 

Dewey proeminente representante da educação progressiva defendeu um enfoque do 

ensino mais investigativo. Todavia, até o meado do séc. XX, as atividades de 

laboratório eram usadas quase sempre para explanar situações trazidas pelo docente ou 

pelo seu material impresso de estudo. Além disso, hoje, essa prática continua em que 

pese as críticas feitas a ela. 

Na época guerra fria, em meados do século passado, nascem projetos para o 

ensino de ciências, tendo como foco principal atrair jovens habilidosos para carreiras 

técnico-científicas na área bélica, muitas vezes seguindo a carreira militar, já que essa 

área citada requeria alto desenvolvimento tecnológico. Tais projetos se amparavam nas 

teorias de aprendizagem de Jerome Bruner, Jean Piaget e Robert Gagné para 

justificarem as ênfases apresentadas às investigações por parte dos estudantes e as 

atividades feitas por eles mesmos (hands-on activities). São exemplos de projetos nos 

quais o laboratório era um lugar para a investigação, para o desenvolvimento e arranjos 

experimentais de teorias e para mostrar aos alunos “como os cientistas fazem”, são eles: 

Nuffield Project, Physical Science Study Committee, Biological Science Curriculum 

Study. Os projetos citados apresentaram fortes impressões no Brasil, instigando a 

desenvolvimento de materiais de apoio para a prática laboratorial escolar gerando 

projetos nas décadas de 70 e 80 do século passado, como exemplo, citamos FAI – Física 

Auto-Instrutiva, PEF – Projeto de Ensino de Física, PBEF – Projeto Brasileiro de 

Ensino de Física.  

 É citado por (BORGES, 2002) quando o mesmo remonta alguns dos objetivos 

almejados pelos docentes que reiteram a necessidade e importância do uso de atividades 

práticas para o ensino em ciências, sendo elas comprovar e/ou verificar leis e teorias 

científicas, ensinar o método científico, facilitar a aprendizagem e compreensão de 

conceitos e ensinar habilidades práticas. Com maior destaque no final dos anos 70 do 

século passado, indagações apareceram sobre a efetividade do laboratório escolar em 

alcançar os objetivos relacionados anteriormente (HOFSTEIN et al, 1982), como por 

exemplo, o fato de pesquisadores identificarem que os propósitos nos processos 

cognitivos dos alunos ao realizarem as atividades práticas nos laboratórios eram 

diferentes daqueles objetivos planejados pelos professores ao confeccionar as 

atividades, o que não significa que seja inviável ou não possa comprometer a condução 

das atividades com os estudantes. 
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Apesar de já terem se passado quase 100 anos do uso da experimentação no 

ensino de ciências, (WHITE, 1996) questiona que essas atividades não parecem 

melhorar a compreensão do ensino de Ciências em particular do ensino de física, pois as 

atividades imaginativas são raras e roteiros complexos e mal narrados são comuns nos 

laboratórios escolares. White reconhece que embora tais atividades atendam ao 

propósito de motivar os alunos nas aulas de Ciências, no entanto, essa motivação não 

conduza necessariamente ao desenvolvimento de um conceito cientifico que está sendo 

estudado, ele predispõe o estudante à aprendizagem, atuando na parte emocional de sua 

estrutura psíquica. Por isso, pode-se afirmar que a experimentação tem a função de 

orientar a atenção do discente para o tema científico tratado em sala de aula.  

Também é citado por (WATSON, 2000) que para que as demonstrações sejam 

efetivas, o educador deve servir como um mediador no processo de ensino 

aprendizagem dos estudantes e um tradutor dos conteúdos da ciência. 

É exposto por (MILLAR E ABRAHAMS, 2008) analisaram a eficácia de 

atividades práticas feitas por alunos de uma faixa etária controlada de 11 a 16 anos em 

escolas inglesas. O estudo incidiu em casos múltiplos da aplicação das atividades 

experimentais. Ao invés de buscar o que os discentes e docentes pensavam sobre as 

atividades experimentais, os pesquisadores procuraram verificar a coerência entre o 

falado (retórica) e o realizado. A efetividade foi medida em dois níveis:  

 Nível 1, entre o que os alunos devem fazer o e que eles realmente fazem;  

 Nível 2, entre o que o professor deseja que o aluno aprenda e o que ele realmente 

aprende.  

Em vista dos problemas encontrados no ensino de física atual, pode-se 

proporcionar aos discentes atividades que estejam em seus cotidianos, que tenham 

significados ativos em sua vida, que sejam motivadoras e que despertem o espírito da 

curiosidade e da observação crítica, atividades que mostrem o extraordinário no 

ordinário, que os alunos possam enxergar a física num jogo de basquete, no cozimento 

do alimento, na formação do arco-íris, ou no simples fato de estarem sempre presos ao 

chão sem conseguirem levitar. 

É neste contexto que a experimentação pode contribuir para o aprendizado e à 

formação de uma consciência crítica. Todavia há alguns cuidados que devemos tomar 

em relação a este tipo de atividade. 

Alerta-nos (LOPES, 1993, Apud. Bachelard, 1975) que o ensino de ciências é 

centrado no que ele denomina empirismo da memória: retemos os fatos, mas 
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esquecemos as razões. Pretender ensinar pelo ato de mostrar como as coisas são, 

colocando os alunos diante de dados, e não de raciocínios, implica, necessariamente, 

nessa memorização compulsória. Fatos isolados não compõem um saber. A reflexão é 

fundamental. 

 

 

O pensar tem que predominar sobre o lembrar, o criar sobre o repetir. 

 

 

Levando em consideração os quatro pilares do conhecimento instituídos pela 

Unesco em 1996, a saber: 

 Aprender a conhecer, isto é, adquirir os conhecimentos da compreensão; não se 

trata apenas de adquirir conhecimentos, mas de dominar os instrumentos do 

conhecimento; é o aprender a aprender; 

 Aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; não se trata de 

competência material para executar um trabalho, mas sim de uma combinação 

de competência técnica com a social (capacidade de trabalhar em equipe, 

iniciativa, etc.); 

 Aprender a viver em comum, cooperar, participar de projetos comuns; 

 Aprender a ser; é essencial e integra os três anteriores; envolve discernimentos, 

imaginação, capacidade de cuidar do seu destino. 

Ainda em relação aos saberes citados acima a experimentação pode trazer 

objetivos em relação ao saber; aprender por meio da prática conceitos científicos, 

verificar fatos e princípios estudados teoricamente. Objetivos relativos ao saber e ao 

saber fazer; aplicar os conhecimentos teóricos para estudar e compreender novos 

fenômenos e situações. Objetivos relativos ao saber fazer; desenvolver a observação, 

desenvolver habilidades manipulativas, recolher rigorosamente os dados, analisar dados 

para obter conclusões. Objetivos relativos ao ser; ficar motivado, desenvolver a 

iniciativa pessoal, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. 

A questão central colocada por essa pesquisa consiste em examinar as estratégias 

desenvolvidas na condução de atividades experimentais em salas de aula de física e a 

repercussão de tais atividades nos processos de construção de sentidos nas aulas de 

física. Para tanto, iremos examinar três aspectos: as relações entre experimentação e 

dialogia, entre experimentação e interesse/motivação dos estudantes e entre 

experimentação e construção de modelos, conforme detalhamento a seguir: 
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Experimentação e dialogia. Quais as estratégias enunciativas utilizadas em 

situações didáticas mediadas por atividades experimentais? Qual é o espaço aberto à 

participação dos alunos na construção dos enunciados empíricos e dos enunciados 

teóricos? Qual o espaço para discussão e exploração de modelos explicativos científicos 

e não científicos? O discurso dialógico se faz presente? Como se dá a alternância entre 

discurso dialógico e de autoridade? A presença de discurso dialógico está relacionada 

com os propósitos da atividade? Uma atividade experimental concebida e utilizada para 

introduzir uma ideia científica abriria igualmente espaço para dialogia e participação 

dos estudantes nos conteúdos da aula? 

Experimentos como mediação entre mundo empírico e mundo das ideias – As 

atividades experimentais dessa pesquisa cumprem a função de mediar as relações entre 

mundo de objetos e fenômenos com o mundo dos modelos e teorias físicas? Há 

mudanças na referencial do discurso quando analisamos o desenvolvimento de 

atividades experimentais em aulas de física? Na análise de episódios de ensino, temos 

evidências de que as atividades experimentais dão elementos para que os estudantes 

participem da elaboração de modelos e conceitos científicos ou de seu uso em situações 

novas? 

As atividades experimentais são evocadas em outros momentos da sequência de 

ensino, repercutindo favoravelmente na construção e consolidação de conceitos e 

modelos físicos? Estão presentes no discurso do professor e dos estudantes em 

momentos posteriores à sua realização? Em caso afirmativo, existe apenas uma 

evocação do fenômeno e de uma interpretação dada a ele ou uma maior elaboração e 

transformação dos enunciados relativos ao fenômeno e aos conceitos envolvidos em sua 

análise? De outro lado, pretendemos destacar ainda o resgate, pelo professor, de 

enunciados teóricos construídos anteriormente no tratamento de situações experimentais 

com a classe. 

Experimentação e interesse – Há evidências de que o uso de experimentos 

propicia o interesse ou engajamento dos estudantes nas aulas de física? Esse interesse 

está vinculado apenas ao resultado da manipulação de dispositivos experimentais ou 

sustenta, ainda, um engajamento dos estudantes na construção de uma interpretação 

teórica ao fenômeno?  

 

 

“... a Física é, acima de tudo, uma ciência experimental.” (Halliday et 

al, p. 1,   1996) 
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Tanto no cotidiano ou na comunidade cientifica formal esta afirmação é 

conhecida em toda sociedade seja desenvolvida ou não, por meio de conhecimento 

teórico ou pratico. A Física, em seus rígidos ensaios experimentais, como é mostrada 

em vários comerciais de produtos, na seguinte expressão: “cientificamente 

comprovados” mostra-se com total segurança a tais testes. É desnecessário discutir a 

presença da ciência no mundo atual e globalizado como vemos, mas o que se sabe sobre 

a natureza do conhecimento científico? Quais são as suas especificidades? O que o torna 

diferente de outras formas de conhecimento? 

Neste momento não se busca defender a favor da busca e da descrição de um 

método mister, ou seja, totalmente eficaz. O que se pretende é esclarecer certas ideias de 

ciência que estão fortemente relacionadas à experimentação como fator fundamental do 

processo científico, fator que amplamente é divulgado por professores de ciências 

pesquisadores de suas mais diversas áreas do conhecimento.  

Estas, em grande parte, são associadas a alguns pensamentos acerca dos 

processos da construção e da validação dos conhecimentos que há tempos são criticadas 

pelos filósofos e historiadores da ciência e já estão, de certa maneira, superadas. 

Como citado por (ARRUDA & LABURÚ, 1998, pg. 54-55) ao sintetizar a imagem 

mais comum e que é passada diariamente da ciência: 

 

 

(i) As leis ou teorias científicas existem na natureza e podem ser descobertas 

pela investigação científica, ou seja, através da observação sistemática. A 

partir da experimentação ou medição as leis e teorias são criadas... 

(ii) A função do experimento na ciência é comprovar as hipóteses ou teorias 

levantadas, as quais podem então ser chamadas de leis e consideradas 

verdadeiras. Portanto são científicas somente as afirmações comprovadas 

experimentalmente.  

 

 

Neste paragrafo é citado alguns conceitos empiristas presentes em livros 
didáticos utilizados no ensino superior em diversas instituições de ensino. Como 
exemplificado por (SILVEIRA, 2006): 
 

 

"Tudo o que sabemos a respeito do mundo físico e sobre os princípios que 

governam seu comportamento foi aprendido de observações de fenômenos  da 

natureza" (SEARS, 1983, p.3, apud SILVEIRA 2006). 

"As leis da Física são generalizações de observações e de resultados 

experimentais" (TIPLER, 1978, p.3, apud SILVEIRA 2006). 

"A Física, como ciência natural, parte de dados experimentais (...) através de 

um processo indutivo, formular leis fenomenológicas, ou seja, obtidas 

diretamente dos fenômenos observados" (NUSSENZVEIG, 1981, p.5, apud 

SILVEIRA, 2006). 
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Ainda em livros didáticos como vemos em: 

 

 

“O que caracteriza a Física não são tanto os seus conteúdos, mas sim seu 

método, que se chama método experimental. Este se baseia nas observações e 

nas experiências, e permite formular as leis físicas, habitualmente expressas 

por fórmulas matemáticas. (AMALDI, 1995, p. 3, grifos no original) 

 

 

 E também na física enquanto seu ou como alguns autores dizem ser o próprio 

método: 

 

 

“Em resumo, o método da apreensão do conhecimento da Física é o seguinte: 

a) observação dos fenômenos, b) medida de suas grandezas, c) indução ou 

conclusão de leis ou princípios que regem os fenômenos. Esse método de 

conhecimento é denominado método experimental”. (NICOLAU et al, 1998, p. 

12, grifos no original) 

 

 

Expõe (Bunge, 2008) ao defender que na realização de um experimento na 

tentativa de se estabelecer uma relação entre modelo e evidência do fenômeno estudado 

existem dois tipos de realidade: a substantiva e a instrumental.  

Sendo a primeira, aquela que prevê certos resultados e que versam sobre parte da 

realidade, por exemplo, o valor da carga elétrica de determinada partícula. Com o 

objetivo de testar as previsões da teoria substantiva uma montagem experimental é feita 

com base na teoria instrumental, por exemplo, que conecte o traçado em curvatura numa 

chapa fotográfica ao valor da carga que se deseja medir. Assim a previsão da teoria 

substantiva pode ser comparada as evidências suportadas pela teoria instrumental. Pode-

se verificar pela figura seguinte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Teoria de apoio ao Experimento (BUNGE, 2008) 

 

 
Nos parágrafos anteriores foi dedicado a apresentar os sentidos de experiência na 

física. Porém no atual paragrafo serão abordados os sentidos de experimentação, 
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unicamente no ensino de ciências, e entender de que maneira tal recurso de ensino-

aprendizagem vem sendo concebido pelos pesquisadores e professores e como vem 

sendo utilizados. Haverá uma parte especifica para os típicos problemas que os docentes 

e aprendizagem encontram diante do objeto experimental – problemas que serão 

analisados no quinto capítulo.  

No final do capítulo ficará a tentativa de realçar algumas relações entre 

concepções de ciência e práticas educacionais que têm sido tradicionalmente 

desenvolvidas. 

 As atividades experimentais como ferramenta de ensino-aprendizagem são 

utilizadas há mais de um século e defendidas por muitos pesquisadores e professores 

como fundamentais numa aula de ciências. Para muitos a experimentação é a marca das 

ciências da natureza, cujo ensino então, é impensável sem o laboratório (TRUMPER, 

2003). No Brasil atribui-se muitas vezes o fracasso do ensino de ciências a escassa 

utilização de atividades deste tipo (BORGES, 2002).  

É analisado por (ARAÚJO e ABIB, 2003) indicam que a utilização de atividades 

experimentais tem sido apontada, por professores e alunos, como responsável pela 

diminuição das dificuldades de aprendizagem. Afirmam, também, que esta utilização 

assume abordagens bastante distintas, que vão desde a verificação de leis e teorias até 

situações que privilegiam que os alunos possam refletir e rever suas explicações sobre 

os fenômenos. 

Para reforçar o exposto acima, (BARROS e HOUSOUME, 2008, p. 2) enfatizam 

a necessidade de uma visão especial sobre as atividades experimentais nos livros 

didáticos de Física justamente o que vem a corroborar no Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2004) desta forma citam que: 

 

 

“muitos professores buscam nas atividades experimentais um meio de 

promover um aprendizado ativo e contextualizado e a escolha de um livro 

didático, muitas vezes, está condicionada a existência destas em seu texto. 

Mesmo considerando importante este tipo de atividade em sua prática 

pedagógica, poucos são os professores que as utilizam”. 

 
 

Como citado no trabalho, muitos autores defendem que a utilização de 

experimentos não pode servir como mera fuga do tradicional, da rotina, tendo como 

uma única finalidade é tirar o aluno da de sua inercia, porém deve constituir uma 

estratégia mais séria e como ferramenta de um tipo de ensino construtor e com 
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significados coerentes, para todas as partes assistidas e assistentes no processo de ensino 

aprendizagem.  

Neste sentido, todas as formas de experimentação, seja de demonstração ou 

manuseio por parte dos alunos, assumem resultados positivos quando bem planejadas. 

Esta crítica repousa sobre um indício na análise dos livros didáticos, que a maior 

estratégia utilizada pelos autores é a de deixar a experimentação a cargo do aluno. 

Apesar da grande importância atribuída à atividade experimental, está longe de 

existir um consenso entre professores e pesquisadores acerca de sua utilização, seus 

objetivos e métodos. Alguns autores afirmam que a utilização de atividades 

experimentais é responsável pela diminuição das dificuldades de aprendizagem 

encontradas pelos estudantes (ARAÚJO e ABIB, 2003). Porém, pesquisas não são 

capazes de mostrar de maneira clara, até então, a relação entre a realização de atividades 

experimentais e o aprendizado de ciências, entre manipular objetos e aprender leis, 

conceitos, teorias ou mesmo habilidades práticas relacionadas ao laboratório 

(HOFSTEIN e LUNETTA, 2003; ABRAHAMS e MILLAR, 2008; HWANG e ROTH, 

2007). 

Autores como (HODSON, 1993), (MILLAR et al 1998), (WELZEL et al,1998) 

como mostrado no apêndice e (KANG e WALLACE, 2005) apontam a diversidade de 

objetivos com os quais as atividades experimentais são concebidas. Tais objetivos 

podem, segundo (TRUMPER, 2003), que analisa os objetivos das atividades 

experimentais até a década de 1970, serem colocados em quatro grandes categorias: 

 

- Habilidades. Nesta categoria os objetivos estão relacionados a habilidades adquiridas 

através da atividade experimental: manipulação de instrumentos, habilidades de 

investigação, de organização de dados, de comunicação, de pensamento crítico e de 

resolução de problemas. 

 

- Conceitos. Na segunda categoria encontramos os aspectos relacionados aos conceitos 

científicos: a sua ‘visualização’ através da experimentação, a de utilização dos conceitos 

aprendidos em outros níveis e o aprendizado de novos conceitos. 

