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RESUMO 

A utilização de recursos didáticos que se contraponham ao ensino tradicional, no 
qual impera a oralidade e escrita do professor, tem sido recomendada, tanto nas 
pesquisas em ensino de Física quanto nos documentos oficiais que traçam a atual 
estrutura do Ensino Médio. Dentre as sugestões de materiais didáticos que 
possibilitem a dinamização das aulas de Física com efetiva participação dos alunos, 
se encontram os recursos computacionais. Apesar de possível, nem sempre o 
professor está apto à produção desses objetos virtuais de ensino e de 
aprendizagem. Isto, contudo, não impede que o professor faça uso desses recursos 
em suas aulas. Nesse sentido, nesta monografia, as simulações computacionais são 
tomadas como foco de estudo, com o objetivo de apresentar uma sugestão didática 
que se apoia nesse tipo de recurso. Para tanto, a partir de recomendações 
decorrentes de levantamento bibliográfico, foi feita uma análise de simulações 
computacionais disponíveis na Internet. Essa etapa permitiu a confirmação da 
qualidade do material que o professor tem ao seu dispor. O tema energia tem 
grande relevância não só para o estudo da Física, mas também para diversas outras 
áreas do conhecimento. Sendo assim, a energia mecânica foi tomada como 
elemento central na elaboração da sugestão didática, cujo principal recurso didático 
é o simulador Parque Energético para Skatista (PhET – Universidade do Colorado). 

 

Palavras-chave: Recursos computacionais. Ensino de Física. Energia Mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The use of educational resources as opposed to traditional teaching, in which 
prevails the teacher orality and writing, has been recommended, both research in 
physics education and in official documents that indicale the current structure of the 
high school curriculum. Among the suggestions of teaching materials that allow the 
promotion of the students’ effective participation, the usane of computational we find  
resources. Although possible, the teacher is not always is able to produce these 
virtual objects of teaching and learning. This, however, doesn’t prevent the teacher 
from making use of these resources in their classes. Accordingly, in this monograph, 
computational simulations are taken as a focus of study, with the objective of 
presenting a didactic suggestion that supports in this type of resource. So, from on 
recommendations resulting from bibliographic survey, it was done made an analysis 
of computational simulations available on the Internet. This step allowed the 
confirmation of the quality of the material that the teacher has at its disposal. The 
energy theme has great importance not only for the study of physics, but also to 
various other areas of knowledge. Therefore, the mechanical energy was taken as a 
central element in the development of the didactic suggestion, whose main didactic 
resource is the Energy Park Simulator for the Skaters (PhET –
 University of Colorado). 
  
Keywords: Computational Resources. Physics teaching. Mechanical Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996) – LDBEN – ao reestruturar a organização educacional traçou um 

novo significado para o Ensino Médio. 

O Ensino Médio passou de etapa intermediária para etapa final da Educação 

Básica e, para tanto, foram estabelecidas como finalidades para esse nível de 

ensino, as seguintes: 

 
 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 
 

 

A fim de fomentar as discussões nos contextos educacionais e auxiliar os 

educadores na implementação das mudanças necessárias, o Ministério da 

Educação (MEC), nos anos seguintes à promulgação da LDBEN publicou diversos 

documentos, dentre os quais se destacam: Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (2000), PCN+ - Ensino Médio - Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002) e Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

No que se refere ao ensino de Física, muito do que é proposto nesses 

documentos coincide com resultados e recomendações consolidados em mais de 4 

décadas de pesquisa em Ensino de Física no Brasil. 
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Nesse sentido, é considerado como incabível um ensino que reduza a Física 

a um amontoado de fórmulas sem sentido para a compreensão da realidade vivida 

pelo aluno. Do ensino de Física na Educação Básica é esperado muito mais.  

Bezerra et al (2009, p.2), ao analisarem a evolução do ensino de Física, 

alertam que: 

 
 
os dias atuais exigem a formação de cidadãos críticos, capazes de 
questionar a realidade, de resolver problemas, utilizando para isso o 
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 
crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 
 

 
Para estes autores, o ensino de Física na Educação Básica só se justifica se 

puder contribuir para este fim. Para tanto, são exigidas mudanças relativas aos 

aspectos metodológicos adotados nas aulas, aos recursos didáticos e aos 

conteúdos. 

Dentre as diversas possibilidades voltadas para o alcance das metas e 

objetivos do Ensino Médio, optamos por aprofundar nosso conhecimento sobre as 

contribuições e limitações dos recursos computacionais em aulas de Física. 

Uma análise de material bibliográfico sobre o uso de recursos 

computacionais no contexto escolar e, mais especificamente em aulas de Física do 

Ensino Médio, cujo detalhamento será apresentado no Capítulo 2, nos permitiu 

perceber que a recomendação para o uso desses recursos vem acompanhada de 

alertas ao professor para seu bom aproveitamento nos processos de ensino e de 

aprendizagem. Em outras palavras, a inserção de recursos computacionais como 

material didático em aulas de Física não é suficiente para que ocorra a melhoria na 

qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem. 

Os Cursos de Licenciatura em Física, geralmente, não preparam o futuro 

professor para ser um produtor de recursos computacionais (simulações, animações, 

jogos etc) aplicados ao ensino. Contudo, não percebemos este fato como um 

impedimento à utilização desses recursos nas aulas de Física. Na Internet há um 

vasto acervo que possibilita a inserção dos recursos computacionais em aulas de 

Física do Ensino Médio. A nosso ver, cabe ao professor verificar a coerência 

científica e a adequação dos mesmos aos propósitos do seu planejamento de 

ensino. 

Nós nos enquadramos no grupo daqueles professores que não dominam os 
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conteúdos e as ferramentas necessárias para a criação de simulações 

computacionais. Entretanto, também pertencemos ao grupo daqueles que 

consideram viável o uso dos recursos computacionais disponíveis na Internet e 

acreditam nas contribuições dos mesmos para a melhoria da qualidade do ensino de 

Física no Nível Médio. 

Sendo assim, se configura como objetivo desta monografia a apresentação 

de uma sugestão didática para o ensino do tema Conservação da Energia Mecânica, 

alicerçada na exploração de simulações computacionais produzidas por outros 

autores. 

Para tanto, realizamos, na Internet, um levantamento sobre o material 

didático destinado ao estudo de conteúdos físicos e adequado ao Ensino Médio. 

Desse modo, no Capítulo 3, sem a pretensão de esgotarmos todo o acervo relativo 

aos recursos computacionais, apresentamos uma síntese das simulações 

computacionais que se apresentaram como bastante significativas para a melhoria 

da qualidade do ensino de Física. 

