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ResumoResumo
É consenso nos dias atuais que a interatividade 

desempenha um papel decisivo no processo de ensino-
aprendizagem, sendo dada especial ênfase à sua 
importância para o engajamento do aluno em 
atividades voltadas para a construção de seu próprio 
conhecimento. Não menos importante, mas muitas 
vezes considerada como intrínseca e automática  é a vezes considerada como intrínseca e automática, é a 
reflexão crítica sobre a matéria de estudo. Neste 
seminário focamos nossa atenção na potencialidade da 
interatividade em atividades de simulação e 
modelagem computacionais aplicadas ao ensino de 
Física como meio para fomentar aprendizagens 
significativas.

Polissemia de “interatividade”

aluno

material 
instrucionalprofessor

Focaremos

interatividade 

aluno-recurso computacional

em particular, possibilidades de 
interatividade em atividades de simulação 
e modelagem computacionais aplicadas 
ao ensino de Física

em particular, possibilidades de 
interatividade em atividades de simulação 
e modelagem computacionais aplicadas 
ao ensino de Física

Simulação e modelagem computacionais: 
tipo de acesso aos primitivos do modelo

Simulação:Simulação:
acesso aos 
primitivos do 
modelo 

á

O aluno não temnão tem

ModelagemModelagem::

matemático ou 
icônico 
subjacentes à 
implementaçã
o do modelo 
computacional

Ex. softwares de modelagem para o Ensino de Ciências:

Modellus, Planilhas eletrônica, Powersim, Simquest

O aluno temtem

Ex. de acesso aos primitivos do modelo
no Modellus
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Ex. de acesso aos primitivos do modelo
no Powersim

Simulação: não apresenta acesso aos 
primitivos do modelo computacional

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=48.0

Animações computacionais

Animação: interatividade se resume a 
(~vídeo)       parar, rodar, avançar rápida        

ou lentamente, retroceder  
á id   l t t

Animação: interatividade se resume a 
(~vídeo)       parar, rodar, avançar rápida        

ou lentamente, retroceder  
á id   l t trápida ou lentamenterápida ou lentamente

Resultados de pesquisa: têm pouca eficácia sobre 
a aprendizagem dos alunos. 
Por ex., 

Beichner,  A.J.P. v. 64, n. 10, p.1272, 1996.

Resultados de pesquisa: têm pouca eficácia sobre 
a aprendizagem dos alunos. 
Por ex., 

Beichner,  A.J.P. v. 64, n. 10, p.1272, 1996.

Diferentes modos de uso de atividades de 
simulação e modelagem computacionais

exploratórioexploratório

de de simulacãosimulacão
sem acesso

O aluno 
observa, 
analisa e 
interage com exploratórioexploratório

de de modelagem modelagem 
com acesso 

interage com 
modelos 
computacionais 
já construídos

O aluno passa por todo o 
processo de construção do 
modelo, desde sua 
estrutura matemática ou 
icônica, até a análise dos 
resultados.

expressivo expressivo 

(criação)  

Ex. de atividade de simulação, 
no modo exploratório 

Algumas vantagens apontadas no 
uso de simulações

> permitir aos estudantes gerarem e testarem 
hipóteses 

> envolver os estudantes em atividades que 
l d ífexplicitem a natureza da pesquisa científica 

> apresentar uma versão simplificada da 
realidade pela destilação de conceitos 
abstratos em seus mais importantes 
elementos 

Gaddis apud Medeiros e Medeiros 2002
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Outras vantagens no uso de 
simulações

> ajudar a identificar relações de causa e  
efeito em sistemas 

> fomentar uma compreensão mais profunda dos p p
fenômenos físicos

> auxiliar os estudantes a aprenderem sobre o 
mundo natural, vendo e interagindo com os 
modelos científicos subjacentes que não 
poderiam ser inferidos através da observação 
direta

Gaddis apud Medeiros e Medeiros 2002

Mas eu pergunto:

Que condições devem ser satisfeitas para que 

as simulações cumpram este papel?

Que condições devem ser satisfeitas para que 

as simulações cumpram este papel?

Como fazer para que as vantagens apontadas

se reflitam na aprendizagem?

Como fazer para que as vantagens apontadas

se reflitam na aprendizagem?

Qual o aporte epistemológico que as 

atividades computacionais podem propiciar?

Qual o aporte epistemológico que as 

atividades computacionais podem propiciar?

