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RESUMO

O uso de recursos tecnológicos para o desenvolvimento de atividades didáticas está sendo 
cada  vez  mais  frequente  no  cenário  acadêmico.  Assim,  o  computador  assume  papel  de 
destaque  para  promover  atividades  voltadas  para  o  desenvolvimento  de  aprendizagem 
significativa e começa a ser utilizado nos planos de aulas dos professores, nas atividades de 
laboratório  e  no  uso  de  simulações  em aula.  Partindo  do  princípio  da  utilização  desses 
recursos,  o  nosso  trabalho  monográfico  consiste  em propor  simuladores  computacionais 
como  ferramenta  instrucional  no  desenvolvimento  de  atividades  investigativas  com  a 
finalidade de se obter aprendizagem significativa de conteúdos básicos de Óptica nas aulas 
regulares do ensino médio. Para isso, buscamos nas linhas do referencial teórico da teoria da 
Aprendizagem Significativa  de  Ausubel  e  nas  propostas  de  Atividades  Investigativas  de 
Borges  a  elaboração  de  atividades  com  a  utilização  do  Simulador  PHET,  por  ter  uma 
linguagem de fácil acesso aos professores e alunos. Nessa linha foram desenvolvidas três 
atividades investigativas que mostram a utilização da modelagem computacional PHET em 
aulas sobre os conteúdos: Óptica Geométrica, Deflexão da Luz e Visão de Cor. Sugerimos o 
trabalho em pequenos grupos de alunos para responder perguntas-chave,  desenvolvidas a 
partir de uma situação problema, antes (pré-teste) e depois (pós-teste) de terem manipulado 
as simulações. Dessa forma, ao serem aplicadas as atividades, o professor poderá constatar a 
influência positiva das simulações na aprendizagem.

Palavras  Chave:  Simulações  Computacionais,  Ensino  de  Óptica,  Ensino  de  Ciências, 

Aprendizagem Significativa, Atividades Investigativas.



ABSTRACT

The use of technological resources to develop educational activities has become each time 
more frequent in academic setting. In this way, the computer plays an outstanding role to 
promote  activities  aimed  at  the  development  of  meaningful  learning  and  begins  to  be 
widespread  in  teachers'  lesson  plans,  lab  activities  and  the  use  of  simulations  in  the 
classroom. Assuming the use of these resources, our monographic work consists in proposing 
the use of computer simulations as instructional tool in developing investigative activities in 
order to achieve meaningful learning of basic Optics contents in regular high school classes. 
For this, we turn to the lines of the theoretical framework of Ausubel's Meaningful Learning 
theory and of Borges’ proposals for Investigative Activities using the simulator PHET, as it  
has an easily accessible language to teachers and students. In this line we developed three 
investigative activities that show the use of PHET computational modeling in classes about 
the contents: Geometrical Optics, Bending Light and Color Vision. We suggest the work in 
small student groups to answer Key Questions, elaborated from a problem situation, before 
(pre-test) and after (post-test) they had manipulated the simulations. Doing so, the teacher 
will be able to confirm the positive influence of the simulations in learning.

Keywords:  Computer  Simulations,  Optics  Teaching,  Science  Teaching,  Meaningful 

Learning, Investigative Activities.
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1. Introdução

No cenário do Ensino de Ciências, as práticas docentes e os métodos de ensino e 

aprendizagem tornam-se cada vez mais protagonistas de objeto de estudo e de citações de 

trabalhos em artigos, periódicos, monografias, dissertações e teses.

Essa importância do processo de ensino e aprendizagem fez com que se realizassem 

inúmeras pesquisas voltadas para esse determinado assunto; e com isso muitas práticas estão 

sendo  desenvolvidas  para  o  desenvolvimento  de  métodos  para  se  construir  e  ensinar 

conhecimento.

Uma  abordagem  que  se  tem  averiguado  como  um  método  para  atingir  a 

aprendizagem significativa  é  através  da utilização de  mídias,  hipermídias,  computadores, 

internet  e  ambientes  virtuais  como forma  de  propagação  de  atividades  que  fomentem o 

desenvolvimento de práticas educativas no processo de ensino.

A importância  do  uso  dos  computadores  em sala  de  aula  e  de  suas  tecnologias 

proporcionou  ao  professor  e  ao  aluno  um  enorme  leque  de  possibilidades  para  o 

desenvolvimento de atividades que propiciem a aprendizagem significativa sobre um tema 

abordado no ensino de Ciências, mais especificamente em Física.

Com ênfase  no  estudo  das  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação  (Tic's), 

Fernandes;  Ferreira;  Rodrigues  (2014)  apresentam  uma  pesquisa  de  quantos  trabalhos 

submetidos a periódicos e congressos que abordam a temática das Tic's e as suas ênfases no 

ensino durante o período de tempo de 1998 a 2012, sendo em 10 revistas internacionais, 

conforme resumido na Tabela 1.

Tabela 1. Análise de Artigos e subcategorias subcategorias das Tic's.  
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Percebece-se  que  o  número  de  artigos  voltados  para  essa  temática  é  bastante 

expressivo  e  que  o  uso  de  simuladores  computacionais  como  forma  de  adquirir 

aprendizagem significativa é o segundo maior número de produção de artigos voltados para 

essa área, apenas perdendo para o uso de hipermídias. 

Segundo  os  autores  citados,  os  principais  temas  evidenciados  na  pesquisa  sobre 

simulações no ensino de Ciências são os indicados na Tabela 2.

Tabela 2. Subcategorias e Temas abordados.

A partir da pesquisa de artigos relacionados às Tic's em periódicos e revistas voltadas 

para a área de ensino de Ciências, feita por Fernandes; Ferreira; Rodrigues (2014)  podemos 

perceber o quanto essa temática vem sendo discutida. E segundo eles: 

Os trabalhos pesquisados mostram um consenso sobre os seguintes resultados:
a  integração  das  TIC  no  ensino  de  ciências  tem  efeitos  positivos  quando  são 
levados  em consideração  aspectos  didáticos  e  metodológicos  e  a  mediação  do 
professor.
O uso das  TIC se caracteriza principalmente em processos ativos,  centrados no 
aluno e menos no professor. (p. 8) 

O uso das Tic's no contexto educacional  é material de proposições de ideias, artigos e 

trabalhos desenvolvidos na sua aplicabilidade no ensino de Ciências; com isso, percebemos o 

quão  importante  ele  se  faz  necessário  em uma  nova  perspectiva  de  ensino.  Porém não 

devemos  acreditar  que  a  simples  utilização desses  recursos  possibilitará  a  aprendizagem 

significativa. 

Como justificativa do uso das Tic's e suas relações  sobre o processo de ensino e
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 aprendizagem segundo Miquelin; Miquelin; Mancia; Sabchuk (2014):

Assim a problematização e estudo das TIC´s na relação ensino-aprendizagem não 
se justifica pela sua presença ou mero uso, justifica-se sim pelo seu potencial de  
auxílio criativo e pelo afastamento das relações de poder relacionadas pela ausência 
de domínio cognitivo sobre essas tecnologias. 
Nesta linha de pensamento a interação com tecnologias necessariamente cria
dinâmicas diferenciadas de ensino-aprendizagem e não apenas em seu mero uso
reforçam as velhas práticas em Ciências Naturais. Esse processo exige do professor 
uma  racionalidade  pedagógica  centrada  na  intensa  problematização  das 
ferramentas, do ambiente escolar e da sua própria prática educativa. (p. 4)

Conforme  esses  autores,  a  utilização  das  Tic's  deve  propiciar  uma  gama  de 

possibilidades em seu uso, desde que seja mediada pelo professor e acompanhada de práticas 

que proporcionem uma problematização das ferramentas pedagógicas.

No capítulo 2 abordaremos: o impacto cognitivo no aluno com a utilização das Tic´s; 

o processo para se adquirir a aprendizagem significativa, segundo as proposições de Ausubel 

(2000); exemplos de simulações no ensino de Ciências (Química, Física e Biologia); o que 

são atividades investigativas e sua relevância com o uso das Tic´s.

A metodologia  de  aplicação das  atividades  investigativas  com as  simulações  está 

apresentada no capítulo 3, dividido nos subitens: Problematização;  Pré-Teste; o Simulador 

PHET; Pós-Teste; e Avaliação.

Por  último,  nas  Considerações  finais  ressaltamos  a  facilidade  da  aplicação  do 

simulador PHET em atividades sobre Óptica Geométrica, Visão de Cor e Deflexão da Luz. 

Esperamos assim estar contribuindo para a diversificação do trabalho do professor de Física 

em sala de aula com recursos tão ricos para estimular a aprendizagem de Física através de 

um processo de ensino atualizado e contemporâneo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

Com os avanços tecnológicos, cada vez mais a sociedade está imersa num mundo 

onde a velocidade da informação e comunicação estão mais inseridos em suas práticas de 

relacionamento,  socialização e aprendizado;  com isso,  se faz necessário incluir  o  uso de 

mídias,  tecnologias,  computadores,  internet,  simuladores,  animações  e  ambientes  virtuais 

para a prática e desenvolvimento de atividades voltadas para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos.  Coll  e  Monero  (2010)  ressaltam a  utilização  das  Tic's  como  ferramentas  de 

aprendizagem nas aulas em que os alunos desempenham papel ativo em colaboração mútua:

A  incorporação  das  TIC's  aos  diferentes  âmbitos  da  atividade  humana,  e 
especialmente às atividades  laborais e formativas, vem contribuindo de maneira 
importante para reforçar essa tendência de projetar metodologias de trabalho e de 
ensino baseados na cooperação. Assim, por exemplo, trabalhar em redes com apoio 
das  TIC's  representa  uma  nova  maneira  de  se  entender  e  estabelecer  as 
competências  necessárias  para  cumprir  as  tarefas  e  realizar  as  atividades 
estabelecidas. (p. 29)

Dentro dessa temática e perspectiva, Vygotski (1991) propõe que o desenvolvimento 

cognitivo humano seja mediado pelo uso de ferramentas (materiais e simbólicas) que, em 

grande medida, fazem parte do nicho cultural em que a criança e o indivíduo operam.

