
 
 

  

 

 

  

2020 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação 

SimulAção: Plataforma web de 

simuladores voltados ao 

Ensino de Física 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Luíza de Sousa 

  



 
 

FERNANDA LUÍZA DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

SimulAção: PLATAFORMA WEB DE SIMULADORES VOLTADOS AO 

ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências (nível mestrado 

profissional) da Universidade Federal de Ouro Preto, como 

requisito parcial à obtenção do título de Mestre. 

Área de Concentração: Ensino de Física 

 

Linha de Pesquisa: Ensino e aprendizagem em Física 
 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis  

Coorientador: Prof. Dr. Silmar Antônio Travain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto/MG 

2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO 

Bibliotecário(a) Responsável: Celina Brasil Luiz - CRB6-1589 

 

S725s Sousa, Fernanda Luiza de . 
SimulAção [manuscrito]: plataforma Web de simuladores voltados ao 

ensino de física. / Fernanda Luiza de Sousa. - 2020. 
113 f.: il.: color., gráf., tab.. 

 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis. 
Coorientador: Prof. Dr. Silmar Antônio Travain. 
Dissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal de Ouro 

Preto. Instituto de Ciências Exatas e Biológicas. Programa de Pós- 
Graduação em Ensino de Ciências. 

 

1. Física - Estudo e ensino. 2. Simulação (Computadores). 3. 
Plataforma aberta da Web. 4. Questionários. I. Assis, Guilherme Tavares 
de. II. Travain, Silmar Antônio . III. Universidade Federal de Ouro Preto. IV. 
Título. 

 

 

 

CDU 004.7:53 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
 

 
 

FERNANDA LUÍZA DE SOUSA 

 
 

SimulAção: plataforma web de simuladores voltados ao Ensino de Física 

 

 

Membros da banca: 

 
Guilherme Tavares de Assis - Doutor - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Silmar Antonio Travain - Doutor - Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

Edson José de Carvalho - Doutor - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Dayanne Gouveia Coelho - Doutora - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Denise Conceição das Graças Ziviani - Doutora - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) 

 
 

Versão final aprovada em 04 de setembro de 2020. 

 
 

De acordo, 

Presidente e Professor Orientador 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Tavares de Assis, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR, em 08/09/2020, às 16:03, conforme 

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do D ecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 
 

 

 
 

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.006120/2020-60 SEI nº 0078530 
 

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone: - www.ufop.br 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site h ttp://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php? 

a cao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0078530 e o código CRC BE78C54D. 



 
 

AGRADECIMENTOS  

 

 

Agradeço primeiramente à Deus pelo dom da vida e por me permitir ter coragem e determinação 

diante dos obstáculos. 

À minha família e amigos pelo apoio e por sempre estarem presentes. 

Ao meu orientador professor Guilherme Tavares de Assis pelo apoio, incentivo e compreensão. 

Essa conquista só foi possível devido a você, gratidão por tudo, que Deus o abençoe e ilumine 

sempre. Ao meu coorientador professor Silmar Antônio Travain, pelo olhar minucioso e atento 

que possibilitou o aprimoramento dessa pesquisa. 

Aos docentes do programa de pós-graduação do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

(MPEC) por todo o aprendizado e trocas de conhecimentos. Ao secretário Lucas, pela 

disponibilidade, presteza e dedicação.  

Aos grandes amigos que adquiri durante esses anos de convivência, por permitirem momentos 

e experiências inesquecíveis em especial ao Rodrigo de Almeida Jorge pelo companheirismo.  

À direção da Escola Estadual “Coronel Nicolau Sampaio” por permitir o desenvolvimento desta 

pesquisa, aos alunos por terem aceitado participar das atividades com tanto entusiasmo. Aos 

professores e alunos dos Cursos de Física pelas contribuições. 

A todos que de alguma forma contribuíram com essa conquista, muito obrigada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Nos últimos anos, o Ensino de Física tem-se pautado na utilização de métodos tradicionais de 

ensino com repetição mecânica de conceitos, memorização de equações e exposição do 

conteúdo por meio, simplesmente, do quadro negro e giz. Essa metodologia, que visa a 

utilização de equações sem o questionamento do conteúdo da teoria Física associada, torna o 

aluno receptor passivo de informações, impossibilitando sua interação na construção do 

conhecimento. A utilização de mídias educacionais, tais como simulações computacionais, 

vídeos e animações, propicia ao professor acesso a uma grande quantidade de recursos, que 

podem contribuir para tornar a aula mais interativa e dinâmica, possibilitando ao aluno maior 

envolvimento no processo de ensino e aprendizagem. A partir do objeto em estudo e com a 

utilização desses recursos, o aluno tem uma maior oportunidade de interagir com os seus 

colegas e o professor, propiciando assim a construção do conhecimento durante as interações.  

Neste contexto, como objetivo principal deste trabalho, foi desenvolvida uma plataforma, 

denominada SimulAção, para a disponibilização de simuladores computacionais, voltados 

inicialmente para o ensino de conteúdos de Conservação da Energia Mecânica, e de roteiros 

para utilização dos mesmos. A partir de experimentações práticas realizadas, a plataforma 

SimulAção foi validada por meio do método baseado no questionário de avaliação de satisfação 

subjetiva do usuário, que mede a usabilidade de produtos; neste contexto, resultados 

experimentais obtidos comprovaram que a usabilidade da plataforma e seus serviços, até o 

momento oferecidos, de uma maneira geral foi de 82,72, encontrando-se entre o excelente e o 

melhor imaginável. Ademais, o método baseado no modelo de Toulmin foi utilizado na 

experimentação prática desse trabalho com a finalidade de analisar os argumentos dos alunos a 

partir das atividades práticas desenvolvidas por meio do uso dos simuladores presentes na 

plataforma SimulAção. Vale ressaltar que o conteúdo abordado na plataforma SimulAção, 

proposta neste trabalho, pode ser estendido a qualquer área de conhecimento, desde que existam 

simuladores voltados para tais áreas. A utilização de simuladores computacionais, como recurso 

didático no ensino, busca provocar os professores a fim de realizar mudanças em seus métodos 

de ensino, despertando o interesse e promovendo a interação da teoria com a prática de forma 

a favorecer a aprendizagem. 

 

Palavras-chaves: Ensino de Física, simulações computacionais, plataforma Web, questionário 

SUS, modelo de Toulmin. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In recent years, Physics Education has been based on the use of traditional teaching methods 

such as the mechanical repetition of concepts, memorization of equations, and exposure of 

content through, simply, the blackboard and chalk. This methodology, which aims to use 

equations without questioning the content of the associated Physical Theory, turn students into 

passive receivers of information, therefore hindering their interaction in the knowledge 

construction process. The use of educational media, such as computer simulations, videos, and 

animations, provides the teacher with access to a large amount of resources, which can 

contribute to making the class more interactive and dynamic, allowing the students to be more 

engaged in the teaching-learning process. From the object under study and with the use of these 

resources, students have a greater opportunity to interact with their colleagues and the teacher, 

thus enabling the construction of knowledge during the interactions. In this context, as the main 

objective of this work, a platform called SimulAção was developed for the provision of 

computer simulators aimed at teaching Mechanical Energy Conservation contents and 

roadmaps for their use. According to the practical experiments carried out, the SimulAção 

platform was validated using the method based on the user’s subjective satisfaction assessment 

questionnaire, which measures the usability of products. In this sense, the experimental results 

obtained proved that the usability of the platform and its services, until now offered, in general 

was 82.72, being, therefore, placed between the excellent and the best imaginable. Moreover, 

the method based on Toulmin's model was used in the practical experimentation of this work 

with the purpose of analyzing the students' arguments stemming from the practical activities 

developed through the use of the simulators present in the SimulAção platform. It is worth 

mentioning that the content approached in the SimulAção platform, proposed within this work, 

can be extended to any area of knowledge, as long as there are simulators aimed at such areas. 

The use of computer simulators as a teaching resource seeks to instigate teachers in order to 

make changes in their teaching methods, arousing interest and promoting the interaction 

between theory and practice in order to favor learning. 

Keywords: Teaching of Physics. Computer Simulations. Web Teaching Environment. SUS 

Questionnaire. Toulmin’s Method.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Ensino de Ciências, em especial o Ensino de Física, segundo Zara (2011), deve ser 

direcionado na busca pela contextualização e inserção de recursos didático-pedagógicos, já que 

se faz necessária uma visão mais ampla sobre o ensino, uma vez que os métodos tradicionais 

de ensino prevalecem sem a utilização de novas tecnologias ou uso de atividades experimentais. 

Historicamente, nas últimas décadas, a principal metodologia utilizada por professores 

de Física é o método tradicional, voltado para a resolução de exercícios e exposição de 

conteúdos pelo professor por meio do quadro negro e de giz (DARROZ, ROSA e GHIGGI, 

2015). Para Santos (2016), a utilização de metodologias de ensino ultrapassadas e 

extremamente conteudistas faz com que a disciplina de Física seja considerada complicada, 

inútil e desinteressante, por possuir aulas maçantes com uma rotina intensa de aulas expositivas 

e resolução de exercícios onde, geralmente, é preciso memorizar equações, causando o 

distanciamento entre a teoria e a prática.   

Pesquisas voltadas para o Ensino de Ciências, tais como (MORAN, MASETTO e 

BEHRENS, 2009; LEITE, 2015; OLIVEIRA et al, 2015) entre outras, mostram que os alunos 

possuem melhor desempenho no que se refere à aprendizagem quando participam de forma 

efetiva das atividades de ensino, ou seja, a implementação de metodologias ativas estabelecem 

estratégias que possibilitam o desenvolvimento de atividades que permitem, aos alunos, a 

construção do conhecimento e da compreensão (STUDART, 2019). No entanto, para que isso 

ocorra, é essencial uma (re)elaboração dos processos de ensino e aprendizagem que vai desde 

a utilização de novas metodologias até a mudança de papéis do professor (transmissor) e do 

aluno (receptor), possibilitando ao aluno a construção do conhecimento e o professor ser 

mediador desse processo (WILSEK e TOSIN, 2012). 