 

- A natureza da ciência. Na terceira categoria encontramos os objetivos relacionados a 

fazer com que o aluno compreenda quais os processos da ciência, o seu 

desenvolvimento e os métodos de trabalho dos cientistas. 
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- Atitudes. Por fim, os objetivos relacionados a atitudes diante da atividade 

experimental: a curiosidade, a relação com a realidade, o grau de abertura, a 

objetividade, a precisão dos resultados e a cooperação no trabalho em grupo. 

 

Fica claro então que a experimentação tem mais que um caráter meramente 

lúdico, mas sim um papel impar no desenvolvimento da disciplina de Física, cabe a 

todos os participantes do processo de aprendizagem criar mecanismos para o 

desenvolvimento da Ciência, seja ela qual for, exata ou não, seja lá qual a denominação, 

classificação dada a mesma, o que se deve deixar claro que a experimentação é uma 

validação precisa de uma hipótese, seja ela confirmada ou não, o resultado sempre 

existirá e poderá ser sempre posto a prova de erros.  

Nos parágrafos seguintes terá a missão demonstrar a experimentação como 

ferramenta motivacional de como uma ferramenta tão versátil a pesquisadores pode ter 

tantos lados em uma mesma moeda. Os arranjos experimentais, que serão mencionados 

como experimentos, quase sempre associados a métodos de ordem conceitual, ou seja, 

apenas a demonstração ganha um inesperado contorno quando associados a fatores 

motivacionais. Embora o termo seja muito utilizado na educação, (ABRAHAMS, 2009) 

expõe que em grande parte das vezes o termo motivação é utilizado como sinônimo de 

interesse, embora de terem significados diferentes; motivação seria associado à uma 

disposição interna para a ação, enquanto que o interesse está ligado ao deslumbre por 

algo, que prende a atenção.  

 Para Abrahams, as pesquisas em educação, ligadas às atividades experimentais 

se dedicam ao estudo do interesse, mas não da motivação. Podemos usar como 

exemplos de motivação aqueles ao qual um estudante decide persistir no estudo de um 

ou mais temas ligados a uma determinada área da ciência após terminar seus estudos 

regulares; decide participar de um grupo de ciências; faz as tarefas de casa bem feitas; 

assina e lê revistas de divulgação científicas, etc. Enquanto o interesse é subdividido por 

teóricos da psicologia em pessoal e situacional. 

É demonstrado em (LABURÚ, 2006) que atividades experimentais servem de 

excelente estímulo, como componente inicial para despertar ou manter o interesse dos 

discentes nos conteúdos trabalhados. O educador tem total poder na decisão sobre 

determinadas metodologias e estratégias de ensino que visam reforçar a motivação dos 
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alunos, apesar de reconhecer ter curta, porém, significativa influência como promotora 

da aprendizagem.  

O planejamento de atividades experimentais visa principalmente três primeiras 

categorias, sendo elas, desafio, curiosidade e controle, reafirmando assim o resultado de 

pesquisas conduzidas por (WHITE, 1996) ais quais mostram que atividades realizadas e 

experimentadas com prazer são raramente esquecidas. O autor afirma que algumas 

dessas situações, os estudantes têm maior liberdade de exploração do fenômeno de 

estudo, envolvendo as três categorias citadas acima em relação ao estudo do caso. Em 

outras, o professor orienta o aluno por uma via que o leva a conectar os fenômenos aos 

modelos físicos que vão sendo utilizados na interpretação de novas situações. 

Atividades experimentais que geram sons, cores ou brilhos intensos, altas variações de 

temperatura e calor e aqueles que produzem um efeito inesperado podem ser 

encontrados em quase todos os conteúdos de Física, servindo a este propósito inicial de 

estímulo. 

Segundo (LABURU, 2006), compete ao docente, com planejamento, realizar a 

mudança gradual do espetacular para a elaboração de gráficos, modelos e ou arranjos 

experimentais que gerem o descolamento do mundo dos objetos para o mundo das 

ideias, de tal forma que ao discente tenha toda sua atenção voltada para a resolução da 

atividade proposta. 

A proposta de rever a experimentação como ferramenta didático-pedagógica de 

Ensino aprendizagem de Física, demonstra ser importante além de interessante como 

será visto na literatura citada durante a leitura da dissertação, pois visa explorar como se 

dá as funções dadas à “experiência”, no ensino de ciências. Com isso pode-se obter, 

alguns sentidos de “experiência” que presentes no senso comum, de aspecto geral, e de 

“experiência-experimentação” para a ciência denominada de Física, citando, visões 

certas vezes errôneas acerca de pesquisadores e do processo de construção do 

conhecimento, por fim, concerta-las por meio das considerações da “moderna filosofia 

da ciência” e da teoria do conhecimento, teoria das ações mentais de Galperin na qual a 

perspectiva sóciocultural- histórica está apoiada. 

A escola fazendo uso da educação como ferramenta, tem como missão, a 

responsabilidade de formar cidadãos conscientes, críticos e ativos no desenvolvimento 

social. Os Parâmetros Curriculares Nacionais valorizam a aprendizagem, a capacidade 

de construção do saber e crítica do educando, fazendo com que os conteúdos de ensino 

deixem de ter importância em si mesmos. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCN, 1997, p. 123), uma proposta governamental no Brasil, e a primeira com 

abrangência nacional, pode se ler: 

 

 

Os desafios para experimentar ampliam-se quando se solicita aos alunos que 

construam o experimento. As exigências quanto à atuação do professor, 

nesse caso, são maiores que nas situações precedentes: discute com os 

alunos a definição do problema, conversa com a classe sobre materiais 

necessários e como atuar para testar as suposições levantadas, os modos de 

coletar e relacionar os resultados. 

 

 

A experimentação, portanto, ocupa um papel basal no ensino de Física porque se 

compõe em uma tática promissora ao estabelecimento do diálogo crítico que o discípulo 

deve desenvolver com o conhecimento, que por sua vez é uma maneira de fazer com 

que este ganhe significado. Além do mais, com a ideia da instrumentação o jovem é 

confrontado com aspectos do conhecimento físico que dificilmente podem ser 

compreendidos em sua complexidade simplesmente pela apresentação a exposições 

teóricas, ou seja, favorecendo as interações entre alunos. Sobre isso, os (PCN+, 2002, 

p.36-37) também propõem que: 

 

 

Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens, 

é imprescindível que ele seja instaurado através de um diálogo constante, 

entre o conhecimento, os alunos e os profess ores. E isso somente será 

possível se estiverem sendo considerados objetos, coisas e fenômenos que 

façam parte do universo vivencial do aluno(...). Assim, devem ser 

contempladas sempre estratégias que contribuam para esse diálogo. 

 

 

 Abaixo listar-se-á alguns motivos citados para que a experimentação deva ser 

usada no ensino de física, segundo o PCN+, Motivar, estimulando o interesse e o prazer 

de investigar; Treinar destrezas laboratoriais; Enfatizar a aprendizagem do 

conhecimento científico; Percepcionar o método científico e adquirir perícia na sua 

utilização; 

 Porém podemos encontrar alguns problemas sobre a experimentação, tais fatores 

devem ser levados em consideração sendo eles. As experiências são do tipo “receita”, 

atividades que não requerem por parte do aluno a construção do processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, o discente recebe o conhecimento pronto, seguindo o relatório 

de experiência e apenas o seguindo. Atividades, sem qualquer base teórica, prezando 

apenas o método dedutivo, tentativa e erro. O conteúdo é fornecido pronto, limitando a 

construção pessoal de significados, ou seja, não oferece ao aluno a possibilidade de 
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generalização. O aluno é um mero consumidor da planificação feita pelo professor e por 

fim, os alunos não se apropriam da teoria adequada para interpretar o que observam.  

 Através da experimentação pode-se aprender ciência – adquirir e desenvolver 

conhecimento conceptual e teórico, aprender acerca da ciência – desenvolver uma 

compreensão sobre a natureza e métodos da ciência e uma percepção das complexas 

interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, fazer ciência – empenhar-se 

e desenvolver competências em investigação científica e resolução de problemas. 

 As atividades experimentais como investigação podem trazer apresentar 

situações problemáticas abertas, favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e 

interesse das situações, potenciar análises qualitativos, significativos, para compreender 

as situações, emitir hipóteses como atividade central da investigação científica, desenhar 

e planejar as atividades experimentais pelos alunos, utilizando tecnologia, analisar 

amplamente os resultados enfatizando as contradições com as hipóteses, elaboração de 

memorias científicas, organizar equipes de trabalho e potenciar a interação entre eles. 

 As recomendações de atividades práticas também se fazem presentes nos 

documentos de ensino oficiais no exterior e no Brasil. O PNLEM – Programa Nacional 

do Livro para o Ensino Médio do Ministério de Educação (MEC) – tem como objetivo 

fornecer aos alunos das escolas públicas livros didáticos de qualidade, dentre eles, livros 

de Física. Para que um livro possa entrar no catálogo de materiais didáticos a serem 

distribuídos para as escolas de ensino público, as editoras inscrevem seus livros no 

programa. Para analisar se as obras apresentadas se enquadram nas exigências técnicas 

do edital, é realizada uma análise, por especialistas da área contratados como 

consultores. Os livros selecionados são encaminhados à Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC), responsável pela avaliação pedagógica. Os especialistas elaboram as 

resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o guia de livros didáticos, 

enviados às escolas para que os professores escolham as coleções que lhes pareçam 

mais adequadas. Encontramos na ficha de avaliação dos livros submetidos ao programa 

sinalizações sobre como se pretende que as atividades experimentais possam ser 

contempladas nesses materiais. Mantida a numeração encontrada na Ficha de Avaliação 

(MEC, 2002, p. 84), os itens são: a) São propostos experimentos e demonstrações cuja 

realização dificilmente é possível, que apresentam resultados implausíveis e/ou 

veiculam ideias equivocadas sobre fenômenos, processos e modelos explicativos. b) Os 

experimentos e as demonstrações têm função meramente ilustrativa, sem conexão com 

as teorias e os modelos explicativos.  
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Proposição de atividades que favoreçam formação da postura investigativa, como 

atividades em que os alunos produzam hipóteses sobre fenômenos naturais e 

desenvolvam materiais e métodos de testá-las, ou em que utilizem evidências para 

julgar a admissível de modelos e explicações. 

Na citação abaixo, é revelado que a experimentação pode ser culpada pelo 

aumento da curiosidade e de uma mudança ideológica: a de sempre investigar qualquer 

que seja a verdade que é apresentada – isto implica quebra de paradigma bastante 

grande com o ensino simplista de reprodução que nossas escolas tem apresentado, o de 

uma ciência estática, cuja existência é vista longe do cotidiano do discente, de uma 

ciência que não pode ser vivenciada, a experimentação deve sempre ter o caráter 

exploratório seja em um ambiente formal ou não formal, seja por meio de um 

laboratório ou por materiais de baixo custo.  

A citação abaixo é uma pequena parte do documento oficial do MEC que relata, 

ainda, um pensamento educacional simples porém que não é posto em pratica: a de que 

o aprendiz pode por meio da experimentação construir seu próprio conhecimento, ser o 

principal responsável pelo saber, para que então possa fazer uso desse conhecimento a 

seu favor, mas para que isto aconteça é necessário: 

 

 

“retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência 

para além das situações convencionais de experimentação em laboratório. As 

abordagens mais tradicionais precisariam, portanto, ser revistas, evitando-se 

‘experiências’ que se reduzem à execução de uma lista de procedimentos 

previamente fixados, cujo sentido nem sempre fica claro para o aluno”. 

. 

 

E por fim, aponta que a experimentação não precisa acontecer somente no 

espaço formal de um laboratório, com equipamentos complexos em seu manuseio, caros 

e calibrados. O cerne deve estar voltado para as competências e habilidades do que nos 

materiais, uma vez que: 

 

 

“Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu alcance, 

em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como 

chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, 

como projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver 

desafios, estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas 

reais.” (ibidem, p. 84). 

 

 

 Com o intuito de analisar com em detalhes as atividades práticas, (MILLAR et 

al, 1999) recomenda um pequeno esquema gráfico, parecendo um sistema 
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classificatório, permitindo descrever uma parte específica da atividade experimental. 

Porém não faz sentido perguntar se as atividades experimentais são eficazes como 

instrumentos de ensino-aprendizagem, uma vez que podem assumir papeis diferentes, 

mas se partes específicas desta ação geram melhorias no processo ensino-aprendizagem. 

Este esquema é uma outra forma de visualização daquela utilizada no projeto 

chamado Improving Labwork in Science Education (MILLAR et al, 1998). Este mesmo 

esquema referencial de análise foi utilizado pelos autores do citado acima a fim de 

estudar a eficácia das atividades experimentais, da maneira que são tradicionalmente 

abordadas. A figura 05 ilustrada a seguir, como cita (MILLAR et al, 1999), demonstra 

um esquema geral de uma atividade experimental. No balão A, o primeiro passo na 

realização da atividade, encontra-se os objetivos pretendidos pelo docente com a 

realização da atividade. O balão B representa a montagem experimental idealizada para 

ser um objeto de ensino, a qual depende do balão A e da maneira como o professor 

entende a ciência, o ensinar e o aprender e qual contexto se desenvolverá com a 

atividade. No balão C encontra-se aquilo que os discentes realmente fazem durante a 

atividade experimental, que pode ser aquilo que o professor espera ou algo totalmente 

Diferente. Finalmente, no balão D, encontra-se aquilo que o aprendiz aprende 

efetivamente realizando a 

tarefa proposta pelo professor.  
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Figura 05: Atividade experimental (MILLAR et al, 1999) 

 

A experimentação é tão versátil que serve como ferramenta de avaliação, desta 

forma ela pode estar presente em todo processo de avaliação. A avaliação na perspectiva 

da experimentação pode proporcionar alunos capazes de construírem por si as seguintes 

habilidades e competências; emitir hipóteses teóricas antes do experimento, planejar um 

experimento dado um objetivo, analisar resultados de um experimento, ficar motivados 

e/ou interessados. Ainda sobre as habilidades e competências citadas acima podemos 

fazer uma pequena analise sobre elas, onde será listada no paragrafo seguinte e citada 

(CLEMENT E TERRAZZAN, 2012). 

 

 Emitir ideias teóricas antes de realizar um experimento, requer, saber os 

conceitos e leis que poderão estar envolvidos, fazer previsões fundamentadas do 

que deve acontecer durante o experimento, considerar os possíveis cuidados que 

devem ser providenciados. 

 Planejar um experimento dado um objetivo permiti, selecionar os instrumentos e 

materiais necessários, seleciona a sequência de operações adequadas, selecionar 

o tratamento da informação que conduzam ao objetivo. 

 Analisar resultados de um experimento auxilia a interpretar as medições 

realizadas, interpretar corretamente o tratamento da informação executado, saber 

as limitações das conclusões desde os pontos de vista dos instrumentos 

utilizados e da metodologia executada. 

 Ficar motivados e/ou interessados gera atenção aos experimentos, participação 

dos experimentos e por fim a realização de atividades previstas. 

O que por fim é mostrado nesse subcapítulo que a experimentação pode e deve 

ser apresentada em todas as formas possíveis e imaginarias, chegando até ser encarada 

como forma de avaliação, como demonstrado no ultimo paragrafo e chegando pelas 

situações problemas reais as situações simuladas, pode-se escrever muitos mais 

parágrafos sobre os modos de se trabalhar a experimentação, porem não é isso que se 

pretende com esse estudo, mas sim fato específico que será abordado no próximo 

capítulo, problemática real e alvo do presente estudo, ou seja, como a experimentação 

simulada pode ser encarada como metodologia de ensino problematizador no ensino de 

física nuclear. 
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2.5. Simulação computacional e o ensino de Física 

 
A utilização da informática na educação tem ganhado mais papel ativo como 

ferramenta educacional, capaz de criar condições para que o docente possa usar essa 

ferramenta tecnológica no contexto cotidiano do aluno. 

Porém é preciso considerar que simulações computacionais não podem e nem 

devem substituir atividades experimentais concretas, a modelagem computacional 

possui o papel importante de sanar parte da deficiência que os alunos possuem Física, 

melhorando na construção do processo de ensino aprendizagem, pode-se verifica essa 

afirmação em (VEIT; ARAUJO, 2005, p. 5). 

 

 

A modelagem computacional aplicada a problemas de Física transfere para os 

computadores a tarefa de realizar os cálculos – numéricos e/ou algébricos – 

deixando o físico ou o estudante de Física com maior tempo para pensar nas 

hipóteses assumidas, na interpretação das soluções, no contexto de validade 

dos modelos e nas possíveis generalizações/expansões do modelo que 

possam ser realizadas. 

 

 

As simulações computacionais são úteis quando a experiência original for 

impossível de ser reproduzida pelos discentes, mais especificamente no caso deste 

trabalho foi utilizados simuladores referentes ao conteúdo de física nuclear, sendo uma 

das simulações uma situação de emergência em uma usina nuclear. Experimentos 

perigosos ou com arranjos experimentais dispendiosos muito caros, assim como outros 

fenômenos muito lentos ou extremamente rápidos podem ser incluídos, dentro da classe 

de eventos a serem utilizados nas simulações computacionais no ensino da Física (SNIR 

et al, 1988, apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2002). 

No atual cenário globalizado, simulações e modelagens de fenômenos e sistemas 

físicos em computador têm sido usadas no ensino de física e permitem que o docente 

adapte o experimento didático de acordo com as metas de aprendizagem que deseja 

alcançar quando as utiliza. Para aperfeiçoar o uso, programas foram desenvolvidos com 

a finalidade de serem mais simples e eficazes no momento da programação. No ensino 

de Física e em todos os níveis de ensino apresentam conteúdo que abordam conceitos 

técnicos e cálculos, onde as situações simuladas e ou modeladas virtualmente 

proporcionam uma ferramenta significativa para a aprendizagem de tais conceitos. É 

demonstrado em alguns artigos que a maioria dos softwares educacionais atualmente 
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possuem uma característica em comum significante: Os softwares  independem dos 

conhecimentos prévios dos alunos que fazem uso da ferramenta, desta forma, os 

mesmos são desenvolvidos para simular diferentes situações-problema como colisões, 

plano inclinado, oscilações e no caso do presente artigo a disciplina de física moderna, 

mais especificamente temas que envolvam a física nuclear. Assim, esses softwares 

educacionais proporcionam como alternativa para alunos com diferentes graus de 

desenvolvimento cognitivo e diferentes concepções em relação ao assunto abordado, 

respeitando as singularidades entre o variado grupo de usuários do software. 