O uso de ferramentas tecnológicas para a prática de atividades que potencializam a 

construção de conhecimento e aprendizado de conteúdos pelo aprendiz possibilita o avanço 

desses processos no indivíduo, além de ser uma poderosa forma prática e producente de 

construção  de  pensamento  e  cognição.  Aquele  autor  introduz  o  conceito  de  zona  de 

desenvolvimento  proximal  (ZDP)  para  expressar  tudo  que  um aluno  aprende  através  da 

colaboração de seus pares, ou de alguém mais experiente:

A simples exposição dos estudantes a novos materiais através de exposições orais 
não permite a orientação por adultos nem a colaboração de companheiros.  Para 
implementar  o  conceito  de  zona de  desenvolvimento  proximal  na  instrução,  os 
psicólogos  e  educadores  devem  colaborar  na  análise  dos  processos  internos 
("subterrâneos") de desenvolvimento que são estimulados ao longo do ensino e que 
são necessários para o aprendizado subseqüente. (VYGOTSKI, 1991, p. 93)

A utilização das Tic's como ferramentas que possibilitam a propagação e a capacidade 

de socialização e aprendizado entre indivíduos,  propicia  o desenvolvimento de
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 cognição  entre  os  mesmos  e  a  sociedade,  pois,  segundo  Nickerson  (2005,  p.  25),  “a 

tecnologia é produto da cognição e sua produção é um processo cíclico, que se autoperpetua. 

A cognição inventa tecnologia, a tecnologia inventada amplifica a habilidade da cognição 

para inventar tecnologia adicional, a qual amplifica assim, a cognição.”

Com a tecnologia podemos aumentar a capacidade e o alcance das potencialidades 

que as Tic's podem proporcionar na produção e construção de ferramentas capazes de ser 

aplicadas na educação em geral, porém, mais precisamente no ensino de Ciências. Assim, 

percebemos que o uso de tecnologia surte um grande efeito e impacto sobre o aluno em 

relação  ao  desenvolvimento  e  construção  do  processo  cognitivo.  Coll  e  Monero  (2010) 

consideram que não há possibilidade de se reverter a exploração de tais recursos:

Quanto ao papel de professores e alunos e às formas de interação que as TIC's 
propiciam, as mudanças também parecem irreversíveis. A imagem de um professor 
transmissor  de  informação,  protagonista  central  das  trocas  entre  seus  alunos  e 
guardião do currículo começa entrar em crise em um mundo conectado por telas de 
computador. [...]
No médio prazo, parece inevitável que, diante dessa oferta de meios e recursos, o 
professorado abandone progressivamente o papel  de transmissor de informação, 
substituindo-o pelos  papéis  de seletor  e  gestor  dos recursos disponíveis,  tutor  e 
consultor no esclarecimento de dúvidas, orientador e guia na realização de projetos 
e mediador de debates e discussões. (p. 31)

O uso de computadores e simuladores computacionais, por exemplo, atua sobre o 

indivíduo na forma como ele aprende e desenvolve o raciocínio sobre o que  é estudado, 

através da Z.D.P. , por meio das internalizações requeridas pelos sistemas de ferramentas 

correspondentes. 

Para  a  construção  desse  processo,  segundo  Vygotski  (1991),  são  de  fundamental 

importância: a utilização de alguma ferramenta como meio de interligação do indivíduo com 

o objeto de estudo;  a  mediação feita pelo professor para aproximar o objeto de estudo do 

indivíduo. Perante isso, percebemos que simuladores computacionais são ferramentas que 

servem como linguagem para construir aprendizado, porém, precisam da intermediação do 

professor para que os objetivos de aprendizagem significativa sejam atingidos e permeie a Z. 

D. P. de cada aluno.

De acordo com Borges (2002), esse papel do professor será de principal importância 

na proposta de atividades investigativas, pois o professor suscitará e provocará no aluno, 

através da mediação, ações  que desencadeiem a saída e resolução de situações-problema que
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podem ser apresentadas em um exercício, atividade experimental, ou investigação de um 

problema com uso de simuladores computacionais.

  

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Para  adentrarmos  na  pesquisa  do  uso  de  atividades  investigativas,  vamos  antes 

entender o processo de aprendizagem significativa, proposto por Ausubel (2000).

Dentro  da  perspectiva  da  teoria  cognitiva  de  aprendizagem significativa,  Ausubel 

(2000, p. 4) inferiu que “devem existir  situações condicionantes para que se manifeste e 

aconteça  essa  aprendizagem  significativa,  tais  como,  a  pré-disposição  em  aprender,  a 

existência de conhecimentos prévios, especificamente relevantes, os chamados subsunçores, 

e materiais potencialmente significativos”.

Neste trabalho,  o material  de grande potencial  significativo a ser utilizado para o 

aprendizado será o manuseio e o uso de simuladores computacionais no desenvolvimento de 

atividades  investigativas  em  sala  de  aula  e/ou  laboratório  de  informática;  essa  será  a 

ferramenta de estudo e uso dentro das atividades investigativas propostas para o ensino de 

Óptica  dentro  da  proposição  voltada  para  o  ensino  médio,  segundo  os  Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000).

Este  documento indica que é  de fundamental  importância,  “compreender  a  Física 

presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o 

‘como funciona’ de aparelhos” (BRASIL, 2000, p. 29). Além disso, afirmam que o aluno do 

Ensino Médio deve: 

Desenvolver  a  capacidade  de  investigação  física.  Classificar,  organizar, 
sistematizar.  Identificar  regularidades.  Observar,  estimar  ordens  de  grandeza, 
compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar.
Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar 
parâmetros relevantes. 
Compreender e utilizar leis e teorias físicas.
Construir  e  investigar  situações-problema,  identificar  a  situação  física,  utilizar 
modelos  físicos,  generalizar  de  uma  a  outra  situação,  prever,  avaliar,  analisar 
previsões.
Articular  o  conhecimento  físico  com  conhecimentos  de  outras  áreas  do  saber 
científico. 

Dentro  dessa  compreensão  do  mundo  vivencial  e  com  os  equipamentos  e 

procedimentos tecnológicos,  o aluno se insere no contexto em que cada vez mais o uso 

desses meios o aproximam da aprendizagem significativa e da alfabetização científica pois, 
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segundo  Fourez  (1994,  p.  25),  a  “Alfabetização  Científica  e  Tecnológica  –  ACT -visa 

proporcionar  ao  aluno  certa  autonomia  para  negociar  sobre  assuntos  da  ciência  e  da 

tecnologia e ter um certo manejo do ambiente para saber fazer e poder fazer.”

Para realizar as atividades com os simuladores computacionais, devemos respeitar o 

conhecimento  de  senso  comum  sobre  o  conceito  que  iremos  abordar  na  realização  da 

atividade,  pois  cada  indivíduo  possui  um  conhecimento  prévio  sobre  algo,  pois  este 

conhecimento prévio é o subsunçor que cada pessoa tem sobre um determinado assunto ou 

conceito.                                                                                                                 

            Esse conjunto de conhecimentos prévios mostram as várias formas de concepções  

sobre o mundo e os fenômenos que se manifestam ao redor dele; Borges (2002) acredita que 

essas experiências são fundamentais para o ensino e aprendizagem na escola:

As pesquisas sobre ensino-aprendizagem de ciências produziram evidências de que 
as crianças trazem para a escola um conjunto de concepções sobre vários aspectos 
do mundo, mesmo antes de qualquer introdução à ciência escolar. Estas concepções 
alternativas  são  adquiridas  a  partir  de  sua  inserção  na  cultura  comum  e  da 
experiência cotidiana com fenômenos e eventos, e, freqüentemente, interferem com 
a aprendizagem das idéias científicas. ( p. 302 e 303)

Esse subsunçor, muitas das vezes servirá como apoio necessário para a construção e 

entendimento sobre algum novo tema abordado. Assim, o professor não pode descartar o que 

o aluno carrega através das suas experiências de vida. São esses conhecimentos prévios que 

servirão  como ancoradouro  para  o  aprendizado  de  novos  conteúdos,  possibilitando  uma 

interação cognitiva entre o que existia antes e o que se inicia depois da exposição ao novo 

conteúdo e consequente aprendizagem.

Nesses processos existem os períodos de retenção e de assimilação, de fundamental 

importância na aprendizagem significativa sobre um determinado assunto ou conteúdo, pois, 

eles servirão de base para o desenvolvimento e construção do aprendizado. Mas para que isso 

aconteça, aquilo que se deseja que o indivíduo aprenda, circunstancialmente deve ter e fazer 

sentido para o aprendiz; somente assim a informação elaborada permanece retida e confinada 

ao indivíduo que está exposto ao aprendizado do conteúdo (MOREIRA, 2010): 

A organização do conteúdo programático tendo a aprendizagem significativa como 
referencial  deve  ter  como  princípios  básicos  a  diferenciação  progressiva  e  a 
reconciliação  integrativa,  a  partir  da  estrutura  conceitual,  proposicional  e 
procedimental  já  identificada.  Nessa  organização  é  importante  pensar  em 
organizadores  prévios que evidenciem aos alunos a relacionabilidade dos novos 
conhecimentos com conhecimentos prévios que, muitas vezes, eles têm mas não 
percebem que estão relacionados ao que lhes está sendo ensinado. (p. 41)
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Dentro da aprendizagem significativa, destacam-se  aprendizagem por diferenciação 

progressiva  e  reconciliação  integrativa,  como  dois  processos  cognitivos  fundamentais. 