Nas últimas décadas, a evolução da tecnologia faz-se presente nas salas de aulas e na 

sociedade como um todo, por meio de smartphones, tablets, transmissão de dados por redes 

sem fio e mídias digitais como programas educacionais, blogs e sites. Ademais, o Projeto de 

Lei Nº 2.246 de 20071 permite o uso de telefones celulares nas escolas públicas de todo o país, 

desde que estejam inseridos no desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e seja 

autorizado pelo docente ou corpo gestor. De acordo com as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), a escola deve acompanhar o 

 
1  Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=702541&filename=EMR+2+CCJC+

%3D%3E+PL+2246/2007>. Acesso em maio de 2020.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=702541&filename=EMR+2+CCJC+%3D%3E+PL+2246/2007
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=702541&filename=EMR+2+CCJC+%3D%3E+PL+2246/2007
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desenvolvimento da tecnologia e aproveitar os benefícios que esta pode proporcionar (BRASIL, 

2002); e, segundo as Notas Estatísticas do Censo Escolar de 2019, dentre as escolas estaduais, 

75,4% dispõem de computador de mesa para alunos, porém apenas uma parcela de 64,0% 

dessas escolas possuem internet para o ensino e aprendizagem (BRASIL, 2020). Nesse sentido, 

de acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o ensino a partir de tecnologias 

proporciona um aprendizado significativo e mais contextualizado, integrando saberes até então 

fragmentados ao se respeitar as limitações provenientes desse recurso. 

Alguns pontos negativos quanto ao uso de novas tecnologias podem estar relacionados 

à facilidade de dispersão, uma vez que existem inúmeras possibilidades de navegação, 

competição em excesso e o domínio de determinados alunos sobre os demais membros do 

grupo; diante disso, torna-se necessário maior atenção por parte do professor sobre essas 

situações. Outro ponto importante está relacionado à utilização de tecnologia como recurso 

inovador; neste caso, vale mencionar que os recursos oferecidos demandam planejamento das 

atividades por parte do professor pois, em caso contrário, pode acontecer a valorização apenas 

da forma, ignorando em termos pedagógicos o conteúdo e os processos que estão envolvidos 

na utilização desses tipos de recurso. Além disso, a dificuldade para reconstruir a prática 

pedagógica, que na maioria das vezes está relacionada ao método tradicional de ensino, pode 

estar atrelada à falta de incentivo e tempo para a atualização e capacitação de professores  em 

recursos tecnológicos e o fato de alguns professores possuírem receio de serem substituídos 

pela máquina com a utilização de tecnologia (BARRETO, 2004; MORAN, 2004 apud 

ROMANOWSKI et al, 2004; MORAN, 2007; MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2009; 

JARDIM e CECÍLIO, 2013).  

No entanto, com o intuito de contribuir para a aprendizagem, a tecnologia tem adquirido 

mais destaque no processo de ensino: recursos didáticos digitais vêm sendo cada vez mais 

utilizados tanto na área da Física (vide Tabela 1), quanto em áreas como Biologia, Química e 

Matemática em vários níveis de ensino, contribuindo para minimizar as diversidades, uma vez 

que a tecnologia fornece recursos didáticos que ampliam o alcance e a igualdade no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Neste contexto, de acordo com Macêdo et al. (2012), o computador pode ser utilizado 

como uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento cognitivo do aluno, desde que seja 

possível desenvolver aprendizagens ativas, facilitadas e colaborativas, possibilitando a 

construção de sua própria interpretação, a fim de construir determinado conhecimento. Assim, 

o computador, como recurso pedagógico, pode ser uma alternativa para reduzir a distância entre 
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aluno-professor e favorecer a interação aluno-aluno, uma vez que, na concepção de Vygotsky, 

as interações sociais são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo (FERRACIOLI et al., 

2012 e JUCA, 2013). Ademais, diante de alguns problemas, como a falta de interesse do aluno, 

a abstração do conteúdo e a falta de conexão entre o que é ensinado em sala de aula e o 

cotidiano, o computador destaca-se com grande potencial para desenvolver o conhecimento dos 

alunos, quando utilizado de forma adequada como auxílio no processo de ensino e 

aprendizagem (SILVA e MELO, 2016). 

Dessa forma, com a utilização do computador, aumentam-se as possibilidades de 

inserção de novas metodologias de ensino. De acordo com Silva e Melo (2016), uma 

possibilidade para incentivar os alunos nas aulas de Física são atividades em laboratórios de 

ensino, podendo o aluno experimentar e comprovar, por exemplo, os modelos físicos vistos nas 

aulas teóricas. 

Portanto, segundo Araújo e Veit (2004), com os avanços da tecnologia, o professor tem 

acesso a uma grande quantidade de recursos, tais como simulações computacionais, vídeos, 

animações, entre outros, que podem contribuir para tornar a aula mais interativa e dinâmica, 

proporcionando ao aluno maior envolvimento no processo de ensino e aprendizagem. 

O restante deste capítulo encontra-se organizado como se segue. Na Seção 

1.1, é descrita a motivação para a realização desse trabalho. Na Seção 1.2, os 

objetivos geral e específicos desse trabalho são apresentados. Por fim, na Seção 1.3, o 

delineamento do restante deste documento é apresentado. 

1.1 Motivação 

Com o desenvolvimento da sociedade contemporânea, fatores, como o avanço da 

tecnologia, estão diretamente relacionados ao avanço do conhecimento científico. Desta forma, 

a sociedade atual passa por uma revolução tecnológica, que impacta no ambiente escolar e 

torna-se fundamental que o professor se adapte às mudanças necessárias. Os PCNs recomendam 

que os professores devem desenvolver algumas habilidades e competências, fazendo uso das 

novas tecnologias, uma vez que estas influenciarão na aprendizagem dos alunos (BRASIL, 

2002). 

Ademais, estudos como (MACEDO, 2009; BERTAGNOLLI et al, 2015; BRAGA, 

2016) mostram que a utilização de simulações computacionais como recurso didático pode 

contribuir para a construção de diferentes representações de uma mesma situação e melhorar a 

compreensão dos conteúdos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, além de proporcionar 
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a observação, problematizar e completar diferentes situações abordadas durante as aulas 

expositivas. De acordo com Gaddis (2000 apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2002) foi realizado 

um levantamento sobre os benefícios apontados na utilização de simulações computacionais 

em sala de aula, a saber: 

1. reduzir o “ruído” cognitivo de modo que os estudantes possam concentrar-se 

nos conceitos envolvidos nos experimentos;  

2. fornecer um feedback para aperfeiçoar a compreensão dos conceitos;  

3. permitir aos estudantes coletarem uma grande quantidade de dados 

rapidamente;  

4. permitir aos estudantes gerarem e testarem hipóteses;  

5. engajar os estudantes em tarefas com alto nível de interatividade;  

6. envolver os estudantes em atividades que explicitem a natureza da pesquisa 

científica;  

7. apresentar uma versão simplificada da realidade pela destilação de conceitos 

abstratos em seus mais importantes elementos;  

8. tornar conceitos abstratos mais concretos;  

9. reduzir a ambiguidade e ajudar a identificar relacionamentos de causas e 

efeitos em sistemas complexos;  

10. servir como uma preparação inicial para ajudar na compreensão do papel de 

um laboratório;  

11. desenvolver habilidades de resolução de problemas;  

12. promover habilidades do raciocínio crítico;  

13. fomentar uma compreensão mais profunda dos fenômenos físicos;  

14. auxiliar os estudantes a aprenderem sobre o mundo natural, vendo e 

interagindo com os modelos científicos subjacentes que não poderiam ser inferidos 

através da observação direta;  

15. acentuar a formação dos conceitos e promover a mudança conceitual (p. 80). 

De acordo com Xavier, Xavier e Montse (2003) e Ferreira (2016), pode-se apontar a 

utilização de simulações computacionais, como benefício, na observação de animação dos 

fenômenos, representação gráfica e interação do aluno com a simulação. Lopes e Feitosa (2009) 

também mencionam os benefícios da utilização de simulações computacionais: 

Elas atraem pelo movimento, cor, forma e encadeamento de imagens representativas 

(modelos) de fenômenos físicos. (...) O ambiente virtual amplia as dimensões de 

espaço e de tempo da sala de aula. Nesse sentido, simulações e animações por 

computador são uma alternativa atraente de apoio ao ensino presencial de Física em 

todos os níveis. Utilizando bem tais recursos, o professor poderá tornar suas aulas 

mais dinâmicas, facilitando e motivando a aprendizagem dos alunos (p. 3-4). 

Apesar dos benefícios apresentados, as simulações computacionais apresentam algumas 

desvantagens relativas, por exemplo, à falta de laboratório de informática com acesso à internet 

e a representação de simplificações da realidade já que, comumente, o sistema real é mais 

complexo que o apresentado em uma simulação. Neste caso, Medeiros e Medeiros (2002) 

mencionam que: 

As modernas técnicas computacionais têm tornado as representações visuais e 

simulações computacionais fáceis e verdadeiramente espetaculares. Ao mesmo 

tempo, contudo, elas têm criado uma tendência perigosa de um uso exagerado de 

animações e simulações considerando-as como alternativas aos experimentos reais, 

como se tivessem o mesmo status epistemológico e educacional (p. 80). 
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Segundo Pastorio e Sauerwein (2015), faz-se necessário que o professor esteja 

preparado para trabalhar e utilizar recursos tecnológicos em sala de aula, uma vez que estes 

acabam não utilizando o laboratório de informática por não possuírem conhecimento básico 

necessário e/ou habilidades em relação ao uso do computador; além disso, de acordo com 

Campos (2017), outros fatores, como falta de tempo para preparar aulas, carga horária de aulas 

reduzida, falta de informação sobre recursos existentes e dificuldades para acompanhar a 

evolução do processo tecnológico, fazem com que professores não utilizem recursos 

tecnológicos em suas aulas.  