Por meio da simulação o aprendiz tem a oportunidade de criar hipóteses, aplica-

las, analisa-las e por fim interpretar resultados obtidos a fim de desenvolver com mais 

participação em sua aprendizagem dos conteúdos. (VALENTE, 1995, p. 11), afirma 

que: 

 
 

Esta modalidade de uso do computador na educação é muito útil para 

trabalho em grupo, principalmente os programas que envolvem decisões. Os 

diferentes grupos podem testar diferentes hipóteses, e assim, ter um contato 

mais "real" com os conceitos envolvidos no problema em estudo. Portanto, os 

potenciais educacionais desta modalidade de uso do computador são muito 

mais ambiciosos do que os dos programas tutoriais. Nos casos onde o 

programa permite um maior grau de intervenção do aluno no processo sendo 

simulado (por exemplo, definindo as leis de movimento dos objetos da 

simulação) o computador passa a ser usado mais como ferramenta do que 

como máquina de ensinar. 

 

 

Desta forma, a função do professor é criar oportunidades de aprendizagem, ou 

seja, ser um condutor, de forma a planejar a atividade antecipadamente e desta forma, 

empregar a simulação como complemento de suas aulas, antes ou após a realização de 

sua metodologia educacional, fazendo dela não uma ferramenta meramente 

demonstrativa mas sim de construção do conhecimento já que segundo (VALENTE, 

1995, p.12).: 

 

 

Se estas complementações não forem realizadas não existe garantia de que o 

aprendizado ocorra e de que o conhecimento possa ser aplicado à vida real. 

Além disto, pode levar o aprendiz a formar uma visão distorcida a respeito do 

mundo; por exemplo, ser levado a pensar que o mundo real pode ser 

simplificado e controlado da mesma maneira que nos programas de 

simulação. Portanto, é necessário criar condições para o aprendiz fazer a 

transição entre a simulação e o fenômeno no mundo real. Esta transição não 

ocorre automaticamente e, portanto, deve ser trabalhada. 
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O processo de aprendizagem é mais efetivo se utilizado com o auxilio de 

animações não for meramente um extra, um diferencial, um acessório, estando 

incorporada à atividade docente como uma ferramenta didática pedagógica. Assim, o 

docente poderá elaborar atividades de forma que, para responder os questionamentos, 

situações problemas, os alunos tenham que interagir com as simulações computacionais, 

aproveitando as principais vantagens de sua utilização, como a animação e a interação. 

É visto que (XAVIER, XAVIER E MONTSE, 2003) afirmam que a animação permite 

simular um fenômeno físico, facilitando a mentalização do fenômeno e juntamente com 

a interação o estudante pode controlar um sistema físico ao seu gosto, seja lá qual for o 

referencial. 

Desta forma, como cita (MIRANDA; BECHARA, 2004, p. 2), pode-se fazer uso 

de simulações não somente para resolver problemas, mas também como atividade de 

iniciação científica. Assim o professor pode sugerir atividades onde alunos identificam 

o problema, as variáveis e elaboram hipóteses para a solução do problema, tendo ainda a 

possibilidade de ter varias maneiras a solucionar o problema. Em seguida a coleta dos 

dados, é confrontada com as hipóteses iniciais, para comprovar sua veracidade. No caso 

das hipóteses não serem comprovadas, é necessário redefinir a solução do problema. 

Assim é visto: 

 

 

Um outro aspecto importante no uso dessas simulações é o fato do aluno 

poder atuar de forma independente na busca do entendimento da situação 

mostrada, fazendo ele mesmo perguntas e procurando as respostas sobre uma 

dada situação Física, num processo de autorreflexão, diferentemente de uma 

atividade automática ou meramente reprodutiva de situação semelhante já 

vista, como são muitas das atividades usualmente propostas aos estudantes . 

 

 

No presente trabalho é proposta a verificação das simulações computacionais 

por meio de ensino problematizador como ferramenta facilitadora no ensino de física. 

As simulações utilizadas foram desenvolvidas pelo projeto de Tecnologia no Ensino de 

Física (PhET) da Universidade do Colorado e disponíveis gratuitamente online. 

Porém qual a diferença entre modelação e simulação, nos parágrafos seguintes 

ficará mais clara a diferença e suas aplicações no ensino de ciências.  

A modelização/simulação é hoje o ambiente mais popular de aprendizagem da 

Física usando o computador. O termo modelização é utilizado quando a ênfase é dada à 

programação do modelo, diferente da simulação que faz referência a situação em que o 

modelo é uma “câmara escura”. Uma vez que as leis da Física são demonstradas por 
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equações, existe a possibilidade de criar um modelo comportamental do fenômeno e por 

fim simular um dado problema físico, como por exemplo, um modelo de produção de 

energia nuclear. Contudo, as simulações podem também ser realizadas quando sem as 

famosas equações diferenciais, mas sim de um arranjo algorítmico, ou seja, uma 

equação às diferenças que surge nos estudos introdutórios do caos e no caso desse 

estudo determinação de um modelo físico para o estudo da meia vida de um 

radioisótopo, uma reação em cadeia e por fim o funcionamento de um reator nuclear, 

onde existem inúmeras e infinitas possiblidades de acontecimentos. Ao realizar 

“experimentos conceituais” a simulação chega próximo de uma forma de aprendizagem 

designada por meio da “descoberta”. 

Os ambientes de modelação permitem a construção de modelos do mundo físico 

que serão mais ou menos aproximados da realidade dependendo da necessidade da 

precisão do fenômeno estudado, D. Riley, 1990. Estes ambientes são conhecidos certas 

vezes no meio da simulação computacional como “micromundos” K. Metz et al, 1993, 

que são exemplos ambientes baseados na linguagem. Logo A. Brandes, 1991, cria o 

Alternate Reality Kit (ARK), servindo assim para criar simulações interativas. Já as 

simulações muitas vezes podem ser descarregadas da Internet ou utilizadas on-line se 

estiverem escritas na linguagem Java ou similar (applets). 

Ao usar simulações computacionais baseadas num modelo da realidade física, as 

ações básicas do aluno consistem em alterar valores de variáveis ou parâmetros de 

entrada e observar as alterações nos resultados. 

Ainda que as simulações não venham a substituir por completo a realidade que 

representam, são úteis na abordagem experimental, difíceis ou impossíveis de realizar 

na prática por serem caras, perigosas, lentas, rápidas, enfim, características que 

impossibilitem a experimentação. Quando se revestem de um carácter competitivo, as 

simulações fornecem uma recompensa pela realização de um certo objetivo. 

O acesso a simulações de caráter investigativo contribui para solucionar alguns 

pontos no ensino das ciências como é visto em (T. GOOD, 1990). Assim sendo o 

trabalho pode ser feito na fase inicial da aprendizagem dessas matérias, pois os 

discentes não necessitam dominar todo o aspecto matemático necessário para explorar 

uma dada simulação. Ao contrario, fornecendo aos alunos equações como modelo 

fenomenológico, eles serão colocados numa posição onde nada nas suas ideias comuns 

é parecido ou reconhecido como física. Esta é uma situação que claramente dificulta a 

aprendizagem como citado por (S. PAPERT, 1980). 
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Porém como essas simulações ou modelações podem ser feitas? Atualmente uma 

ferramenta muito utilizada são os applets, na verdade, são aplicativos, escritos em varias 

linguagens de programação, com características marcantes em relação ao seu uso, 

sempre com o intuito de simular ou modelar, segue então abaixo a explanação sobre 

essa ferramenta. 

A definição mais adequada a applet a esse estudo é citado por (XAVIER, 

XAVIER E MONTSE, 2003), que reforça que um applet é um programa computacional 

realizado em linguagem JAVA (Java-Sun).  Os applets permitem diversas aplicações na 

área educacional, principalmente para o ensino de Física, pode-se citar então, elementos 

móveis, sistemas de controles, introdução de dados entre outros. As principais 

características dos applets, de acordo com os mesmos autores são; Programas 

relativamente pequenos; Programados para serem incorporados e executados 

diretamente em uma página web, podendo ser “baixados” e usados off-line; 

Configuráveis, isto é, permitem ao docente fazer adaptações de acordo com sua 

realidade; Interativos, isto é, permitem ao usuário manipular determinados elementos, 

modificando o resultado gráfico ou textual; Distribuídos, na sua maioria, gratuitamente 

na internet. Desta forma, applets são softwares acessíveis a qualquer computador, 

necessitando de pouco tempo para serem carregados em seus hardwares. Tendo uma 

utilização versátil, não necessita de muitas explicações para seu uso.  Xavier, Xavier e 

Montse (2003) realçam que os applets mais úteis aos professores de Física são aqueles 

que simulam um determinado fenômeno físico, tanto ao abordar o seu lado qualitativo 

como quantitativo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 06: Simulação computacional, emissão radioativa 
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Figura 07: Capa PHET 

 
 

Como os objetos de aprendizagem frutos deste trabalho fazem uso do processo 

de visualização, será discutido nesse capítulo o papel exercido do processo de 

visualização no ensino de ciências, mais especificamente na disciplina de física.  

Tomaremos, para o significado de visualização, o sentido mostrado em 

(GILBERT, 2005):  

 

 

"A palavra visualização será utilizada como um enfoque sistemático na 

exibição visual de informações em forma de tabelas, diagramas e gráficos."  

 

 

Ao se planejar a utilização de ferramentas com forte ênfase na visualização, 

aplicada ao ensino de ciências, deve-se analisar momentos distintos: um primeiro 

momento onde ocorre a percepção visual, momento que, o discente dá um significado a 

imagem, em função do momento em que a vê imagem e da forma como ela é 

apresentada. Já no segundo momento, têm-se a imagem visual, que é um resquício da 

percepção visual, em suma, a visualização mental da imagem de um objeto em sua 

ausência (TVERSKY, 2005).  

Deve-se fazer algumas considerações com o uso de modelos visuais em 

processos científicos. Na construção desses modelos, os criadores de simulações 

utilizam, segundo (Gilbert, 2005) fenômenos, ou seja, simplificações escolhidas para 

auxiliar as percepções visuais do acontecido. 

A utilização de um aplicativo computacional deve atender aos objetivos 

propostos de aprendizagem, assim, utilizando recursos de visualização, é necessário que 
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o aluno tenha conhecimento dos significados interligados à linguagem visual presente. 

De acordo com (OLIVEIRA, 2006): 

 

 

"Realmente, estamos vivendo intensamente a era do visual. Cada vez mais 

percebemos o mundo por meio de imagens, ícones, símbolos, gráficos e 

desenhos." 

 

 

Ao serem utilizados recursos visuais no processo de ensino – aprendizagem 

nota-se que a "habilidade visual" prévia é primordial para que bons resultados sejam 

produzidos. É importante que, com o uso contínuo de recursos visuais, tal habilidade 

visual se desenvolve, permitindo que o aprendiz interaja com ambientes visuais cada 

vez mais complexos do ponto de vista estrutural e até mesmo conceitual. Por meio desta 

premissa, o uso planejado de recursos visuais no processo de ensino – aprendizagem 

causa o que é conhecido como letramento visual. 

A habilidade de letramento (OECD, 2007) está condicionada à capacidade do 

estudante de reproduzir o que ele já aprendeu e aplicar o seu conhecimento em novas 

situações. Tal conceito está relacionado a dois princípios cognitivos, congruência e 

apreensão. Sendo assim, na interação com recursos visuais deve-se compreender o papel 

do letramento visual prévio ligado a uma abordagem visual, requerendo assim um teste 

diagnostico. 

Já no uso de simuladores computacionais no processo de ensino e aprendizagem 

de física percebe-se que a identificação de parâmetros importantes em um simulador é 

um processo nem sempre de fácil entendimento para o usuário, assim como o 

entendimento do aluno nas mudanças e padrões da simulação. O aluno pode observar e 

acompanhar a dinâmica, tarefas, situações problemas em um simulador, porém o mesmo 

pode não apresentar retenção residual após a aula, e em alguns casos nem mesmo 

conseguir acompanhar a aula. 

Para fazer uso didático com simuladores computacionais, com ênfase nos 

processos de visualização, é importante ressaltar que, diferentemente dos materiais 

didáticos impressos, nos quais geralmente o status da imagem é secundário mais 

especificamente o livro, constituindo um complemento ilustrativo do texto como sugere 

(OLIVEIRA, 2006), nos simuladores, as imagens sejam estáticas ou em movimento, 

formam a linguagem principal e não há texto na tela. O professor ao empregar o uso de 

simuladores computacionais deve tomar alguns cuidados já que o texto didático é 
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formado por um texto visual, em que o aluno só poderá aprender se possuir um 

letramento visual mínimo necessário. 

Outro fator primordial ao utilizar simuladores computacionais é associado ao 

tempo de exibição de um conjunto de elementos visuais visto em (TVERSKY, 2005). O 

docente deve estar atento à velocidade de execução de animações com movimentos, 

utilizando sempre que possível, comandos de pausa para facilitar a análise do fenômeno 

em estudo passo a passo.  

O simulador deve gerar um comportamento ativo nas pessoas envolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno, para que isso ocorra se faz 

necessário que exista na interface gráfica o conceito de interatividade. O conceito de 

interatividade é complexo e longo, envolve distintas áreas do conhecimento, sendo até 

utilizado no contexto de programas televisivos, nos quais o telespectador atua na 

programação por meio de ligações telefônicas, mensagens por meio de redes sociais e 

até mesmo de celular. Não obstante, em websites existem serviços multimídia no qual a 

interatividade está vinculada à possibilidade de acessar conteúdos por meio de mídias 

digitais, permitindo ao usuário viajar pelos elementos e até mesmo usa-los da forma que 

lhes for útil. Em relação ao exposto acima, (SILVA, 1998), diz que: 

 

“o adjetivo interatividade tem servido para qualificar qualquer sistema cujo 

funcionamento permite ao seu usuário algum nível de participação ou de 

suposta participação”. 

 

Entretanto, o conceito de interatividade mais apropriado ao estudo do presente 
trabalho e pertinente no processo de ensino e aprendizagem é (Jensen, 1998): 

 

 

“uma medida do potencial de habilidade de uma mídia  permitir que o usuário 

exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da comunicação mediada.”  

 

 

O uso da interatividade esquadrinha a participação ativa do discente no processo 

de construção de ideias, significados, criando situações no momento da aula que 

permitam a identificação do conhecimento inicial, já servindo como diagnostico até a 

criação das hipóteses que se apresentam em relação aos fenômenos físicos estudados em 

um determinado modelo, desta maneira permitindo aos alunos exercer certa influência 

no processo na forma de como conduzir quanto na escolha de conteúdos específicos.  

Com essa metodologia abre-se caminho para uma aprendizagem não-literal e 

não-arbitrária do conteúdo trabalhado em questão, já que o grupo de discentes é incitado 
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a assumir uma postura pró – ativa por meio de levantamento de hipóteses, 

questionamentos, transferência e posicionamento verbal e por escrito junto ao docente e 

seus colega de classe. 

Nos parágrafos seguintes serão listados e explanados processos interativos 

relacionados a produtos multimídia, sendo comum pensar em processos nos quais os 

aprendizes, necessariamente, estão no controle do aplicativo (no caso, simuladores 

computacionais), em suma, com o mouse e teclado em mãos. Tais processos interativos 

podem ser divididos em duas categorias: a interatividade operacional e interatividade 

cognitiva. 

A interatividade operacional explicita obrigatoriamente que o usuário tenha o 

controle das ferramentas de interação (mouse e do teclado, por exemplo), operando o 

aplicativo. O usuário determina as variáveis dos parâmetros existentes no modelo 

apresentado, exibe recursos quando achar necessário efetua pausas, aumenta ou diminui 

a velocidade da simulação, finaliza ou recomeça a simulação. 

A interatividade cognitiva está ligada ao desenvolvimento cognitivo do aprendiz 

com o modelo físico (simulação) dinâmico apresentado por meio do simulador 

computacional. 

Como ocorre interatividade operacional também há, em distintos níveis, 

interatividade cognitiva. No entanto, é normal ter interatividade cognitiva de alto nível 

sem qualquer interatividade operacional. Nesse caso, o simulador apresenta uma 

situação problema que possa ser investigada por meio de observação, discussão, análise 

e descrição ente tantos outras formas de avaliação. 

Simuladores que apresentam maior interação operacional são aqueles 

conhecidos pelo grande número de recursos ativados por controle dos periféricos do 

hardware, podendo ser utilizados em uma aula expositiva com foco na interação 

cognitiva, sem interatividade operacional por parte do aluno, assim como aplicativos 

com baixa interatividade operacional podem apresentar elevada interatividade cognitiva, 

em função de suas características próprias e de como é utilizado. 

Abaixo será descrito como pode ser divididos os recursos interativos de um 

simulador, para facilitar o aprendizado segundo (EVANS, 2007 e SADDIK, 2001). Na 

produção de um simulador, o objetivo é usar ao máximo o potencial de uso do hardware 

ao desenvolver diversos tipos de recursos para o estudo de um dado fenômeno nas mais 

diferentes formas de analise, assim como, analisar um determinado assunto com 

diferentes abordagens, visões tais como, gráficos, vetores, comportamento visual com 
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retardo de tempo, medidas diversas, etc. Assim, para fazer melhor uso desses recursos e 

que não sejam apresentados de uma única vez, eles devem ser separados por “steps”, 

abas ou níveis de interação, permitindo ir de um nível crescente de complexidade, 

podendo ter infinitas possibilidades para a forma de apresentação. É perceptível que não 

há relação entre a quantidade de elementos interativos em um simulador e o nível de 

discussão conceitual que o mesmo pode gerar já que muitas vezes simuladores com 

poucos recursos interativos abordam com clareza um dado estudo fenomenológico.  