Para a elaboração da sugestão didático-metodológica, dentre os recursos 

computacionais que tivemos a oportunidade de analisar, optamos pela simulação 

“Parque Energético” da PhET – Interactive Simulations da Universidade do Colorado. 

A PhET oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos e, de acordo 

com a sua equipe: 

 
 

[...] oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, 
interativas e baseadas em pesquisa. [...] nossa abordagem com base em 
pesquisa incorpora descobertas de pesquisas prévias e nossos próprios 
testes, habilitam os alunos a fazer conexões entre os fenômenos da vida 
real e a ciência básica, aprofundando a sua compreensão e apreciação do 
mundo físico. [...] as simulações PhET animam o que é invisível ao olho 
através do uso de gráficos e controles intuitivos [...] A fim de incentivar ainda 
mais a exploração quantitativa, as simulações também oferecem 
instrumentos de medição, incluindo réguas, cronômetros, voltímetros e 
termômetros. À medida que o usuário manipula essas ferramentas 
interativas, as respostas são imediatamente animadas, assim ilustrando 
efetivamente as relações de causa e efeito, bem como várias 
representações relacionadas (movimento dos objetos, gráficos, leitura de 
números, etc). [...] Todas as simulações são fáceis de usar e incorporar na 
sala de aula. Elas são escritas em Java e Flash, e podem ser executadas 
usando um navegador web qualquer, desde que Flash e Java estejam 
instalados

1
. 

 
 

No capítulo 4 apresentamos a sugestão didático-metodológica para o estudo 

                                                 
1
 Texto retirado do portal PhET <http://phet.colorado.edu/pt_BR/>. 
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do tema Conservação da Energia Mecânica com o uso da simulação computacional 

“Parque Energético” que se configura como o principal resultado decorrente da 

elaboração desta monografia. 

Por fim, no Capítulo 5 são ressaltados os principais aspectos resultantes da 

elaboração desta monografia, dentre os quais se destaca a possibilidade de 

confirmar a nossa hipótese inicial de que recursos computacionais disponíveis na 

Internet, se bem selecionados pelo professor, podem se configurar como um 

excelente material didático para a melhoria do ensino de Física. 



13 

 

2 O USO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS EM AULAS DE FÍSICA 

 
 

No sentido de melhorar a educação brasileira, várias sugestões têm sido 

apresentadas, seja por meio de pesquisas acadêmicas ou por políticas 

governamentais. No que se refere à Física no Ensino Médio, os resultados das 

pesquisas educacionais acumulados nas últimas décadas indicam diversas 

possibilidades para que mudanças sejam implementadas no contexto da sala de 

aula. 

É perceptível que as diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) são balizadas pelos resultados das 

pesquisas em Ensino de Física/Educação em Ciências. Um exemplo que pode ser 

mencionado refere-se a um dos objetivos do ensino de Física, na escola média, 

amplamente propagado por essas pesquisas. Fazer com que o ensino de Física: 

 
 

contribua para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao 
indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, 
situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como 
parte da própria natureza em transformação (BRASIL - MEC, 2000, p.22). 
 
 

 Além disso, o ensino de Física visa possibilitar ao estudante do Ensino 

Médio “construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 

intervir e participar na realidade” (BRASIL - MEC, 2002, p.1). 

As mudanças nas ações educativas, geralmente, são acompanhadas de 

transformações ou inserção de novas tecnologias no contexto escolar. Ao 

surgimento de uma nova tecnologia, cresce a expectativa por sua utilização. Isso 

ocorreu com a televisão, o vídeo (VHS, digital), com os microcomputadores e como 

não poderia deixar de acontecer, mais recentemente, com os computadores 

portáteis, os projetores multimídia e a Internet. 

São muitas as vantagens da utilização dos recursos computacionais no 

ensino de Física. Além de substituir o giz e retirar do professor o papel centralizador 

da aprendizagem, por muitas vezes, possibilitam o tratamento de fenômenos físicos 

com base em modelos que estão fora da concepção comum do aluno. Nessa 

situação o uso dos recursos computacionais poderia servir para estimular os 

estudantes, já que o nível de abstração dos modelos “faz com que os estudantes se 
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sintam entediados ou cheguem mesmo a odiarem o estudo da Física” (SOEGENG2 

1998; TRAMPUS e VELENJE3, 1996 apud MEDEIROS e MEDEIROS, 2002, p. 3). 

É perceptível que um dos fatores que pode e deve estar contribuindo de 

forma direta entre o entendimento do aluno sobre o tema abordado e a situação 

exposta pelo professor refere-se aos ruídos na comunicação aluno-professor, tais 

como: a abstração dos modelos físicos, a falta de interesse do aluno e, acima de 

tudo, a falta de conexão entre a Física ensinada na sala de aula, com a Física do 

cotidiano. Sobre este aspecto, Fiolhais e Trindade (2003, p.259 - 260), além de 

citarem a baixa capacidade de abstração dos alunos, que não conseguem conceber 

os modelos apresentados, são categóricos ao afirmarem que:  “Entre as razões do 

insucesso na aprendizagem em Física são apontados métodos de ensino 

desajustados das teorias de aprendizagem mais recentes assim como falta de meios 

pedagógicos modernos”. 

Apoiando-se em uma ciência abstrata (Matemática), muitos professores, 

buscam explicar a Física pela Física, visando apenas resoluções de problemas e 

acabam não refletindo sobre o que o aluno pode aprender ou até mesmo, tem a 

ganhar com aquele conhecimento científico, não se preocupando com a construção 

do conhecimento daquele aluno, tornando-os passivos no seu processo de 

aprendizagem.  

Desta maneira, os recursos computacionais surgem como uma das 

alternativas que podem minimizar os ruídos na comunicação aluno-professor e 

fomentar a interação aluno-aluno, já que, na perspectiva de Vygotsky, as interações 

sociais “são indispensáveis ao desenvolvimento cognitivo” (MOREIRA4, 1999 apud 

HECLER, SARAIVA E OLIVEIRA FILHO, 2007, p. 271). 

Para Papert5 (1980 apud FIOLHAIS; TRINDADE, 2003, p.261) deverão ser 

disponibilizadas aos alunos “ferramentas que viabilizem a exploração dos nutrientes 

cognitivos, ou seja, os elementos que compõem o conhecimento”.  