 Em contrapartida, atualmente, existem nas escolas alunos atraídos e até mesmo 

seduzidos pela tecnologia, tornando-se necessário adequar os métodos de ensino em sala de 

aula de acordo com a realidade tecnológica presente em cada escola (SILVA e MELO, 2016), 

uma vez que a utilização de recursos tecnológicos, como simulações computacionais por 

exemplo,  mostra-se diferenciada e atrativa aos alunos. 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

O objetivo geral deste trabalho consiste na proposta e no desenvolvimento de uma 

plataforma Web, denominada SimulAção, para a disponibilização de simuladores 

computacionais voltados para o Ensino de Física; particularmente, conteúdos sobre 

Conservação da Energia Mecânica.  

Os objetivos específicos propostos neste trabalho são: 

• melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos promovidos pela plataforma 

SimulAção; 

• definição de um conjunto de critérios comparativos para ambientes e/ou plataformas Web 

voltados ao ensino de conteúdos quaisquer das áreas de ciências da natureza; 

• estabelecimento de um conjunto de simuladores correlacionados e relativos à aprendizagem 

do tema Conservação da Energia Mecânica; 

• proposta de roteiros de atividades, voltados a cada um dos simuladores estabelecidos; 

• estudo dos argumentos dos alunos usando o modelo de Toulmin durante as atividades de 

experimentação. 

Desta forma, considerando a existência de uma plataforma de simuladores, como a 

SimulAção, que visa contribuir com a melhoria das aulas de Física, por meio da utilização de 
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recursos como simulações computacionais. Baseado no uso de novas tecnologias no ensino, 

esta pesquisa pretende responder como o uso de simulações computacionais, voltadas para o 

Ensino de Física, pode favorecer o desenvolvimento da aprendizagem em sala de aula a partir 

da argumentação. 

1.3 Delineamento  

O restante deste trabalho encontra-se delineado da seguinte forma. O Capítulo 2 aborda 

o referencial teórico-metodológico. O Capítulo 3 apresenta trabalhos diretamente relacionados 

ao objetivo geral desta pesquisa. O Capítulo 4 descreve a proposta e o desenvolvimento da 

plataforma SimulAção. O Capítulo 5 descreve a proposta metodológica-experimental. O 

Capítulo 6 analisa e discute os resultados experimentais obtidos. Por fim, o Capítulo 7 conclui 

o trabalho realizado e apresenta perspectivas de trabalho futuro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico desse trabalho. Na Seção 2.1, uma visão 

geral sobre o Ensino de Física é apresentada. Na Seção 2.2, são brevemente descritos os 

processos de ensino e a Teoria de Vygotsky. Na Seção 2.3, é discutida a tecnologia da 

informação voltada ao Ensino de Física. Na Seção 2.4, a ferramenta Wix, voltada ao 

desenvolvimento de sites, é descrita. Na Seção 2.5, é apresentado o questionário de avaliação 

de satisfação subjetiva do usuário, usado para avaliar a usabilidade de produtos e serviços. E 

por fim, na Seção 2.6, é descrito o Modelo de Toulmin, utilizado para analisar estruturas de 

argumentações.  

2.1 Visão geral sobre o Ensino de Física 

O ensino das ciências da natureza, em especial o Ensino de Física, tem sido alvo de 

muitas críticas, sendo considerado ineficiente e ultrapassado (MORAES, 2009), já que a 

disciplina de Física costuma ser lecionada a partir de aulas expositivas descontextualizadas, 

resolução de exercícios e aprendizagem mecânica de equações. Essa metodologia não condiz 

com as diretrizes estabelecidas pelos PCNs (BRASIL, 2002) e de suas Orientações 

Educacionais Complementares (PCN+). Inclusive, os PCN+ mencionam a importância de 

atribuir um novo olhar para o ensino da disciplina de Física: “trata-se de 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, 2006, p. 59).  

Apesar das recomendações estabelecidas pelos PCNs, a atualização das práticas de 

ensino torna-se necessária, visto que muitos professores insistem em continuar com as 

metodologias tradicionais, tornando o aluno mero receptor passivo de informações e, assim, 

distanciando o conteúdo lecionado na escola do cotidiano. Segundo Gatti (2010), existem 

fatores que dificultam a busca por novos métodos de ensino tais como: condições de trabalho e 

longa jornada, baixos salários de professores da educação básica, e formação inicial e 

continuada dos mesmos. Ainda nesse sentido, Pereira e Aguiar (2006, p. 69) complementam: 

“o Ensino de Física de qualidade requer atualização do professor para que ele, com recursos 

alternativos, articule teoria e prática bem como temas diversos (clássicos e modernos), 

contextualizando o ensino e, consequentemente, tornando-o significativo para o aluno”.  

Sendo assim, a inserção de recursos didáticos digitais em sala de aula pode favorecer a 

aprendizagem e o Ensino de Física. A Tabela 1 relaciona alguns trabalhos nacionais voltados à 



19 
 

inserção de tecnologias digitais no Ensino de Física, considerando as seguintes vertentes: uso 

de tecnologias móveis, uso de simuladores, uso de laboratório virtual, gamificação e/ ou jogos 

no ensino. 
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Tabela 1: Alguns trabalhos voltados à inserção de tecnologias digitais no Ensino de Física. 

Recurso didático Trabalho desenvolvido Autor (es) 

Tecnologias 

móveis 

O uso do celular como ferramenta de ensino em física LOPES (2015) 

O uso de tecnologias móveis no ensino de física: uma avaliação de seu impacto sobre a aprendizagem dos 

alunos 
MONTEIRO (2016) 

Celular em sala de aula: de vilão à solução – construção de atividades no contexto CTS SOUZA (2017) 

Uso de celular no ensino de ciências exatas: um estudo de caso 
MEDEIROS, FONSECA 

FILHO e MATOS (2018) 

A compreensão da construção de conhecimentos físicos por meio de um aplicativo para smartphones e tablets 

no ensino de física em uma universidade pública no estado do Rio Grande do Sul 
SILVA (2018) 

Simuladores 

Uso de simuladores em atividades de laboratório de física moderna: Análise de sua contribuição para o ensino 

e aprendizagem na modalidade de Educação à Distância. 
SCHWEDER (2015) 

O uso de simuladores computacionais como recurso didático nas aulas de física: antes ou depois? BRAGA (2016) 

O uso de simuladores via smartphone no ensino de física: O experimento de Oersted. BARBOSA et al.. (2017) 

Laboratório 

virtual 

O laboratório virtual: uma atividade baseada em experimentos para o ensino de mecânica. FONSECA (2013) 

Uso de experimentos virtuais no ensino de física. 
SANTOS, LOPES e FEITOSA, 

(2015) 

Um laboratório didático virtual de física pela Amazônia. SENA, SILAS e SILVA (2018) 

Gamificação e/ou 

jogos 

Gamificação aplicada no ensino de Física: um estudo de caso no ensino de óptica geométrica. SILVA e SALES (2017) 

Gamificação e jogos no ensino de mecânica Newtoniana: uma proposta didática utilizando os aplicativos 

bunny shooter e socrative. 
DANTAS e PEREZ (2018) 

Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. 
SILVA, SALES e CASTRO 

(2019) 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Nesse sentido, a partir da Tabela 1, pode-se observar alguns trabalhos relacionados às 

tecnologias digitais que se inserem na área de Física, em diversos níveis de ensino, desde a 

educação básica até o ensino superior. Torna-se importante, então, a promoção de ações 

pedagógicas que insiram os alunos no processo de ensino e aprendizagem em busca da 

construção do conhecimento, tendo em vista que o professor desempenha a função de mediador 

desse processo, tal como menciona Vygotsky (1998).  

2.2 Os processos de ensino e a teoria de Vygotsky2 

Do ponto de vista da teoria de Vygotsky, Oliveira (1993) define a aprendizagem como 

o processo de aquisição de conhecimento e/ou de realização de ações baseado nas interações 

com outros indivíduos e aos fatores externos do meio, associando-se assim o processo de 

aprendizagem às relações intrapessoais e interpessoais. A partir da interação entre indivíduos, 

promove-se o desenvolvimento do conhecimento. No que se refere ao ambiente escolar, o 

professor, como mediador do processo de ensino, e o aluno promovem, juntos, o 

desenvolvimento do conhecimento.    

Para compreender a teoria de Vygotsky (1998), conceitos, como a mediação e a zona de 

desenvolvimento real, potencial e proximal, são fundamentais para entender suas ideias no que 

se refere ao desenvolvimento e aprendizado. 

Segundo Vygotsky (1998), a mediação é o processo pelo qual ocorre a aquisição de 

conhecimentos por meio de um elemento intermediário, ou seja, a ação do indivíduo sobre um 

dado objeto é mediada por esse elemento, deixando assim de ser uma relação direta e passando 

a ser uma relação mediada. Sendo assim, para o teórico, existem dois tipos de elementos 

mediadores: os signos e os instrumentos.  

Os signos, de acordo com Vygotsky (1999), têm como função auxiliar nos processos 

internos, ou seja, controlar e regular os fatores psicológicos, uma característica intrínseca do 

indivíduo. Já os instrumentos agem entre o indivíduo e o objeto de trabalho, tendo como função 

aumentar as possibilidades de transformação para atingir um determinado propósito. Ainda de 

acordo com Vygotsky (1999) os signos encontram-se inseridos em mapas, diagramas, na 

linguagem, nos vários sistemas de contagem ou de símbolos algébricos entre outros. Já os 

 
2Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) foi um renomado psicólogo bielo-russo que realizou diversos estudos 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem e da importância das relações sociais nesse processo, dando origem ao 

que denominamos Socioconstrutivismo.  
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livros, o computador como por exemplo, podem ser considerados instrumentos uma vez que 

estes auxiliam o indivíduo em seu trabalho.   