Nos parágrafos abaixo, será abordado, passos para a utilização de um simulador, 

levando em consideração alguns aspectos importantes para que sua eficácia possa ser 

ampliada, terá o cerne de explanar os para criar ou usar um simulador, a importância do 

conteúdo a ser modelado, critério para a escolha de uma simulação, a necessidade de 

uma abordagem visual e dinâmica, aumentando o processo motivacional, 

É necessário entender que ao iniciar um processo de criação de um aplicativo 

computacional é imperativo definir primeiramente alguns quesitos, sendo eles; a 

importância do conteúdo a ser modelado; a necessidade de uma abordagem visual 

dinâmica e interativa e por fim e não menos importante a relevância ao conceito de 

objeto de aprendizagem. E nos capítulos abaixo será feito a descrição de cada um dos 

quesitos citados. 

Primeiramente o que deve ser levado em consideração na escolha de um 

aplicativo (simulador ou a simulação) é a identificação do núcleo conceitual que será 

ministrado. Esses núcleos são conceitos, fenômenos, conteúdos, não objetivamente 

pertencentes a algum curriculum específico, que da experiência em sala de aula dos 

autores ou da literatura disponível em (ARONS 1999 e TIEBERGHIEN, 1998) são 

identificados como de difícil apreensão pelos alunos. 

 A escolha do conteúdo a ser ministrado por meio de simulações computacionais 

passa pela assimilação de pontos específicos que apresentam alto nível de dificuldade e 

inquietação por parte do aluno e que são de difícil explicação por meio das ferramentas 

tradicionais de ensino, tais como o quadro negro, lápis e papel. 

 Este processo de identificação dos conceitos a serem abordados é de extrema 

importância, possibilitando que sejam construídos aplicativos visualmente atrativos 

como citado anteriormente seguindo a teoria do letramento visual, nem sempre úteis 

para os objetivos do professor no processo de ensino e aprendizagem. 
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É indispensável destacar qual o diferencial que o uso de recursos de aplicativos 

interativos pode trazer ao conceito. A meta é tirar maior proveito possível do potencial 

do hardware utilizado na elaboração do aplicativo. A interface do aplicativo introduz 

dúvidas, questionamento, no aprendizado e, portanto, é justificada quando seu uso traz 

maior acesso ao estudo em questão ou o uso de novas estratégias como cita 

(BODEMER, 2004). 

Nesta parte da produção ou escolha do aplicativo diferencia-se pela construção 

inicial de modelos que permitam avaliar a programação, a os níveis de interação do 

aplicativo como usuário. 

Como cita, (FREITAS FILHO, 2008) relata que a animação consiste no emprego 

técnicas matemáticas em computadores na tentativa de reproduzir um fenômeno físico 

real seja macro ou microscópico. Assim, ao elaborar uma animação, se torna 

indispensável construir um modelo computacional adequada à situação real a ser 

simulada. Por fim, uma simulação considera uma animação, sendo mais abrangente, 

permitindo ao aluno não somente manipular o evento, mas construir relações entre as 

grandezas físicas presentes. É analiso por (MACÊDO, 2009) o fato que os professores 

de Física constantemente enfrentam vários problemas, ao tentar explanar para seus 

aprendizes fenômenos abstratos e complicados. Parte desses contra tempos ocorre, pois 

fenômenos abstratos são difíceis de serem imaginados e visualizados somente por meio 

de palavras e gestos, sendo mais complexos as vezes por representação gráfica. As 

simulações possibilitam aos alunos observar em alguns minutos a evolução temporal de 

um fenômeno que levaria horas, dias, meses ou anos em tempo real, além de permitir ao 

estudante repetir a observação sempre que o desejar (TAVARES, 2008). 

O aplicativo deve priorizar o conceito de Objeto de Aprendizagem, sendo de 

fácil acesso visual, agradável a visão, com clareza em seus elementos visuais e não 

comprometendo o entendimento do fenômeno que se propõe simular por meio de 

modelos ou não. As características de um simulador para que possa atender a tais 

condições são; Apresentar alto contraste visual; Ter alta potencialidade no quesito de 

interdisciplinaridade; Demonstrar facilidade em armazenar de forma visual, diferentes 

cenários, modelos e simulações. 

Ao se pensar em uso de atividades com ferramentas de manipulação de 

simulação, deve-se realçar alguns fatores, que são imprescindíveis para a obtenção do 

sucesso na construção do processo de ensino aprendizagem. Durante a pesquisa feita 

para a escrita desse trabalho, não foi visto uma expressividade ou até mesmo interesse 
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até o momento na pesquisa da qualidade dos softwares ou applet, como já citado, assim 

os parâmetros ou fatores abaixo foram levados em consideração devido a própria 

experiência do autor desta pesquisa. 

Neste estudo, optou-se por adotar os critérios elaborados por (XAVIER, 

XAVIER E MONTSE, 2003), devido ao seu expressivo número de trabalhos publicados 

na área de simulações computacionais, sendo eles: 

 

 Facilidade de utilização: Dois são os critérios abordados nesse item, o primeiro, 

Ergonomia, o uso do applet deve ser natural, sem ofertar resistência ao aluno na 

realização de suas tarefas; e espaço para informações de como usar. O aprendiz não 

deve ter grandes dificuldades para descobrir o funcionamento do applet. Portanto, ao 

escolher as simulações utilizadas no Roteiro de Atividades, devem ser privilegiadas 

aquelas de fácil manuseio e possuindo instruções de funcionamento. 

 

 Interatividade: A interatividade consiste na possibilidade que o discente tem de 

alterar parâmetros, valores, variáveis, características das magnitudes e elementos 

que são determinantes no acontecimento do fenômeno. Deve-se levar em 

consideração o cuidado para que o número de botões não seja excessivo; ou seja, 

que não haja poluição visual e claro, atender as necessidades do docente. No 

presente estudo, todas as simulações utilizadas são interativas, procurou- se 

desenvolver situações problemas nas quais os discentes devem obrigatoriamente 

interagir com as simulações exercitando todo o seu potencial, de maneira a 

responder às questões propostas.  

 

 Disponibilidade temporal: Muitos sítios disponíveis na web “saem do ar” 

inesperadamente. No intento de evitar esses problema, neste trabalho foram 

descartadas as simulações que apresentaram dificuldades no acesso, ou aquelas que 

se encontravam inacessíveis em alguma das várias buscas que foram realizadas.  As 

simulações utilizadas no Roteiro de Atividades foram disponibilizadas em um CD, 

de forma a evitar que o docente ao planejar uma aula e, ao indicar a simulação ao 

discente, a mesma não esteja mais disponível. Esse fator, também se adequa a 

qualquer realidade, pois o Roteiro de Atividades poderá ser utilizado também em 

escolas que não possuem acesso à internet. 
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 Velocidade no carregamento da simulação e distribuição gratuito: São fatores 

fundamentais que aceitam o compartilhamento do trabalho com a comunidade 

acadêmica. Foram selecionadas simulações onde o tempo de carregamento fosse 

curto, evitando assim atrasos na realização das atividades do Roteiro, e evitar a 

perda de foco dos alunos com atividades não pertinentes ao trabalho desenvolvido 

em sala de aula. 

 

Todas as simulações utilizadas na pesquisa são licenciadas pela a filosofia 

Creative Commons (CC) tendo “todos os direitos reservados" do direito autoral 

tradicional, no entanto, Creative Commons transformou em "alguns direitos 

reservados". Por meio disso é permitido copiar, distribuir, exibir e executar o aplicativo; 

modificar as obras originais, porém respeitando algumas condições, sendo elas; Deve-se 

dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante; Não é 

possível utilizar a obra com finalidades comerciais; Ao alterar, transformar, ou criar 

outra obra com base nesta, somente pode-se distribuir a obra resultante sob uma licença 

idêntica a esta. 

Posteriormente a escolha do conceito físico a ser abordado, definem-se objetivos 

principais do aplicativo e o público a ser atendido (usuário). O objetivo primeiro deve 

ser aquele que poderá ser alcançado por qualquer discente do usuário que o utilize no 

tempo planejado para o aplicativo, em suma, o objetivo primário deve ser claro. Outros 

objetivos devem e podem ser definidos. São conhecidas como metas a serem alcançadas 

por outros indivíduos fora a parte do público alvo escolhido, isso ocorre pela capacidade 

do aplicativo ser multiuso, assim utilizado por subgrupos do público-alvo ou públicos 

que utilizem o aplicativo de uma forma diferente daquela a qual o software foi 

projetado. Imagine o mesmo aplicativo sendo utilizado em vários níveis de ensino, essa 

é a função dos objetivos secundários. 

Tendo em mente o que foi discutido nos parágrafos acima, pode-se começar a 

discussão como trabalhar na produção dos aplicativos. Começa então, a produção do 

simulador pela sua estrutura organizacional que será divida da seguinte forma; 

parâmetros Iniciais; padrões de controle; padrões de análise; padrões de interação e 

apresentação da interface. 

Por meio dessa estrutura, o preparo das condições iniciais para a apresentação da 

situação problema se inicia, ou seja, o ponto a partir no qual se inicia a observação do 

fenômeno simulado; do emprego de possíveis recursos e variáveis para o controle do 
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fenômeno simulado; além da observação e análise coligado ao ambiente visual montado 

para o aplicativo e das simplificações ou não aplicadas ao modelo. 

De forma objetiva será descrita a função de cada indexador da estrutura 

organizacional. 

Parâmetros iniciais são as condições iniciais que respeitam o modelo 

computacional escrito, assim, em qualquer fenômeno físico simulado, é preciso 

determinar as condições iniciais. Assim, foram criados dois sistemas a serem 

analisados, geralmente é nomeado, como exemplo, “cenário A” e “cenário B”. 

Enquanto o “cenário A” for autenticado como “verdadeiro”, a simulação ainda não foi 

iniciada, sendo possível então alterar os parâmetros iniciais do modelo escrito. Quando 

o “cenário B” for validado como “verdadeiro”, então a simulação teve inicio e os 

controles das variáveis que deram origem as condições iniciais são desativados. No 

momento da execução do modelo simulado, recursos computacionais como pausar, 

recomeçar e reiniciar estarão habilitados, além das variáveis físicas que poderão ser 

configuradas no momento da execução do programa. 

Os elementos de controle são periféricos utilizados no controle do das condições 

da simulação, em varias partes da simulação, por exemplo, na determinação de variáveis 

e até no estilo de visualização do modelo simulado. 

 Levando em consideração todo o exposto acima pode-se limitar o uso de alguns 

simuladores, cada qual a sua necessidade, desta forma, foi escolhido o PHET para uso 

da pesquisa, neste ponto do presente estudo, todas as informações decorrentes abaixo, 

são facilmente vistas do próprio site da instituição criadora, a universidade de Colorado 

(http://phet.colorado.edu/pt_BR/), localizado no estado Americano do Colorado, assim 

sendo, por meio desta pesquisa, ocorrerá a apresentação do mesmo. 

O projeto PHET (Physics Educational Technology) foi iniciado por Carl 

Wieman , o ganhador do prêmio Nobel em Física de 2001 tendo merecido o premio por 

conseguir a condensação de Bose-Einstein. Wieman utilizava um applet de Martin 

Goldman em suas aulas, palestras e demonstrações e ficou impressionado com o fato de 

que geralmente o público associava seu trabalho a simulação. Sendo um “Nobel”, 

pensou em tentar conseguir financiamento, assim, Wieman resolveu investigar e 

produzir ordenadamente o uso de simulações interativas para ensinar física. 

Faz uso da linguagem de programação JAVA, ou "nativos da Web" (HTML e 

Javascript) essas plataformas de programação podem facilitar a criação de programas, 

aplicativos, fornecendo assim algumas facilidades como exemplo, não requerem 

http://www.colorado.edu/physics/2000/goldman.html
http://www.colorado.edu/physics/2000/goldman.html
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instalação e são extremamente fácil de distribuir e usar via a Web. Cada projeto de 

simulação é testado em media 5 anos antes de ser liberado ao publico, todos os testes 

são realizados na Universidade do Colorado, Estados Unidos da América, atual 

detentora dos direitos de autoria do PHET. Nos estudos que a universidade faz é 

checado os seguintes itens: 

  Estudantes percebam e pensam diferente que especialistas. Não conseguem 

distinguir ainda detalhes relevantes de irrelevantes. A lição é que é importante 

apresentar as possibilidades da simulação aos poucos e não querer demonstrar, 

logo ao iniciar a simulação, todas as suas funcionalidades. 

 As simulações tem de longe a maior eficácia quando são usados pelos 

estudantes.  

 Usado pelos alunos, de modo que permite a construção própria de compreensão 

e significado dos conceitos, as simulações podem ter até mais valor do que um 

laboratório real. A razão é que simulações podem visualizar elementos do 

modelo teórico invisíveis. Simulações permitem focar no modelo, tirando 

elementos periféricos e não-essenciais que inevitavelmente atrapalham a 

interpretação de experimentos reais. 

É interessante observar aqui a contra partida que é muito perigoso ensinar 

somente o modelo aos alunos, sem deixar claro como chegamos no modelo, pois dessa 

maneira não cria uma construção consciente e útil ao conhecimento. Para cientistas a 

relação entre o modelo e a realidade é claro, mas para alunos é mais difícil de ser 

entendida assim se faz necessário enfatizar a natureza aproximada e os limites de 

aplicação de modelos teóricos. 

As simulações do Projeto PHET são modulares para que possam ser usados em 

vários contextos, desde aulas do ensino médio até o ensino superior. O código é livre 

(GPL) e a licença para redistribuição do conteúdo do site é Creative Commons não-

comercial. Por isto que quase todas as simulações estão disponíveis e muitas línguas 

tendo mais de 54 applets em português, existe a possibilidade de baixar o site inteiro ou 

simulações individuais para uso offline, recurso indispensável para o uso em salas de 

aula sem conexão com internet como já citado anteriormente. 

O site do projeto PHET disponibiliza pesquisas tanto sobre o projeto quanto 

no uso de simulações interativas para alguns fatores possam ser analisados, sendo eles: 

http://phet.colorado.edu/simulations/translations.php#Portuguese
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1. Que características tornam estas ferramentas de aprendizagem eficazes e por 

quê? 

2. Como os alunos se envolvem e interagem com essas ferramentas para aprender, 

e quais as influências desse processo? 

3. Quando, como e por que essas ferramentas são eficazes em uma variedade de 

ambientes de aprendizagem? 

Os princípios de design de simulação PHET são baseados em pesquisas sobre 

como os alunos aprendem (BRANSFORD et al, 2000) o que demonstra a preocupação 

da equipe de trabalho com o projeto. O sitio do projeto PHET disponibiliza uma área 

parecida com um SAC, serviço de atendimento ao consumidor, conhecido no meio 

cibernético como FAQ, que possui as seguintes perguntas e respostas: 

 

"As simulações PhET podem realmente substituir equipamentos de um laboratório real?"  

Nossos estudos têm mostrado que as simulações PHET são mais eficazes para o entend imento 

conceitual, no entanto, existem muitos objetivos operacionais de laboratório que as simulações não 

abordam. Por exemplo, as competências específicas relacionadas com o funcionamento dos 

equipamentos. Dependendo dos objetivos de seu laboratório, pode  ser mais eficaz usar apenas as 

simulações ou uma combinação de simulações e equipamentos reais  

 

"Os alunos aprendem se eu lhes disser para ir para casa e usar uma simulação?"  

A maioria dos estudantes não costuma gastar seu tempo livre por conta própria brincando com 

uma simulação de ciência (elas são divertidas, mas nem tanto), sem que haja uma motivação  direta, tal 

como uma nota. Esta é uma das razões que estão levando a cabo o projeto de como integrar melhor as 

simulações aos temas de casa. 

 

"Qual o melhor lugar para usar as simulações PhET no meu curso?"  

Acreditamos que as simulações PhET sejam muito eficazes em aula, em atividades de classe, de 

laboratório e trabalhos de casa. Elas são projetadas com o mínimo de texto para que possam ser 

facilmente integradas a cada aspecto de um curso. 

 

O projeto PHET, se tornou tão grande a fim da própria equipe de montagem 

criar metas e objetivos a serem alcançados com a criação de novas simulações e suas 

simulações visam, uso de analogia para construção de compreensão: Os alunos utilizam 

analogias nas simulações para dar sentido a fenômenos desconhecidos. Representações 

desempenham um papel fundamental no uso de analogia pelos alunos; Simulações 

como ferramentas para a mudança das normas da sala de aula: As simulações são 
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moldadas por normas socioculturais da ciência, mas também podem ser usadas para 

alterar as normas tradicionais da forma como os alunos participam nas aulas, construção 

do conhecimento e por fim o ensino via situações problemas, ou ensino problematizador 

que será abordado em capítulos seguintes dessa dissertação; Especificidades das 

Simulações que promovem a aprendizagem e a exploração envolvente: Nossos 

princípios de projeto identificam as principais características que tornam as simulações 

ferramentas produtivas para o envolvimento dos alunos. Agora queremos estudar em 

detalhe como cada recurso afeta o entendimento do aluno; Integração de simulações ao 

tema de casa: Simulações têm características únicas que não estão disponíveis na 

maioria das ferramentas de aprendizagem (interatividade, animação, feedback dinâmico, 

permitir exploração produtiva); Eficácia das simulações Físicas: Nós recém começamos 

a investigar onde e como simulações químicas podem ser eficazes ferramentas de 

aprendizado. 

 

2.6. Relação entre, Teoria de ações mentais, resolução de problemas, 
experimentação e simulação. 

  
Nos parágrafos a seguir serão destacadas as relações existentes entre as vertentes 

utilizados no processo de ensino aprendizagem em suas diversas formas de relação. O 

foco principal desse capítulo é fazer uma síntese sobre como as vertentes já expostas 

nos capítulos e subcapítulos anteriores são interligadas e podem ofertar maior eficácia 

no rendimento no processo de ensino aprendizagem, dessa forma, pode-se acima de 

tudo otimizar esse processo fazendo dele uma ferramenta multitarefa. 

 Atual tem-se investigado o papel e autoridade da experimentação no ensino de 

ciências, as críticas ao ensino chamado “tradicional” mostram a experimentação como 

forma banal e lúdica de demonstrar teorias vistas em aula, ou motivar os alunos através 

de cores e experimentos rápidos. A busca pela motivação dos alunos na abordagem de 

experimentos através de cores, luzes e movimentos, criando assim o “show da ciência” 

ou como muitos as vezes veem com o “show de aula”, cita (BACHERLARD, 1975): 

cria uma “experiência primeira” e desfavorece uma aprendizagem mais significativa do 

conhecimento científico.  