Esse autor ressalta ainda que se tornou consensual que é “a partir dos 

                                                 

2
 SOEGENG, R. Simple simulation in physics education. Proceedings from the 4

th
 Australian 

Computers in Physics Education Conference. Freemantle. 27 set -2 oct 1998. 
3 TRAMPUS, M.; VELENJE, G.. Let computers compute – Mathcad and word in secondary school 

physics. Proceedings of the GIREP – ICPE – ICTP. International Conference: New Ways of Teaching 
Physics. Ljubjana, Slovenia, 21-27 ago 1996. 

4
 MOREIRA, Marco Antonio. Teoria de aprendizagens. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 

1999. 
5
 PAPERT, S. Mindstorms - Children, Computers, and Powerful Ideas, Basic Books, New York (1980). 
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contributos da psicologia do desenvolvimento e da psicologia da aprendizagem que 

é preciso partir para um entendimento com o computador tornando-o um parceiro 

que providencia oportunidades de aprendizagem” (p.261). Além disso, no contexto 

da sala de aula, os recursos computacionais podem ser utilizados como facilitadores 

para representação de fenômenos físicos de forma mais ilustrativa e agradável. 

No Ensino Fundamental, o aluno desenvolve a “descrição, classificação ou 

explicação causal imediata” (BRASIL – MEC, 2002, p.5). O ensino de ciências no 

Nível Médio tem como objetivo, complementar as competências desenvolvidas nas 

primeiras etapas do aprendizado do estudante. Logo, “observar, experimentar e 

investigar o mundo” (BRASIL – MEC, 2002, p.5) são vivências cruciais para que se 

forme um cidadão crítico e atuante.  

Concordamos com Lawson e McDermott6 (1987 apud FIOLHIAIS, 

TRINDADE, 2003, p.260) ao considerarmos como aceitáveis as possíveis falhas no 

processo de construção do conhecimento do aluno, caso conceitos complexos de 

visualização e concepção difíceis tenham na forma verbal ou textual, a sua 

apresentação.  

Desta forma, o ensino de Física tem, nos seus modelos, um grande 

potencial para auxiliar o aluno no desenvolvimento de capacidades que o levem a 

abstrair a partir de seus modelos explicativos, capacidade indispensável ao 

pensamento científico e à vida (BRASIL – MEC, 2002, p.5).   

Acrescidos a estes aspectos, os recursos computacionais podem servir de 

incentivo, ou seja, um meio de inserir o aluno e acioná-lo como peça fundamental do 

seu processo de aprendizagem. Assim, ele poderá adotar a postura de agente 

participativo no processo de aprendizagem, com liberdade para se basear no seu 

conhecimento prévio, sua experiência de vida e sua individualidade. 

É importante ressaltar que, em determinadas situações, os recursos 

computacionais podem substituir as atividades em laboratório. Muitas instituições de 

ensino não dispõem de laboratórios didáticos para o ensino de Física ou o próprio 

experimento pode trazer riscos aos alunos. Desta maneira, fica mais fácil e prático 

inserir o aluno no contexto experimental, mantendo-o seguro, recorrendo-se aos 

recursos computacionais. 

Hecler, Saraiva e Oliveira Filho (2007, p.267), alertam que “a utilização de 

                                                 
6
 LAWSON, R., MCDERMOTT, L. American Journal of Physics 55, 811, 1987. 
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informática na educação, é vista como um novo processo educativo”, no qual o aluno 

está livre para utilizá-lo ao seu tempo, tendo acesso direto a discussões, pesquisas e 

ferramentas disponíveis na Internet. Além do mais, atualmente, é comum que 

qualquer pessoa tenha acesso ao computador e à Internet. Este acesso se dá 

através de computadores nas suas próprias residências ou através de Lan Houses, 

que são vista como um meio fundamental de inclusão digital, principalmente, nas 

periferias das grandes cidades (WAGNER, 2010, s/p.).  

Então, o acesso aos recursos computacionais, tem ocorrido cada vez mais 

cedo, durando cada vez mais tempo, culminando com uma maior familiaridade do 

aluno com o computador e suas ferramentas. Assim sendo, este novo processo 

educativo, cuja principal ferramenta é o computador, possibilita no que diz respeito à 

aprendizagem dos conteúdos escolares de Física, a repetição, pelo aluno, da 

visualização quantas vezes se fizer necessária de um mesmo fenômeno e a 

simulação de diferentes situações. 

O aprendizado ideal, tendo como ferramenta o computador, poderá ser 

alcançado em um ambiente onde haja uma intensa interação entre aluno-professor, 

no qual a aprendizagem do aluno se dê de forma colaborativa, onde aluno e 

professor cumpram seus devidos papéis no processo de aprendizagem: o aluno 

assumindo um papel ativo e o professor um papel de mediador da construção do 

conhecimento. Nesse sentido, a interação aluno-professor culminará em uma 

aprendizagem colaborativa, resultando na construção do conhecimento pelo aluno. 

Para tanto, é necessária por parte do professor uma atenção entre o conteúdo que 

está sendo apresentado e o conhecimento que o aluno está construindo. Assim, um 

ambiente que proporciona práticas educativas pautadas na colaboração torna-se 

ideal para o processo de aprendizagem mediada por um computador. Fiolhais e 

Trindade (2003, p. 262) chamam atenção para o seguinte fato:  

 
 

se o papel do computador não for contribuir para um ensino mais adequado 
a cada aluno (tendo em conta as diferenças entre os processos e ritmos de 
aprendizagem individuais, a adequação dos conteúdos às diversas 
capacidades pessoais, a necessidade de apetrechar os jovens com 
ferramentas que desenvolvam as suas capacidades cognitivas, etc.), 
depressa caímos num mero prolongamento do ensino tradicional.  
 
  

Segundo Stahl7 (1991 apud Oliveira; Porrozzi, 2009, p. 53), “o uso dos 

                                                 
7 STAHL, Marimar M.. Ambientes de ensino-aprendizagem computadorizados: da sala de aula 
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computadores está obrigando a repensar como se realiza a aquisição do 

conhecimento e a tratar o processo ensino-aprendizagem numa abordagem 

construtiva, na qual os alunos criam, exploram e integram conhecimento”. Este 

contato fortalecerá sua capacidade futura de pensar, executar e resolver problemas 

de caráter tecnológico, em sua vida profissional. 

Entretanto, há riscos na utilização dos recursos computacionais e o 

professor é peça fundamental ao utilizá-los como material didático, já que como 

mediador no processo de aprendizagem, deve ter a consciência de que o alcance da 

aprendizagem está, imprescindivelmente, condicionado à reflexão prévia sobre os 

objetivos e a forma de utilização junto aos alunos. 