O desenvolvimento de um indivíduo, de acordo com a teoria de Vygotsky (1998), está 

diretamente relacionado à sua socialização; sendo assim, esse processo foi caracterizado em 

três níveis: a zona de desenvolvimento real, potencial e proximal. A zona de desenvolvimento 

real relaciona-se as etapas já alcançadas por um indivíduo e permite que este resolva questões 

de forma independente. A zona de desenvolvimento potencial é a capacidade que o indivíduo 

tem para desenvolver questões desde que tenha auxilio de indivíduos mais experientes. Já a 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é a distância entre a zona de desenvolvimento real e 

potencial, ou seja, a distância entre o que o indivíduo consegue desenvolver sozinho e o que 

pode aprender a fazer com a ajuda de outros indivíduos; é nesse nível que ocorrem as 

intervenções pedagógicas do professor para atingir determinado objetivo em sala de aula. Neste 

nível, o conceito de ZDP causa implicações sobre a prática docente, uma vez que, nessa 

“região”, o professor enfrenta novos desafios que exigem maior atenção.   

Nesse sentido, o aprendizado é o processo pelo qual um indivíduo adquire 

conhecimentos e informações por meio de sua interação com o meio e a partir da interação com 

outras pessoas. Vygotsky (1987, p. 101) ressalta que: “o aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer”. Dessa forma, o 

desenvolvimento está associado ao aprendizado do indivíduo, sendo caracterizado pela 

evolução e crescimento das estruturas cognitivas e do intelecto.    

De acordo com a teoria de Vygotsky, o meio, no qual o indivíduo está inserido, exerce 

influências em seu desenvolvimento; assim, no que se refere ao papel da escola na sociedade 

moderna, as tecnologias da informação desempenham uma importante função sobre a formação 

dos alunos e o professor possui, como atribuição, ser o mediador entre o aluno e o conhecimento 

(BULGRAEN, 2010).  

Portanto, a teoria de Vygotsky pode ser aplicada ao Ensino de Física, colaborando com 

o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e tornando o professor como mediador do 

processo de ensino. A busca por novas metodologias de ensino e a inserção de recursos 

tecnológicos em sala de aula modificam o papel do aluno, tornando-o agente no processo de 

ensino. De acordo com Santos (s.d.), o aluno precisa desenvolver habilidades tornando-se ativo 

no processo de ensino e aprendizagem. O professor desempenha o papel de mediador desse 
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processo, possibilitando aos alunos a reflexão e a investigação, de forma a motivá-los para o 

desenvolvimento do conhecimento. Dessa forma, de acordo com Moran (2007), o aluno 

motivado e com participação ativa possui maior avanço, facilitando assim o trabalho. Nesse 

sentido, as ferramentas tecnológicas são importantes aliadas na “tarefa de motivar, cativar e 

despertar para o conhecimento” (RICOY e COUTO, 2009, p. 147). Ainda de acordo com Santos 

(s.d.): 

A motivação é imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo, pois bons 

resultados de aprendizagem só serão possíveis à medida que o professor proporcionar 

um ambiente de trabalho que estimule o aluno a criar, comparar, discutir, rever, 

perguntar e ampliar ideias (p. 1). 

2.3 O Ensino de Física e as tecnologias da informação  

Atualmente, vive-se em uma sociedade cada vez mais impulsionada pelos grandes 

avanços tecnológicos sendo o computador um expoente destes avanços, sobretudo pela sua 

disseminação e popularização. A evolução dos computadores possibilitou mudanças relevantes 

em diversas áreas; não sendo diferente na Física, onde se encontram computadores, tanto em 

estudos teóricos, quanto experimentais (SCHUHMACHER et al, 2002 e MELO, 2010). 

Com este desenvolvimento tecnológico, o cotidiano das pessoas tem modificado e as 

escolas precisam acompanhar essa modificação na busca pela adaptação e convívio com as 

inovações tecnológicas. Nesse sentido, a partir da rápida evolução tecnológica e do mundo 

computacional, surgem as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), definidas como 

um “conjunto diversificado de ferramentas tecnológicas e recursos usados para se comunicar, 

criar, difundir, armazenar e gerenciar informações” (BLURTON, 1999). 

A utilização de TICs oportuniza a adaptação do contexto e das situações de 

aprendizagem frente às diferenças encontradas em sala de aula; com isso, oferecem recursos 

didáticos apropriados às necessidades e diferenças de cada aluno, uma vez que fornecem 

possibilidades que oportunizam o professor na apresentação de determinada informação ou 

conteúdo de diferentes formas (OLIVEIRA et al, 2015). Sendo assim, pode-se exemplificar as 

TICs como sendo: as tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons, as 

tecnologias de acesso remoto, as tecnologias móveis, e os diversos suportes para guardar e 

portar dados entre outros.   

Nesse sentido, torna-se necessário entender que ferramentas tecnológicas não são ponto 

central no processo de ensino e aprendizagem, mas sim recursos que proporcionam a mediação 

entre professor, aluno e os saberes escolares. Para tanto, o professor, como mediador, possui a 
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importante função de auxiliar o aluno no uso da tecnologia como uma ferramenta que favorece 

a aprendizagem, uma vez que possibilita a visualização do conteúdo de uma forma diferente 

(OLIVEIRA, 2016). Ainda nesse sentido, Lara et al, 2013, p.3) menciona que: “a inserção de 

TICs, como elemento mediador no Ensino de Física, torna-se uma estratégia interessante e pode 

contribuir significativamente para o processo de ensino e aprendizagem”. 

Sendo assim, muito mais que incorporar a tecnologia ao ensino, é fundamental entender 

que inserir as TICs no meio educacional depende do professor para modificar o processo de 

ensino de forma a torná-lo mais desafiador e dinâmico apoiando-se nas tecnologias (OLIVEIRA 

et al, 2015). 

O uso de simulações computacionais, no contexto escolar, é apoiado por possibilitar um 

ambiente interativo entre o aluno e o objeto de estudo, assim como entre os colegas de sala e o 

professor, tornando o aluno parte ativa do processo de ensino e aprendizagem, já que pode 

investigar hipóteses, obter respostas rápidas, e potencializar habilidades e competências 

(COSTA, 2017).  De acordo com Medeiros e Medeiros (2002) apud Gaddis (2000):  

Simulações computacionais vão além das simples animações. Elas englobam uma 

vasta classe de tecnologias, do vídeo a realidade virtual, que podem ser classificadas 

em certas categorias gerais baseadas fundamentalmente no grau de interatividade 

entre o aprendiz e o computador (p. 79).  

Complementando, Costa (2017) apud Medeiros e Medeiros, (2002) mencionam outras 

possibilidades oferecidas por simulações computacionais: 

visualização dinâmica de fenômenos, concentração nos conceitos abordados, coleta 

de dados em pouco tempo e espaço para gerar e testar hipóteses, engajamento em 

tarefas interativas; visualização de conceitos abstratos; contribuição para resolução de 

problemas; interação com modelos científicos e formação de conceitos (p. 7534). 

Sendo assim, a utilização de simulações computacionais, durante as aulas de Física, 

possibilita a realização de experimentos que não seriam possíveis em laboratórios e reproduz 

de forma precisa situações reais, além disso, tais simulações e a modelagem computacional 

proporcionam maior viabilidade para o processo de ensino, podendo o aluno relacionar os 

conteúdos vistos em sala de aula com a utilização de simulações computacionais (MELO, 

2010).   

Segundo Santos e Dickman (2019), muitas escolas de ensino fundamental e médio não 

possuem laboratório de Ciências; sendo assim, o uso de simulações computacionais ou a 

realização de aulas com experimentos simples, que utilizam materiais de fácil obtenção e baixo 

custo, podem constituir boas estratégias para o Ensino de Física, resultando em melhorias na 

aprendizagem quando utilizadas de forma complementar. Ademais, de acordo com TONIATO 
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et al (2006), a simulação computacional possibilita ao aluno um ambiente interativo e 

beneficiador do conhecimento, e, estando associada ao uso do computador, torna-se uma 

alternativa para o Ensino de Física. 

Portanto, a partir dos argumentos apresentados que reforçam o potencial ganho no 

aprendizado com o uso de simulações computacionais, desenvolveu-se neste trabalho a 

plataforma de simuladores SimulAção, com objetivo de favorecer a aprendizagem dos alunos 

e auxiliar os professores na diversificação e inserção de metodologias inovadoras nas aulas de 

Física. 

2.4 Ferramenta Wix 

A ferramenta Wix consiste em uma plataforma online que permite aos usuários da Web 

a criação e edição de sites profissionais de forma gratuita, sem a necessidade de conhecimento 

prévio em programação ou design gráfico (WIX.COM, 2019). A Figura 1 mostra a tela inicial 

da ferramenta Wix. 

Figura 1: Tela inicial da ferramenta Wix. 

 

Fonte: Página do editor Wix3. 

De acordo com a Figura 1, observa-se a tela inicial da ferramenta Wix, após a escolha 

de um template. No lado direito da ferramenta, encontra-se a barra de funcionalidades (item 1), 

que possibilita a realização de alterações no formato do texto e outros elementos como as 

imagens. Na parte superior e no lado direito da ferramenta, encontra-se a régua (item 2) que 

auxilia no posicionamento dos elementos do site. O item 3 refere-se às linhas de grade, que são 

linhas pontilhadas e que demarcam os limites do site a ser confeccionado. Por fim, no item 4, 

 
3 Disponível em: https://editor.wix.com, acesso em 30 jun. de 2019.  

https://editor.wix.com/
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apresenta-se um painel com opções de personalização, tais como alteração do fundo, inserção 

de mídias, inserção de aplicativos, entre outras. Para conhecimento e ilustração, a Figura 2 

apresenta elementos disponibilizados pela opção Adicionar do item 4 da Figura 1.  