Ainda segundo (GONÇALVES e MARQUES, 2006) a relação entre observação 

e teoria se faz importante na reconstrução do conhecimento científico. Outro ponto 

crucial é como as aulas experimentais se conduzirão na durante tais, pois em muitas 

dessas aulas o professor não leva em conta os conhecimentos prévios dos alunos  e 
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também não há relação dialógica entre professor e aluno. Levando em consideração o 

exposto acima está presente a experimentação problematizadora, que protagoniza a 

importância de tal no ensino, cita (GUIMARÃES, 2009): 

 

 
“no ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficien te 

para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 

estímulo de questionamentos de investigação” 

 

 
Tal afirmação reforça a ideia de instigar os alunos através de questionamentos e 

investigação, no qual é essencial uma relação dialética entre docente e discente. 

Compartilhando com o mesmo pensamento cita (FRANCISCO JR, FERREIRA e 

HARTWIG, 2008): 

 

 
“na pedagogia problematizadora, o professor deve suscitar nos estudantes o 

espírito crítico, a curiosidade, e não aceitação do conhecimento simplesmente 

transferido”. 
 

 

Os conhecimentos prévios dos aprendizes são levados em conta visto que os 

mesmos já possuem conhecimentos sem aporte teórico e fenomenológicos trazidos de 

seu cotidiano, assim a experimentação problematizadora toma papel como ferramenta 

de investigação, e tomando o papel de reconstrução de um conhecimento científico mais 

significativo a sua vida, para enfim, utilizar tais conteúdos na sua vida fora, livros, 

papeis e o tão temido vestibular.  

Por meio desse processo o aluno é instigado a pesquisar e problematizar a 

questão inicial, sendo assim, o discente, ganha a oportunidade de ser o agente de 

produção de seu próprio conhecimento. 

O docente também possui papel importante na construção desse conhecimento 

por meio da problematização e relação dialética com seus discentes, deve se mencionar 

também que assume os conhecimentos prévios de seus alunos como início da aquisição 

de novos conhecimentos, segundo (GONÇALVES e MARQUES, p. 227, 2006): 

 

 

(…) problematizar no sentido de um questionamento reconstrutivo, isto é, 

aquele que parte dos conhecimentos que o sujeito possui, é um modo de 

colaborar para a superação do entendimento de que a experimentação em sala 

de aula tem um fim em si mesma. Desse modo, problematizar o 

conhecimento explicitado pelo aluno contribui para a sua aprendizagem, pois 

sabemos que se aprende a partir daquilo que se sabe.  
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  A experimentação problematizadora pode ser divida em três momentos 

pedagógicos, como cita (FRANCISCO JR, FERREIRA e HARTWIG, 2008) são eles: 

(i) a problematização inicial, (ii) organização do conhecimento; (iii) aplicação do 

conhecimento. No paragrafo seguinte definir-se-á os itens acima.  

(i) Onde surge o questionamento, é feito através de uma pergunta, um debate, um 

texto investigativo, ou outras fontes, o problema em si; nesse ponto o aluno tenta 

explicar pelos seus conhecimentos e experiência própria, podendo ser necessário 

fazer breve introdução teórica sobre o tema; 

(ii) No segundo momento propõe-se o estudo e a investigação mais profunda e 

detalhada do tema, se necessário for, pode ser feita uma sistematização através 

de modelos pre existentes, investigações e pesquisas detalhadas; 

(iii) Nesta última etapa o discente aplica o conhecimento adquirido na situação 

problema por meio de linguagem técnico-cientifica, por fim o aluno vai além 

desses conhecimentos para além, observando de maneira crítica a influência 

daquele conteúdo para o meio em que vive e problematizando questões gerais. 

 

Nos softwares que simulam arranjos experimentos reais há grandes diferenças 

entre os resultados (dados) experimentais (laboratório) e os resultados simulados. Essas 

diferenças devem ser analisadas e discutidas, com a ideia de enfatizar o motivo dessas 

diferenças e até mesmo verificar a validade do modelo e suas simplificações. 

Contudo, mesmo em situações onde as diferenças entre os resultados do modelo 

computacional e do experimento real são grandes, é possível entender que o uso do 

modelo computacional é viável, com as simplificações físicas do sistema que lhe são 

inerentes, desde que o experimento real seja aferido com o modelo computacional. 

Existem várias razões citadas para o uso do sistema de simulação computacional, porém 

uma das mais importantes está no fato de que nele é possível facilmente alterar variáveis 

e observar o comportamento do fenômeno da maneira que o usuário quiser, sem 

mencionar o baixo custo desse empreendimento. Lembrando que em alguns 

determinados experimentos reais esse processo pode ser tanto demorado ou até mesmo 

imperceptível a olho nu. 

Ainda outra razão para o uso da simulação é que a ciência faz uso constante de 

situações modeladas, com uma série de simplificações da realidade, tais como, 

desprezar o atrito do ar, desta forma esse mecanismo se torna uma ferramenta no 
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processo de produzir conhecimento, fazer ciência (Gilbert, 2005). Deste modo, uma 

forma inovadora de discutir com os discentes o melhor processo de modelagem na 

ciência é confrontar o modelo com situações reais por meio de experimentos de alto e 

baixo nível de exatidão, vídeos, fotos e muitos outros tipos. 

Faça o seguinte esforço: Para demonstrar a fissão nuclear e sua aplicações seria 

necessário ter acesso a no mínimo material radioativo o que seria quase impossível ou 

extremamente caro e complexo para alunos de ensino médio e até mesmo para alunos de 

licenciatura de Física e Química então como estudar tal conteúdo com tamanho grau de 

dificuldade de acesso e até mesmo de exatidão em suas medições? Mesmo com tal 

complexidade nas medições, pode-se utilizar um simulador para analisar os vetores 

velocidade, aceleração, atividade, meia vida, alcance, inonização, produção de energia, 

temperatura e tudo isso com efeitos gráficos atrativos e somente modelando e 

simulando com o auxilio de modelos de equações diferenciais muitas vezes escritos em 

softwares livres. 

Foi avaliado ao longo dos parágrafos anteriores os perigos de se utilizar os 

simuladores como se fossem um “laboratório virtual” que viesse a substituir 

experimentos reais que exigem tempo e dinheiro. Uma simulação computacional não é 

o mesmo que um experimento de laboratório, onde em muitas vezes, é uma 

simplificação do comportamento da natureza. Nesta visão do processo natural, o 

simulador se mostra como uma estratégia digital na qual são embutidas uma série de 

simplificações e idealizações em relação ao fenômeno físico real. 

Desta forma fica clara a versatilidade desse método de trabalhar o processo de 

ensino aprendizagem, ou seja, a união da experimentação, ensino problematizador e 

Teoria de aprendizagem de Galperin, tem todo um arcabouço de conhecimento de 

possibilidades de trabalho, por meio do exposto, estudo de caso e apresentação do 

pressuposto teórico é que pode ser afirmada a coerência do próximo capítulo, ou seja, 

por meio dos expostos acima é que foi planejado todo o procedimento metodológico. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

 No capítulo a seguir será detalhado todo o procedimento metodológico, ou seja, 

um plano de ação, o agir, o meio, forma, maneira de como houve o desenrolar da 

pesquisa, pensando nisso nos parágrafos abaixo será explanado o tipo de pesquisa, o 

método, os instrumentos de coleta de dados e por fim a população estudada em seguida 

será explanado os resultados obtidos da pesquisa. 

 

3.1. Características da pesquisa. 

 

A pesquisa é a atividade nuclear da ciência. Ela possibilita uma aproximação e 

um entendimento do fato a investigar. A pesquisa é um processo permanentemente 

inacabado. Processa-se através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo-

nos subsídios para uma intervenção no real. (LEHFELD, 1991) refere à pesquisa como 

sendo a inquisição, o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo 

descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade. 

 Pensando no aspecto da pesquisa esse estudo propôs uma pesquisa experimental, 

com o caráter de ação, intervencionista e qualitativa que, objetiva criar condições para 

interferir no aparecimento ou na modificação dos atos, para poder explicar o que ocorre 

com fenômenos correlacionados. Como cita (MINAYO, 2001) os aspectos qualitativos 

visam, a descrição do fenômeno, as analises indutivas e a interpretação dos fenômenos e 

a atribuição de significados básicos no processo de pesquisa qualitativa, como 

comportamento e pensamentos dos alunos que participaram do estudo de caso.  

 O presente trabalho foi realizado com um enfoque qualitativo, conjunto de 

processos sistemáticos, empíricos e críticos de pesquisa que implicam a coleção e 

análise de dados, assim como a integração e discussão conjunta, para realizar 

inferências de toda a informação coletada e alcançar um maior entendimento do 

fenômeno estudado.  

A obtenção de dados foi baseada na teoria de dados primários, dados colhidos 

pelo próprio autor da pesquisa, realizadas por meio de variáveis observadas pelo 

pesquisador e por meio de questionários. 

Serão utilizados nessa pesquisa os seguintes instrumentos de registro de dados; 

gravações em vídeo, anotações de campo, questionário para os alunos, seminários, sobre 
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contextualizações do conteúdo de física moderna.  As gravações em vídeo ocorrerão 

utilizando câmeras fixas. Uma das câmeras será posta no fundo da sala, procurando 

obter uma visão geral do plano mais fechado da frente da sala: o quadro e o espaço 

utilizado pelo professor a maior parte do tempo. A outra câmera será colocada na frente 

da sala, direcionada na diagonal com um plano de filmagem mais aberto de modo a 

registrar a maior quantidade de alunos. A gravação do som será feita diretamente pelo 

microfone embutido na câmera, o que não confere uma ótima qualidade ao registro 

sonoro. Uma vez gravadas em mídia eletrônica, as imagens serão gravadas em um 

computador para a confecção do mapa de eventos das aulas. 

As anotações de campo serão feitas por meio de um caderno e os registros foram 

simultâneos à gravação em vídeo, privilegiando os acontecimentos que não poderiam 

ser gravados simultaneamente pelo vídeo em dois locais diferentes. Marcações de tempo 

e de eventos de interesse da pesquisa poderão ser registradas no caderno o que facilitaria 

a futura recuperação e análise dos dados. 

  A população estudada é de nove alunos, sendo oito homens e uma mulher, do 

ultimo semestre do curso de licenciatura em Física da UERR, onde a grande maioria dos 

alunos é oriunda do sistema de educação pública do estado de Roraima, com graves 

falhas e dificuldades trazidas da educação básica, dificuldades como, operação básica 

como, multiplicação, divisão, subtração e soma, baixo conhecimento algébrico e acima 

de tudo grande dificuldade com o calculo diferencial e integral apresentado aos 

discentes nos semestres iniciais do curso. A turma tem média de idade de 39 (trinta e 

nove anos) e todos com pretensão em trabalhar na área educacional, em sua grande 

maioria querendo exercer a licenciatura na educação básica, porém atualmente nenhum 

deles trabalha na área de sua atual formação o que os motiva a terminar o curso para 

seguir a licenciatura, admitem não estarem preparados para o mercado de trabalho na 

licenciatura, atualmente, nenhum deles está desempregado. 

 Predominantemente a turma é constituída por pessoas que trabalham durante o 

período comercial e inúmeras vezes tendo relatado a dificuldade de terminar o curso por 

falta de tempo de estudo, o baixo numero de alunos facilitou o estudo, principalmente o 

fato da retirada de dúvidas. 

 A pesquisa foi feita no período de aproximadamente dois meses, no período de 

exato de 24 (vinte e quatro) horas, no período de estágio docente do autor da pesquisa, o 

que facilitou o trabalho já que o mesmo era o professor oficial da turma, tendo inclusive 

aplicado avaliações formais, adicionadas ao grau de qualificação dos alunos, durante o 
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período de estagio e de pesquisa, foi avaliado, como se comporta a experimentação 

simulada controlada como ferramenta didático pedagógica no ensino de física nuclear, 

por meio do ensino problematizador, fazendo uso dos conceitos da teoria de ações 

mentais de Galperin em ressonância a teoria da atividade de Leontiev. 

 No próximo item do estudo serão abordada a sequencia da pesquisa, ou seja, 

todo o plano de ação, o desenvolver, em suma, como ela foi feita, será relatada de 

maneira objetiva e o mais simples possível, pois será atentado passo a passo. 

 

3.2 A sequência da pesquisa 

 

O presente trabalho visa acima de tudo a objetividade e simplicidade para que o 

resultado possa ser o mais claro possível, pensando nisso, o presente projeto terá a sua 

forma de trabalho por meio da descrição abaixo das ações a serem tomadas. Assim desta 

forma será feita uma pequena síntese indicando pontualmente os passos a serem 

tomadas de forma cronológica, após feito isso, o paragrafo seguinte relatará com riqueza 

de detalhes o processo metodológico todo. 

Como exposto anteriormente no paragrafo acima, cabe a esta parte da 

dissertação o relatar detalhado de tudo Será feito um teste diagnóstico, que faz uso de 

questionário e seminários, inicialmente visando identificar, domínio dos fenômenos 

estabelecidos, habilidade e competência em resolução de problemas experimentais e 

teóricos, contato com a disciplina, conhecimentos gerais sobre simulações 

computacionais e por fim ciência de experimentação laboratorial. 

Dividido em três momentos, serão apresentadas aos alunos três simulações de 

diferentes conteúdos referentes a disciplina de física moderna, da turma do 8 semestre 

do curso de licenciatura em física da Universidade Estadual de Roraima, UERR, todas 

elas sempre abordando em caráter exploratório, experimental, fenomenológico e por fim 

visando a perspectiva da resolução de problemas, sempre abordando conteúdos já 

explicados pelo professor estagiário, autor do presente estudo, que fará uso da teoria de 

aprendizagem de Galperin onde, as etapas das ações mentais são. Etapa 0: 

Motivacional, explicita o uso da experimentação e resolução de problema no cotidiano 

do discente; Etapa 1: Elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA), planejamento 

escolhido pelo docente; Etapa 2: Formação da ação em forma material ou materializada, 

simulação, questionário, e avaliação formativa; Etapa 3: Formação da ação verbal 

externa, oralização, ou seja o discente explicitará por meio de seminários os resultados e 
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conclusões que os discentes obtiveram com o auxilio das simulações; as etapas 4 e 5 

não serão testadas devido a falta de tempo para a apresentação do estudo o que pode ser 

avaliado em uma futura pesquisa. 

As simulações computacionais abordaram os seguintes assuntos, reação em 

cadeia, meia vida e fissão nuclear, nelas serão levedas em consideração aspectos 

qualitativos e quantitativos.  

A primeira simulação (S01), como mostrado na figura 08 relata como se dá o 

processo de reação em cadeia e as relações existentes tais como transmutação e energia 

interna, existe nela a possibilidade na mudança do ângulo do disparador de nêutron, 

responsável pela reação em cadeia, assim gerando inúmeras possibilidades de 

resultados, além de variar o numero de amostras radioativa e seus respectivos 

elementos, todos da família do Uranio, elemento básico utilizado para o estudo da 

reação em cadeia. 

O simulador pode ser usado no formato de abas ou seja, para cada situação 

problema uma janela, ou fica em cachê, onde as abas ficam amostras, como podemos 

ver na figura abaixo, o fenômeno pode ser interpretado de varias formas por meio de 

gráficos e informações quantificáveis. 

A principal característica dessa simulação é a possibilidade de variar a área da 

reação em cadeia, ou seja, por meio de um vasilhame, nome dado a área contida na 

reação em cadeia o usuário do aplicativo pode controlar a reação em cadeia, além-claro, 

de outros fatores, nesta simulação as seguintes situações problemas foram apresentadas: 

a. A área do vasilhame, ou seja, a área a qual é restringida a massa radioativa pode 

modificar o processo de reação em cadeia, tem alguma interferência, alguma relação 

para o fenômeno? b. Sabendo que podemos controlar a reação em cadeia, pergunta-se, 

qual a porcentagem de uranio 238 e 235 para que neutralizemos a reação em cadeia? c. 

Existe alguma dependência angular? Ou seja a posição do gatilho pode alterar o 

processo de reação? Por qual motivo? d. Por qual motivo a uranio 238 é responsável 

pela neutralização da reação em cadeia? É possível em uma reação de fissão nucelar 

com Urânio haver apenas uranio 235? Justifique. e. Qual a proporção necessária de 

uranio 235 e 238 para podermos chegar a uma quantidade de energia de uma bomba 

nuclear? E a quantidade de núcleos fissurados para que esse fenômeno ocorra? 
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Figura 08: Reação em cadeia (S01) 

  
 
 A segunda simulação (S02) refere-se a grandeza meia vida e é geralmente 

utilizada na área da física medica, mas especificamente na produção de diagnósticos por 

imagens por meio de equipamentos de gamagrafia  para que possa medir o tempo que 

um elemento radioativo é exaurido até metade de sua massa. A simulação te, duas abas, 

uma aba para demonstração do fenômeno meia vida unicamente com uma átomo, onde 

é mostrado a energia perdida nesse processo, além da desestabilização do átomo, abaixo 

tem-se um gráfico que mostra esse processo em função do tempo. Na segunda aba, por 

sinal a mais utilizada durante a pesquisa, é possível fazer a analise da meia vida por 

meio de uma amostra radioativa, onde o usuário pode varia-la, assim como a qualidade 

da amostra, podendo ela ser de diferentes radioisótopos conhecidos ou ate mesmo criar 

um radioisótopo com as características criadas pelo o usuário. Para esse simulador, foi 

utilizado as seguintes situações problemas: a. Ao olhar para o simulador, quais as 

conclusões você tirou sobre o que é meia vida? Existe alguma relação entre massa e 

tempo do material radioativo? Cite. b. Calcule a meia vida de um dos radioisótopos 

disponíveis na simulação com o auxílio do handbook que está no quadro com os dados 

necessários  disponíveis a você. c. A quantidade de massa interfere a meia vida? 