Segundo Ausubel (1963, p. 79), “quando a matéria de ensino é programada de acordo com o 

princípio da diferenciação progressiva, as ideias mais gerais e inclusivas do conteúdo são 

apresentadas no início da instrução e, então, progressivamente diferenciadas em termos de 

detalhes e especificidades”.       

Na reconciliação integrativa, o intuito é na exploração dos tópicos abordados pelos 

capítulos, apontando diferenças, semelhanças e relações para poder procurar reconciliações 

entre as inconsistências reais ou aparentes. 

Esses estudos e medidas servem para a montagem e proposição de uma aula voltada 

para  buscar  aprendizado  real  e  significativo  de  estudantes  via  ações  com  atividades 

investigativas,  dando  como prioridade  uma aula  que  não  se  baseie  em um aprendizado 

mecânico,  matematizado  e  preocupado  com  resoluções  e  manipulações  de  fórmulas 

matemáticas.

Como  exemplo  de  proposição  de  atividades  e  recursos  que  possam  propiciar 

aprendizagem significativa,  Moreira  (2010) utiliza  mapas  conceituais  como estratégia  de 

ensino  e  assimilação  de  conceitos.  Dessa  forma,  a  aprendizagem significativa  pode  ser 

atingida uma vez que, com os mapas conceituais são feitas ligações entre ideias e conceitos 

por partes, sendo, essas partes divididas em blocos. No dizer de Moreira (2010):

Mapas conceituais podem ser usados como instrumentos de avaliação em qualquer 
área. Através de um mapa conceitual o aluno externaliza como está organizando 
conceitos e relações entre conceitos de uma determinada área de conhecimentos. 
Esta  externalização  é  um  reflexo  (não  necessariamente  uma  réplica)  de  sua 
organização cognitiva nessa área. (p. 35)

Para se desenvolver a aprendizagem significativa existem inúmeros recursos, mas o 

que deve ser buscado, segundo os PCN's citam é a transposição didática: “se bem trabalhado 

permite  que,  ao  longo  da  transposição  didática,  o  conteúdo  do  ensino  provoque 

aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o  objeto do 

conhecimento uma relação de reciprocidade” (BRASIL, 2000, p. 91).

2.3 SIMULADORES COMPUTACIONAIS

Um simulador  computacional  é  um programa  que  representa  de  forma  interativa 

através do uso de recursos aplicados à teoria computacional e de cálculos matemáticos, a
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modelagem computacional de um evento que discorre fenomenologicamente; assim sendo, a 

simulação  é  capaz  de  criar  uma  situação  em  que  um  determinado  evento  pode  ser 

representado  computacionalmente,  permitindo  observar  a  evolução  espaço-temporal  do 

fenômeno observado. Isso é possível a partir das condições de contorno iniciais criadas pelos 

algoritmos  e  bases  de  dados  que  são  responsáveis  pela  delineação  dos  eventos  a  serem 

recriados e evoluídos no decorrer do espaço-tempo.

A partir desse evento o programa poderá predizer com a evolução temporal os fatos e 

situações que podem ser estudados com a mesma veracidade conforme o evento ocorre em 

sua forma na natureza.

Os diferentes tipos de simuladores são utilizados em diversos ramos das ciências, 

mais  precisamente  na  Física,  Biologia,  Química,  Geografia,  dentre  outras  áreas  do 

conhecimento.

Na área de ensino tem se observado a utilização de simuladores para a representação de 

fenômenos  físicos,  biológicos  e  químicos  em práticas  educativas  na  sala  de  aula  como 

recurso de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Como diz Petitto (2003, p. 269):

O computador é um poderoso instrumento de aprendizagem e pode ser um grande 
parceiro na busca do conhecimento, podendo ser usado como uma ferramenta de 
auxílio  no  desenvolvimento  cognitivo  do  estudante,  desde  que  se  consiga 
disponibilizar  um  ambiente  de  trabalho,  onde  os  alunos  e  o  professor  possam 
desenvolver  aprendizagens  colaborativas,  ativas,  facilitadas,  que  propiciem  ao 
aprendiz construir a sua própria interpretação acerca de um assunto, interiorizando 
as informações e transformando-as de forma organizada, ou seja, sistematizando-as 
para construir determinado conhecimento. 

A ideia  das  atividades  investigativas  em sala  de  aula  com o  uso  de  simuladores 

computacionais  é  que  a  interação  computacional  proporcione  significados,  e  assim  a 

aprendizagem significativa para o aluno, pois o professor fará a proposição de uma situação-

problema a ser estudada para que os alunos formulem hipóteses e busquem a resolução do 

problema. Como dizem Carvalho e colaboradores (1988), na atividade investigativa

É o professor que propõe problemas a serem desenvolvidos, que irão gerar ideias 
que, sendo discutidas, permitirão a ampliação dos conhecimentos prévios; promove 
oportunidades  para  a  reflexão,  indo  além  das  atividades  puramente  práticas; 
estabelece métodos de trabalho colaborativo e um ambiente na sala de aula em que 
todas as ideias são respeitadas. (p. 25)

Essa abordagem construtivista com uso de softwares direcionados ao aprendizado de 

Física simula uma experiência que pode ser realizada em um laboratório tradicional de 
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Ciências.

Alguns  simuladores  computacionais  conseguem  reproduzir  esses  eventos  que 

poderiam ser  realizados  em laboratório  estruturado,  porém,  o  simulador  vai  além dessa 

reprodução de evento, pois em um laboratório tradicional nem sempre podemos reproduzir 

com exatidão a situação fenomenológica; isso pode ocorrer por causa da falta de estrutura, 

equipamentos ou possibilidades que não podem ser representadas com precisão.

Com o simulador podemos interferir em situações chaves que não conseguiríamos 

reproduzir na natureza; essa possibilidade é capaz através dos recursos que a modelagem 

computacional permite para a mudança de eventos conforme o utilizador o quer.

Essa linguagem de fácil absorção sobre o uso de modeladores computacionais gera no 

indivíduo que utiliza o simulador uma possibilidade de entender o evento fenomenológico e 

permite  fazer  uma  ligação  entre  a  realidade  do  evento  com a  realidade  projetada  pelo 

simulador computacional. 

No entender de Gilbert (2005),

Modelos podem funcionar como uma ponte entre a teoria científica e o mundo-
como-experimentado  ("realidade")  de  duas  formas.  Eles  podem  ser  esboços 
simplificados  da  realidade-como-observada  (fenômenos  exemplo),  produzidos 
como objetivos específicos aos quais as abstrações da teoria são então aplicadas. 
Eles também podem ser idealizações de uma realidade-como-imaginada, baseadas 
nas  abstrações  da  teoria,  produzidas  de  forma  tal  que  possam  ser  feitas 
comparações com a realidade-como-observada, e, desta forma, usadas para tornar 
visíveis abstrações e crucialmente fornecer base para previsões sobre fenômenos e 
suas explicações científicas. (p.11)

Como base para estudo sobre o uso de simuladores computacionais no ensino de 

Ciências, fizemos uma pesquisa das instituições de ensino nacionais e internacionais que 

desenvolvem e distribuem aplicativos, animações e simulações computacionais.

Nessa  pesquisa  utilizamos  o  Google para  procurar  as  simulações  computacionais 

desenvolvidas  e,  dentre  elas,  listamos  alguns  sites que  apresentam  esses  simuladores 

computacionais para serem feitos os  downloads ou utilizados com o recurso da  internet,  

conforme mostrado na Tabela 3: 
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Tabela 3 – Simuladores encontrados no Google.

Nome do 

Simulador

Site Instituição

Ludoteca http://www.ludoteca.if.usp.br/ripe/index.php Universidade de 

São Paulo (USP)
MyPhysics 

Lab

http://www.myphysicslab.com/ Home Page My 

Physics Lab
PHET http://phet.colorado.edu/ University of 

Colorado Boulder

Flash 

Animations 

for Physics

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash University of 

Toronto

High School 

Physics

Online 

Applets

http://www.ngsir.netfirms.com/englishVersion.html High School  

Hong Kong

Falstad http://www.falstad.com/mathphysics.html Homepage Falstad
Modellus http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/ University of 

Phoenix

 Ludoteca faz parte de um trabalho implantado pelo Ciência Mão que faz parte de um 

projeto de extensão universitária  da Escola de Artes,  Ciências  e  Humanidades  da 

Universidade de São Paulo, com o apoio da Universidade Federal de São Paulo. È 

coordenado pelo grupo de pesquisa Interfaces.

 O projeto Ciência Mão disponibiliza em sua Ludoteca virtual inúmeras animações e 

simulações sobre o ensino de Ciências e outras áreas de conhecimento. Nele, a pessoa 

poderá  utilizar  as  animações  e  simulações  on-line   ou  através  do  download do 

software.

As simulações  e  animações  disponibilazadas  no  site abordam o ensino de Física básica, 

desde a mecânica clássica, termodinâmica, eletromagnetismo e óptica geométrica.

Segundo o próprio Ciência Mão, o  site constitui-se em um repositório de recursos para a 

educação em Ciências, voltado para educadores em geral.

 MY PHYSICS LAB é um  site desenvolvido pelo engenheiro de computação Erik 
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Neumann, em que por iniciativa própria resolveu criar um site que disponibilizasse 

suas simulações computacionais voltadas para o ensino de mecânica clássica.