Figura 2: Opção Adicionar da Figura 1. 

 

Fonte: Página do editor Wix4. 

Conforme ilustra a Figura 2, a opção Adicionar apresenta diferentes categorias de 

elementos que podem ser utilizados no site a ser confeccionado, tornando-o profissional, 

atrativo e criativo. 

A ferramenta Wix oferece diversas opções de templates muito fáceis de personalizar, 

apresentando-se como um editor intuitivo de simples utilização, que funciona no sistema de 

clicar e arrastar, possibilitando a criação de layouts com várias páginas de fácil navegação entre 

elas. Por fim, a ferramenta dispõe de um construtor HTML5 que inclui galeria de imagens, 

gráficos, aplicativos, entre outros elementos. Apesar de ter sido desenvolvido para edição de 

sites em computadores, permite também ao usuário ajustar seu site num editor móvel por meio 

de smartphones, tablets e outros equipamentos eletrônicos, sendo disponível em diversos 

sistemas operacionais como Windows, Linux, Android e IOs. O Apêndice I apresenta, de forma 

geral, como confeccionar um ambiente web por meio da utilização da ferramenta Wix.   

 

 
4 Disponível em: https://editor.wix.com, acesso em 30 jun. de 2019. 
5 HTML - (Hypertext Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem 

de marcação que visa estruturar informações na construção de páginas da Web. 

https://editor.wix.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
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2.5 Questionário de avaliação de satisfação subjetiva do usuário 

O questionário de avaliação de satisfação subjetiva do usuário ou system 

usability scale (SUS), desenvolvido por Brooke (1996), visa avaliar a usabilidade de diversos 

produtos e serviços como websites, sistemas de informação, produtos de hardware, entre 

outros. Segundo Nielsen (2003), usabilidade é um termo usado como atributo de qualidade que 

se encontra vinculado à facilidade de uso de interfaces de um produto ou serviço pelo usuário.  

O questionário SUS é de aplicação rápida e simples, sendo muito utilizado devido ao 

seu alto grau de confiabilidade. É constituído por 10 questões originais definidas por Brooke 

(1996), que podem ser adequadas para o contexto de um determinado produto ou serviço, a 

saber:  

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência. 

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo. 

3. Eu achei o sistema fácil de usar. 

4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para 

usar o sistema. 

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas. 

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência. 

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente. 

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar. 

9. Eu me senti confiante ao usar o sistema. 

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema. 

Para cada questão, o formato de resposta segue o padrão Likert. Um item Likert 

geralmente é usado para medir o nível de discordância ou concordância a partir de determinada 

afirmação, sendo utilizados normalmente níveis de resposta (BABBIE, 1999) com escala de 1 

a 5: discordo totalmente, discordo moderadamente, indiferente, concordo moderadamente e 

concordo totalmente.  

Após o preenchimento do questionário SUS por um determinado usuário, pode-se 

calcular a pontuação final que varia entre 0 e 100, na qual representa a usabilidade geral do 

produto ou serviço, conforme a opinião do usuário avaliado. Para realizar o cálculo da 

pontuação final de um questionário SUS, após o preenchimento do mesmo, utilizam-se as 

seguintes regras: 
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1. Para as questões ímpares (questões relacionadas a pontos positivos sobre a utilização 

dos serviços), a pontuação da questão equivale à escala (posição) da resposta 

selecionada pelo usuário menos 1; por exemplo, se o usuário selecionar a opção de 

resposta “concordo totalmente” (escala 5) ao responder a questão 3 do questionário, a 

pontuação contabilizada para essa questão em particular será 4 (escala 5 menos 1). 

2. Para as questões pares (questões relacionadas a pontos negativos sobre a utilização dos 

serviços), a pontuação da questão equivale  a 5 menos a escala (posição) da resposta 

selecionada pelo usuário; por exemplo, se o usuário selecionar a opção de resposta 

“indiferente” (escala 3) ao responder a questão 4 do questionário, a pontuação 

contabilizada para essa questão em particular será 2 (5 menos escala 3). 

3. Para obter a pontuação final, deve-se somar as pontuações resultantes de cada questão 

do questionário e multiplicar tal soma por 2,5, gerando assim o valor do nível de 

usabilidade. 

Em um processo experimental de avaliação de um produto ou serviço, após obter a 

pontuação final produzida para cada questionário SUS preenchido por um usuário participante 

de tal processo, é possível estabelecer a pontuação geral de usabilidade por meio da média entre 

as pontuações finais produzidas. 

Desse modo, a partir do valor obtido para a pontuação geral, pode-se concluir a respeito 

da usabilidade do produto ou serviço avaliado pelo usuário, seguindo as faixas de aceitabilidade 

e as classificações adjetivas e considerando a média de 70 pontos como satisfatória para uma 

determinada questão, de acordo com os estudos de Bangor, Kortum e Miller (2009), como 

podem ser vistas na Figura 3.  

Figura 3: Classificação da pontuação do SUS. 

 
Fonte: BANGOR, KORTUM E MILLER (2009) [Traduzida]. 

Assim, de acordo com a Figura 3, para um determinado produto ou serviço avaliado por 

um determinado usuário com pontuação geral 80, por exemplo, é possível dizer que a 
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usabilidade de tal produto ou serviço para tal usuário é aceitável e encontra-se entre bom e 

excelente. 

Outra forma de avaliar um produto ou serviço por meio do questionário SUS, segundo 

Nielsen (1994) apud Boucinha e Torouco (2013), está relacionada aos componentes de 

qualidade, que se encontram associados às questões do questionário SUS. Tais componentes de 

qualidade e as questões referentes aos mesmos são: 

1- Eficiência: questões 5, 6 e 8; 

2- Satisfação: questões 1,4 e 9; 

3- Facilidade de aprendizagem: questões 3, 4, 7 e 10; 

4- Facilidade de memorização: questão 2;  

5- Minimização dos erros: questão 6. 

Para prévio conhecimento, o método baseado no questionário SUS foi utilizado na 

experimentação prática deste trabalho com a finalidade de avaliar a usabilidade, segundo 

Bangor, Kortum e Miller (2009), e os componentes de qualidade, segundo Nielsen (1994) apud 

Boucinha e Torouco (2013), da plataforma SimulAção.   

2.6 Modelo de Toulmin 

Antes de descrever o Modelo de Toulmin, faz-se necessário definir os termos 

argumentação e argumento. Segundo Toulmin, Rieke e Janik (1984, p. 14), o termo 

argumentação é usado “para se referir à atividade total de propor teses, pô-las em questão, 

respaldá-las produzindo razões, criticando essas razões, refutando essas críticas, e assim em 

diante”. Já um argumento é considerado um encadeamento de raciocínios: “a sequência de 

pretensões e razões encadeadas que, entre si, estabelecem o conteúdo e a força da proposição, 

a favor da qual um determinado orador argumenta” (TOULMIN, RIEKE e JANIK, 1984, p. 

14). Nesse sentido, o modelo de Toulmin (2006) é uma ferramenta de análise muito usada para 

investigar a “argumentação científica” construída por alunos em situações do Ensino de 

Ciências (JIMÉNEZ ALEIXANDRE et al, 1998; JIMÉNEZ ALEIXANDRE, 1998; SÁ, 

KASSEBOEHMER e QUEIROZ, 2014; BORGES, LIMA e RAMOS, 2018). Para analisar a 

validade ou não de um argumento, Toulmin (2006) propõe que se deve representar o argumento 

em uma estrutura ou modelo. Este modelo possui, como função, apontar as evidências a partir 

da construção de afirmações, associando dados e conclusões por meio de justificativas de 
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natureza hipotética, além de destacar os limites de uma dada teoria e seu suporte em outras 

(CAPECCHI & CARVALHO, 2000). 

De acordo com o modelo de Toulmin (2006), os elementos que constituem a 

organização de um argumento são: o dado (D), a justificativa (J), a conclusão (C), o 

conhecimento básico (B), os qualificadores modais (Q) e a refutação (R). A Figura 4 apresenta 

os elementos fundamentais de um argumento e as relações existentes entre esses elementos.  

Figura 4: Modelo de Toulmin para análise de um argumento. 

 
Fonte: TOULMIN (2006). 

 

De acordo com a Figura 4, a organização básica de um argumento pode ser composta 

usando três dos elementos apresentados, possuindo a seguinte estrutura “a partir de um dado 

(D), já que se justifica (J), assim se conclui (C)". Entretanto, para que um argumento seja 

considerado completo, pode-se determinar em que situações a justificativa apontada é válida ou 

não. Dessa forma, podem ser incluídos ao argumento qualificadores modais (Q), ou seja, 

especificações das situações essenciais para que uma justificativa seja válida. Do mesmo modo, 

é possível descrever em que situações a justificativa não é válida ou suficiente para dar apoio à 

conclusão. Diante disso, é apresentada uma refutação (R) da justificativa. Além dos elementos 

citados, a justificativa, que apresenta característica hipotética, pode ser fundamentada em uma 

alegação categórica ou em uma lei, por exemplo: conhecimento básico (B) refere-se a uma 

alegação que dá apoio à justificativa (SÁ e QUEIROZ, 2007).  

 A seguir, como exemplificação, apresenta-se um trecho extraído da pesquisa de 

Colombo Junior et al (2012) na qual o problema proposto na atividade objetivava responder a 

seguinte questão: “em que local do trilho deve-se colocar a bolinha para que ela caia na 

cestinha?”. Para tanto, buscou-se, durante as análises, evidenciar os processos argumentativos 

nas falas dos alunos, segundo o modelo de Toulmin. Sendo assim, as salas foram divididas em 

grupos de 4 ou 5 alunos; posteriormente, o professor apresentou os materiais disponíveis que 

seriam utilizados para a resolução do problema. A Figura 5 apresenta um exemplo de análise 

fundamentada no modelo de Toulmin para a fala de vários alunos.  
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Figura 5: Exemplo de análise realizada por meio do modelo de Toulmin. 