O fato de não se ter clara estas duas condições – objetivos e forma – pode 

fadar a utilização destes recursos ao fracasso. Ao invés de se configurarem como 

uma alternativa, os recursos computacionais podem se tornar apenas um substituto 

ao quadro, mantendo os modelos físicos, como se fossem algo fechado, não 

estando sujeito a críticas e aperfeiçoamentos.  

Ressaltamos que já é sabido que as novas tecnologias, dentre as quais os 

recursos computacionais, “são ineficazes se utilizadas como instrumento único ou 

mais importante do processo educativo” (REZENDE8, 2002 apud OLIVEIRA, 

POROZZI, 2009, p.52), o que ratifica a importância do professor neste processo de 

aprendizagem. 

Para que haja sucesso e mobilização entorno da utilização deste recurso 

didático, Ferreira9 (1998 apud Oliveira, Porozzi, 2009, p.52) destaca que: 

 
 
“os professores devem ser encorajados e motivados a usarem novas 
tecnologias de educação em seu plano didático, o que vem de encontro a 
Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que também estimula o uso de novas 
tecnologias na educação e no ensino”. 
 

  
A inserção de ferramentas tecnológicas no ambiente escolar, além de 

favorecer um maior contato dos alunos com esses recursos em prol da 

aprendizagem, poderá contribuir para a formação de cidadãos aptos a utilização de 

                                                                                                                                                         
convencional ao mundo da fantasia. Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, 1991. 
8
 REZENDE, Flavia. As novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva construtivista. 

Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n.1, p. 1-18, 2000. Disponível em: 
<http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewFile/13/45>. Acesso em: 22 maio 
2012. 
9
 FERREIRA, Vitor F. As tecnologias interativas no ensino. Química Nova V.21, n. 6, p. 780-786. 1998. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/qn/v21n6/2913.pdf. Acesso em: 29 outubro 2012. 
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novos recursos ligados ao desenvolvimento tecnológico. A nosso ver, esta 

consequência poderá contribuir para o crescimento do país, já que em termos de 

familiaridade com os avanços tecnológicos a população brasileira estaria mais bem 

preparada.  

Na utilização dos recursos computacionais no processo de ensino é 

importante o cuidado com a linguagem dos softwares. Estes, em sua maioria, 

desenvolvidos fora do país, trazem uma linguagem que não está no cotidiano do 

aluno. Hecler, Saraiva e Oliveira Filho (2007, p. 270), chamam atenção para a 

importância de um dicionário com a tradução das palavras de língua estrangeira e da 

elaboração criteriosa de um roteiro para a utilização dos recursos computacionais. 

Esses autores alertam que a falta destes cuidados, “pode levar a uma aprendizagem 

puramente mecânica, em oposição à desejada aprendizagem significativa”. 

Em relação ao uso de recursos computacionais no ensino de Física, de 

acordo com estudos realizados por Elias et al (2009, s/p), há a predominância na 

utilização de simuladores. E com estes, é necessário, tanto o cuidado com seus 

resultados quanto o que o aluno pode ser levado a pensar com as simulações. 

Autores, dentre os quais Vrankar10 (1996 apud Medeiros; Medeiros, 2002, 

s/p), advertem que em alguns casos foram identificados erros na criação dos 

softwares e nos resultados obtidos com as simulações. Esses erros, aliados a 

possível falta de conhecimento profundo em Física por parte de seus criadores, 

podem conduzir os estudantes “a pensarem de modo incorreto e, 

consequentemente, a não compreenderem a natureza” (VRANKAR, 1996 apud 

Medeiros; Medeiros, 2002, s/p) ou terem uma visão incorreta da realidade. Desse 

modo, é importante que o professor tenha um olhar crítico sobre as limitações das 

simulações, evitando que tais situações venham a ocorrer, prejudicando o processo 

de aprendizagem dos estudantes.   

Na realidade atual, o computador tornou-se indispensável no cotidiano. 

Porém, a sua utilização no contexto escolar e, principalmente, nas aulas de Física do 

Ensino Médio ainda é pouco explorada, apesar de o professor ter consciência de 

que esta ferramenta pode auxiliar o aluno a não mais vê-lo como o dono do 

conhecimento, o detentor da informação e permitindo-lhe tomar posse da posição 

que lhe é devida no processo de aprendizagem do aluno. 

                                                 
10

  VRANKAR, L. Computer games and physics. Proceedings of the GIREP – ICPE – ICTP. 
International Conference: New Ways of Teaching Physics. Ljubjana, Slovenia, 21-27 ago 1996. 
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Dentre as justificativas para pouca exploração dos recursos computacionais 

no contexto escolar, se encontram a falta de verba para a aquisição dos 

computadores e demais acessórios e o despreparo dos professores, particularmente 

no que diz respeito à conciliação entre o uso dos recursos computacionais e o 

incentivo ao aluno no desenvolvimento de postura ativa na construção do seu 

aprendizado. 

Vale salientar que em documentos oficiais do governo brasileiro há uma 

clara proposta no sentido da utilização dos recursos computacionais para o ensino 

de ciências. O documento Ensino Médio Inovador (Brasil – MEC, 2009, p. 20), por 

exemplo, explicita, dentre os indicativos que apresenta para uma nova organização 

curricular, a necessidade do uso de “novas mídias e tecnologias educacionais, como 

processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem”.  Já as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, ao se referirem aos materiais didáticos, são 

enfáticas ao afirmarem que o “uso adequado dos produtos das novas tecnologias é 

imprescindível, quando se pensa num ensino de qualidade e eficiente para todos” 

(BRASIL – MEC, 2006, p.57). 

É importante que se tenha sempre em mente que a inserção do computador 

e seus recursos em sala de aula deve ocorrer como auxílio ao aluno na construção 

do seu conhecimento de maneira divertida e interativa, visando utilizar a 

familiaridade do aluno com as máquinas a seu favor, possibilitando e diversificando  

sua aplicação no processo ensino-aprendizagem, tendo o professor, o papel de 

mediador na interação entre o saber que o aluno trás consigo, com o saber que esta 

sendo apresentado, com a linguagem científica própria (OLIVEIRA, POROZZI, 2009, 

p.54). 
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3 INTERNET: SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS AO ALCANCE 

DO PROFESSOR 

 

A partir dos termos recursos computacionais, simuladores, simulações, 

animações e jogos, levantamos na Internet (sites de buscas) ferramentas de 

ensino, com o uso da informática, disponíveis aos professores para uso em 

aulas de Física do Ensino Médio. 

Esse levantamento possibilitou a localização de sites específicos de 

simulações e animações, dentre os quais se destacam: PhET – Universidade 

do Colorado e Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Ensino de 

Física e Ciências – UFRJ. 