No  site  MY PHYSICS LAB, o autor disponibiliza simulações grátis para serem baixadas; 

muitas delas são voltadas para mecânica clássica, dentre elas temos simulações envolvendo o 

movimento de um pêndulo, dois pêndulos, de blocos acoplados em molas, movimento de 

moléculas etc.A inspiração de Neuman para a criação dessas simulações computacionais vem 

desde  a  infância,  pois  segundo  ele  naquela  época  em  Chicago,  nos  EUA,  o  próprio 

costumava  visitar  o  Museu  de  Ciência  e  Indústria   e  se  sentia  fascinado  ao  aprender 

Ciências.

 PHET é  uma  plataforma  que  disponibiliza  o  acesso  e  downloads de  simulações 

computacionais de várias áreas de conhecimento, como a Física, Biologia, Química e 

Matemática. Desenvolvido pela Universidade do Colorado, o simulador PHET é uma 

importante ferramenta de aprendizado através de suas simulações práticas, ágeis e de 

fácil compreensão. 

Na  área  da  Física  o  PHET  possui  simulações  voltadas  para  ensino  de  Mecânica, 

Termodinâmica, Eletromagnetismo, Óptica Clássica e Física Moderna.

As simulações como por exemplo, Óptica Geométrica, Curvando a Luz, Ímãs e Eletroímãs, 

John Travoltagem, Massas e molas, Laboratórios de Pêndulos, Sob Pressão e Interferência 

Quântica  são umas das  inúmeras  simulações  que existem na  página  da  Universidade  do 

Colorado.Com  inúmeros  recursos,  o  PHET  em  suas  simulações  possui  um  manual 

instrucional  para  o  professor  para  que  ele  utilize  em sala  de  aula  com seus  alunos  na 

atividade do dia a dia.

 Flash  Animations  for  Physics   desenvolvido  pela  Universidade  de  Toronto,  no 

Canadá,  disponibiliza  para  downloads simulações  computacionais  e  animações 

voltadas  para  o  ensino  de  Física,  abordando  Óptica  Clássica,  Eletromagnetismo, 

Mecânica dos Fluidos, Ondulatória, Mecânica Quântica e Relatividade.

Simulações como, Forças sobre um pêndulo e Relatividade Galileana, Lançamento de Bolas, 

Leis de Hooke etc.
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A  Universidade  também  oferece  a  oportunidade  de  que  pessoas  possam  desenvolver 

simulações e animações para que sejam compartilhadas e colocados no site da instituição de 

ensino.

 High School Physics Online Applets foi desenvolvido por Chiu-rei Ng, um professor 

de  Física  do ensino médio,  em Hong Kong.  Nesse  site encontram-se animações 

voltadas para o ensino de Óptica em sua predominância.

 Falstad  é  um  site que  possui  alguns  applets java  educacionais  que  servem para 

ajudar a visualizar vários conceitos em Matemática, Física e Engenharia.

Nele  se  encontram  simulações  e  animações  que  abordam  o  conceito  de  Ondulatória, 

Acústica, Eletricidade, Magnetismo, Mecânica Quântica, Álgebra Linear, Termodinâmica e 

Aplicações Matemáticas.

 Modellus é um sofwtare desenvolvido para ensino e aprendizagem de Física e áreas 

afins. Ele pode ser explorado pelo professor de forma a estudar e modelar fenômenos 

físicos e coletar dados para seu estudo. Sua estrutura é capaz de realizar cálculos 

matemáticos e plotar gráficos segundo os dados adquiridos durante a modelagem. 

Desenvolvido  por  uma  Universidade  portuguesa,  o  Modellus  foi  utilizado  pela 

Universidade Phoenix para o desenvolvimento de atividades para o ensino de Física.

A maioria das atividades que o Modellus permite envolve simulações de atividades voltadas 

para os fenômenos encontrados na Mecânica Clássica.

A  partir  da  pesquisa  desses  simuladores  computacionais,  escolhemos  um  para 

desenvolver nossas atividades voltadas para o ensino de Física/Óptica.

O simulador PHET foi escolhido para desenvolvimento de nossas atividades para o 

ensino de Óptica no ensino médio, pois possui o maior número de simulações voltadas para 

esse conteúdo em relação aos outros.

                                     Figura 1. Página Principal Simulador PHET.
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O programa PHET possui uma boa interatividade e  um bom número de recursos 

adicionais que podem ser utilizados na prática das atividades desenvolvidas e sugeridas pelo 

site.

Nele,  por  exemplo,  Óptica  Geométrica,  Curvando  a  Luz  e  Visão  de  Cor  são  as 

simulações escolhidas para o desenvolvimento de atividades investigativas. Nas Figuras 2 a 4 

estão as telas iniciais do PHET para esses temas.

 Figura 2. PHET Óptica Geométrica.                                   Figura 3. PHET Deflexão da Luz.

    Figura 4. PHET Visão de Cor. 

2.4 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS

Concebe-se, dentro da perspectiva de Borges (2002),  como atividade investigativa 

aquela  atividade  dirigida  pelo  professor  com  a  finalidade  de  planejamento  de  uma 

investigação sobre um determinado conceito, tema, situação-problema ou fenômeno que seja 

realizada  no  âmbito  de  um laboratório  tradicional  ou  em sala  de  aula.  Azevedo  (2004) 

complementa a explicação sobre o que é uma atividade investigativa,  relatando o que se 

espera do aluno durante a mesma:

O aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas vezes expositivas,  
passando a ter  grande influência sobre ela,  precisando argumentar,  pensar,  agir, 
interferir,  questionar,  fazer parte da construção de seu conhecimento. Com isso, 
deixa de  ser  apenas  um conhecedor de conteúdos,  vindo a “aprender”  atitudes, 
desenvolver habilidades, como argumentação, interpretação, análise, entre outras. 
(p. 20) 

Essas atividades envolvem: a escolha de um objeto de estudo do problema, emissão 
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de  hipóteses,  planejamento,  investigação,  interpretação  de  resultados  e  conclusões 

(RODRIGUEZ et al, 1995, p. 12).

Na  fundamentação  das  atividades  investigativas,  os  PCN’s  afirmam  que  a 

“aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita aos alunos 

identificar e se identificar com as questões propostas” (BRASIL, 1999, p. 36). Temos como 

exercício  dessas  ações  a  resolução  de  problemas,  modelamento  e  representação,  com 

simulações  em computador,  desenhos,  pinturas,  colagens  ou  simplesmente  atividades  de 

encenação e teatro, que cumprem o papel de mobilizar o envolvimento do aprendiz.

Segundo Borges (2002), essas atividades apresentam, muitas vezes, vantagens claras 

sobre  o  laboratório  usual,  uma  vez  que  não  requerem a  simples  manipulação,  às  vezes 

repetitiva e irrefletida, de objetos concretos, mas de ideias e representações, com o propósito 

de comunicar outras ideias e percepções. Obviamente, todas elas podem ser associadas a 

certos aspectos materiais. A materialização de um modelo, de uma representação, de uma 

encenação etc. requer objetos que não são necessariamente os mesmos de uma atividade de 

laboratório.

Dentro  dessa  perspectiva,  podemos  entender  que  o  uso  de  novas  estratégias  de 

aprendizado,  como  o  uso  de  simuladores,  possibilita  que  o  aluno  consiga  produzir 

conhecimento e entender o processo lógico dessa produção. Assim, o aprendiz sai de uma 

posição passiva para uma posição de ação sobre os meios que o permitam fazer,  falar e 

produzir ciência:

A riqueza desse tipo de atividade está em propiciar ao estudante a oportunidade e 
ele precisa estar consciente disso de trabalhar com coisas e objetos como se fossem 
outras coisas e objetos, em um exercício de simbolização ou representação. Ela  
permite conectar símbolos com coisas e situações imaginadas, o que raramente é 
buscado no laboratório, expandindo os horizontes de sua compreensão. (BORGES, 
2002, p. 293)

Com a desmistificação do aprendizado em Ciências fora dos ambientes tradicionais 

de  ensino,  como  os  laboratórios  experimentais,  tornam-se  propícias  as  oportunidades  e 

possibilidades  de ensinar Ciência  sem uso de um laboratório tradicional,  com ênfase em 

experimentos roteirizados e preocupados com coleta de informações, aferições de medidas, 

manuseio de equipamentos, construção de gráficos e resolução de problemas fechados com o 

intuito de provar uma fórmula física já conhecida. Essa prática, de reproduzir um fenômeno 

físico  em  um  laboratório  e  evidenciar  a  veracidade  da  fórmula  matemática  envolvida, 

fomenta no aluno  a ideia de que as atividades práticas desenvolvidas, em geral, são como
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eventos isolados onde o objetivo é chegar à “resposta certa”, segundo o pensamento de Tamir 

(1989).

Por  isso,  nas  atividades  investigativas  a  possibilidade  de  trabalharmos sobre uma 

situação-problema, que possibilite termos um caso não fechado ou com possibilidades de 

respostas  a  serem  construídas,  faz  com  que  elas  sejam  enriquecedoras  do  processo  de 

aprendizagem,  pois,  o  aluno  começa  a  formular,  propor  e  conjecturar  hipóteses  sobre  a 

explicação da situação-problema.

Este  tipo  de  abordagem  inovadora  desconstrói  a  ideia  de  estudo  na  prática 

experimental imposta pelo método científico e demonstrar que o fazer Ciência e produzir 

conhecimento não se obtém através de um conjunto de regras ou métodos a serem seguidos. 