 

Fonte: Figura extraída da pesquisa de Colombo Junior et al (2012). 

A partir da Figura 5, percebe-se a presença dos elementos do modelo de Toulmin, tais 

como hipótese, refutação e conclusão, o que leva tais alunos em questão a produzirem os 

primeiros avanços acerca da construção de um pensamento científico, voltado para a 

argumentação. 

O método baseado no modelo de Toulmin foi utilizado na experimentação prática desse 

trabalho com a finalidade de analisar os argumentos dos alunos a partir das atividades práticas 

desenvolvidas por meio do uso dos simuladores presentes na plataforma SimulAção. 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo descreve e discute alguns trabalhos diretamente relacionados ao objetivo 

principal deste trabalho, ou seja, à proposta e ao desenvolvimento da plataforma SimulAção. 

Encontra-se organizado da seguinte forma. Na Seção 3.1, são apresentados exemplos de 

ambientes Web relacionados, especificamente, à divulgação de recursos tecnológicos e 

didáticos voltados ao ensino; para cada um desses trabalhos, foram verificados o objetivo, o 

público alvo, o funcionamento geral, os recursos oferecidos e os resultados experimentais 

obtidos. Na Seção 3.2, apresenta-se uma discussão geral a respeito dos trabalhos descritos na 

Seção 3.1, de acordo com critérios estabelecidos para a análise de um ambiente Web voltado ao 

ensino. 

3.1 Ambientes Web voltados ao ensino 

Inúmeros ambientes Web já foram desenvolvidos com o objetivo de disponibilizar e 

divulgar recursos tecnológicos e didáticos relacionados ao ensino. Como exemplos desses 

ambientes Web, as subseções a seguir descrevem os seguintes: Simulações Computacionais de 

Física (Subseção 3.1.1), Currículo de Física e Práticas Virtuais (Subseção 3.1.2), Simuladores 

do MHS (Subseção 3.1.3), WebQui (Subseção 3.1.4) e Simulação Computacional usando o 

Software Modellus (Subseção 3.1.5). 

3.1.1 Simulações computacionais de Física 

O site Simulações Computacionais de Física (CAMPOS, 2017) encontra-se disponível 

para acesso em https://camposfisico.wixsite.com/simulacoesphet. Consiste em um site off-line 

que visa a disponibilização de roteiros de simulação para aulas práticas no laboratório de 

informática. As simulações computacionais utilizadas em tal ambiente são destinadas às áreas 

trocas de calor, energias e suas transformações e propriedade dos gases do tópico de Termologia 

do Ensino de Física. Logo, o site destina-se a professores do Ensino Médio. 

Em termos de tecnologia, foram utilizados o pacote de produtos de software XAMPP, 

para criar um banco de dados, e o software Joomla para gestão do site. Para utilizar o site no 

modo off-line, é necessário que um notebook ou um dos computadores do laboratório de 

informática seja o servidor Web, sendo conectado em rede com os demais computadores do 

laboratório de informática. 

https://camposfisico.wixsite.com/simulacoesphet
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O site, conforme pode ser visto em sua tela inicial (Figura 6), apresenta os seguintes 

recursos: objetivo do estudo, vídeo tutorial, roteiros de aula prática para impressão, links para 

acesso aos simuladores, e o contato para o envio de dúvidas e sugestões.  

Figura 6: Tela inicial do site: Simulações Computacionais de Física. 

 

Fonte: Extraída de https://camposfisico.wixsite.com/simulacoesphet, acesso em jun. de 2020.  

Segundo Campos (2017), para validação do site, experimentos foram realizados em uma 

turma do 2º ano do ensino médio de uma escola estadual da cidade de Alfenas/MG, composta 

por 58 alunos: tais alunos foram organizados em grupos de até três alunos e, após executarem 

determinada simulação computacional, seguiram um roteiro impresso de aula prática.  Os 

roteiros das aulas práticas foram elaborados tomando por base a teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel. Após realização da experimentação prática, percebeu-se uma 

maior motivação por parte dos alunos em utilizar os computadores e as simulações. Por meio 

do questionário aplicado com o intuito de saber a opinião dos alunos quanto à utilização das 

simulações computacionais para o Ensino de Física, o retorno foi positivo: os alunos 

mencionaram que esta forma de ensino pode facilitar o processo de aprendizagem de alguns 

conceitos básicos relacionados à Termologia, sugerindo a inserção das simulações e aulas 

práticas de laboratório. 

3.1.2 Currículo de Física e práticas virtuais 

O blog Currículo de Física e práticas virtuais (ROSSI, 2015) encontra-se disponível para 

acesso em https://praticasvirtuaisdefisica.blogspot.com/. Consiste em um blog que visa a 

elaboração e a disponibilização de atividades voltadas para o uso de simulações computacionais 

https://camposfisico.wixsite.com/simulacoesphet
https://praticasvirtuaisdefisica.blogspot.com/
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com a finalidade de subsidiar professores ao desenvolvimento de suas aulas. Conforme pode 

ser visto em sua tela inicial (Figura 7), as simulações computacionais utilizadas em tal ambiente 

são destinadas ao ensino de conteúdos da disciplina de Física voltados para o Ensino Médio. 

Figura 7: Tela inicial do blog: Currículo de Física e práticas virtuais. 

 

 

Fonte: Extraída de https://praticasvirtuaisdefisica.blogspot.com/, acesso em jun. de 2020.  

Segundo Rossi (2015), para validação do blog, experimentos foram realizados em 

turmas do 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio de uma escola estadual da cidade de Panorama/SP, 

composta por 78 alunos distribuídos nas três séries de ensino. Para obtenção de resultados 

experimentais, foi disponibilizado aos alunos o roteiro de simulação computacional.  A partir 

do experimento prático realizado, foi observado que mudar o ambiente de ensino favorece o 

aprendizado: simulações computacionais propiciam o maior envolvimento dos alunos, fazendo 

com que os mesmos questionem mais e busquem soluções para a resolução dos problemas 

investigativos propostos.  

3.1.3 Simuladores do MHS 

O site Simuladores do Movimento Harmônico Simples (MHS) (CARMO, 2017) 

encontra-se disponível para acesso em https://simuladormhs.wixsite.com/simuladormhs. 

Consiste em uma proposta de disponibilização de simuladores virtuais para o ensino do 

Movimento Harmônico Simples, a partir do software dinâmico GeoGebra. Dessa forma, a partir 

da utilização do software livre GeoGebra, foram desenvolvidas duas simulações que abordam 

o Movimento Harmônico Simples: uma para o estudo do pêndulo simples e outra para o estudo 

https://praticasvirtuaisdefisica.blogspot.com/
https://simuladormhs.wixsite.com/simuladormhs
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do movimento circular. A ferramenta desenvolvida destina-se a professores do ensino básico, 

com foco para atuação no Ensino Médio. 

O site, conforme visto em sua tela inicial (Figura 8), apresenta os simuladores 

desenvolvidos, os roteiros, a dissertação de mestrado, um artigo publicado e o contato para 

dúvidas.  

Figura 8: Tela inicial do site: Simulações do MHS. 

 

Fonte: Extraída de https://simuladormhs.wixsite.com/simuladormhs, acesso em jun. de 2020.  

Segundo Carmo (2017), para validação do site, experimentos foram realizados em três 

turmas do 2° ano do Ensino Médio, de escolas da rede pública estadual e privada de ensino, do 

interior do estado de São Paulo/SP. Para avaliar a proposta didática e a possível influência de 

simuladores no processo de aprendizagem, foram aplicados dois testes sobre os simuladores do 

site. As questões apresentaram exercícios dissertativos e objetivos, incluindo questões de 

vestibulares. Depois de coletados os resultados, todas as questões foram corrigidas com a turma, 

levando em consideração os critérios de avaliação estabelecidos nos PCNs. Sendo assim, foi 

observado que os alunos possuem maior compreensão do comportamento de forças quando 

estas são visualizadas por meio de simuladores, ou seja, a turma que respondeu os testes, após 

fazer uso dos simuladores, apresentou melhor desempenho. 

 

3.1.4 WebQui 

A plataforma WebQui (ESTEVÃO, 2019) encontra-se disponível para acesso em 

https://sitewebqui.wixsite.com/webqui. Consiste em uma plataforma para ensinar Química de 

https://simuladormhs.wixsite.com/simuladormhs
https://sitewebqui.wixsite.com/webqui
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forma interativa, dinâmica e visual. Desta forma, objetiva auxiliar professores de Química, 

possibilitando acesso à conteúdos atualizados e um espaço para troca de experiências. Com o 

objetivo de contribuir com os professores na dinamização das aulas de Química, essa plataforma 

virtual está organizada sob os três eixos do Conteúdo Básico Comum (CBC) do estado de Minas 

Gerais: Materiais, Modelos e Energia. Para tanto, buscou-se elaborar e organizar roteiros, 

simulações, artigos e outros, de domínio público ou de autoria própria.  

A plataforma WebQui, como mostra a tela inicial (Figura 9), apresenta o material 

desenvolvido bem como uma aba para contato e colaboração. 

Figura 9: Tela inicial do site: WebQui. 

 

Fonte: Extraída de https://sitewebqui.wixsite.com/webqui, acesso em jun. de 2020.  