Com o intuito de melhor compreender o potencial desses recursos 

enquanto instrumentos de ensino, dentre os encontrados, selecionamos e 

analisamos 10 simulações.   

Adotamos como critérios para a análise e caracterização das 

simulações: facilidade de compreensão no uso da simulação, visualização do 

fenômeno, compreensão do tema abordado. 

A seguir, apresentamos, no Quadro 1, o resultado decorrente dessa 

análise: 

 

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

MECÂNICA 

Tema Endereço eletrônico 

Massas e molas http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_pt_BR.html 

Caracterização: Facilmente utilizável no Ensino Médio. Este simulador trata de forma simples a 
Física das oscilações. Na representação do fenômeno das oscilações, gráficos demonstram a 
conservação da energia e seu balanço energético, através de barras disponíveis ao lado do arranjo 
experimental. Além disso, permite que o aluno associe a relação entre a força que a mola faz no 
objeto, com a sua espessura – que está diretamente associada ao valor da força necessária para 
uma compressão da mola (constante elástica) – e o período de oscilação de uma mola com 
diferentes constantes elásticas. Destacamos como aspecto positivo deste simulador, o fato de poder 
extrapolar a experiência a outras condições planetárias. Variando a gravidade local, o aluno também 
consegue perceber como a gravidade influência na oscilação de um objeto na vertical.  
 

A Rampa  http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/the-ramp 
 

Caracterização: Neste simulador, o aluno consegue identificar facilmente as forças que são 
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exercidas num objeto em um plano inclinado, além de suas variações, de acordo com a inclinação 
da rampa. Também de fácil compreensão, pode ser utilizado na sala de aula do Ensino Médio. 
Apresenta um elemento desafiador – percepção sobre a mudança na força de atrito conforme as 
condições estáticas e cinéticas –. Fácil de operar, essa simulação apresenta a plotagem automática 
dos gráficos: energia x tempo; trabalho x tempo; forças que atuam sobre o objeto com o passar do 
tempo. A nosso ver, o aspecto negativo é o excesso de informações na área do simulador que pode 
dificultar a sua compreensão.   
 

Forças e 

Movimentos 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion 
 

Caracterização: Este simulador pode ser implementado em sala de aula, visto que muitas das 
situações que o professor tenta representar no quadro são descritos de forma fácil e interativa. O 
aspecto positivo é o destaque para o módulo dos vetores forças de atrito cinético e estático, quanto 
ao tamanho de um em relação ao outro. 

 

Forças em uma 

dimensão 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-1d 

Caracterização: De fácil entendimento pelo aluno, este simulador permite a observação sobre os 
efeitos da força em termos da posição, da aceleração e da velocidade. Válido como recurso de 
ensino em aulas do Ensino Médio, apesar de não ter um forte caráter investigativo, pois não oferece 
um alto teor de desafio ao aluno. Porém, permite a observação sobre os efeitos da aplicação de uma 
força, possibilitando ao aluno a construção de sua própria explicação para as situações observadas. 
 

Parque 

energético 

 http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 
 

Caracterização: Neste simulador, há a possibilidade de se verificar a conservação da energia 
mecânica, também sendo possível a análise do movimento e da energia, nos casos onde exista o 
atrito, que são os casos que os alunos têm mais contato. De fácil compreensão, utiliza ferramentas 
que facilitam a visualização gráfica relativa à energia e a velocidade do skatista. Neste simulador, 
através da ferramenta Track Playground, o usuário pode construir a pista com o formato que desejar. 
Com estas características, consideramos o simulador de fácil entendimento, com bons elementos 
desafiadores para o aluno e perfeitamente utilizável em sala de aula. 

 

MECÂNICA DOS FLUIDOS 

Flutuabilidade http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_pt_BR.html 

Caracterização: O fenômeno da flutuabilidade envolve alguns fatores importantes, que determinam 
se o objeto flutua ou afunda. Estes fatores e suas consequências são facilmente visualizados neste 
simulador. Numa linguagem simples e facilmente aplicável nas turmas de Ensino Médio, o aluno 
pode simular várias possibilidades, mudando o material, mudando o fluido, verificando seu peso 
dentro e fora do fluido, observando o volume deslocado com a inserção do objeto no fluido, dentre 
outras possibilidades.  

 

Balões e Empuxo http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/balloons-and-buoyancy 
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Caracterização: Neste simulador, o aluno é levado a pensar e visualizar o modelo aceito para o 
movimento aleatório das partículas confinadas em um determinado ambiente, verificando a relação 
entre a pressão, o volume e a temperatura, considerando a quantidade de moléculas existentes 
dentro do ambiente de estudo. Há a possibilidade de simular várias transformações gasosas, 
mantendo um dos parâmetros (volume, temperatura e pressão) constante. Por se tratar de um 
modelo complexo de ser reproduzido em laboratório, a sua utilização pode ser aproveitada em sala 
de aula desde que sejam tomados alguns cuidados a fim de facilitar a compreensão sobre o uso do 
simulador. 
 

ELETRICIDADE 

Lei de Ohm http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_pt_BR.html 

Caracterização: Através deste simulador, podemos verificar a relação presente na 1ª Lei de Ohm 
entre o potencial elétrico, a resistência e a corrente que percorre um circuito. Também utilizável com 
facilidade com os alunos do Ensino Médio, porém, a nosso ver, não apresenta um caráter desafiador 
para o aluno e se assemelha a uma ilustração da referida Lei.  

 

FENÔMENOS LUMINOSOS 

Visão de Cor http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/color-vision 

Caracterização: Trata-se de um simulador para verificar, quais as cores que vemos quando a luz 
incide diretamente e quando passa por um filtro de cor. Este filtro é ajustável no que se refere à cor. 
Também é possível realizar a combinações de cores com diferentes tonalidades das cores vermelha, 
azul e verde e verificar qual a cor que nosso cérebro identifica. Esta experiência é difícil de ser 
realizada em sala de aula, uma vez que é bastante trabalhoso conseguir tais variações de cores. 
Assim, essa simulação em sala de aula, além de ser perfeitamente adaptável ao ambiente escolar, 
supri a falta de experimento, apresentando boas situações questionadoras ao aluno. 

 

FENÔMENOS TÉRMICOS 

Calorimetria 1 http://omnis.if.ufrj.br/~marta/aplicativos/limc_term_calorimetria_01.swf 

 

Caracterização: Neste simulador, é possível verificar graficamente, o aumento da temperatura de 
uma determinada substância (água ou etanol) x tempo de observação. Para tal, o simulador permite 
mudar: a potência do forno que aquece a substância, a massa da substância e a temperatura inicial. 
Este recurso computacional não demonstra claramente a dilatação da substância conforme o 
aumento de temperatura. O ponto positivo e destacável deste simulador é a possibilidade de 
visualização do gráfico temperatura x tempo. 