Justifique. d. Sabendo que existe a necessidade do uso de um radioisótopo de meia vida 

de 2h, quantas gramas seriam necessárias ter para que seja usado em uma clinica de 

medicina nuclear 12 h depois, sabendo que inicialmente a produção mínima desse 

material é de 500g? 
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Figura 09: Meia Vida (S02) 

 
 
 A terceira simulação (S03) será a união de conhecimentos adquiridos pelas duas 

primeiras simulações anteriores, ela é essencialmente uma aplicação dos conhecimentos 

adquiridos, em suma, será uma situação problema referente ao uso de um reator nuclear, 

tema polêmico e que é alvo de grandes veículos de comunicação, deve-se salientar o 

quesito de produção energética problema vital no estado onde a pesquisa foi aplicada é a 

situação problema que menos usa ferramentas quantitativas, porem é rica em 

informações visuais tendo como principal características a necessidade de 

conhecimentos prévios, anteriores a essa simulação, tais como reação em cadeia e meia 

vida. O simulador é muito semelhante ao sistema de controle moderador dos reatores de 

fissão nuclear que o Brasil dispõe nas usinas de Angra I e II, o próprio simulador, tem 

uma imagem do simulador de Angra II para demonstrar a semelhança. No simulador o 

usuário pode controlar o numero de emissões de nêutrons térmicos, responsáveis pelo 

“start” da reação em cadeia e por fim o controle da barra de moderação, que é composta 

por grafite. Essa simulação fez uso das seguintes situações problemas: a. O control rod 

adjuster é também conhecida como barra de controle dos reatores nucleares, ela pode 

ser feita de  vários materiais, porem os mais utilizados é o grafite e o carbono, sabendo 

isso, pergunta-se: b. Qual a função dessa barra? Por qual motivo especifico faz uso 

desses materiais? c. Ao levantar ou abaixar as barras, o que podemos verificar? Qual a 

necessidade dessa característica móvel da mesma? d. É possível controlarmos a reação 

em cadeia com a barra de controle após entrar em massa critica? e. Podemos chegar a 
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máxima produção de energia com a barra de controle totalmente baixada? 06. Qual a 

necessidade da barra para o controle da temperatura do reator? 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Reator Nuclear (S03) 

 

 
Após a aplicação das situações problemas ocorrerá o exame diagnóstico, a 

avaliação formativa, que constará de diferentes situações, porém fazendo uso dos 

mesmos conteúdos explicados pelo professor. O exame em questão deverá comtemplar 

a avaliação da capacidade dos alunos de resolver situações problemas, dominar os 

fenômenos envolvidos no estudo, contextualizar os fenômenos envolvidos no cotidiano, 

como exemplo, fenômenos que envolvam radiodiagnósticos e por fim ter uma noção da 

matemática gerada por tais fenômenos. Avaliação na perspectiva da experimentação 

proporcionará estudantes capazes de construírem por si as seguintes habilidades e 

competências; emitir hipóteses teóricas antes do experimento, planejar um experimento 

dado um objetivo, analisar resultados de um experimento, ficar motivados e/ou 

interessados. Com isso podemos estabelecer que os alunos através da avaliação 

pudessem: 

 Emitir hipóteses teóricas antes de realizar um experimento, requer, saber os 

conceitos e leis que poderão estar envolvidos, fazer previsões fundamentadas do 

que deve acontecer durante o experimento, considerar os possíveis cuidados que 

devem ser providenciados. 

 Planejar um experimento dado um objetivo permiti, selecionar os instrumentos e 

materiais necessários, seleciona a sequência de operações adequadas, selecionar 

o tratamento da informação que conduzam ao objetivo. 
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 Analisar resultados de um experimento auxilia a interpretar as medições 

realizadas, interpretar corretamente o tratamento da informação executado, saber 

as limitações das conclusões desde os pontos de vista dos instrumentos 

utilizados e da metodologia executada. 

 Ficar motivados e/ou interessados gera atenção aos experimentos, participação 

dos experimentos e por fim a realização de atividades previstas. 

 

Como se deu a apresentação das situações problemas? Neste momento, esse 

capítulo dedicará alguns parágrafos a tal delimitação, para facilitar o entendimento do 

leitor e organizar as ideias de como foi o momento da apresentação. 

Foi apresentada ao discente a situação problema, de forma a construir com ele o 

conhecimento do tema apresentado, porem minutos antes, foi apresentado ao discente as 

simulações, os mesmos tiveram breve contato, o pesquisador apenas entregou a cada 

um, um “C.D.” com a cópia do software e eles sozinhos fizeram todo o processo de 

instalação em seus “notebooks” enquanto o professor  disponibilizava aos mesmos a 

copia das situações problemas.  

Foi escolhido três temas de física nuclear que serão os temas norteadores da 

pesquisa, são eles; Reação em Cadeia, Meia vida e Aplicações da fissão Nuclear, 

trabalhadas respectivamente nessa ordem, como citado anteriormente. 

 A abordagem em relação as situações problemas é relatada de forma cronológica 

como está se apresenta: 

 

1º. Após o período de adaptação do software o professor começa a instigar os alunos 

perguntando o que foi percebido no software; 

2º. O professor então aplica as situações problemas; 

3º. Cada resolução teve o tempo médio de duração de 15 minutos; 

4º. Para cada situação problema resolvida foi demonstrada a resolução no quadro de 

forma teórica e questionando aos alunos se as resoluções eram iguais, próximas ou 

diferentes; 

5º. O nível de dificuldade das situações problemas foi definido como, fácil, médio e 

difícil, levando em consideração o numero de variáveis para a solução do problema, 

ou seja, o número que padrões desconhecidos; 
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Agora será abordado o encaminhamento das situações problemas pertinentes ao 

professor, ou seja, sue papel no processo de ensino aprendizagem, ainda de forma 

cronológica; 

 

1º. Ocorre a distinção do conhecido e do desconhecido em relação aos 

fenômenos; 

2º. Após esse processo de separação cabe ao professor orientar os alunos para 

que possa corrigir o erro na separação; 

3º. Nesse instante os alunos começam a investigar os possíveis fatores 

desconhecidos, ou seja o cerne do acontecimento, para que haja a tentativa 

da solução do problema; 

4º. Detectando o processo de investigação dos alunos, começa então a 

possibilidade dos alunos, divagar sobre o acontecido, ou seja, criar hipóteses 

e por fim testa-las na simulação; 

 

Nesse item especifico é relatado como se deu o processo de correção e 

verificação das atividades, situações problemas resolvidas com os alunos, ou seja, é 

explicado como se desencadeou a situação. 

 

1º. Após a entrega das situações problemas foi feita uma revisão e construção de um 

resumo sobre tudo que foi feito no dia, com deduções de formas e tudo mais 

referentes aos conteúdos; 

2º. Em seguida a revisão foi feita a correção das situações problemas que 

abordavam calculo; 

3º. Por fim criação de novas situações problemas e problemas docentes, variando 

valores de grandezas físicas pertinente aos assuntos e modificando condições do 

fenômeno em seguida sua correção; 

 

Após uma semana do período de todas as simulações apresentadas e trabalhadas 

as situações problemas foi pedido aos discentes que fossem feita uma dissertação de 

tema livre, apenas condicionante a um fato, que fosse de aplicações do conteúdo já 

visto, sem preparação prévia para que houvesse a checagem do conhecimento retido, 

eles tiveram 1h para entrega de uma dissertação, uma pequena resenha sobre aplicações 

de dos conteúdos vistos e por fim que houvesse uma exemplificação com uma situação 
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problema. Após a entrega da dissertação ao professor, o mesmo devolve aos alunos, 

para que eles possam ler suas resenhas e fazer as considerações, erros, conclusões, 

suposições e por fim fazer um fichamento catalográfico. 

Na mesma aula, após o processo descrito no parágrafo acima o professo pediu 

que fosse feito um seminário expondo, aplicações médicas da física nuclear e quântica, 

aplicações industriais da física nuclear e quântica, ensino médio e a física nuclear e 

quântica para a semana seguinte, onde os aprendizes deveriam apresentar o seminário 

no tempo de 30 minutos para cada grupo, vale ressaltar que os temas do seminário são 

pertinentes ao conteúdo trabalhado nas simulações. 

Após a aplicação da avaliação diagnóstica por meio de uma analise qualitativa, 

serão interpretados os dados do exame diagnóstico para por fim verificar a eficácia do 

método da resolução de problemas experimentais como ferramenta pedagógica nos 

moldes planejados pela Teoria de Aprendizagem de Galperin.  

Os conteúdos abordados na pesquisa, foram selecionados pelo fato de serem de 

alto grau de complexidade em sua explanação, dificuldade na visualização do 

fenômeno, alto risco de exposição as grandezas físicas pertinentes ao estudo da física 

nuclear, alto custo para a criação de arranjos experimentais e pouca atração dos alunos 

por parte do conteúdo. 

As simulações foram escolhidas de forma a trabalhar as grandezas físicas 

pertinentes ao conceitos de física nuclear nas vertentes qualitativas e quantitativas de 

forma a aproveitar todo o cotidiano, na área médica por meio dos radiodiagnósticos e na 

área industrial por meio da produção de energia nuclear por meio de reatores nuclear. 

3.3. Análise e resultado  
 

A aplicação do teste Diagnóstico demonstrou resultados preocupantes devido a 

falta de pré-requisitos em relação ao conhecimento de informática, falta de pré-

requisitos em, Física Quântica e resolução de problemas, tais pré-requisitos seriam 

essenciais para um projeto dessa magnitude, já que a possibilidade da sua execução é 

obrigatoriamente por meio de ferramentas digitais, tais como computadores e tablets, 

durante a entrevista inicial, a apresentação do professor e do projeto, os alunos 

relataram o fato de nunca terem tido a disciplina de física computacional, ou alguma 

outra disciplina que tenha introdução a simulação ou modelização no ensino de física, 

porém relatam que a disciplina de pratica pedagógica fornece quesitos básicos para a 

resolução de problemas e situações problemas, porém a falta de hábito ou pratica no uso 
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de computadores dificulta esse processo, porém o applet, PHET, se faz uma ferramenta 

versátil, não a necessidade de instalação, salvo pequenas condições, porém a condição 

determinante é que hja um conhecimento básica na instalação de alguns plugins entre 

eles o JAVA, não houve grandes dificuldades para a instalação dos pré-requisitos para a 

instalação dos simuladores, apenas 1 (hum) aluno não conseguiu instalar o JAVA e o 

simulador havendo assim intervenção do discente. 

O pré-requisito em física quântica foi sim o principal problema, já que para a 

física nuclear, é essencial que o discente saiba diferenciar, partícula de energia, em 

suma, diferencia radiação ionizante de radiação eletromagnética, os relatos obtidos por 

meio da gravação mostram que a dificuldade era proveniente no momento da 

mentalização da palavra fóton. Em primeiro momento essa dificuldade foi contornada 

pelo o uso do aplicativo, pois era possível a visualização desse fenômeno de emissão de 

fótons e energia, com isso podemos verificar que a B.O.A. é um processo fundamental 

no processo de construção do conhecimento pois o aplicativo soluciona esse problema, 

notou-se também que o fato da apresentação do software e toda aplicação das situações 

problemas terem sido feito em dupla, eles ajudaram um ao outro o que afirma a 

presença de um clima de fraternidade fundamental para o sucesso do processo de ensino 

aprendizagem. 

Foi relatado no momento do diagnóstico pelos próprios alunos a motivação dos 

mesmos por serem participantes na construção, ou seja, eles notaram a preocupação do 

docente em diagnosticar suas falhas, e assim trabalhar em cima delas o que demonstra 

certa motivação como (ABRAHAMS, 2009) cita e por fim a etapa inicial E0 de 

Galperin e (TALIZINA, 1994). 

Todos eles fizeram questão de se identificarem no teste diagnostico o que 

mostrou uma harmonia entre os alunos e professor, todos tiveram 30 minutos para 

responder o teste diagnóstico. Nas gravações houve registro por parte dos alunos nas 

questões abertas, nessas condições é interessante levar em consideração as seguintes 

falas: 

 

 
- “Agora sim, vamos ver aplicação do curso.”  

- “Física no nosso dia a dia deveria ser o nome de uma disciplina.” 

- “Vamos entender o que acontece conosco nos exames.”  
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 É interessante citar que o aluno ao citar “exames” ele diz respeito aos exames de 

radiodiagnostico, exame esse que o referido aluno, fez questão de salientar que fez uso 

algumas vezes devido a sua condição de portador de necessidade especiais. 

Todas as citações remetem ao PCN+, justamente a ideia da necessidade do 

aprendizado, corroborando com a teoria da atividade de Leontiev. 

Na apresentação do software podemos concluir que dificuldade para entender o 

idioma, inglês; ( Importância da E2, forma material e E1, planejamento da BOA), pois 

parte do simulador está em inglês, não foi alterado para português pois a licença não 

permitia a tradução, os discente tiveram 1 hora para se adaptar ao programa e relataram 

gostar da interface do aplicativo (respeita E2), um dos alunos também é graduando em 

Ciências da computação em outra instituição de ensino, o mesmo já teve contato com 

simuladores, por estar atualmente cursando uma disciplina de construção de games e 

deixou claro que a interface é simples e eficaz, por não haver a necessidade da escrita de 

linhas de programação, como é utilizado em outros programas como C++ entre outros, 

durante esse período os discentes exploravam o simulador em todos os extremos, ou 

seja, aumentavam e diminuíam as variáveis para explorarem seu potencial. 

Para facilitar foi explanado ao aluno técnicas de instalação de software por meio 

de assimilação da ligação do cotidiano do aluno com o software, no formato das etapas 

de D1, D2, D3, D4 e D5 (TALIZINA, 1994) sempre a respeitar o formato cíclico. 

Após o programa instalado foi apresentado a situação problema, motivo que 

gerou apreensão já que não foi explanado nada sobre o conteúdo, os discentes no 

começo ficavam olhando um para o outro e nesse instante o docente dá um tempo para 

que eles possam por meio do simulador tirarem suas conclusões e acima de tudo que 

pudessem criar hipóteses, algo que deixou marcado a turma no momento da 

apresentação do software, foi o fato deles a todo instante, criarem hipóteses sobre o 

porque dos acontecimentos dos fenômenos, ou seja, sem se quer terem a disposição 

alguma situação problema eles já tentavam entender o motivo do acontecer do 

fenômeno, muitas vezes o discente precisava chamar atenção de alguns alunos para que 

fosse possível fazer a tradução de algumas partes do tradutor, mesmo que a maioria por 

meio da tradução visual, ou seja, ao olhar o que acontecia entendia a palavra. 

Na aplicação da situação problemas foi verificado que houve apreensão para 

entender que material seria utilizado e como utiliza-lo, a ausência do livro os deixou 

assustados e muitas vezes desanimados, pois argumentavam como saber algo sem ler, o 

que mostra o costume da não participação na construção do conhecimento, ou seja, 



86 

 

recebem o conhecimento pronto, preparado, ou como é dito muitas vezes “mastigado” 

pelos docentes, dois alunos do total de nove, não fizeram nenhuma tentativa, pois 

aparentavam estremo cansaço e acima de tudo certo desinteresse, porem os outros a 

ficaram animados e acima de tudo extremamente participativos em especial ao usarem 

papel e caneta para demonstrar e escrever suas hipóteses, o papel e caneta, não é 

meramente um habito, mas sim um conforto para a formulação de ideias demonstra 

então que não perde nunca sua necessidade. 

Como seriam avaliados? Pergunta essa que a todos instante os aprendizes se 

perguntavam, pois não entendiam como um simulador, sem uma prova poderia avalia-

los, como seria essa avaliação se eles poderiam errar e refazer, analisar o erro e tentar 

novamente, todos sem exceção viram com certo grau de desconfiança essa 

possibilidade, mas um aluno explanou e outro colega, integrante da dupla concordo com 

o mesmo: 

- Na vida real nenhum cientista ou pesquisador acerta algo de primeira, ele tenta 

mais de uma vez até acertar, tentativa ou erro! Só que aqui não temos despesas ou 

prejuízos, gostei disso, vou tentar simular algumas coisas na minha casa. 

Mais especificamente quem relata esse pensamento é o aluno que trabalha como 

eletricista e técnico em refrigeração, profissão que requer dele muitas vezes tentativa, 

pois nem sempre tem em mãos instrumentos ou qualificação para tal procedimento 

teórico. 

Após o primeiro impacto, ou seja, a falta do lápis, papel, livro e caderno houve 

boa recepção dos discentes com a metodologia via ensino problematizador, ou seja, os 

aprendizes enxergam, a necessidade de solucionar um problema o que caracteriza ponto 

de partida para a construção do conhecimento, tendo ainda a responsabilidade do 

discente como o verificador do aprendizado segundo (MENDONZA, TINTORER, 2009 

e MAJMUTOV, 1983). 

Logo de cara trocavam ideias entre si, e de todas as maneiras criavam hipóteses 

apenas utilizando o software (Caracteriza a interação, atividade entre eles), esse foi um 

dos momentos mais uteis a construção do conhecimento as duplas eram divididas e 

trocavam ideias, porém por não ser permitido que as duplas se reunissem eles trocavam 

ideias e iam tentando, mesmo que o erro fosse verificado a possibilidade de fazer 

novamente lhe era permitido. 

Nos parágrafos seguintes será abordada a construção do conhecimento via 

ensino problematizador com o auxilio do software, como se deu o processo de 
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construção do conhecimento iniciando com o direcionamento da situação problema, ou 

seja, a apresentação da problêmica e por fim a tentativa da solução com a situação 

problema. 

Após todos conhecerem a situação problema e ambientados ao software, o 

professor separa com os alunos os fatores conhecidos e desconhecidos, ou seja começa, 

nesse ponto, os alunos, todos sem exceção, conseguem descrever esses fatores, fatores 

que segundo (TALÍZINA, 1994 e MAJMUTOV, 1983), é o inicio, passo primeiro para 

a solução da situação problema, por meio dessas condições existe então a possibilidade 

da analise das condições de existência dos fenômenos estudados. 

Justamente a facilidade já citada da criação de hipóteses é que o software auxilia 

na solução da situação problema, a possibilidade de alterar os fatores conhecidos e 

desconhecidos e visualizar o fenômeno alterando esses parâmetros como cita, (Valente, 

2004). A interface multitarefa foi a característica marcante e determinante para o 

sucesso da criação de hipóteses devido a alta interatividade nas simulações como citado 

por (Liguori, 2000), ou seja, os alunos puderam verificar em diversas formas diferentes 

o mesmo fenômeno, incluindo as diferentes formas de sua analise, como exemplo, 

construção de gráficos, animações e modelagens de modelos dentro dos aplicativos. 