Segundo Estevão (2019), para validação do site, experimentos foram realizados em duas 

turmas do 1° ano do Ensino Médio de uma escola estadual da cidade Belo Horizonte/MG. Com 

o intuito de avaliar a plataforma desenvolvida, foi realizada uma experimentação em duas 

etapas. A experimentação consistiu em utilizar roteiros sobre o tema tabela periódica, propostos 

em tal plataforma. Sendo assim, na primeira etapa, o objetivo foi verificar se os roteiros 

desenvolvidos estavam adequados e satisfatórios na visão dos alunos; na segunda etapa, o 

objetivo foi avaliar o grau de aceitação de um grupo de professores, que puderam navegar pelo 

ambiente Web. Com a utilização da WebQui, foi possível perceber uma melhoria no grau de 

https://sitewebqui.wixsite.com/webqui
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envolvimento e concentração dos alunos de tal forma que pôde ser concluído que a utilização 

de um simples recurso tecnológico virtual pode modificar, favoravelmente, o processo de 

ensino.  

3.1.5 Simulação computacional usando o software Modellus 

O site Simulação Computacional usando o software Modellus (OLIVEIRA, 2014) 

encontra-se disponível para acesso em https://humbertouepb.wixsite.com/modellus. Consiste 

em um site que tem, como objetivo, divulgar a modelagem e as simulações criadas para o ensino 

de Energia Mecânica e sua conservação, por meio do uso do software Modellus, possuindo 

como foco alunos do primeiro ano do Ensino Médio. 

A tela inicial do site, como mostra a Figura 10, apresenta os roteiros desenvolvidos tanto 

para os alunos quanto para o professor, as simulações criadas no software Modellus (aba 

Atividades), o objetivo do site e o contato para o envio de dúvidas e sugestões.  

Figura 10: Tela inicial do site: Simulação Computacional. 

 

Fonte: Extraída de https://humbertouepb.wixsite.com/modellus, acesso em jun. de 2020.  

Segundo Oliveira (2014), para validação do site, experimentos foram realizados em uma 

turma do 1° ano do ensino médio de uma escola da rede estadual da cidade de João Pessoa/PB. 

Para avaliação do site, foi realizada uma experimentação envolvendo a aplicação dos modelos 

matemáticos desenvolvidos, por meio do software Modellus, e simulações dos fenômenos 

físicos. Para tanto, inicialmente, aplicou-se um questionário de sondagem a fim de verificar os 

https://humbertouepb.wixsite.com/modellus
https://humbertouepb.wixsite.com/modellus
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conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema. Em seguida, foram desenvolvidas 

atividades tais como estudo dirigido de um texto, apresentação de um mapa conceitual, 

apresentação do software Modellus, utilização das simulações e, por fim, realização de 

entrevistas com os alunos. A partir dos dados qualitativos obtidos da experimentação, observou-

se que simulações computacionais podem ser consideradas ferramentas de apoio eficientes que 

contribuem com o estímulo da aprendizagem.  

3.2 Discussão geral 

Visando a proposta da plataforma SimulAção, com base nos trabalhos relacionados 

apresentados, foram definidos um conjunto de critérios para análise de ambientes Web voltados 

ao ensino, a saber: 

1. Página inicial: visão geral do ambiente Web; 

2. Apresentação: objetivo do ambiente Web e descrição breve dos autores; 

3. Conteúdos diferentes: possibilidade do ambiente Web abordar mais de um tópico ou 

assunto referente aos conteúdos propostos pela área de ensino; 

4. Quantidade de simuladores: número de simuladores presentes no ambiente Web;  

5. Roteiros de aula: roteiros referentes a cada simulador presente no ambiente Web, 

tendo por finalidade direcionar os alunos quanto às atividades a serem realizadas; 

6. Link dos simuladores: acesso aos simuladores, de forma rápida e eficiente; 

7. Ficha técnica: informações técnicas sobre os simuladores presentes no ambiente 

Web como, por exemplo, público-alvo, tema e componente curricular; 

8. Avaliação: processo de avaliação do ambiente Web a ser realizado pelos usuários do 

mesmo;  

9. Contato: possibilidade de envio de comentários, sugestões e/ou propostas de 

atividade. 

A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, tais critérios verificados em cada trabalho 

relacionado. 
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Tabela 2: Síntese dos critérios verificados em cada trabalho relacionado. 

Trabalho 

Relacionado 

Critérios analisados  

Página 

inicial 
Apresentação 

Conteúdos 

diferentes 

Quantidade de 

simuladores  

Roteiros 

de aula 

Link dos 

simuladores 

Ficha 

técnica 
Avaliação Contato Observações 

Simulações 

Computacionais 

de Física 
✓  ✓  ✓             x ✓  ✓   x         x ✓  

O site disponibiliza um vídeo 

tutorial sobre a utilização da 

ferramenta. O site apresenta 

conteúdos diferentes no eixo 

principal, mas tais conteúdos não 

foram implementados. 

Currículo de 

Física e Práticas 

Virtuais 

        x            X ✓  ✓  ✓           x       x                  x x 

Apesar do blog conter muitos 

roteiros de aula, estes não estão 

mais disponíveis para acesso.  

Simulações do 

MHS ✓  ✓          x           x ✓  ✓  
         

x 
      x ✓  

Os simuladores do site fazem 

uso do aplicativo GeoGebra.  

WebQui ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
         

x 
      x ✓  

Além de material utilizando 

simuladores, o site traz outros 

recursos como textos para leitura 

e projetos.  

Modelagem e 

Simulação 

Computacional 

no Ensino de 

Física 

✓  ✓          x ✓  ✓  ✓        x              x ✓  

Os links de acesso aos 

simuladores não encontram-se 

disponíveis. 

Nova proposta: 

SimulAção ✓  ✓          x           x ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

A partir de critérios considerados 

relevantes definiu-se a proposta 

de concepção da SimulAção.  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Conforme mostra a Tabela 2, a partir da análise dos trabalhos relacionados citados 

anteriormente, foram estabelecidos critérios considerados relevantes que definiram a proposta 

de concepção da plataforma SimulAção, objetivo geral deste trabalho: um ambiente Web que 

atenda os critérios definidos a partir da comparação com alguns trabalhos relacionados 

existentes. Pode-se observar que os critérios Ficha técnica e Avaliação são apenas 

contemplados pela plataforma SimulAção, sendo um diferencial em relação aos demais 

ambientes Web. No que se refere aos critérios em que a plataforma SimulAção não atende 

satisfatoriamente, estes serão considerados como possíveis melhorias a serem implementadas 

em uma segunda versão da plataforma.  Vale mencionar que, a plataforma SimulAção permite 

a inserção de outros recursos como vídeos e textos para leitura.  
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4. PROPOSTA E DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA SimulAção 

Como já mencionado, este trabalho tem, como objetivo principal, desenvolver uma 

plataforma, denominada SimulAção, para a disponibilização de simuladores computacionais 

voltados para o ensino de conteúdos de Mecânica em princípio. Para cada simulador, a 

plataforma dispõe um roteiro de simulação para sua utilização. Desta forma, este trabalho 

caracteriza-se como uma pesquisa6 exploratória e descritiva de abordagem quali-quatitativa. 

Este capítulo descreve a proposta e o desenvolvimento da primeira versão da plataforma 

SimulAção, produto educacional associado a essa pesquisa. Para tanto, a Seção 4.1 apresenta a 

proposta da plataforma. A Seção 4.2 descreve os simuladores pertencentes ao escopo da 

plataforma. E, por fim, a Seção 4.3 discute a interface e o funcionamento da plataforma.  

 

4.1 Proposta da Plataforma SimulAção 

A plataforma SimulAção consiste em uma ferramenta para auxiliar professores, durante 

as aulas de Física, na utilização de metodologias inovadoras que podem favorecer o ensino e a 

aprendizagem. Em sua primeira versão, o público alvo da plataforma corresponde a alunos do 

1° ano do Ensino Médio.  

Para selecionar a área da Física inicialmente abordada pela plataforma SimulAção, foi 

realizado um levantamento da quantidade de simuladores públicos disponíveis, a partir de 

algumas páginas da Web que disponibilizam simuladores, nas seguintes áreas da Física: 

movimento; trabalho, energia e potência; calor e termometria; som e ondas/ luz e radiação; 

eletromagnetismo e Física moderna. A Tabela 3 apresenta o resultado de amostragem do 

levantamento feito.  

Tabela 3: Quantidade de simuladores por área. 

 Movimento 

Trabalho, 

Energia e 

Potência 

Calor e 

Termometria 

Som e Ondas/ 

Luz e Radiação 
Eletromagnetismo 

Física 

Moderna 

PhET Interactive 

Simulations7 
29 14 14 31 24 20 

LabVirt8 53 17 23 9 16 - 

Applets Java de 

Física9 
13 4 1 10 8 5 

 

Fonte: Elaborada pela autora.   

 
6O projeto de pesquisa referente foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), conforme parecer nº 3.294.785. 
7 Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/, acesso em 20 de jun. 2019.  
8 Disponível em: http://www.labvirt.fe.usp.br/, acesso em 20 de jun. 2019. 
9 Disponível em: https://www.walter-fendt.de/phys.htm, acesso em 20 de jun. 2019. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
http://www.labvirt.fe.usp.br/
https://www.walter-fendt.de/phys.htm
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De acordo com a Tabela 3, optou-se por escolher as áreas Movimento e Trabalho, 

Energia e Potência no intuito de promover o estudo da Conservação da Energia Mecânica, uma 

vez que tais áreas são abordadas no 1° ano do Ensino Médio, possuem muitos conceitos 

abstratos e são difíceis de serem abordadas em um laboratório didático de ciências, além de 

apresentar muitos simuladores disponíveis para uso público. A partir de tais áreas definidas para 

a primeira versão da plataforma SimulAção, foram escolhidos três simuladores (Seção 4.2) a 

serem tratados pela plataforma, que possibilitam o estudo das áreas definidas de forma a 

representar uma sequência de ensino. A arquitetura de funcionamento da plataforma SimulAção 

está ilustrada na Figura 11. 