 

Quadro 1: Síntese da análise das simulações computacionais selecionadas a partir de 
levantamento em sites de busca na Internet. 

 

A análise dessas simulações computacionais nos permitiu confirmar o 

quanto às aulas de Física poderão ser enriquecidas, com o uso das simulações 

computacionais, mesmo por aqueles professores que não dominam os 

conteúdos e ferramentas necessárias a sua criação.  

Como já mencionado no Capítulo anterior, há limites no uso dos 

recursos computacionais e, desse modo, análise do material disponível na 

http://omnis.if.ufrj.br/~marta/aplicativos/limc_term_calorimetria_01.swf
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Internet, também nos possibilitou ratificar a percepção de outros autores sobre 

a importância do professor na seleção e proposição de uso das simulações 

junto aos alunos nos processos de ensino e de aprendizagem.  Além da clareza 

nos objetivos e formas de utilização das simulações computacionais, o 

professor deve avaliar o modo como o conteúdo é veiculado, a fim de evitar 

consequências indesejáveis na aprendizagem do conteúdo.  

O levantamento e análise das simulações computacionais também 

serviram para identificar a simulação “Parque Energético” como adequada aos 

propósitos desta monografia – apresentar uma sugestão didática para 

abordagem do tema Conservação da Energia Mecânica, com o uso de 

recursos computacionais disponíveis na Internet.  
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4 PROPOSTA DE ENSINO PARA O TEMA CONSERVAÇÃO DA 
ENERGIA MECÂNICA: A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL COMO 
ELEMENTO DINAMIZADOR  
 
 

A escolha do tema Conservação da Energia Mecânica se baseou em 

algumas características, tais como: a facilidade da apresentação das ideias 

correlacionadas às vivências cotidianas dos alunos; possibilidade de enfoque 

interdisciplinar, tomando por base as diversas formas de energias existentes; 

dificuldade de realização de atividades experimentais no contexto da sala de aula, 

particularmente no que se refere a conservação da energia mecânica.  

Assim, na elaboração da sugestão didática, o simulador Parque Energético 

para Skatistas 11 (Anexo 7.1) foi tomado como recurso pedagógico.  

As principais características desse simulador já foram apresentadas no 

capítulo anterior, contudo, vale ressaltar que, por enfocar uma pista de skate, 

apresenta uma contextualização natural para os jovens estudantes, o que a nosso 

ver facilita, como ponto de partida na construção do conhecimento, a exploração de 

divergências entre o que os alunos pensam e o modelo científico, que é o que 

sabemos até hoje sobre este tema. 

Para a realização desta sugestão didática pressupomos que, em aulas 

anteriores, os alunos já tenham estudado os conteúdos relativos à energia cinética 

(Ec), como suas caracteristiscas e a que se relaciona, e energia potencial 

gravitacional (Ep) como suas caracteristiscas e a que se relaciona. Além disso, para 

a implementação da mesma junto aos alunos recomendamos a destinação de 2 

aulas de 50 min.  

Como etapa inicial, sugerimos um reconhecimento, por parte do professor, 

sobre o(s) significado(s) que os alunos atribuem a palavra “Energia” e quais são os 

tipos de energia que eles conhecem. Para tanto, são propostas as seguintes 

perguntas: 

- Qual o significado da palavra energia para vocês? 

- Quando se fala em Energia, no que vocês pensam? 

- Para que serve a Energia? 

                                                 
11

 As figuras relativas ao simulador Parque dos skatistas foram obtidas no site: 
<http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics>. 
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Algumas respostas poderão surgir, tal como: a Energia é algo que provem 

da alma, ou ainda, que a Energia é a luz que temos em casa, ou ainda, algo que 

temos para gastar e etc. 

Após a identificação do que os alunos pensam e entendem por Energia, 

sugerimos situá-los no tema energia mecânica com a apresentação do simulador 

Parque Energético para Skatistas, cuja página inicial do simulador está ilustrada na 

Figura 1. Nesse momento consideramos importante que os alunos conheçam os 

principais recursos do simulador, que são eles: possibilidade de mudanças no 

formato da pista; escolha da posição inicial do skatista; movimento na pista com e 

sem atrito; mudança na massa do skatista etc. 

 

 

Figura 1: Página inicial do simulador Parque Energético dos Skatista. 

 

Em seguida, com o uso do simulador, sugerimos que coloquemos o skatista 

em uma posição inicial no alto da pista (velocidade = 0) e deixemos que o 

movimento ocorra. Assim, poderemos explorar que, no ponto mais baixo da pista, a 

velocidade é máxima. Podemos fazê-lo, escolhendo um formato simples para a 

pista. Para facilitar a visualização, sugerimos o uso da opção “Mostrar grade”, que se 

encontra ao lado do simulador, conforme Figura 2. 
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Figura 2: Skatista no topo da pista, com a opção “mostrar grade” ativada. 

 

Sem a ativação do recurso “Pista com atrito”, os alunos poderão perceber 

que o skatista ficará num movimento de subida e descida, de modo que sua 

velocidade aumenta até o ponto mais baixo da pista, fazendo com que ele atinja no 

lado oposto uma altura igual a que foi abandonado. O professor pode repetir o 

procedimento, abandonado o skatista de diferentes alturas. Nesse momento, o 

professor poderá construir um caminho, através do qual, os leve a relacionar o 

movimento do skatista com os conceitos de Energia Potencial Gravitacional (Ep) e de 

Energia Cinética (Ec), questionando-os sobre a relação entre a altura inicial do 

skatista e a velocidade máxima que ele alcança por meio da pergunta: Vocês 

percebem alguma mudança no movimento do skatista quanto a altura e a velocidade 

do skatista? 

Após os alunos terem entendido a relação entre as formas de Energia 

Potencial Gravitacional e Energia Cinética, o professor pode recorrer a mais um 

recurso do simulador – a opção “Gráficos de energia” - que possibilita, através da 

visualização de gráficos em barra, a como acontece esta troca de Energias. Nas 

Figuras 3a e 3b ilustramos, respectivamente, as situações de Ep e Ec máximas.  
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Figura 3a: Skatista na posição inicial do movimento (v=o): máximo de energia potencial e cinética 
nula. 

 

 

Figura 3a: Skatista na posição mais baixa da pista (altura=0): máximo de energia cinética e potencial 
nula. 