Esqueçamos por instantes 
as tecnologias

Problemas do ensino de Física 
(entre outros)

Ciências e seu desenvolvimento, concebida como:

- verdade absoluta e perene

- descoberta por gênios 

- a partir de dados experimentais - a partir de dados experimentais 

Ensino-aprendizado de Física

- é difícil

- resolver problemas se resume a substituição 
de valores em fórmulas decoradas

- o papel dos modelos é ignorado

- computador serve para busca e observação

Como se faz Ciências?

“...formulando questões claras, 

imaginando modelos conceituais das coisas, 

às vezes teorias gerais 

“...formulando questões claras, 

imaginando modelos conceituais das coisas, 

às vezes teorias gerais às e es teo as ge a s

e tentando justificar o que se pensa e o que se 

faz, seja através da lógica, seja através de outras 

teorias, seja através de experiências, aclaradas 

por teorias”.  

às e es teo as ge a s

e tentando justificar o que se pensa e o que se 

faz, seja através da lógica, seja através de outras 

teorias, seja através de experiências, aclaradas 

por teorias”.  

Bunge, 1974, p. 13

Onde entra o computador?

http://omnis.if.ufrj.br/~carlos/infoenci/notasdeaula/roteiros/aula01.pdf

Aguiar, UFRJ
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Modelo científico como:

- ponte entre o mundo real, que é complexo, 
holístico, e um mundo idealizado e simplificado

ponte entre o mundo real, que é complexo, 
holístico, e um mundo idealizado e simplificado

Papel dos modelos nas
Ciências Naturais

É mediar a relação 
entre teoria e 
É mediar a relação 
entre teoria e 
realidade e, mais 
recentemente, 
destas com as 
simulações 
computacionais.

realidade e, mais 
recentemente, 
destas com as 
simulações 
computacionais.

Modelo científico das Ciências 
Naturais

representação simplificada e idealizada de 
um sistema ou fenômeno natural
representação simplificada e idealizada de 
um sistema ou fenômeno natural

constituído por proposições semânticas e constituído por proposições semânticas e constituído por proposições semânticas e 
um modelo matemático subjacente
constituído por proposições semânticas e 
um modelo matemático subjacente

é uma representação externa, consensual, 
aceita pela comunidade científica
é uma representação externa, consensual, 
aceita pela comunidade científica

São abstrações construídas pelos cientistas. 

Não existem na natureza!

Em relação a modelos

Convém distinguir três aspectos importantes 

> o sistema real com toda sua riqueza e 

complexidade;

> o sistema idealizado que resulta do processo de 

modelagem (representação esquemática) do 

sistema real; 

> o modelo matemático subjacente ao sistema 

idealizado

Bunge, 1974

É essencial que o aluno se dê conta que:

a Ciência tem origem na mente dos cientistas

ou seja, é uma construção humana que busca descrever o 
universo, através de teorias, modelos e teste empírico e 
racional de hipóteses

os modelos evoluem, sendo reformulados, melhorados ou 
abandonados, dependendo do êxito obtido em representar 
os sistemas ou fenômenos objetos de estudo

os modelos apresentam distintos graus de precisão e são 
somente válidos dentro de um determinado contexto 
(contexto de validade do modelo)

A modelagem nas ciências naturais

Envolve operações conceituais como:

> realizar recortes da realidade

Envolve operações conceituais como:

> realizar recortes da realidade

> simplificações do sistema real

> postular entidades ideais

> inferências de mecanismos internos ao sistema 

real.

> simplificações do sistema real

> postular entidades ideais

> inferências de mecanismos internos ao sistema 

real.

Bunge, 1974
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Modelagem computacional no 
Ensino Ciências

É o processo de construção, 

uso e análise de modelos computacionais

É o processo de construção, 

uso e análise de modelos computacionaisp

que representam modelos científicos com

objetivos didáticos.

p

que representam modelos científicos com

objetivos didáticos.

Voltemos às atividades de simulações 
e modelagem computacional

Exemplo clássicoExemplo clássico

Para que ângulo de lançamento o 
alcance é máximo?

Quanto vale o alcance máximo?

Qual a altura máxima que as bolas 
atingem?

Qual a condição que deve ser 
satisfeita, para que o alcance 
correspondente aos dois ângulos 
apresentados seja o mesmo? 

Como se comparam os tempos de 
vôo das duas bolas?