Em todas as situações problemas verificou-se que a toda dificuldade eles 

recorriam ao software para recomeçar a construção da ideia para tentar chegar a um 

resultado, o que caracteriza a efetividade do processo cíclico da BOA nas sub etapas D4 

e D5, o professor apenas organizava as ideias que os alunos geravam pelo uso do 

software, todos faziam questão de escrever em suas anotações particulares suas 

conclusões e não palavras ditadas por um docente. 

No momento da Construção do conhecimento via ensino problematizador com o 

auxilio do software e após todos conhecerem a situação problema e ambientados ao 

software, nenhum aluno fez uso de outro material didático salvo o aplicativo e como 

ferramenta de auxilio fizeram uso de uma calculadora cientifica devido ao grande 

trabalho para a produção de contas cotidianas. Primeiramente foi feito a solução das 

situações problemas que não exigiam habilidades de ferramentas matemáticas como o 

calculo diferencial e integral, nesses casos, todas as situações problemas foram 

solucionadas, todas as duplas acertavam e demostraram ao docente a solução, em alguns 

casos, houveram soluções diferentes devido as variações das grandezas físicas, ao final 

de cada situação problema, foi feito um pequeno resumo sobre os passos dados para a 

solução da situação problema e por fim feito um fichamento, nesse ponto, houve 
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resistência por parte das duplas, justamente pelo motivo de já terem feito suas 

respectivas anotações. 

No momento da avaliação das atividades apresentadas juntamente com os alunos 

fica claro que a etapa da forma materializada de Galperin foi vital para o sucesso da 

solução do problema pesquisado, pois todos explicaram ao professor o que era pedido, 

ou seja, a interpretação da situação problema foi bem sucedida, que a construção do 

conhecimento passo a passo tornou a solução das situações problemas mais fácil, que o 

software produz a sensação de facilitar a construção de hipóteses de temas 

microscópicos pelo acesso a visualização do fenômeno o que em laboratório seria 

impossível. 

É importante citar que a etapa materializada e a verbal externa teve-se muita 

dificuldade em separa-la, já que a ação materializada e a verbal externa ocorreram de 

maneira simultânea, pois ao mesmo tempo em que eles faziam uso do material de 

estudo eles criavam suas suposições, ideias na tentativa de solucionar o problema. 

Nos parágrafos seguintes será feito a analise das situações problemas utilizadas 

para avaliação dos participantes da pesquisa e do objetivo do presente trabalho, vale 

ressaltar que a seriedade do trabalho só foi possível devido ao fato dessas situações 

problemas terem sido também quesito para a provação da disciplina de física moderna 

dos discentes. 

Na simulação de reação em cadeia, demonstrou a maior efetividade na solução 

da situação problema de todas elas, o motivo aparente é o fato da capacidade do 

aplicativo de demonstrar as possibilidades por meio de tentativa, sem fazer uso de 

qualquer ferramenta matemática, todas às conclusões foram única e exclusivamente 

com o auxilio do aplicativo. A primeira simulação mostrou que o material organizado e 

acima de tudo dinâmico, fornece ao aluno a condição de criar e gerar ideias para chegar 

a uma solução, já que todos alunos acertaram a situação problema com 100% de 

aproveitamento, tendo algumas duplas feito posicionamentos interessantes tais como: 

 

 

- “O ângulo pode variar na intensidade da reação.” 

- “Podemos usar Uranio
238

 como forma de equilibrar a reação.” 

 

 

 Todos relataram a facilidade de trabalhar com o aplicativo e que por meio dele 

conseguiram solucionar as situações problemas. As soluções e hipóteses foram criadas 

após a criação de vários cenários diferentes por meio do simulador, o que seria 
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impossível na disciplina de física moderna, a experimentação. Após a solução foi feito 

um modelo matemático comprovando o fenômeno observado, esse modelo de reação 

em cadeia, foi construído sem muitos problemas, pois os aprendizes associaram todo 

modelo físico-matemático com facilidade pois sempre estavam tirando quando 

necessário no aplicativo utilizado. 

Na situação problema que envolve Meia – Vida, quatro alunos obtiveram 100% 

de aproveitamento, nas situações problemas pertinentes a calculo matemáticos, os 

demais não conseguiram solucionar os dois problemas docentes propostos dentro da 

situação problema, mais tarde, alguns, confidenciaram ao professor não saberem usar 

ferramentas de calculo diferencial e integral e até mesmo cálculos que fizessem uso de 

funções logarítmicas, ferramenta indispensável para a solução de problemas que 

envolvam tal conteúdo. Assim sendo pode-se notar que o simulador, não está apto ao 

ser trabalhado seu aspecto quantitativo, não houve grande sucesso como ferramenta 

facilitadora para situações que requerem habilidades de quantificação de grandezas 

físicas. 

Foi a situação problema mais simples, tendo apenas que comprovar a observação 

da simulação, porém foi a que mais relatou problemas, obtendo assim o menor grau de 

sucesso, onde nenhum dos alunos pesquisados alcançou 100% de aproveitamento 

demonstrando dificuldades com a demonstração das leis da radioatividade. 

Porém na aula formal, aplicada após o experimento houve facilidade para 

entender a demonstração das leis da Radioatividade. Tais como, decaimento radioativo 

e a meia vida, o simulador mostrou-se eficaz como um organizador de ideia, mas, não 

como ferramenta, agente na criação de modelos quantificadores de grandezas físicas. 

Na situação problema do Reator Nuclear, considerada como, dificuldade média, 

faz uso das dos conteúdos das simulações anteriores envolvendo uma simulação de 

geração de energia por meio de um reator nuclear, fato cotidiano em nossa sociedade, 

todos os discentes tiveram a total aproveitamento, como mostra o resultado das 

situações problemas, todas resolvidas juntamente com os problemas docentes 

resolvidos, o motivo do sucesso é justamente o fato da simulação não cobrar uso de 

ferramentas matemáticas. 

Todos os alunos mostram que a simulação dá mais significância a disciplina e 

como alguns relatam “utilidade” a disciplina e acima de tudo demonstraram mais 

interesse para o tema, pois podem agora opinar sobre formas de produção de energia 

para seus futuros alunos, os relatos mostram que todos as duplas exploraram as 
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grandezas em seus limites superiores e inferiores afim de saber o resultado, no caso da 

ultima simulação, existe a opção da massa critica, ou seja, ponto em que a reação em 

cadeia não pode ser evitada, nesse ponto pode-se dizer que é ponto em que pode haver 

energia suficiente para a criação de uma explosão nuclear, uma detonação de bomba 

atômica. 

 Foi analisado pela redação que os discentes puderam mesmo após uma semana 

passada com o método de ensino total compreensão dos conteúdos, onde todos sem 

exceção souberam exemplificar de maneira variada inclusive a aplicação dos fenômenos 

estudados, onde: 

• 4 alunos citaram autores conhecidos; 

• Coerência com o estudado; 

• Pequenos erros no exemplos quantificados; 

• 2 alunos criaram uma situação problema como exemplificação, uma modificação no 

aplicativo usado; 

• 1 aluno não entregou, aluno esse ao qual teve o menor rendimento, não justificou a 

não entrega da dissertação; 

• O aluno portador de necessidades especiais fez toda a dissertação voltado para a 

área médica, especificando as vantagens do uso de diagnósticos por imagem; 

A apresentação do seminário demonstrou a riqueza de detalhes além da 

segurança na apresentação, sem usar qualquer tipo de consulta; 

• Demonstraram os fenômenos utilizados referentes ao tema sorteado fazendo uso 

de outros simuladores, tais como, o PHUN e o MODELLUS, todos fizeram usos 

de outras simulações para demonstrar as aplicações de seus temas; 

• Houve por parte do professor o sorteio de perguntas pertinentes ao tema 

apresentado, onde cada aluno no momento da apresentação responderia a 

questão sorteada, 7 dos nove pesquisados responderam corretamente ao 

questionamento; 

• Um dos grupos também criou uma situação problema para “pegar” o professor 

assim como relatado por um aluno. 

As 4 primeiras etapas de Galperin são possíveis de serem realizadas com o 

auxílio da metodologia de ensino problematizador e a simulação pois: 

• Gera forte motivação por meio da experimentação; 

• Desequilibra o cognitivo; (Atividade Externa, material, transforma Atividade 

interna, Psiques) 
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• Possibilita a criação de material digital e fácil acesso; (E2) 

• Possibilita a construção do conhecimento; (D3) 

• Criar a formas de gerar hipóteses aos discentes; 

• Pode ser utilizado em formado cíclico, respeitando as sub etapas de Galperin, 

passando do diagnostico até a correção caso haja algum erro; (D1...D5) 

• Demonstrou ser uma ferramenta eficaz ao exercitar processos cognitivos dos 

discentes, tais como, memória e percepção; 

• Avanço para E3, os discentes demonstraram segurança ao se expressar e 

escrever devido a possibilidade de ajustar o erro caso ocorra; 

 

Em suma a analise dos resultados no aspecto qualitativo deve ser vista como 

forma a descrever as situações ocorridas e interligando-as obrigatoriamente ao seu 

pressuposto teórico, desta forma as conclusões ficam mais relevantes e acima de tudo 

objetivas e de forma a cumprirem as metas, o resultado esperado, ou não, que no caso 

da pesquisa, houve um resultado positivo, tal afirmação será explicado no próximo 

capítulo, onde contará com o confronto dos objetivos alcançados, integralmente, 

parcialmente ou não alcançados, como forma de concluir o estudo. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Por meio do exposto acima podemos crer que a metodologia de trabalho pode vir 

a ser um desafio para o ensino de ciências no Brasil que se encontra em meio a tanta 

burocracia, desanimo, desgaste e acima de tudo cheia de “mesmice”, sem novidade e o 

pior de tudo sem utilidade nenhuma ao aprendiz e motivação alguma ao docente para 

executar as atribuições coerentes ao seu trabalho, lecionar Ciências, mais 

especificamente no presente estudo, Física. Fica assim explicito que os objetivos do 

estudo foram cumpridos integralmente, já que todas as etapas foram realizadas, desde de 

avaliação do método de ensino proposto a criação do produto. 

 De maneira objetiva será analisado os prós e contras, respectivamente nos 

parágrafos abaixo, para que o leitor possa verificar de maneira rápida e tomar sua 

decisão quanto a eficácia do método. 

 A metodologia relatada demonstra maior efetividade para tratar conteúdos que 

exijam menos calculo, não requer grande tempo ou planejamento, pois os simuladores 

já estão prontos e podem ser alterados com facilidade, podem ser utilizados em 

maquinas (hardwares) de várias configurações, sem mencionar o fato, de uso até de 

celulares já que atualmente existem celulares, em sua maioria os equipamentos s 

capazes de executar applets em JAVA, justamente o caso do simulador estudado. 

 A simulação é capaz, de atingir níveis de conteúdos complexos de serem 

trabalhos experimentalmente tais como a física nuclear entre tantas outras, o baixo custo 

da metodologia de trabalho é devido ao fato do programa ser gratuito, podendo ser 

alterado e registrado, gerando aos usuários que efetuaram o registro uma criação própria 

que pode ser utilizado com usuários de todo mundo. 

 Possibilidade de com baixo custo, criar hipóteses por meio de tentativa e erro, o 

que torna o processo de alto custo devido a escassez de material em algumas instituições 

de ensino. Vale a pena, deixar enfatizado que processo de criar hipóteses pelo próprio 

aluno faz dele um agente ativo na construção do seu conhecimento, tornando mais 

efetivo a aplicação em sua vida cotidiana. 

 Metodologia de trabalho acessível e requer pouco tempo para se planejar, o que 

hoje em mundo corrido a otimização de custos e tempo se faz de importância impar, 

cale também ressaltar que essa metodologia pode ser utilizada em todas as partes do 
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processo de ensino aprendizagem, passando pelo teste diagnostico de aprendizagem a 

avaliação.  

 A interface intuitiva facilita o processo de investigação, já que a percepção é um 

processo cognitivo de resposta rápida cognitiva. 

 Alguns contras devem ser elencados em relação a dificuldade momentânea para 

a instalação dos simuladores, como eles requerem a instalação de alguns plug-ins é 

necessário que o usuário tenha habilidade na execução dessas rotinas, porém 

dependendo da forma de uso, ele pode ser executado direto da internet, ou até mesmo, 

ser instalado em uma rede de laboratório de informática por um técnico especialista da 

instituição usuária assim resolveria esse impasse. 

 Porém se o professor usuário não estiver habituado com o idioma de língua 

inglesa talvez ele sinta dificuldade em se trabalhar, no entanto, como a simulação tem 

uma interface intuitiva e os poucos botões em inglês podem ser facilmente traduzidos 

com auxilio de ferramentas de tradução de script pelo próprio programa, porem requer 

um pouco mais de habilidade em informática. 

 Vale ressaltar que o simulador não traz a atmosfera de imprevistos e padrões de 

perda de energia e dissipação de grandezas físicas, ou seja, o simulador traz um mundo 

perfeito onde tais perdas não existem, no entanto esse fator pode ser diminuído, já que 

quanto mais eficiente, for o hardware utilizado mais pode-se acrescentar de dissipação 

de determinas grandezas, exemplo, pode-se criar como exemplo perda de energia por 

atrito do vento, entre tantas outras perdas, desta forma o a simulação fica cada vez mais 

próxima da realidade do aluno e de fenômenos físicos do cotidiano e por fim aumenta-

se assim as possibilidades a serem simuladas com mais fidelidade. 

 Dessa maneira fica claro que numero de prós é maior que o numero de contras 

onde até mesmo os contras podem ser facilmente contornados com facilidade desta 

forma é possível evidenciar as inúmeras vantagens de se trabalhar com a simulação 

computacional problematizadora. Lembrando que cabe sempre ao aprendiz ser o 

responsável pelo seu aprendizado que nunca haverá método de aprendizagem perfeito e 

a prova de falhas e até mesmo útil para todos os casos, o melhor seria escolher cada 

metodologia a sua eficácia, ou seja, cada uma tem sua forma de trabalhar cabe ao 

professor então saber escolher a que mais se adequa, assim pode-se afirmar que não 

existe sucesso sem trabalho, ou melhor ainda, como já diria Albert Einstein, o único 

lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pode-se deixar claro que o estudo feito tentou realizar as etapas das ações 

mentais de Galperin com uso do ensino problematizador auxiliado por simulações 

computacionais, porém devido a falta de tempo, ou seja, o pouco tempo para a 

realização da pesquisa seria necessário ter mais tempo para terminar o estudo até a 

ultima etapa das ações mentais de Galperin a etapa da Generalização, por isso se faz 

importante que o trabalho seja continuado como uma proposta de doutorado, para 

enfim, deixar mais evidente que a o ensino problematizador  e a simulação 

computacional faz um ensino mais dinâmico, porém a necessidade da pratica 

experimental não se faz menos importante pois ela prepara o cidadão em formação o 

aluno, professor a uma sociedade moderna e capaz de usar a tecnologia a seu favor ao 

invés de se tornar um empecilho ou uma mera distração para crianças, adolescentes e 

adultos. Assim sendo é essencial que as instituições de ensino possam fornecer os 

elementos a pratica experimental com laboratórios formais e pequenas instituições 

possam estar equipadas com laboratórios de informáticas capazes de executar 

simulações simples e claro com pessoal capacitado para trabalharem de maneira correta, 

o que deve-se atentar é que para isso existe a necessidade de instituições formadoras de 

educadores estarem preparadas para tal ação, ou seja, professores capacitados a 

explorarem todo o potencial da experimentação e da simulação computacional. 

Por fim se faz mister a necessidade de levar as instituições pequenas e com 

poucos recursos essa ferramenta educacional, utilizada como forma de construção de 

conhecimento, porém se faz necessário o treinamento de professores capazes de utiliza-

las da maneira correta desta forma é indispensável uma disciplina, voltada ao uso da 

informática, das simulações computacionais, seja por meio da construção ou aplicação 

de forma mais eficaz, na Universidade Estadual de Roraima, foi a comprovação dessa 

carência, pelos resultados iniciais da pesquisa que mostrou dificuldades dos alunos em 

saber operar os simuladores e até mesmo entender o funcionamento básico de um 

software e hardware. Mais uma vez a necessidade da disciplina de informática aplicada 

ao ensino de Física deve ser o esforço maior para facilitar o acesso dos futuros 

professores a uma ferramenta versátil e disseminar por fim a principal ideia do ensino 

de Física, ou seja, investigar e utilizar a física a seu favor por meio da investigação de 

fenômenos físicos em seu cotidiano. 



95 

 

 

6. REFERÊNCIAS  

 

1. A. BRANDES, U. WILENSKY, “Treasureworld: A computer environment for 

the study and exploration of feedback”. Constructionism (pp. 102-124) Ablex 
Publishing, New York 1991. 

 

2. ABRAHAMS, I. Does Practical Work Really Motivate? A study of the affective 
value of practical work in secondary school science, International Journal of 

Science Education, 31:17, 2335 – 2353. 2009 
 

3. ABRAHAMS, I. MILLAR, R. Does Practical Work Really Work? A study of the 

effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school 
science, International Journal of Science Education, 30:14, 1945-1969, 2008 

 
4. AMALDI, U. Imagens da física. São Paulo : Scipione, p.219-221. 1995. 

 

5. ARAUJO, Mauro Sérgio Teixeira de; ABIB, Maria Lúcia Vital dos Santos. 
Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques, diferentes 

finalidades. Rev. Bras. Ensino Fís., São Paulo, v. 25, n. 2, Junho 2003 .  
 

6. ARONS, A.B. Teaching Introductory Physics. New York: John Wiley & Sons. 

1998 
 

7. ARRUDA, S. M.; LABURÚ, C. E. Considerações sobre a função do 

experimento no ensino de ciências. In: NARDI, R. Questões atuais no ensino de 
ciências. Escrituras Editora, São Paulo, 1998. 

 
8. AZEVEDO, M. C. P. S.  Ensino por Investigação: Problematizando as 

atividades em sala de Aula. In: A. M. P. CARVALHO (org.). Ensino de 

Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática (pp. 19-33). São Paulo: Thomson. 
2004. 

 
9. BARROS, P. R. P., HOSOUME, Y. Um olhar sobre as atividades experimentais 

nos livros didáticos de Física, XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, 

Curitiba, 2008. 
 

10. BODEMER, D. et al. “The active integration of information during learning 
with dynamic and interactive visualisations”, Journal Learning and Instruction 
v.14, 2004. 