 

 Dentre as competências e habilidades que os alunos devem desenvolver no 

Ensino Médio, uma delas refere-se à compreensão e domínio da linguagem 

matemática como meio para expressar grandezas e modelos físicos. O simulador 

“Parque Energético dos Skatistas” apresenta a visualização que pode auxiliar os 

alunos a construção e a compreensão de modelos matemáticos que expressem a 

conservação da Energia Mecânica (E). 
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Assim, dando continuidade à sugestão didática, sugerimos que, antes da 

utilização dos recursos do simulador, os alunos sejam questionados sobre se há 

influência da massa do skatista na troca da altura pela velocidade máxima, 

alcançadano ponto mais baixo da pista, após seu abandono na parte superior da 

mesma. A fim de incrementar as discussões, torna-se relevante que os alunos 

apresentem justificativas para as suas respostas. 

O confronto das ideias e concepções dos alunos com o modelo científico 

pode ser feito com o uso do simulador. Basta que os procedimentos iniciais sejam 

repetidos com outros skatistas. Por exemplo: a atividade foi iniciada com um skatista 

de massa igual a 75 kg; nessa etapa pode ser escolhido, primeiramente, o cachorro-

skatista, cuja massa é 20 kg e, depois, o inseto-skatista (0,2 kg). 

Para auxiliar esta visualização, basta selecionar na parte direita do 

simulador, em “escolha do skatista” um de massa diferente do anterior e iniciar a 

simulação, como ilustrado na Figura 4.  

 
 

Figura 4: Seleção de um novo skatista (cachorro) com massa menor que o primeiro. 

 
 

Após a visualização e a comparação do movimento dos skatistas cachorro e 

inseto com o de massa (75 kg), os alunos poderão concluir, ou serem conduzidos a 

concluir, que para um mesmo formato de pista as massas dos skatistas não 

interferem nas alturas que eles alcançam. 

Nessa etapa o professor pode perguntar aos alunos sobre a interferência do 

formato da pista na altura alcançada pelos skatistas. Após as respostas dos alunos, 

o professor, com os recursos do simulador, pode criar pistas com diferentes 
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formatos, oportunizando aos alunos a visualização dos movimentos e alturas 

alcançadas pelos skatistas. Nas figuras 5a e 5b são mostrados instantes do 

movimento do cachorro-skatista. 

 

Figura 5a: Instante inicial do movimento do cachorro-skatista em uma nova pista. A altura em relação 

ao solo é  6m. 

 

 

Figura 5b: Instante final do movimento do cachorro-skatista em uma nova pista, no qual a altura 

alcançada em relação ao solo é  6m. 
 

Ao término desta etapa – mudanças na massa do skatista e no formato da 

pista - esperamos que os alunos concluam que a massa não interfere na troca da 

Energia Potencial Gravitacional por Energia Cinética em um sistema conservativo. 

Como etapa seguinte, sugerimos a exploração do simulador para a 

percepção dos alunos sobre a influência da gravidade no movimento dos skatistas. 

Contudo, consideramos importante que, antes da visualização do movimento, o 

professor explore as opiniões dos alunos, colocando, por exemplo, a seguinte 

questão. Suponham que a pista de skate, no seu primeiro formato, juntamente com o 

skatista fossem transportados para a Lua. Ocorreria(m) mudança(s) em seu 
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movimento? 

Poderá ocorrer que algum aluno tenha a idéia que, como a Lua está no 

espaço, não produza uma gravidade, levando o skatista a ficar parado, por exemplo. 

As respostas e as suposições dos alunos poderão ser verificadas com o uso 

do simulador. Para tanto, basta a utilização do recurso “Localização” do simulador 

com a seleção, por exemplo, da Lua, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6: Recurso do simulador para a mudança no local da pista de skate. 

 

Para melhor aproveitamento do simulador, os procedimentos anteriores 

podem ser repetidos para as localizações Lua e Júpiter. A cada mudança de 

localidade, o movimento na Terra, sob as mesmas condições, deve ser repetido para 

que os alunos possam fazer uma melhor comparação. 

Esperamos que os alunos concluam que, independente da localização 

(Terra, Lua e Júpiter), o skatista realizará um movimento de sobe e desce, atingindo 

uma altura máxima que será sempre igual à altura inicial em que foi abandonado. 

Em termos de mudança, acreditamos, ainda, que os alunos irão perceber que a 

gravidade do astro altera a “rapidez” do movimento do skatista. A partir destas 

constatações o professor pode instigá-los na busca de relações matemáticas que as 

expliquem. Em outras palavras, o professor deve auxiliá-los na construção do 

modelo matemático relativo à conservação da Energia Mecânica (E). 

Em síntese, denominando as energias cinéticas inicial e final, 

respectivamente de Eci e Ecf e as potenciais gravitacionais de Epi e Epf, as seguintes 

equações devem ser construídas: 

E = Eci + Epi   em todos os instantes do movimento. (Equação 1) 
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Denominando a massa do skatista, a velocidade e a altura de m, v e h, 

respectivamente, a Equação 1 para o instante inicial  pode ser reescrita como: 

 

Ei = ½ mvi
2 + mghi      (Equação 2) 

 

Da mesma forma, a Equação 1, no ponto de altura mínima em um instante 

posterior, pode ser reescrita como:  

                             

Ef = ½ mvf
2 + mghf       (Equação 3), onde m e g são, respectivamente, a 

massa do skatista e a aceleração da gravidade. 

As observações decorrentes dos “gráficos em barras” oferecidos pelo 

simulador ilustram que durante o movimento do skatista, a energia total (Energia 

Mecânica) se mantém constante, logo: Ei = Ef. 

Desse modo, das Equações 2 e 3:  mghi =    ½ mvf 
2   vf =   2ghi    , como hi 

é o valor máximo da altura, no ponto mais baixo da trajetória a velocidade é máxima; 

essa equação também esclarece as mudanças na “rapidez” do movimento do 

skatista quando comparamos o movimento na Terra com o movimento na Lua, já que 

a mudança da velocidade depende da aceleração da gravidade. 