A simulação apresenta para cada valor do módulo da velocidade, dois valores 
de seu ângulo com a horizontal (ângulo de tiro) que resultam no mesmo 
alcance.

E como ficam...

a discussão sobre os referentes?

a questão das idealizações?

o contexto de validade do modelo?

a análise dos princípios, leis e teorias 
envolvidas?

Implícitos!

Situação-
problema

Análise do comportamento cinemático de um 
corpo que oscila na vertical preso a uma mola, 
sob ação de um gerador de força periódica no 
tempo.

Referentes corpo, mola, Terra, gerador de força

Idealizações a mola não tem massa; Idealizações a o a ão e assa;
somente a mola tem elasticidade, 
a força restauradora da mola é linear com a 
elongação (FR =-k Δy); 
a resistência do ar é desprezível; 
a rotação da Terra não afeta o sistema.

Idealizações

movimento de oscilação do 
“mouse” em um plano vertical

o “mouse” é pontual; o fio é 
inextensível e sem massa; a 

“A conquista conceitual da realidade começa, o que pode 
parecer paradoxal, por idealizações” (Bunge, 1974, p. 13)

mouse  em um plano vertical inextensível e sem massa; a 
resistência do ar é desprezível

movimento de translação da 
Terra em torno do Sol

a Terra e o Sol são considerados 
partículas pontuais; efeitos de outros 
corpos celestes são desprezados

movimento de rotação da Terra a Terra é considerada um esfera 
rígida homogênea, que rota em torno 
do seu próprio eixo

aceleração da gravidade próxima 
da superfície da Terra

a Terra apresenta achatamento nos 
pólos, é rígida mas não é homogênea 
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Recomendações 

•contextualizar

•propor questões instigantes, que requeiram 

interação com o recurso computacionalinteração com o recurso computacional

•definir objetivos a serem alcançados nesta 

interação 

•definir conceitos e procedimentos associados ao 

conteúdo que se deseja que os alunos 

aprendam 

Estratégias de uso

A qualidade da atividade com recurso   computacional 
não é determinada somente pela qualidade do 
software, mas do uso que dele se faz.

 P O E (P di  Ob  E li ) > P.O.E. (Predizer – Observar – Explicar) 
(Tao e Gunstone, 1999)

> Método colaborativo presencial, com guias de 
atividades para as atividades computacionais

> Diagrama AVM          (Araujo, Veit e Moreira, 2006)

Recomendações 

• promover reflexão por parte do aluno, tanto sobre os  
resultados imediatos de suas ações quanto sobre a 
razoabilidade física dos resultados encontrados

• incentivar o trabalho em pequenos grupos

• criar momentos e condições propícias para a troca de 
significados no pequeno e grande grupo e com o 
professor

• criar momentos para a diferenciação progressiva e 
reconciliação integradora dos conceitos

Em síntese

A interatividade em atividades de 

simulação e modelagem computacionais

pode ser um caminho para a reflexão 

crítica sobre o conteúdo de Ciências.

ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. e MOREIRA, M. A. Adapting Gowin´s V 
diagram to computational modelling and simulation applied to physics 
education. In: GIREP 2006 Conference, Amsterdam. Proceedings of 
the GIREP 2006.

BRANDÃO, R. V; ARAUJO, I. S. e VEIT, E. A., A modelagem científica de 
fenômenos físicos e o ensino de física, Física na Escola, v.8, n.1, 
p.22-26, 2008.
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Apêndice

Acrescentamos alguns conteúdos 

relevantes, que não foram incluídos 

no corpo da apresentação para não 

estendê-la demasiadamente.

Características desejáveis em
simulações de Física

> ser interativa e focada no tópico específico a ser 
aprendido

> permitir que sejam alteradas todas as variáveis 
associadas com o fenômeno físico simulado, ,
mesmo aquelas que não afetam o fenômeno 
em estudo

> permitir ao estudante fazer observações enquanto 
roda a simulação (permitir a visualização em 
câmara lenta quando relevante)

(Zacharias e Anderson, 2003)

Características desejáveis em
simulações de Física

> não conter elementos irrelevantes ou que 
dispersem a atenção enquanto roda

> ter um formato e apresentação tão simples quanto 
possível  para garantir que toda modificação possível, para garantir que toda modificação 
introduzida pelo usuário produza um resultado 
facilmente observável na tela

> ser facilmente manipulável.

(Zacharias e Anderson, 2003)

Mas isto não é garantia de sucesso!