Sobre a prática experimental seguida de conformidade com “o” método científico, Chalmers 

(1993) esclarece:

Essa concepção empirista-indutivista da ciência, a qual  denomina de indutivismo 
ingênuo, assume que o conhecimento científico é a verdade provada ou descoberta 
que tem origem no acúmulo de observações cuidadosas de algum fenômeno por 
uma mente livre de pré-concepções e sentimentos que aplica  o método científico  
para chegar a generalizações cientificamente válidas. (p. 296).

Para uso e método de nossas atividades investigativas separaremos os objetivos a 

serem  seguidos  e  buscados  no  desenvolvimento  da  atividade  proposta  através  da 

diferenciação da ênfase que o laboratório tradicional possui em contraponto às atividades 

investigativas.

De  acordo  com  Borges  (2002),  no  laboratório  tradicional  tem-se  como  aspectos 

principais:  a   pouca  abertura  do  problema;  o restrito  grau de  dificuldade;  o  roteiro  pré-

definido;  o  objetivo da  comprovação de leis;  e  a  atitude do aluno comprometida  com a 

comprovação do resultado.

No desenvolvimento das atividades investigativas compreende-se a possibilidade de 

um certo grau de abertura no problema a ser resolvido, uma liberdade total no planejamento 

das  atividades,  o  objetivo  de  explorar  o  fenômeno  estudado  e  a  responsabilidade  na 

investigação do problema nas mãos do aluno. 

As  atividades  de  investigação  são  de  responsabilidade  do  aluno  e,  segundo  Coll 

(1987, p. 187):
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pouco importa  que  esta  atividade  consista  de  manipulações  observáveis  ou  em 
operações  mentais  que  escapem  ao  observador;  pouco  importa  também  que 
responda total ou parcialmente à iniciativa do aluno, ou que tenha sua origem no 
incentivo e nas propostas do professor. O essencial é que se trate de uma atividade 
cuja organização e planejamento fique a cargo do aluno. 

As atividades deverão ser intermediadas e organizadas pelo professor regente para 

propiciar as condições necessárias para o desenvolvimento de pesquisa e estudo do assunto 

abordado.

Para facilitar o trabalho de estudo, atividades deverão ser feitas em grupos de alunos 

para que eles possam resolver a situação-problema com ajuda mútua uns dos outros, pois, o 

trabalho em grupo nesse tipo de atividade se demonstra determinante para a solução dos 

problemas.

Por  serem  em  grupos,  isso  facilita  a  socialização  entre  os  alunos  e  aumenta  a 

capacidade de otimização da busca para se sair dessa situação-problema. 
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3. METODOLOGIA

3.1  ATIVIDADE EM SALA

A atividade em sala de aula se dará através das propostas investigativas para o ensino 

de Óptica que desenvolvemos e que estão  no Apêndice 6.  

Como  proposta  de  metodologia  para  desenvolver  essas  atividades  investigativas, 

seguimos  uma  sequência  de  aplicação  e  desenvolvimento  de  atividades  para  melhor 

implantação de nosso método. Para isso, elaboramos uma sequência que servirá de apoio 

para inserir essa prática investigativa no contexto das aulas ministradas pelo professor do 

ensino médio.

Nesse esquema proposto para ser utilizado em sala de aula dividimos a prática da 

atividade  em algumas  etapas,  sendo  elas:  Problematização,  Perguntas-Chave,  Conceitos-

Chave,  Simulador  PHET,  Atividades  em  Grupo,  Sugestão  para  a  Avaliação  da 

Aprendizagem, Pré-teste e Pós-teste.

Na  atividade  de  Problematização,  o  professor  trará  à  tona  uma  situação  para  iniciar  a 

abordagem de um problema, muitas das vezes será utilizado uma figura, foto, texto, poema 

ou canções que envolvam o tema a ser discutido.

Essa  proposição  para  início  da  atividade  faz  com que  o  aluno  comece  a  pensar 

naquilo em que ele tem como pré-concepção sobre um determinado assunto ou conteúdo. 

Essa  diferente  forma  de  abordagem  permite  suscitar  no  aluno  a  possibilidade  de  fazer 

ligações com as experiências e saberes de senso comum. 

Segundo os PCN´s, em relação ao conhecimento de senso comum dos alunos : 

O  conhecimento  prévio  dos  alunos,  tema  que  tem  mobilizado  educadores, 
especialmente  nas  últimas  duas  décadas,  é  particularmente  relevante  para  o 
aprendizado  científico  e  matemático.  Os  alunos  chegam  à  escola  já  trazendo 
conceitos  próprios  para  as  coisas  que  observam  e  modelos  elaborados 
autonomamente  para  explicar  sua  realidade  vivida,  inclusive  para  os  fatos  de 
interesse científico. É importante levar em conta tais conhecimentos, no processo 
pedagógico,  porque o efetivo diálogo pedagógico só se verifica quando há uma 
confrontação  verdadeira  de  visões  e  opiniões;  o  aprendizado  da  ciência  é  um 
processo de transição da visão intuitiva, de senso comum ou de auto-elaboração, 
pela visão de caráter científico construída pelo aluno, como produto do embate de 
visões. (BRASIL, 2000, p. 52) 

Na etapa de Perguntas-chave serão desenvolvidas perguntas para serem respondidas 

em um questionário que servirá de pré e pós-testes antes e depois da utilização do simulador.

Os Conceitos-chave são conceitos essenciais para dar início ao estudo do tema que 
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será abordado.

 Na  etapa  de  Uso  da  simulação,  faremos  a  utilização  do  simulador  PHET para 

observarmos e investigarmos a evolução temporal de uma determinada experiência ou de um 

fenômeno físico; essa atividade os alunos realizarão em grupos. 

Para as atividades em grupos os alunos utilizarão o simulador e depois responderão 

novamente as perguntas-chave, na forma de um pós-teste.

Nesse momento do Pós-teste o professor verá a diferença e qualidade das respostas 

dos alunos após o desenvolvimento da atividade. A evolução das concepções prévias para as 

científicas é embasada na utilização dos simuladores computacionais em sala de aula.  De 

acordo com Moreira (2010), essa evolução passa por transformações:

os conceitos que interagem com o novo conhecimento e servem de base para a 
atribuição  de  novos  significados  vão  também se  modificando  em função  dessa 
interação,  i.e.,  vão  adquirindo  novos  significados  e  se  diferenciando 
progressivamente.  Imagine-se  o  conceito  de  “conservação”;  sua  aquisição 
diferenciada em ciências é progressiva: à medida que o aprendiz vai aprendendo 
significativamente o que é conservação da energia, conservação da carga elétrica, 
conservação  da  quantidade  de  movimento,  o  subsunçor  “conservação”  vai  se 
tornando  cada  vez  mais  elaborado,  mais  diferenciado,  mais  capaz  de  servir  de 
âncora  para  a  atribuição  de  significados  a  novos  conhecimentos.  (MOREIRA, 
2010, p. 6) 

Em  todos  os  processos  no  desenvolvimento  da  atividade  investigativa  será  de 

fundamental importância a participação do aluno e a intervenção e mediação do professor em 

sala de aula na prática das atividades. 

Sobre a atuação do professor em sala de aula em atividades dessa proposição,  os 

PCN's dizem que:

o papel do professor,  que, conhecendo os conteúdos de sua disciplina e estando 
convicto da importância e da possibilidade de seu aprendizado por todos os seus 
alunos,  é  quem seleciona conteúdos instrucionais  compatíveis  com os objetivos 
definidos no projeto pedagógico; problematiza tais conteúdos, promove e media o 
diálogo  educativo;  favorece  o  surgimento  de  condições  para  que  os  alunos 
assumam o  centro  da  atividade  educativa,  tornando-se  agentes  do  aprendizado; 
articula  abstrato  e  concreto,  assim  como  teoria  e  prática;  cuida  da  contínua 
adequação da linguagem, com a crescente capacidade do aluno, evitando a fala e os 
símbolos  incompreensíveis,  assim  como  as  repetições  desnecessárias  e 
desmotivantes. (BRASIL, 2000, p. 51)
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Cada  uma  dessas  etapas  terá  um  tempo  para  resolução  e  realização  das  tarefas 

descritas  pelo  roteiro  da  atividade  investigativa.  No  Quadro  1  mostramos  um esquema 

programático da atividade desenvolvida com a sugestão de seus respectivos tempos.

  

Quadro 1. Tempo para a realização de cada etapa da Atividade Investigativa. 

ETAPAS TEMPO (minuto)

PROBLEMATIZAÇÃO 3

PRÉ-TESTE 5 a 7

SIMULAÇÃO PHET 15 a 20

PÓS-TESTE 10 a 13

DISCUSSÃO DE ATIVIDADES 5 a 7

Todas essas atividades deverão ser realizadas em um tempo total de 50 minutos, pois é a 

duração de aula para o ensino regular.

3.2  PROBLEMATIZAÇÃO

Como recurso e instrumento para início de um tema, a Problematização vem como 

proposta de possibilitar ao aluno a inserção de um conteúdo por via de outras ferramentas 

como, por exemplo, uma gravura ilustrativa, charge animada ou textos. 

Este tipo de ferramenta ajuda a situar o aluno sobre o que vai ser estudado, sobre 

determinado conceito ou fenômeno físico, e suscita o conhecimento de senso comum que ele 

possui para que se manifeste e dialogue com o conhecimento novo que está sendo mostrado. 

Na Figura 5 temos um exemplo de uma possível Problematização com o uso de uma

 charge animada que faz menção à Física (gravidade).
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                   Figura 5. Charge de Jim Daves, “Garfield”. Fonte:  http://dicasdeciencias.com/

Dentro  dessa  perspectiva,  a  atividade  que  desenvolvemos  possui  uma 

Problematização com uma proposição  de introdução de  uma figura  ou gravura e  de um 

pequeno parágrafo para dar início à atividade.

