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Trabalhos de pesquisa ou propostas com avaliação empírica envolvendo o uso de atividades de simulação 
computacional no ensino de Física em nível médio (até 2004)1 

 
Referência Conteúdo Objetivos Amostra Resultados/ Conclusões relevantes 

(Beichner, 
1990) Cinemática 

Avaliar as vantagens 
educacionais da 
apresentação de uma 
simulação que replica 
visualmente o movimento 
real, durante o traçado de 
gráficos cinemáticos em 
tempo real, obtidos com 
experimentos MBL. 

165 alunos 
do ensino 
médio; 72 
alunos do 

ensino 
superior. 

 Não houve diferença estatisticamente significativa entre o 
desempenho no pré-teste e no pós-teste. 

 
 O feedback sinestésico pode ser o componente mais importante em 

atividades MBL. 

(Bellomonte 
& 

Sperandeo-
Mineo, 
1993) 

Cinemática; 
Pressão e 
volume de 

um gás; Lei 
de Boyle. 

Obter indícios pedagógicos 
sobre a modelagem 
matemática de grandezas 
físicas, através de um 
software, elaborado para 
permitir que os estudantes 
trabalhassem 
confortavelmente com 
interpretação de dados e o 
uso da matemática para 
descrever os processos 
físicos. 

112 alunos 
do ensino 

médio 

 O software (sem nome) ajudou os estudantes a desenvolverem 
habilidades relacionadas ao reconhecimento de funções e controle 
gráfico dos dados. 

 Os alunos também aprenderam a estimar corretamente os efeitos 
dos erros experimentais no procedimento de inferência. 

 Apesar de várias ferramentas comerciais como planilhas de cálculo 
poderem ajustar automaticamente os dados experimentais, o 
software utilizado no estudo permite que o estudante faça uma 
seleção crítica da função apropriada para a descrição matemática 
dos dados em estudo e, desta forma, desenvolvendo a habilidade 
de interpretação de dados em laboratório. 

 

                                                
1 Adaptado de Araujo, I. S. (2005). Simulação e modelagem computacionais como recursos auxiliares no ensino de Física Geral. Tese de doutorado. Instituto de 
Física, UFRGS. 
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Referência Conteúdo Objetivos Amostra Resultados/ Conclusões relevantes 

(Whitelock 
et al., 1993) 

Conservação 
do 

momentum e 
energia 

Estudar os aspectos 
cognitivos do conflito entre 
o modelo de raciocínio 
usado pelos alunos e 
simulações computacionais, 
quando as previsões de 
ambos divergem. 

20 alunos 
do ensino 

médio. 

 A construção cooperativa de significados compartilhados parece 
ser mais importante para uma colaboração bem sucedida do que o 
conflito conceitual. 

(Hennessy, 
Twigger, 
Driver, 
O'shea, 

O'malley, 
Byard, 
Draper, 

Mohamed et 
al., 1995) 

Força e 
movimento. 

Avaliar os efeitos de uma 
intervenção em sala de 
aula, usando um conjunto 
de materiais com 
simulações computacionais 
incorporados a atividades 
escritas e práticas, 
buscando uma mudança no 
entendimento conceitual 
dos estudantes sobre 
Mecânica. 

29 alunos 
do ensino 

médio. 

 A intervenção promoveu certa mudança conceitual no raciocínio 
dos alunos que passaram pelas atividades, especificamente, 
explicações afirmando que movimento implica na atuação de 
forças e exclusão da fricção como uma força oposta ao sentido do 
movimento, foram menos citadas. 

 A elaboração de um currículo, orientado ao uso de vários 
computadores situados dentro de um laboratório comum, pode ser 
tanto possível quanto eficaz. 

(Roth, 1995) Força e 
movimento. 

Entender o aprendizado dos 
estudantes em conversações 
com o professor, a partir (e 
sobre) um micromundo 
newtoniano implementado 
computacionalmente 
(Interactive Physics). 

46 alunos 
do ensino 

médio. 

 O software forneceu um contexto de ensino-aprendizagem 
adequado para que os estudantes e o professor pudessem discutir 
suas idéias. 

 A interface computacional tornou-se um mediador pelo qual o 
professor e os estudantes puderam compartilhar significados. 

(Roth, 
Woszczyna 
& Smith, 

1996) 

Força e 
movimento. 

Investigar como 
computadores e um 
software de modelagem 
(Interactive Physics), 

46 alunos 
do ensino 

médio. 

 O software contribuiu de forma significativa na manutenção e 
coordenação das conversações dos estudantes sobre Física. 