Interessantes resultados de 
pesquisa

Ronen and Eliahu (2000) desenvolveram um estudo para 
investigar o papel das simulações computacionais para 
ajudar os alunos fazerem conexões entre a teoria e a 
realidade.  O estudo envolveu dois grupos de estudantes 
que realizaram duas tarefas: desenhar o diagrama de um 
circuito real e construir um circuito que deveria funcionar 
de acordo com determinadas especificações. Um dos 
grupos tinha a seu dispor um ambiente aberto para 
simulação, desenvolvido para auxiliá-los na execução das 
tarefas.   Significantes diferenças foram detectadas entre 
os dois grupos. O uso da simulações, além de motivar os 
alunos e aumentar a auto-confiança dos alunos, 
contribuiu para melhorar sua habilidade em desenhar e 
interpretar diagramas que representam circuitos reais. 

Interessantes resultados de 
pesquisa

Finkelstein et al. (2005)investigaram a possibilidade

de substituir equipamentos de laboratório por

simulações computacionais no ensino de circuitos

lét i i lelétricos simples.

Os estudantes que usaram simulações computacionais

em vez de equipamentos de laboratório tiveram

melhor desempenho na resolução de questões

conceituais sobre circuitos elétricos simples e 

surpreendentemente desenvolveram melhor

habilidade para manusear componentes reais.

Exemplos de modelos científicos:Exemplos de modelos científicos:

Modelo de gás ideal: gás é constituído de 
partículas pontuais,  que interagem via colisões 
perfeitamente elásticas. 

Modelo predador-presa: duas populações de 
espécies diferentes (presas e predadores) espécies diferentes (presas e predadores) 
interagem uma afetando a taxa de natalidade e 
mortalidade da outra.

Modelo de Bohr para o átomo: descreve os 
átomos como constituído de um núcleo central, 
no qual há prótons e nêutrons, e de elétrons que 
orbitam ao redor deste núcleo. 
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Sobre a precisão

- mais idealizações > modelos mais simples > 

menor precisão com que os resultados gerados 

pelo modelo científico descrevem ou predizem os 

resultados experimentais

- com menos simplificações, tem-se resultados 

mais precisos, mas modelos mais complexos

Ex. 

– modelos de gases com inclusão de vibração e 

rotação

Sobre o contexto de validade

é intrínseco à natureza dos modelos científicos a existência 

de limitações

Ex: 

- Mecânica Newtoniana não vale em nível microscópico p

- as transformações galileanas não valem para  

velocidades próximas de c

- a eq. parabólica para um projétil não leva em conta a 

resistência do ar, a curvatura da terra, a rotação da 

terra (Medeiros & Medeiros, 2000)

Atividade exploratória de simulação

Abordagens mais comuns

Tentativa e 
erro P.O.E.

Arbitram-se 
valores para
condições
iniciais e 
â t (

Predizer como
evoluirá uma
determinada
situação-
problema

Elementos interativos

Dados coletados: P, V, T

parâmetros (as 
vezes algumas

relações
matemáticas) e, 

a partir do 
conhecimento

de como devem
ser os

resultados, 
mudam-se as 
entradas até

atingi-los.

problema

Observar o que
de fato ocorre
em uma
simulação do 
evento

Explicar
eventuais
divergência
entre o predito e 
o observadoRepresentação: gráficos

DOMÍNIO METODOLÓGICODOMÍNIO CONCEITUAL
Fenômeno de 

Interesse

Questão(ões)-
foco

Diagrama AVM (Adaptação do Vê de Gowin para a Modelagem e simulações
computacionais)

Interação

Situação-problema

Concepção do 

modelo

computacional

Implementação e 

exploração do modelo

computacional

DOMÍNIO METODOLÓGICODOMÍNIO CONCEITUAL

Possíveis generalizações e 
expansões do modelo

Resposta(s) à(s) 
questão(ões)-foco

Filosofia(s)

Teoria(s), princípio(s), 
teorema(s) e lei(s)

Referentes

Fenômeno de 
Interesse

Questão(ões)-
foco

Diagrama AVM

Interação

Validação do modelo

Categorização da
modelagem

Representações

Elementos interativos

Dados coletados

Idealizações/aproximaç
ões (contexto de 

validade)

Variáveis, parâmetros e 
suas representações

Relações

Resultados conhecidos

Predições

Situação-problema