 
11. BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, n. 3, 2002. 
 

12. BRANSFORD, J.D. et al. How People Learn, Brain, Mind, Experience, and 

School. Washington, D.C.: National Academy Press, 2000.  
 



96 

 

13. BRASIL. MEC. Programa Nacional do Livro Didático Ensino Médio. Brasília, 
2004.   

 

14. BUNGE, M. Teoria e realidade. Perspectiva, São Paulo, 2008. 
 

15. CARVALHO, Anna Maria Pessoa et al.  Ensino de Física e a experimentação . 
São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

16. CLEMENT, L. TERRAZZAN, E. A. Resolução de problemas de lápis e papel 
numa abordagem investigativa Experiências em Ensino de Ciências V.7, No. 2, 

2012 
17. D. Riley, Computers & Education, p. 255, New York Education,1990. 

 

18. DRIVER, Rosalind; et al. Construindo conhecimento científico na sala de aula. 
Química Nova na Escola, Vol. 9, pp. 31-40, 1999. 

 
19. EDGEWORTH, R.L. EDGEWORTH, M. Essays on practical education. 

London: Johnson. 1815 

 
20. EVANS, C., GIBBONS, N J. The interactivity effect in multimedia learning, 

Computers& Education, v. 49, pg 1147, 2007. 
 

21. FREITAS FILHO, P. J. de. Introdução à modelagem e simulação de sistemas: 

com aplicações em arena. 2. ed. Florianópolis: Visual Books Ltda, p. 372, 2008.  
 

22. GALPERIN, P.I.; LEONTIEV, A.N. Learning theory and programmed 

instruction. Soviet Education, New York, v. 7, n. 10, p. 7-15, 1965. 
 

23. ______ Problems in psychology of activity. Journal of Russian and East 
European Psychology, Armonk, v. 33, n. 4, p. 18-31, july/aug. 1995. 

 

24. GIL PÉREZ, D.; et al. Questionando a didática de resolução de problemas: 
elaboração de um modelo alternativo. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 

Florianópolis: UFSC, 9(1), 07-19. 1992. 
 

25. GILBERT, J. K. Visualization: A metacognitive Skill in Science and Science 

Education, ed, Visualization inScience Education, Netherlands: Springer, p. 09-
27, 2005. 

 
26. GONÇALVES, F. P., MARQUES, C. A. Pedagogical and Epistemological 

Contributions in Texts of Experimentations in the Teaching. Investigação em 

Ensino de Ciências. v.11, 2006.  
 

27. GOOD, T. BROPHY, J. Educational Psychology: A Realistic Approach, 
Longman, New York, 1990.  

 

28. GUIMARÃES, C. C.; Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e 
Descaminhos Rumo à Aprendizagem Significativa. Química Nova na Escola, 

vol.31, n.3, agosto 2009. 
 



97 

 

29. HALLIDAY, D. RESNICK, W. Fundamentos de Física v. 2  4ª Edição, 
LTC, 1996.  

 

30. HODSON, D. BENCZE, L. Becoming critical about practical work: changing 
views and changing practice through action research, International Journal of 

Science Education, 20: 6, 683 — 694, 1993. 
 

31. HOFSTEIN, A. LUNETTA, V. The role of the laboratory in science teaching: 

neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217. 
1982 

 
32. HOFSTEIN, A., LUNETTA, V. N. The laboratory in science education: 

Foundations for the twenty-first century. Science Education, vol. 88, Issue 1, 

2003. 
 

33. HWANG, S. W.; ROTH, W. M. From designing artifacts to learning science: A  
ialectical perspective. Cultural Studies of Science Education, 1, 423-450, 2007. 

34. JENSEN, J. F. Interactivity: Tracing a new concept in media and 

communication studies. Nordicom Review. v.19, p.185–204, 1998. 
 

35. JR. FRANCISCO, W. E.; FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. 
R.; Experimentação Problematizadora: Fundamentos Teóricos e Práticos para 
a Aplicação em Salas de Aula de Ciências. Química Nova na Escola. n.30, 

novembro 2008. 
 

36. K. Metz, D. Hammer, Interactive Learning Environments, p. 55. New York, 

1993. 
 

37. KANG, N.,WALLACE, C. S. Secondary Science Teachers’ Use of Laboratory 
Activities: 

 

38. KELL Y, G. A. The Psychology of Personal Constructs. New York. W.W. 
Norton and Co. Inc. V. 1 e 2, 1955. 

 
39. LABURÚ, C. E. Fundamentos para um experimento cativante. Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física ,v. 23, n. 3, dezembro de 2006. 

 
40. LEHFELD, N. A. S.; BARROS, A. J. P. B. Projeto de pesquisa: Propostas 

metodológicas. Petrópolis: Vozes, 1991. 
 

41. LIBÂNEO, José Carlos, A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: 

a Teoria Histórico-cultural da Atividade e a contribuição de Vasili Davydov , 
Universidade Católica de Goiás. 2000 

 
42. LIGUORI, G. O pensamento de Gramsci na época da mundialização. Educação 

em Foco, Juiz de Fora, v. 5, n. 2, p. 3351, set. 2000. 

 
43. LOPES, A.R.C. Contribuições de Gaston Bachelard ao ensino de Ciências. 

História y Epistemologia de lãs Ciências, 1993. 
 



98 

 

44. MACÊDO, J. A. Simulações computacionais como ferramenta auxiliar ao 
ensino de conceitos básicos de eletromagnetismo: Elaboração de Um Roteiro de 
Atividades para Professores do Ensino Médio. f. 136, Dissertação (Mestrado em 

Ensino de Física) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Belo Horizonte. 2009. 

 
45. MAJMUTOV, Mirza I. La enseñanza problémica. La Habana: Editorial Pueblo 

y Educación, 1983. 

 
46. MEDEIROS, A; MEDEIROS, C. F. Possibilidades e limitações das simulações 

computacionais no ensino da física. Revista Brasileira de Ensino de Física, São 
Paulo, v. 24, n. 2, p. 77-86, jun. 2002. 

 

47. MILLAR, R. Um currículo de Ciências voltado para a compreesão de todos. 
Artigo publicado na revista School Science Review, Universidade de York, 

1999. 
 

48. MILLAR, R.; Le MARÉCHAL, J.F.; TIBERGHIEN, A. A Map pf the Variety of 

labwork. Labwork in Science Education (LSE) Project. Working Paper 1. 
European Commission TSER Programme Project, 1998. 

 
49. MINAYO, Maria Cecília de Sousa. Pesquisa social: Teoria, método e 

criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001. 80 p. 

 
50. MIRANDA, R. M.; BECHARA, M. J. Uso de simulações em disciplinas básicas 

de mecânica em um curso de licenciatura em física. Encontro de pesquisa em 

ensino de física, Jaboticatubas, MG. Atas. Sociedade Brasileira de Física, p. 1-
12. 2004. 

 
51. MORA, J. F. Dicionário de Filosofia / Tomo II (E – J), 2ª Ed., Edições Loyola, 

São Paulo, 2005. 

 
52. MUNFORD, D. LIMA, M. E. C. de C. Ensinar ciências por investigação: em 

quê estamos de acordo? Revista Ensaio, Belo Horizonte: UFMG, 9(1). 2007. 
 

53. NICOLAU, G. F.; TOLEDO, P.; RAMALHO JR., F.; IVAN, J. Os 

Fundamentos da Física 1 – Mecânica, São Paulo: Moderna, 1998. 
 

54. OECD 2007. PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World, Vol. 1. 
Disponível em http:/www.pisa.oecd.org, consultado em 15/10/2010. 

 

55. OLIVEIRA, S. Linguagem & Ensino, Vol. 9, No. 1, p. 15-39, 2006. 
 

56. PAPERT, S. Mindstorms - Children, Computers, and Powerful Ideas, Basic 
Books, New York (1980). 

 

57. PCN (Parâmetros curriculares nacionais): introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 

MEC/SEF, 1997. 
 



99 

 

58. PCN+, Ensino Médio Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais Física, Ministério Da Educação E Do 
Desporto Secretaria De Educação Fundamental. 2002 

 
59. PÉREZ, A. I. Os processos de ensino-aprendizagem: Análise didática das 

principais teorias de aprendizagem. En J. Gimeno Sacristán, & A. I. Pérez 
Gómez, Compreender e transformar o ensino (E. Da Fonseca Rosa, Trad., 4ª ed., 
pág. 396). Porto Alegre: Artmed. 2000 

 
60. PÉREZ, E. S, NÜRNBERG, J, DAMAZIO, A. Contribuições da teoria de ações 

mentais de Galperin à prática pedagógica, III simpósio internacional VI fórum 
nacional da educação, UNESC. 2000 

 

61. PHET, http://phet.colorado.edu/pt_BR/, universidade do colorado, acessado 
em 08/07/2013 

 
62. POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1995.  

 

63. REZENDE, Alexandre; VALDES, Hiram. Galperin: implicações educacionais 
da teoria de formação das ações mentais por estágios. In: Educação 

&Sociedade, Campinas, v. 27, n. 97, p. 1205-1232, set/dez. 2006. 
 

64. RODRIGUES, B. A. BORGES, A. T. O ensino de ciências por investigação: 

reconstrução histórica. In: XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, 
Curitiba. Atas do XI EPEF, Curitiba: SBF. 2008. 

 
65. SADDIK, A. Interactive Multimedia Learning, Berlim: Springer 2001 

 

66. SEGURA, D. de J.; MOLINA, A. e PEDREROS, R. I.. Actividades de 
investigación en la clase de ciencias. Sevilla: Díada, n.14. (Coleção 

Investigación y Enseñanza). 1997. 
 

67. SILVA, T. e BARROSO, M.F. Fenômenos Astronômicos e Ensino a Distância: 

Produção e avaliação de Materiais Didáticos, Anais do EPEF 11, Curitiba, 
1998. Disponível em 

ttp://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/epef/xi/sys/resumos/T0103-1.pdf. 
Consultado em 15/10/2012. 

 

68. SILVEIRA, F. L.; PEDUZZI, L. O. Q. Três episódios de descoberta científica: 
da caricatura empirista a uma outra história. Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, Florianópolis, v. 23, n. 1, p. 26-52, 2006 
 

69. SIQUEIRA FILHO, M. G. (Re)criando modos de ver e fazer matemática: as 

estratégias utilizadas por alunos adultos na resolução de problemas. 
Dissertação de Mestrado. Vitória: 1999. 

 
70. SNIR, J. et al. The Truth, but Not the Whole Truth: An Essay on Building a 

Conceptually Enhanced Computer Simulation for Science Teaching. Draft 

Article. Technical Report 88-18. MIT, Cambridge, USA. 1988. 
 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/


100 

 

71. TALÍZINA, N. La teoría de la actividad de estudio como base de la didáctica 
en la educación superior (1ª ed.). México, DF: Universidad Autónoma 
Metropolitana. 1994 

 
72. TAVARES, R. Animações interativas e mapas conceituais: uma proposta para 

facilitar a aprendizagem significativa em ciências. Revista online Ciência & 
Cognição, v. 13, n. 2, p. 99-108, 2008. 

 

73. THOMAZ, M. F. A experimentação e a formação de professores: uma reflexão. 
Cad. Cat. Ens. Fís., 17 (3): 360-369, 2000. 

 
74. TIEBERGHIEN, A. et al. Connecting Research in Physics Education with 

Teacher Education – An I.C.P.E Book. International Comission of Physics 

Education, 1998. Disponível em 
http://curie.umd.umich.edu/TeacherPrep/57.pdf, consultado em 01/10/2012. 

 
 

75. TINTORER, Oscar; MENDOZA, Héctor J. G.; CASTAÑEDA, Alberto M. M. 

Implicação da base das ações e direção do processo de estudo na aprendizagem 
dos alunos na Atividade de Situações Problema em sistema de equações 

lineares. In: VIII Congresso Norte Nordeste de Educação em Ciência e 
Matemática: Boa Vista, 2009.  
  

76. TRUMPER, R. The physics laboratory – a historical overview and future 
perspectives, Science & Education, v. 12, p. 645-670, 2003. 

 

77. TVERSKY, B. Prolegomenon to Scientific Visualizations, ed, Visualization 
inScience Education, Netherlands: Springer, p. 29-42, 2005. 

 
78. VAGNER C. A. MARILEI S. XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física, Uma 

Maneira diferente de ensinar Física, 2005. 

 
79. VALENTE, J. A. Diferentes usos do computador na educação. Campinas: 

Unicamp: 1995. 
 

80. VEIT, E. A.; ARAUJO, I. S. Modelagem computacional no ensino de física. 

Encontro de físicos do norte e nordeste, 23, 2005, Maceió. Atas. São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Física, p. 1-13. 2005. 

 
81. VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 

1987. 

 
82. WATSON, R. The role of practical work, Good practice in science teaching. 

(p.57-71). Buckingham, UK, and Philadelphia: Open University Press. 2000 
 

83. WELZEL, et al.  Teachers’ objectives for labwork . Research tool and cross 

country results, European Commissions Targeted Social-Economic Research 
Programme Project PL 95-2005 Labwork in Science Education, Working Paper 

6, University of Bremen. 1998. 
 



101 

 

84. WHITE, R.T. The link between the laboratory and learning. International 
Journal of Science Education, 18(7), 761-774. 1996  

 

85. XAVIER, B.; XAVIER, J.; MONTSE, N. Applets en la enseñanza de la física. 
Enseñanza de Las Ciencias, v. 21. n. 3, p. 463-472, 2003. 

 
86. ZILBERSTEIN, José T. Tendências acerca do ensino e aprendizagem escolar. 

São Paulo: Varela editora, 2006. 

 
87. ZOMPERO, A. de F. LABURÚ, C. E. As atividades de investigação no Ensino 

de Ciências na perspectiva da teoria da Aprendizagem Significativa. Revista 
Electronica de Investigacion en Educacion en Ciencias, 5(2). Acesso em 20 de 
mar., de 2013. http://reiec.sites.exa.unicen.edu.ar/volumen-5-numero-2. 2010. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



102 

 

 
 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1: Os objetivos da atividade experimental - WELZEL et al 
(1998) 
 

As grandes categorias: 

 

Objetivos para as atividades práticas são 
(A) para o aluno relacionar teoria e prática, 

(B) para o aluno a aprender habilibades experimentais, 
(C) para que o aluno conheça os métodos de pensamento científico, 
(D) para o aluno a promover a motivação, desenvolvimento pessoal, social e 

competência 
(E) para o professor avaliar o conhecimento dos alunos. 

 

As subcategorias: 

A Para o aluno relacionar teoria e prática 

A1 para facilitar a compreensão da teoria 
A2 para verificar as leis científicas 

A3 para a produção de (certos) fenômenos 
A4 para fazer o melhor entendimento da teoria com a prática 
A5 para ilustrar os fenômenos para os estudantes 

A6 explicitar métodos experimentais específicas para temas específicos (conteúdo) 
A7 para observar e experimentar para uso futuro no desenvolvimento da teoria 

A8 para aprofundar o exemplo de uma abordagem sistemática assunto 
A9 a introduzir a notação e termos técnicos 
A10 para resolver os problemas que surgem a partir de um experimento 

A11 para demonstrar aplicações técnicas 
A12 para ajudar a lembrar de fatos e princípios 

B para o aluno a aprender experimental 
B1 para adquirir experiência em técnicas e procedimentos normalizados 
B2 para aprender um método que utiliza um exemplo 

B3 para aprender e praticar como escrever um relatório do laboratório 
B4 para aprender a fazer observações cuidadosas 

B5 para aprender a trabalhar de forma adequada e segura 
B6 para lidar com erros experimentais 
C para que o aluno conheça os métodos de pensamento científico 

C1 conheça a abordagem científica 
C2 para aprender o pensamento científico 

C3 para desenvolver habilidades de planejamento e experimentação, em geral, nas 
ciências 
C4 para desenvolver uma abordagem crítica da interpretação dos dados 
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APÊNDICE I 

Aluno:_________________________________________________________________  
Idade:_____________ Profissão:_____________ (   ) Não Trabalha 
Questões objetivas possuem apenas uma resposta correta; 
Respondam as perguntas livremente; 
 
01. Podemos afirmar sobre física moderna que: 
a) É aParte da física criada por Isaac Newton   b) É parte da física desenvolvida por Plank; 
c) É parte da física que estuda fenômenos elétricos; 
d) É a parte da física associada a conceitos tecnológicos, quânticos e nucleares; 
 
02. Sobre Radioatividade podemos afirmar que: 
a) É a massa que os átomos perdem após perderem energia; 
b) São partículas e ou ondas emitidas pelo átomo ao perderem energia; 
c) É obtida apenas em materiais radioativos; 
d) Existe emissão na natureza sem nenhuma interferência do homem; 
 
03. O que você sabe sobre Fissão nuclear? Onde é utilizada? 
______________________________________________________________________ 
 
04. Podemos dizer que Radiação pode ser divida em: 
a) eletromagnética e ionizante;  b) em radiação solar e térmica; 
c) eletromagnética e térmica;  d) termonuclear e ionizante; 
 
05. Uma fonte de radiação a tem uma taxa de 2 Gy/m, sabendo que o paciente precisa fazer uso 
de 5 Gy, qual distancia devemos aproximar ou afastar o paciente? Justifique sua resposta.  
 
06. Uma fonte de meia vida de 15 minutos, sabendo que um paciente precisava de 100 ml desse 
produto e que sua densidade é de 2 kg/L, sabendo que saiu 8h de um determinador fabricante, 
pergunta-se nessas condições é possível que esse procedimento seja feito? 
 
07. Sobre Raios x, podemos dizer que: 
a) são partículas emitidas pelos átomos; 
b) podem ser gerados artificialmente por equipamentos eletroeletrônicos; 
c) não são prejudiciais a saúde; 
d) é uma forma de energia similar a radiação natural podendo ser produzida artificialmente; 
e) as alternativas “c” e “d” estão corretas.; 
 
08. Explique de maneira sucinta o funcionamento de um tubo gerador de raios x. 
______________________________________________________________________ 
 
09. O que você sabe sobre simulações computacionais? Já fez uso de algumas? Para qual 
função? 
______________________________________________________________________ 
 
10. Você consegue mostrar  uma aplicação da física nuclear para o seu cotidiano? Se sim, cite-
as. 
_____________________________________________________________________ 

 