 Algumas vezes o programa foi difícil de usar, de modo que os 
estudantes gastaram mais tempo aprendendo sobre o software do 
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Referência Conteúdo Objetivos Amostra Resultados/ Conclusões relevantes 
contribuem para a interação 
entre os estudantes e o 
aprendizado em um curso 
de Física. 

que sobre Física. Além disso, limitou a interação entre os grupos. 
 Assim como o computador tem potencial para tornar-se uma 

ferramenta de aprendizagem, ele também limita, 
significativamente, interações essenciais em salas de aula, hoje em 
dia. 

(Aiello-
Nicosia et 
al., 1997) 

Oscilações 
harmônicas. 

Investigar o impacto no 
aprendizado dos estudantes, 
de uma metodologia de 
ensino que integra trabalho 
em laboratório, simulações 
computacionais e resolução 
de problemas, avaliando 
também o treinamento de 
professores para uso desta 
metodologia. 

285 alunos 
do ensino 
médio; 12 

professores 
do ensino 

médio 
(Física e 

Matemática
) 
 

 Os professores, aplicando a nova metodologia, possibilitaram aos 
próprios alunos a realização das experiências de laboratório e a 
execução de simulações computacionais, alterando o modo como 
ministravam suas aulas anteriormente, onde estes recursos eram 
usados apenas de forma demonstrativa. 

 A maior parte dos alunos que apresentavam maiores dificuldades 
antes do tratamento, aprenderam novos conceitos e aumentaram 
suas habilidades em relação à interpretação e uso de gráficos. 

 O ensino de mecânica das oscilações pode ser melhorado através 
de um currículo integrando experimentos e simulações 
computacionais. 

(Baker & 
Lund, 1997)  

Transformaç
ões de 

energia 

Analisar como atividades 
reflexivas do tipo: explicar, 
justificar e avaliar soluções 
de problemas, podem ser 
promovidas durante uma 
tarefa de modelagem em 
Física, com a comunicação 
mediada pelo computador 
,delineada de duas formas 
diferentes: uma com a 
possibilidade de troca livre 
de textos, e a outra através 

8 pares de 
alunos do 

ensino 
médio. 

 Quando os estudantes se comunicam escolhendo botões (nas caixas 
de diálogo) eles tem que autoclassificar sua ação comunicativa, 
fazendo com que reflitam sobre a mesma e focalizem a tarefa a ser 
realizada. 
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Referência Conteúdo Objetivos Amostra Resultados/ Conclusões relevantes 
de um conjunto restrito de 
possibilidades de 
comunicação (caixas de 
diálogo). 

(Doerr, 
1997) 

Força e 
movimento 

Desenvolver e avaliar um 
referencial de trabalho, para 
um processo de modelagem 
computacional, integrado 
por simulações 
computacionais com 
experimentos reais e 
ferramentas computacionais 
para análise de dados. 

17 alunos 
do ensino 

médio. 

 Embora os estudantes sempre tivessem a opção de usar um 
ambiente de simulação computacional para confirmar seus 
resultados, gerar a solução antes deles resolverem os problemas 
analíticos ou preverem os resultados que são obtidos ao realizar a 
experiência real eles não o fizeram. Entretanto mostraram que 
ainda mantinham o conhecimento adquirido em unidades 
anteriores onde as simulações computacionais foram usadas 
extensivamente. 

 
 As simulações computacionais e a ferramenta de análise de dados 

se mostraram poderosas e flexíveis na execução das tarefas, 
incentivando o aluno a gerar e testar suas próprias hipóteses e 
conjecturas. 

(Méheut, 
1997) 

Modelo 
cinético dos 

gases 

Testar a hipótese geral da 
pesquisa, de que um 

modelo somente pode ser 
aceito pelos alunos se ele 
parecer uma ferramenta 
melhor para explicar ou 
predizer os fenômenos. 

5 pares 
alunos do 

ensino 
médio. 

 Seus resultados indicam que os alunos não adotaram o modelo de 
partículas para explicar o aquecimento e o resfriamento de um gás. 
Eles julgam que não apresentaram questões em número suficiente 
para os alunos sentirem a necessidade de adotar o modelo de 
partículas. 

(Roschelle, 
1998) Cinemática. 

Investigar possíveis 
mudanças conceituais, 
sobre o tema cinemática, 
através de um estudo de 
caso onde os alunos 

2 alunos do 
ensino 
médio. 