Durante  os  três  minutos  correspondentes  para  a  realização da  Problematização,  o 

professor apresentará o conteúdo a ser problematizado e os alunos através da leitura desse 

pequeno  parágrafo  ou  visualização  da  figura  começarão  a  pensar  sobre  a  ligação  desse 

determinado conteúdo com a situação problematizadora.

Essa ligação entre o tema a ser estudado e a situação problematizadora deve ser bem 

enunciada pelo professor  no decorrer  desse tempo.  Então,  o professor  deverá colher  dos 

alunos as informações que eles perceberam através da apresentação dessa situação-problema. 

Durante  esse  processo o caráter  desenvolvido pelo  docente  será de  ouvinte  das  ideias  e 

concepções dos alunos e de interventor durante essa fala do aluno com os outros discentes de 

classe. Nessa perspectiva, segundo Schön (1992), cabe ao professor em sala de aula ouvir 

seus alunos e refletir sobre sua prática docente: 

Quando um professor  tenta ouvir  os  seus  alunos e refletir-na-ação sobre o que 
aprende,  entra  inevitavelmente  em  conflito  com  a  burocracia  da  escola.  Nesta 
perspectiva, o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o 
contexto  institucional.  O  professor  tem  de  se  tornar  um  navegador  atento  à 
burocracia.  E os  responsáveis escolares  que queiram encorajar  os  professores  a 
tornarem-se  profissionais  reflexivos  devem  tentar  criar  espaços  de  liberdade 
tranquila onde a reflexão-na-ação seja possível.
Estes dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da 
escola um lugar no qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados como 
inseparáveis. (p. 87)
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3.3  PRÉ-TESTE

No pré-teste o docente entregará para cada aluno um questionário que deverá ser 

respondido  individualmente.  Nesse  primeiro  momento  o  aluno  deverá  esboçar  as  suas 

concepções sobre a situação-problema colocada frente a ele.

O professor não deverá intervir durante a resolução das questões feitas pelos alunos 

no Pré-teste e  ao término do tempo estipulado para serem resolvidas as perguntas, o 

professor recolherá os questionários.                                                                                           

O tempo para a realização dessa atividade será de aproximadamente de 5 a 7 minutos 

em sala de aula.

O questionário  para  cada  atividade  de Pré-teste  envolvendo cada  tema de  Óptica 

abordado  estão  no  Apêndice  6.2.  Nele  estão  contidas  as  três  atividades  de  Pré-teste 

desenvolvidas. 

3.4  SIMULADOR PHET

Nesta fase da atividade investigativa será apresentada a simulação computacional que 

os alunos usarão durante a investigação da situação-problema.

Para realizar esta etapa,  o professor dividirá a turma em grupos de no máximo 3 

alunos para que  comecem a investigar  a  atividade proposta  pelo questionário,  a fim de 

solucionar algumas questões conceituais. Borges (2002) sugere que:

as  investigações  devam ser  inicialmente  simples  e  feitas  em pequenos  grupos, 
embora  com  um  sentido  claro  de  progressão  ao  longo  do  curso.  Idealmente 
deveriam ser  introduzidas  já  no ensino fundamental.  Nossos dados  de pesquisa 
sugerem que alunos de sexta série em diante estão aptos a realizar atividades desse 
tipo.  A  programação  de  atividades  deve  também  levar  em  conta  tanto  sua 
experiência  com  atividades  do  mesmo  tipo,  como  o  conhecimento  dos  alunos 
referente ao tópico a ser investigado. (p. 306)

Nesse momento o professor se tornará mais  atuante,  pois ele  explicará como é o 

funcionamento  do  simulador  PHET,  dando  coordenadas  das  funções  que  cada  ícone  e 

dispositivo que a simulação tem a oferecer.

Passado  esse  período  de  explicação  do  professor  sobre  o  funcionamento  da 

simulação, que deve ser no máximo de 5 minutos, os alunos utilizarão o PHET para começar  

a  entender  e  explicar  o  processo  de  resolução  das  perguntas-chave  que  serão  cobradas 

novamente no Pós-teste, posteriormente à utilização da simulação.
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A importância da mediação do professor terá um caráter fundamental na realização 

das atividades, como diz Borges: 

O professor  atua  como um mediador  entre  o  grupo  e  a  tarefa,  intervindo  nos 
momentos em que há indecisão, falta de clareza ou consenso. Seu objetivo deve ser 
deixar que o grupo, progressivamente, assuma maior controle sobre sua atividade. 
Entretanto e, principalmente, ao iniciar cada tema novo, o professor deve monitorar 
mais cuidadosamente o progresso dos grupos. Essa é uma atividade que demanda 
muito  esforço  do  professor,  especialmente  se  há  muitos  grupos  em sua  turma. 
(BORGES, 2002, p. 307)

  

Durante a utilização da simulação computacional, os grupos terão um tempo de 15 a 

20 minutos para manusear o PHET, para assim, seguir com o próximo passo das atividades.

  

3.5  PÓS-TESTE

No procedimento de aplicação do Pós-Teste, o docente retornará com o questionário 

de Perguntas-chave para os alunos solucionarem novamente; porém, agora com uma nova 

perspectiva, pois nesse momento já foram utilizadas as simulações para o entendimento do 

conteúdo proposto pela atividade investigativa. Nesse momento de Pós Teste o professor não 

deverá fazer intervenção nas respostas e hipóteses que alunos começarem a propor.

O tempo de duração para ser resolvido o Pós-Teste é de aproximadamente 10 a 13 

minutos, e nesse período, o grupo de alunos deverá enunciar as suas proposições de soluções 

do questionário e discutir com outros grupos as suas hipóteses.

Após a discussão entre os grupos, o professor fará suas ponderações sobre a prática 

dada em sala de aula e as soluções encontradas pelos grupos. Neste momento o professor 

deverá fazer o confronto de ideias que os alunos tinham antes da realização das tarefas com o 

uso do Pré-Teste que eles responderam anteriormente e as ideias depois do Pós-Teste.

Os  questionários  serão  recolhidos  pelo  professor  após  essas  atividades  e  servirão 

como um dos instrumentos de avaliação da ação dos grupos na atividade desenvolvida em 

sala de aula.

  

3.6  AVALIAÇÃO 

Durante todo o processo da ação da atividade realizada pelos alunos, o professor fará 

a avaliação individual e dos grupos. Esse processo ocorrerá desde a parte do uso do Pré-

Teste, Pós-Teste e discussão das hipóteses dos alunos.

Neste formato de avaliação contínua durante o progresso da atividade, o professor 

terá a oportunidade de entender a construção do pensamento dos alunos sobre a atividade 
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realizada em sala; desde o início, com as respostas obtidas no Pré-Teste com as concepções 

alternativas que o aluno possuí,  sempre respeitando-as até a reconstrução de pensamento 

depois do Pós-Teste com as novas proposições de ideias ou ratificações de conceitos que os 

alunos já possuem.

No entender de Luckesi (2000), referente à avaliação:

Em qualquer instância avaliar será sempre diagnosticar a realidade, qualificando-a, 
tendo em vista  subsidiar  decisões  para  a  obtenção  do melhor e  mais  adequado 
resultado possível de uma determinada ação. O que podemos e devemos discutir 
são os recursos mais adequados para cada uma dessas modalidades de ensino, com 
suas características específicas, na medida em que os usuários de cada uma delas  
possuem  especificidades  etárias,  psicossociológicas  e  culturais  completamente 
diversas. (p. 7)

O professor durante essa atividade deverá ter por perspectiva que as ações do Pré-

Teste e do Pós-Teste possuem a finalidade de coleta de dados para aferir o que o aprendiz 

está construindo no decorrer da atividade. Essa filosofia adotada para entender o processo de 

avaliação para se obter aprendizagem, segundo Luckesi (2000), é uma forma de se avaliar o 

aluno. Nesse momento os Pré-Teste e Pós-Teste não são instrumentos de examinação de 

conteúdo.

Na perspectiva de Luckesi (2000):

 

Assim, um teste, seja ele de perguntas abertas ou fechadas, por si, nada mais é do  
que um instrumento de coleta de dados para o exame ou para a avaliação. O que 
muda é o “para quê” ele é utilizado: para examinar ou para avaliar? Se for utilizado 
para examinar, ele terá um uso classificatório e seletivo; porém, se for utilizado 
para  avaliar,  terá  um  uso  diagnóstico  e  inclusivo.  Então,  a  questão  não  é  o 
instrumento, em si, mas sim a filosofia com a qual esse instrumento é utilizado. (p. 
12)

No uso da simulação computacional PHET,  o professor deve estar atento às dúvidas 

que os alunos possuírem durante a utilização. Essa ferramenta também faz parte da avaliação 

do  aprendiz.  Para  isso,  deve-se  estar  atento  às  discussões  sobre  o  uso  e  os  recursos 

computacionais do PHET que os alunos estão utilizando no decorrer da atividade. Assim, 

neste momento o professor poderá intervir para solucionar dúvidas, instigar o aluno e mediar 

as suas ações.