Ao atingir o ponto de altura máxima a velocidade do skatista também é nula, 

desse modo, 

                                       mghi = mghf     ou  hi = hf 

 

Sabemos que uma das formas de mudar a energia total do sistema (no 

nosso caso, a Energia Mecânica – E) é fornecer mais energia para o sistema ou 

retirar através da realização de trabalho. Podemos definir trabalho, como uma 

energia que está associada a aplicação de uma força externa ao sistema (no nosso 

caso, osistema é constituido pelo conjunto skatista, skate e pista), combinada ao 

deslocamento do objeto durante a aplicação desta força. Assim, no caso em que a 

energia total de um sistema é aumentada, dizemos que a força realiza um trabalho 

positivo. Contrariamente, se a energia total de um sistema for reduzida, dizemos que 

a força realizou um trabalho negativo. Podemos associar o trabalho ao calor e a 

energia que evidencia a mudança de temperatura do sistema, através da 1ª Lei da 

Termodinâmica. Desta maneira, quando há variação na energia mecânica, alguma 

força externa está realizando trabalho. 
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Pensando nisso, podemos simular um sistema real, já que, na prática, isolar 

totalmente um objeto de forças externas (ou seja, de forças que se oponham ao 

movimento) ao movimento é muito difícil. O simulador permite estudar os casos 

reais, através da seleção da opção “Pista com atrito” (Figura 7). 

 
 

Figura 7: Selecionando a opção “Pista com atrito”. 

 
Após clicar em “Pista com atrito”, surgirá a tela ilustrada na Figura 8. Nela, é 

disponibilizada a possibilidade de variar o coeficiente de atrito cinético, que está 

diretamente relacionado à intensidade da força de atrito. 

 
Figura 8: Recurso para variar o coeficiente de atrito. 

 

Sugerimos, então, que os alunos sejam questionados sobre o que acontece 
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com a energia mecânica do sistema. 

1. Ela se mantém a mesma ou muda? Se muda, por quê? Se não muda, o que está 

acontecendo com as energias cinética e potencial? E o que está acontecendo com 

essa diferença de energias?  

2. A energia mecânica se transforma em algo? 

Para finalizar a etapa de ensino, podemos utilizar a demonstração através 

dos gráficos para que eles possam tirar suas conclusões (Figura 9). 

 

Figura 9: Skatista descendo a pista, na qual há atrito. Surgimento da barra “Energia Térmica”. 

 
Para a verificação do nível de aprendizado dos alunos, sugerimos a 

utilização do simulador com outros formatos de pistas. Por exemplo, pode ser 

utilizada a pista no formato de looping, conforme representação na Figuras 10a e 

10b. Para a seleção, basta um click em “Pistas”, seguido pela opção “Looping”. 

 
 

Figura 10a: Seleção de pista no formato looping. 
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Figura 10b: Pista no formato looping. 

 

Como atividades para a avaliação da aprendizagem, sugerimos duas 
situações-problema. 

 
 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 1 
 

Observe a figura a seguir. 

 

 

O atrito da pista é desprezível e o skatista inicia seu movimento (v = 0) no 

ponto A e tomando o looping como circular de raio 3m, utilize as informações 

contidas na figura, responda: 

a) Qual o valor da altura máxima, em relação ao solo, que o skatista 

alcançará durante seu movimento? Justifique sua resposta. 

b) Qual será a velocidade do skatista no ponto de altura máxima? 



35 

 

c) Qual será a velocidade do skatista ao passar pela posição B? 

d) Existe alguma posição na trajetória do skatista em que a sua energia 

cinética é igual a sua energia potencial gravitacional? 

e) Há uma altura mínima para que o skatista, partindo do repouso, complete 

o looping? 

 

Utilize os recursos do simulador “Parque dos skatistas” para analisar suas 

respostas. 

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 2 
 

Observe a figura a seguir que ilustra o instante inicial do movimento de um 

skatista: 

 

 

1.Considerando o atrito entre a pista e o skatista desprezível, responda: 

  

a) Que altura o skatista atingirá antes de mudar seu sentido de 

deslocamento? Justifique. 

b) Qual será a velocidade do skatista no ponto de retorno? 

c) Quais serão as velocidades do skatista ao passar pelos pontos B e C? 

d) De qual altura ele deverá ser abandonado, para que repouse sobre o 
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ponto C? 

2. Para a nova situação ilustrada na figura abaixo, o skatista também inicia 

seu movimento (v = 0) na posição, porém, o atrito não é desprezível. 

 

 

a) Qual a energia mecânica do skatista no ponto A? 

b) Qual a energia mecânica do skatista no ponto B? 

c) Sabendo que B é um ponto de retorno, qual será o trabalho realizado pela 

força de atrito no percurso entre A e B? 

d) Existe uma relação entre o trabalho realizado pela força de atrito e a 

energia mecânica? Em caso afirmativo, qual? 
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5 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Após o levantamento e a leitura de material bibliográfico sobre a utilização 

de recursos computacionais como ferramenta didática para o ensino de Física na 

Educação Básica, pode ser apurada a viabilidade da sua utilização e as diversas 

possibilidades da sua exploração. 

Utilizar a familiaridade do aluno com o computador em seu favor, apresenta-

se como uma alternativa ao modelo tradicional de ensino, onde a fonte de 

aprendizagem está na oralidade do professor – detentor do conhecimento. 

Para que o computador no contexto escolar não se torne algo obsoleto e/ou 

mais um recurso de ensino cuja utilização não surtiu o efeito esperado, devemos 

atrelá-lo a um planejamento de ensino reflexivo, no qual são traçadas metas para a 

sua utilização. 

Temos consciência de que o levantamento realizado sobre as simulações 

computacionais disponíveis na Internet não esgotou o leque de possibilidades que 

esse meio de comunicação oferece. Entretanto, permitiu confirmar a qualidade das 

simulações computacionais, bem como, a viabilidade de seu uso no ensino de Física 

mesmo por aqueles professores que não possuem as competências necessárias 

para produzí-las. Para tanto, o professor ao propor as simulações computacionais 

com recurso de ensino deve estar ciente do potencial e limitações desse recurso, de 

modo que a sua exploração não se transforme na mera substituição do professor 

pelo computador, nem leve a construção e/ou confirmação de concepções errôneas 

pelos alunos. 

Ratificamos o nosso posicionamento de que as simulações computacionais se 

apresentam como mais um recurso de ensino, de maneira que a diversificação nos 

materiais didáticos aliada ao fazer docente ainda se apresenta como um fator 

importante na melhoria da qualidade do ensino. 

Nesse sentido, a escolha do tema energia mecânica permitiu ilustrar o uso de 

simulação computacional em situação didática que a realização de experimentos, 

por diferentes motivos, não seria uma tarefa simples. 

 Por fim, consideramos que esta monografia possa contribuir para que outros 

professores se sitam sensibilizados e desafiados a refletirem sobre a necessiade de 

mudanças nas práticas educativas com o  melhor aproveitamento dos recursos 
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tecnológicos disponíveis nas escolas, particularmente nas públicas.     
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7 ANEXO 

7.1 SIMULADOR PARQUE DOS SKATISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD-ROM com a gravação da simulação 