 O estudo de caso sugere que um aumento no aprendizado dos 
estudantes pode ser distribuído através de diferentes tipos de 
conceitos, incluindo registros, casos qualitativos e geração de 
metáforas, e que esse sistema apenas de forma gradual se 



VII Reunião Latino-Americana sobre Ensino de Física 
VII Reunión Latinoamericana sobre Enseñanza de la Física 

 
Porto Alegre, RS, Brasil, 23 a 27 de novembro de 2009 

 
 

 5

Referência Conteúdo Objetivos Amostra Resultados/ Conclusões relevantes 
interagiram com 
simulações computacionais, 
envolvendo os conceitos de 
velocidade e aceleração. 

aproxima do conhecimento científico canônico. 
 Os resultados apontam para a possibilidade de referenciais 

comparativos que descrevem conceitos alvo precisamente, e acima 
de tudo são dimensões para conhecer, falar e agir apresentados 
pelas estudantes em sua aprendizagem. 

(Monaguan 
& Clement, 

1999) 
 

Movimento 
relativo 

Determinar se simulações 
computacionais utilizando 
o método POE podem 
auxiliar o entendimento de 
movimento relativo.  

201 alunos 
do ensino 

médio 

 Foram detectadas dificuldades quantitativas e qualitativas com 
movimentos relativos aparentemente simples. 

 As atividades de simulação computacional ajudaram a desenvolver 
imagens mentais dinâmicas dos fenômenos estudados, de forma 
que mesmo quando as simulações não estão mais presentes, estas 
imagens são invocadas para resolver problemas. 

 Discrepâncias entre as previsões iniciais dos alunos e os resultados 
fornecidos pelas simulações, iniciam a construção de novas formas 
de pensar sobre movimento relativo, e a memória de certas 
simulações atua como um “referencial de visualização” para a 
resolução de problemas após a intervenção. 

 

(Tao & 
Gunstone, 

1999) 
Força e 

movimento 

Investigar a natureza e o 
processo da mudança 
conceitual, em um estudo 
com alunos do ensino 
médio que passaram por 
atividades envolvendo o 
uso de simulações 
computacionais. 

12 alunos 
do ensino 

médio. 

 O aprendizado está relacionado ao contexto. Existe a necessidade 
de fornecer uma vasta gama de experiências de aprendizagem em 
diferentes contextos para melhorar a aprendizagem, e também 
várias experiências dentro de um contexto específico para 
maximizar a chance dos estudantes enfrentarem conflitos 
conceituais nele. 

 Para que uma mudança conceitual estável e independente do 
contexto possa ser atingida, o estudante precisa aceitar a 
generalidade das concepções científicas, que elas são aplicáveis a 
um grande número de situações. Para que isso seja alcançado, o 
estudante precisa aprender a apreciar a generalidade destas 
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Referência Conteúdo Objetivos Amostra Resultados/ Conclusões relevantes 
concepções. 

(Ronen & 
Eliahu, 
2000) 

Circuitos 
elétricos. 

Avaliar o papel de 
simulações computacional 
como um recurso que 
auxilie os estudantes a 
preencher o espaço entre a 
teoria e a realidade, no caso 
de circuitos elétricos. 

9 alunos do 
ensino 
médio 

As simulações se mostraram uma fonte de retroalimentação 
construtiva, ajudando os estudantes a identificar e corrigir suas 
misconceptions, e superar suas dificuldades mais comuns em 
relacionar a representação formal com a representação real de circuitos 
elétricos simples e vice-versa. 

(Jimoyiannis 
& Komis, 

2001) 

Cinemática; 
Movimento 
de projéteis. 

Entender o papel de 
simulações computacionais 
no desenvolvimento de um 
entendimento funcional dos 
conceitos de velocidade e 
aceleração, no movimento 
de projéteis. 

90 alunos 
do ensino 

médio. 

 Estudantes que passaram por tarefas que envolviam simulações 
computacionais, obtiveram um desempenho melhor do que os 
estudantes que não passaram. As simulações mostraram-se úteis 
ao auxiliar os estudantes a superar suas limitações cognitivas e 
aplicarem efetivamente o conceito de velocidade instantânea e 
aceleração. 

 Os resultados indicam que simulações computacionais podem ser 
usadas de forma complementar ou alternativa a outras ferramentas 
instrucionais, na tentativa de facilitar o entendimento dos 
conceitos de velocidade e aceleração. 

(Bakas & 
Mikropoulos, 

2003) 
Movimento 
planetário 

Desenvolver um ambiente 
virtual auxiliar ao ensino 
dos movimentos planetários 
através de simulações 3D. 

102 alunos 
do ensino 

médio. 

 A maioria dos estudantes se entusiasmou em interagir com o 
ambiente virtual e modificou suas concepções alternativas sobre o 
ciclo dia-noite e mudança das estações do ano. 

 Não são necessários ambientes virtuais imersivos para a 
representação de espaços 3D. 

 As tecnologias educacionais devem ser aplicadas a partir de um 
referencial pedagógico, de forma que o software educacional 
envolva certos objetivos didáticos, integre cenários educacionais, 
metáforas com significado pedagógico e induza o aprendizado. 
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