Todo  esse  processo  de  avaliação  contínua  será  quantificado  para  se  obter  a  nota  do 

desempenho do aluno, porém o resultado não significa a real aprendizagem do aprendiz, mas 

sim o registro quantitativo das ações realizadas na atividade desenvolvida. Assim, segundo 

Luckesi (2000):
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A avaliação  não  impede  o  registro  nem a  quantificação  dos  dados  registrados. 
Avaliação e notas e/ou conceitos são elementos de um todo, porém uma coisa não 
pode ser confundida com a outra. A avaliação é a prática subsidiária da construção 
de resultados satisfatórios; notas e/ou conceitos são modos sintéticos de registrar a 
qualidade desses resultados. Ainda que historicamente esses elementos estejam em 
confusão na mente de educadores e  educandos,  assim como de administradores 
educacionais, importa começarmos a distingui-los. (p. 14)

A correção dos questionários dos Pós-Teste e Pré-Teste servirá de instrumentos de 

quantificações da nota dos alunos. Essa forma de avaliação é apenas uma sugestão proposta 

como metodologia do trabalho desenvolvido por este trabalho monográfico. Fica a critério 

do  professor  recebê-las  ou  produzir  novas  formas  de  avaliação  durante  o  decorrer  da 

atividade.
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4. Considerações Finais

A construção  da  aprendizagem  significativa  no  indivíduo  depende  de  inúmeros 

fatores  a  serem estudados,  porém cabe  ao professor  a  instrumentalização de ferramentas 

capazes de propiciar ao aluno a possibilidade de desenvolvimento do aprendizado. Essas 

ferramentas  que  arquitetam  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  são  alicerces  desse 

movimento de buscas por alternativas para se obter e propagar conhecimento.

Como proposta  de construir  e adquirir  conhecimento,  as atividades  investigativas, 

dentro da proposta de aprendizagem significativa, se utilizam de preceitos teóricos estudados 

na teoria de aprendizagem significativa para alcançar metas voltadas para a construção de 

conhecimento  do  aluno,  de  forma  que  o  professor  e  o  aprendiz  constroem  de  forma 

simultânea o fazer Ciência dentro da sala de aula.

Confirma-se que a atuação do professor, como agente mediador entre o conhecimento 

a ser aprendido e o aluno, cria possibilidades e facilidades para que o aluno participe desse 

processo com êxito. 

Para  isso,  propomos  como  ferramentas  a  serem  utilizadas  em  sala  de  aula  em 

atividades investigativas os simuladores computacionais. São de fácil aplicação e propiciam 

ao  aluno  o  entendimento  de  fenômenos  e  experiências  que  talvez  não  pudessem  ser 

realizadas num laboratório tradicional de ensino de Ciências/Física.

Através do Simulador Computacional PHET desenvolvemos atividades investigativas 

voltadas para o ensino nas simulações: Óptica Geométrica, Deflexão da Luz e  Visão de Cor.

Essa fácil utilização do PHET se reflete pelo seu design, leitura limpa da simulação e 

recursos adicionais, como por exemplo: mudança de elementos que compõem os sistemas; 

variação das condições iniciais; inserção de instrumentos de medida etc.

O  PHET  é  um  importante  modelador  computacional  de  experimentos  e  de 

representações de fenômenos físicos em que o aluno pode, através de alguns cliques, alterar 

o  curso  da  experimentação  estudada.  Essa  possibilidade  permite  que  ele  observe  o 

acontecimento dos eventos num primeiro momento e depois comece a formular hipóteses 

sobre o acontecido.

Dentro  das  perspectivas  adotadas  pelos  PCN's  para  fomentar  conhecimento  e 

aprendizagem de Física pelo aluno, as simulações computacionais atendem e atribuem um 

caráter investigativo ao ensino.

O trabalho apresentado nesse texto monográfico propõe uma metodologia de ensino
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com  uso  do  simulador  computacional  PHET no  desenvolvimento  de  aulas  com  caráter 

investigativo.

Essas propostas têm por fim estimular a reflexão do aluno no seu dia a dia em sala de  

aula acerca dos conteúdos apresentados pelo professor que também reflete antes, durante e 

após a aplicação do simulador computacional PHET.

Para construir o conhecimento, as atividades com o uso do PHET são um verdadeiro 

instrumento  de  aprendizagem  significativa,  uma  importante  ferramenta  a  serviço  do 

professor para o desenvolvimento de suas aulas.

Sendo assim,  cumprimos  os  objetivos  traçados  nessa  monografia:  apresentar  uma 

proposta de ensino investigativo de conceitos fundamentais de Óptica Geométrica, através de 

um simulador computacional. Fica aqui a sugestão para professores aplicarem na íntegra, ou 

fazendo adaptações necessárias a realidades escolares diversificadas.
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6. Apêndices

6.1 Atividades Investigativas

Atividade Investigativa 1
Óptica Geométrica

1. Problematização:

Os óculos são usados para correções na visão das pessoas que possuem algum problema 

que  as  impede  de  enxergar  uma  imagem  com  nitidez.  Porém,  algumas  vezes  nos 

perguntamos: como as lentes dos óculos conseguem formar uma imagem na nossa retina?

O estudo das lentes esféricas constitui o ponto alto de qualquer curso de Óptica Geométrica, 

juntamente às aplicações  do dia  a  dia,  desde simples  óculos até  sofisticados telescópios, 

câmeras filmadoras, projetores e microscópios. Todos esses equipamentos possuem lentes 

que são usadas de forma isolada, ou associada, dependendo do equipamento.
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2. Perguntas-Chave: 

2.1 Como uma imagem é formada com o uso de uma lente convergente?

2.2 Mudando-se o raio de curvatura, o índice de refração e o diâmetro de uma lente, 

as imagens terão a mesma forma?

2.3 Se  aproximarmos  cada  vez  mais  um  objeto  do  foco  de  uma  lente,  o  que 

acontecerá com a imagem formada? E se o colocarmos entre o foco e a lente?

3. Conceitos-Chave:

Óptica geométrica, Raio de luz, Refração, Distância focal, Imagem, Imagem Real, Imagem 

Virtual, Foco, Vértice, Lentes, Lentes convergentes, Lentes divergentes, Lente biconvexa.

3.1 Óptica Geométrica: É a parte da Física responsável pelo estudo dos fenômenos 

associados à luz,  quando considerada como um conjunto de raios de luz com 

trajetória  retilínea.  Difere  da  Óptica  Física  ou  Ondulatória,  em  que  a  luz  é 

considerada como uma onda eletromagnética.

3.2 Raio de luz: É uma linha orientada que tem origem na fonte de luz. O raio de luz 

indica a direção e o sentido de propagação da luz num meio ou sistema.

3.3 Refração: É o fenômeno que consiste  no fato de um raio de luz alterar a direção 

de sua trajetória ao passar de um meio para outro diferente.

3.4  Lentes esféricas: Dispositivos ópticos utilizados para a formação de imagens. 

Nesse caso a lente é parte de uma esfera com raio bem grande para formar e gerar 

com nitidez  as imagens de um objeto. 
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3.5  Foco, Vértice e Raio de Curvatura: O Foco ( F ) é o ponto médio do segmento 

que une o centro de curvatura e o vértice e é por onde são refletidos os raios 

incidentes  paralelos  ao  eixo  principal  da  lente;  o vértice  (V)  é  o  ponto  de 

cruzamento do eixo principal  com a reta tangente à esfera e  perpendicular ao 

eixo; Raio de curvatura ( R ) de uma lente esférica é a medida do raio da esfera 

que a formou. 

3.6  Tipos de lentes: convergentes e divergentes

3.7 Imagem: Resultado do cruzamento de raios de luz, ou seus prolongamentos, após 

emergirem  de  um  objeto  e  incidir  em  algum  sistema  óptico  (espelho,  lente, 

conjunto desses sistemas etc.).

3.8 Imagem Real: formada a partir do encontro dos raios luminosos emergentes de 

um sistema óptico.

3.9 Imagem  Virtual formada  a  partir  dos  prolongamentos  dos  raios  luminosos 

emergentes de um sistema óptico.

                                                                                                                               

4. Uso do Simulador PHET de Óptica Geométrica:

O professor orientará o aluno sobre o uso do simulador e suas ferramentas que o software 

disponibiliza para alterações durante o exercício da tarefa investigativa.

Neste simulador o aluno poderá alterar: o raio de curvatura da lente e o índice de 

refração do meio.

Também estarão disponíveis as funções que possibilitam a visualização dos raios 

principais incidentes e emergentes da lente. 

Com o auxílio do mouse, o aluno poderá movimentar o objeto para frente e para trás, 

para cima e para baixo, a fim de visualizar as transformações que a imagem sofrerá.

Outro recurso que está disponível é a troca de objetos e o uso de uma régua graduada 

para medir a distância entre o objeto e a lente esférica. Na Figura 1 é apresentada a tela 

inicial do PHET para a formação de imagem em uma lente esférica convergente biconvexa.
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Figura 1 – Tela inicial do PHET para a formação da imagem de um objeto em uma lente 
biconvexa. 

5. Atividades em Grupo: 

Num primeiro momento os alunos responderão as perguntas-chave do item 3, antes de 

usar os simuladores. 

O professor recolherá o questionário com as perguntas respondidas e depois começará a 

propor a divisão dos alunos em grupos para começar as atividades com o simulador.

Os alunos se dividirão em grupos de no máximo 3 pessoas e começarão a manusear o 

simulador para as funções e ícones que o software dispõe.

Após  utilizada  a  simulação,  os  alunos  realizarão  o  Pós-teste  que  será  baseado  nas 

mesmas questões respondidas anteriormente.

Então  os  alunos  compararão  suas  respostas  com as  dos  outros  colegas  de  classe,  e 

discutirão as suas proposições de respostas para essas questões.
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6. Sugestões para Avaliação da Aprendizagem:

Com o uso da régua, meça as distâncias entre a imagem formada e o foco e entre o objeto 

e o foco utilizando o simulador PHET. Essa parte do trabalho deverá ser realizado no Pós 

Teste.

Repita o procedimento anterior para quando o objeto se aproximar do foco da lente.

Monte uma tabela com a distância do objeto e a correspondente distância da imagem à 

lente e depois discuta o tamanho da imagem formada pela lente, quando aproximamos o 

objeto do foco e quando o afastamos.

Como sugestão de atividade, os alunos poderiam fazer uma pesquisa sobre a origem 

das  lentes.  Estudar  e  procurar  informações  sobre  a  história  do  surgimento  da  ideia  de 

utilização das lentes no dia a dia em diferentes aparelhos que fazem uso delas.
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Atividade Investigativa 2

Visão de Cor     

1. Problematização:

O olho humano é um instrumento óptico biológico que quando sensibilizado à luz 

possui a capacidade de formar, na retina, imagens do que está se observando.

É assim que enxergamos os objetos e as coisas que estão em nosso meio; mas o que 

faz com que a gente consiga diferenciar os aspectos de cores dos objetos?

Por que enxergamos as cores e a ausência de cor ou escuro?

Já  para  outras  pessoas  que  possuem  o  distúrbio  de  Dalton,  doença  chamada 

daltonismo, não conseguem diferenciar o verde do vermelho, por exemplo.

2. Perguntas-Chave:

2.1 Por que enxergamos a cor de um objeto quando iluminado por uma luz?

2.2 O que é o escuro?

2.3 Quando iluminamos um objeto de cor azul com luz monocromática de cor azul o que 

acontece quando olhamos para esse objeto? E quando o iluminamos com luz monocromática 

verde?
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3. Conceitos-Chave:

Luz, Fótons e Ondas de luz, Dualidade Onda-Partícula, Luz monocromática e luz 

policromática. 

3.1 Luz:  A  luz,  ou  luz  visível  como é  fisicamente  caracterizada,  é  uma forma de 

energia  radiante.  É o agente  físico que,  atuando nos  órgãos  visuais,  produz a 

sensação da visão. 

3.2 Fótons e ondas de luz:  a luz é feita de entidades discretas (isto é, separadas e 

distintas entre si), com uma energia proporcional à frequência da onda luminosa, 

a elas deu-se o nome de fótons.

3.3 Dualidade  Onda-Partícula:  Proposição  feita  por  Louis  de  Broglie  sobre  o 

comportamento  ondulatório  e  corpuscular  da  matéria  fora  expresso 

matematicamente por:

 onde: λ é o comprimento de onda associado a uma partícula, h a constante de Planck, m a 

massa e v a velocidade da partícula.

3.4 Luz Monocromática: Chama-se luz monocromática aquela composta de apenas 

uma cor, como por exemplo, a luz amarela emitida por lâmpadas de sódio.

3.5 Luz  Policromática:  Chama-se  luz  policromática  aquela  composta  por  uma 

combinação de duas ou mais cores monocromáticas, como por exemplo, a luz 

branca emitida pelo Sol ou por lâmpadas antigas de filamento.

  

4. Uso do Simulador PHET:

O aluno dispõe de recursos para serem utilizados quando se movimenta o mouse para a 

alteração das funções de cores das lanternas e dos filtros.

O  software disponibiliza  duas  simulações:  uma  com  3  lanternas  de  luz 

monocromática  e  a  outra  simulação  disponibiliza  uma  lanterna  com  luz  branca  (luz 
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policromática). As Figuras 2 e 3 mostram a dinâmica do evento dessas duas simulações. 

           Figura 2 – Tela do PHET para a Tarefa 1. 
            

           Figura 3 – Tela do PHET para a Tarefa 2.
 

5. Atividades em Grupo:

Procederemos da mesma forma que utilizamos na Atividade Investigativa 1 de óptica 

geométrica;  assim,  para  a  realização  dessa  atividade,  os  alunos  deverão  responder  as 

questões do item 2. 

Nesta atividade que será realizada em grupo, o aluno deverá responder as perguntas-

chave do item 2, utilizando a simulação. Em seguida comparará com as respostas dos outros 

colegas, para assim, em conjunto, a turma toda chegar a um consenso.
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O tempo para realização dessa atividade segue os mesmos critérios que o da atividade 

anterior.

6. Sugestões para Avaliação da Aprendizagem:

Como sugestão de atividade complementar utilizaremos a Tarefa 2, porém, agora com 

uma lanterna com luz branca e um filtro colorido que pode ser trocado.

Nesta atividade o aluno deverá trocar de filtro e descrever o que está acontecendo 

quando o filtro é modificado.

Isso deverá ser escrito em uma folha e discutido pelos componentes do grupo.

Perguntas como: Por que só uma parte da luz branca passa pelo filtro?

Uma outra sugestão a ser dada como avaliação é um trabalho sobre O Daltonismo.

Por que uma pessoa com essa síndrome faz confusão entre as cores primárias, como 

por exemplo, o verde e o vermelho?

Essa perturbação visual é de origem genética?

É uma falha do aparelho óptico do indivíduo?

Existe cura ou tratamento para essa doença?
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Atividade Investigativa 3

Deflexão da Luz

1. Problematização: 

Um fascinante fenômeno da natureza, o arco-íris, chama atenção de qualquer pessoa e 

criança que quando o avista fica maravilhado pelos tons de suas cores e sua forma.

Fenômeno esse que é mencionado na Bíblia e nas lendas européias, o arco-íris se forma 

através da refração da luz em gotículas de água que estão suspensas na atmosfera.

2. Perguntas-Chave:

2.1  Como  se  formam  os  arco-íris  na  superfície  terrestre?  Qual  o  processo  físico 

envolvido nesse fenômeno?

2.2  O que é refração da luz?

2.3  A luz se propaga com mesma velocidade em dois meios diferentes ?

3. Conceitos-Chave:

Luz, Refração e Lei de Snell

3.1 Luz:  A luz,  ou  luz visível,  como é fisicamente caracterizada,  é uma forma de 

energia  radiante.  É o agente  físico que,  atuando nos  órgãos  visuais,  produz a 

sensação da visão.

3.2 Refração: É o fenômeno que consiste  no fato de a luz passar de um meio para 

outro diferente, mudando sua velocidade e  direção de propagação.
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3.3 Lei de Snell: A 2ª lei da refração é utilizada para calcular o desvio dos raios de 

luz ao mudarem de meio. A expressão matemática dessa lei é:

onde: n1 - índice de refração do meio 1; n2 - índice de refração do meio 2; θ1 – ângulo 

de incidência;  θ2 – ângulo de refração. 

4. Uso do Simulador na atividade  Curvando a Luz:

Neste simulador o professor e o aluno poderão usar os ícones para variar o meio em que a 

luz percorre e assim propor uma atividade para usar a lei de Snell.

O software propõe três simulações em que se aplica a Lei de Snell, mas com algumas 

ferramentas adicionais; como por exemplo, o aluno poderá usar um transferidor para medir 

os ângulos de refração e reflexão do laser; também poderá medir a intensidade do laser nos 

dois meios que serão investigados, conforme apresentado na Figura 1.

Na outra simulação o aluno terá o recurso de usar prismas e aferir a refração que o prisma 

fará quando um feixe de luz incidir sobre ele. Veja a Figura 2.
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    Figura 1 Tela Inicial do PHET com Introdução da simulação.

  

    Figura 2 Tela Inicial do PHET com a atividade utilizando os prismas.
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5. Atividades em Grupo:

Neste simulador o professor tem a oportunidade de realizar várias atividades, pois possui 

inúmeros recursos para desenvolver.

Para  essa  atividade  um  grupo  de  três  pessoas  utilizará  a  primeira  simulação  para 

descobrir o ângulo de refração em determinados meios. Primeiramente o aluno montará uma 

tabela  com os  ângulos  de  incidência  da  luz  e  os  ângulos  formados  após  a  refração  no 

segundo meio, e utilizará a Lei de Snell para descobrir o valor do índice de refração de um 

dos meios.

Em cada atividade fazer perguntas sobre mudanças de comportamento da luz quando 

modificamos ou utilizamos outros recursos do simulador; como por exemplo, a mudança de 

um meio em relação ao outro.

6. Sugestões para Avaliação da Aprendizagem:

Como desafio  nessa  atividade  utilizando  PHET,  algumas  questões  sugeridas  para 

serem respondidas são:

-O  que  acontece  com o  ângulo  de  refração  quando  ele  parte  de  um meio  mais 

refringente para um menos refringente? E vice- versa?

-Quando utilizamos um prisma diferente conforme na Figura 2, por exemplo, um com 

o  formato  de  um cubo,  qual  será  o  comportamento  da  luz  que  incide  sobre  essa  nova 

configuração?

Use o transferidor do PHET para medir os ângulos de refração em diferentes meios, 

como por exemplo, do ar para água ou do ar para o vidro.
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6.2Questionários

Questionário da Atividade Investigativa I 

1) Como uma imagem é formada com o uso de uma lente convergente?

2) Mudando-se o raio de curvatura, o índice de refração e o diâmetro de uma lente, as 

imagens terão a mesma forma?

3) Se aproximarmos cada vez mais um objeto do foco de uma lente, o que acontecerá 

com a imagem formada? E se o colocarmos entre o foco e a lente?
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Questionário da Atividade Investigativa II

1) Por que enxergamos a cor de um objeto quando iluminado por uma luz branca?

2) O que é o escuro?

3) Quando iluminamos um objeto de cor azul com luz monocromática de cor azul, de 

que cor enxergamos esse objeto? E quando o iluminamos com luz monocromática 

verde?



57

Questionário da Atividade Investigativa III

1) Como se forma o arco-íris na superfície terrestre? Qual o processo físico envolvido 

nesse fenômeno?

2)O que é refração da luz?

3)A luz se propaga com mesma velocidade em dois meios diferentes ?