Figura 11: Arquitetura de funcionamento da SimulAção. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.   

De acordo com a Figura 11, as funcionalidades 1 e 2 correspondem à ação do usuário 

quanto ao esclarecimento sobre a plataforma, podendo o mesmo realizar a leitura do objetivo e 

das funcionalidades da plataforma, e de informações sobre seus autores, respectivamente. A 

funcionalidade 3 representa a atuação do usuário quanto à utilização dos simuladores: o 

primeiro passo consiste em escolher o simulador desejado; em seguida, fazer a leitura da ficha 

técnica e do roteiro de simulação do simulador escolhido; e, por fim, executar o simulador 

seguindo as orientações do roteiro. A funcionalidade 4 corresponde a atuação do usuário quanto 

à avaliação da usabilidade da plataforma: o primeiro passo constitui em realizar a leitura sobre 

como avaliar a plataforma, caso queira realizar uma avaliação; em seguida, enviar um e-mail 

solicitando a senha de acesso ao formulário de avaliação; após obter a senha de acesso, realizar 

a avaliação propriamente dita da plataforma. Por fim, as funcionalidades 5 e 6 correspondem à 



 

43 

 

atuação do usuário quanto ao acesso ao contato, podendo realizar o envio de um e-mail ou 

preencher um formulário enviando sugestões, comentários e propostas de atividades.  

4.2 Simuladores da plataforma SimulAção 

Esta seção descreve os objetivos e as habilidades que podem ser desenvolvidas por meio 

do uso dos seguintes simuladores escolhidos para a primeira versão da plataforma SimulAção: 

A Rampa (Subseção 4.2.1), A Montanha-Russa (Subseção 4.2.2) e Pista de Skate (Subseção 

4.2.3).  

4.2.1 A Rampa 

A Rampa consiste em um simulador que possui, como objetivo, explicar o movimento de um 

objeto em um plano inclinado, possibilitando representar diagramas de corpo livre e calcular a 

força resultante sobre um objeto em um declive. Por meio desse simulador, é possível 

compreender de que forma as forças atuam sobre diferentes corpos e reconhecer o trabalho de 

uma força, até mesmo em situações que envolvem forças de atrito. Como complemento, esse 

simulador também esboça gráficos a partir das variáveis envolvidas em um movimento. A 

Figura 12 apresenta a tela inicial do simulador: A Rampa, disponível em 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp.  

Figura 12: Tela inicial do simulador: A Rampa. 

 

Fonte: Extraída de https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp, acesso em julho de 2020. 

A ficha técnica e o roteiro de simulação para utilização desse simulador, elaborados para 

a plataforma SimulAção, encontram-se no Apêndice II. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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4.2.2 A Montanha-Russa 

A Montanha-Russa consiste em um simulador que possui, como objetivo, reconhecer 

variáveis que caracterizam a energia mecânica no movimento, verificar a conservação de 

energia mecânica e identificar o trabalho da força gravitacional na transformação de energia 

potencial gravitacional em energia cinética. Por meio desse simulador, é possível 

problematizar, contextualizar e sistematizar os conceitos relacionados a trabalho e energia 

mecânica, além de realizar um estudo quantitativo sobre a energia mecânica e suas condições 

para conservação de Energia. A Figura 13 apresenta a tela inicial do simulador: A Montanha-

Russa disponível em http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/ 

06_080/06/01/Principal.htm.  

Figura 13: Tela inicial do simulador: A Montanha-Russa. 

 

Fonte: Extraída de: http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/ 

Principal.htm, acesso em julho de 2020.  

A ficha técnica e o roteiro de simulação para utilização desse simulador, elaborados para 

a plataforma SimulAção, encontram-se no Apêndice III. 

4.2.3 Pista de Skate 

A Pista de Skate consiste em um simulador que possui, como objetivo, explicar o 

conceito de conservação de energia mecânica usando energia cinética e potencial gravitacional, 

sendo possível explorar diferentes tipos de pistas e visualizar as taxas de energia cinética, 

energia potencial e a dissipação de energia térmica através do atrito. A Figura 14 apresenta a 

tela inicial do simulador: Pista de Skate, disponível em 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-

basics_pt_BR.html.  

http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
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Figura 14: Tela inicial do simulador: Pista de Skate. 

 

Fonte: Extraída de: https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-

basics_pt_BR.html, acesso em julho de 2020.   

A ficha técnica e o roteiro de simulação para utilização desse simulador, elaborados para 

a plataforma SimulAção, encontram-se no Apêndice IV. 

4.3 Interface e funcionamento da plataforma SimulAção   

Para desenvolver a plataforma SimulAção, foi utilizada a ferramenta Wix (Seção 2.4) 

pelo fato de tal ferramenta possuir um design diferenciado, didático e de fácil entendimento. A 

plataforma SimulAção, produto dessa pesquisa, encontra-se disponível em 

https://sitesimulacao.wixsite.com/simulacaoambienteweb. O detalhamento da interface da 

plataforma SimulAção está representado na Figura 15. 

Figura 15: Detalhamento da interface da plataforma SimulAção. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.   

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_pt_BR.html
https://sitesimulacao.wixsite.com/simulacaoambienteweb
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De acordo com a Figura 15, observa-se que a plataforma SimulAção é composta por 5 

eixos principais, a saber: Início, Sobre, Simuladores, Avaliação e Contato. O eixo Início 

apresenta a tela inicial de cada um dos simuladores que compõe a plataforma. O eixo Sobre 

apresenta o objetivo da plataforma SimulAção e os autores da mesma. O eixo Simuladores 

apresenta, para cada simulador pertencente à plataforma, o próprio simulador, sua ficha técnica 

e o roteiro elaborado para utilização do mesmo. O eixo Avaliação promove a avaliação dos 

serviços prestados pela plataforma, por meio de um questionário SUS. Por fim, o eixo Contato 

possibilita aos usuários da plataforma o envio de sugestões, comentários e propostas de 

atividades, via e-mail.  

Cada uma das telas da plataforma SimulAção será descrita, brevemente, nesta seção. A 

Figura 16 apresenta a tela inicial da plataforma. 

Figura 16: Tela inicial da plataforma SimulAção. 

 

Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 16, observa-se, logo após a logomarca da plataforma, o menu 

principal da mesma, sendo composto pelos 5 eixos já descritos na Figura 15. Observa-se 

também a imagem de um dos simuladores que compõe a plataforma; essas imagens são 

alternadas com o tempo. A Figura 17 apresenta as telas do eixo Sobre da plataforma SimulAção.  
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Figura 17: Telas da plataforma SimulAção: eixo Sobre. 

 

 

Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 17, observa-se textos introduzindo a plataforma e descrevendo 

seus autores. A Figura 18 apresenta a tela do eixo Simuladores da plataforma SimulAção, que 

descreve cada um dos simuladores pertencentes à primeira versão da plataforma. 
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Figura 18: Tela da plataforma SimulAção: eixo Simuladores. 

 

Fonte: Dados da autora. 

Conforme ilustra a Figura 18, para cada simulador, são apresentadas as habilidades que 

podem ser desenvolvidas a partir do uso do mesmo. Como já mencionado, os três simuladores 

escolhidos possibilitam o estudo da Conservação da Energia Mecânica de forma a constituir 

uma sequência de ensino. O link de cada simulador redireciona o usuário da plataforma 

SimulAção para a ficha técnica do simulador em questão. Por exemplo, a Figura 19 apresenta 

a ficha técnica do simulador A Rampa, no momento de se escolher o link relativo a tal 

simulador. 

Figura 19: Ficha técnica do simulador A Rampa. 

 

Fonte: Dados da autora 
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De acordo com a Figura 19, pode-se observar que a ficha técnica do simulador: A Rampa 

é composta pelas seguintes informações sobre o mesmo: descrição, objetivos, público-alvo, 

componente curricular, tema, site onde se encontra disponível, órgão disponibilizador, 

características do navegador Web, palavras-chave, autores e tipo de licença. Convém ressaltar 

que o acesso ao simulador propriamente dito faz-se por meio do link associado à informação 

Disponível em. Ainda na Figura 19, logo abaixo da ficha técnica, encontra-se o roteiro de 

simulação contendo as atividades a serem realizadas; o roteiro é disponibilizado de duas 

maneiras: online (via formulário Google Docs10) ou em PDF11 para download. A Figura 20 

apresenta a tela da aba “Como avaliar” associada ao eixo Avaliação da plataforma SimulAção. 

Como já mencionado, uma avaliação da plataforma pode ser realizada por meio do questionário 

SUS (Seção 2.5). 

Figura 20: Tela da plataforma SimulAção: aba “Como avaliar” associada ao eixo Avaliação. 

 

Fonte: Dados da autora. 

Como pode ser observado na Figura 20, o usuário é informado sobre o que se deve fazer 

caso queira avaliar a plataforma quanto à usabilidade por meio do questionário SUS. A Figura 

21 apresenta a tela da aba “Avaliar” associada ao eixo Avaliação da plataforma SimulAção, na 

qual mostra um fragmento do questionário SUS.  

 

 

 
10 Formulário Google Docs é um serviço gratuito que possui, como objetivo, facilitar a criação de formulários e 

questionários online. 
11 O PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo, desenvolvido para abrir documentos de forma 

independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional utilizado para criá-los. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Formato_de_arquivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
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Figura 21: Fragmento do questionário SUS associado à aba “Avaliar” do eixo Avaliação. 

 

Fonte: Dados da autora. 

Uma vez solicitada e adquirida a senha de acesso para realizar a avaliação da plataforma, 

o usuário tem acesso ao formulário de avaliação apresentado na Figura 21. Seguindo o método 

do questionário SUS, as questões propostas e utilizadas para a avaliação da plataforma 

SimulAção utilizam as seguintes respostas possíveis: discordo totalmente, discordo 

moderadamente, indiferente, concordo moderadamente, concordo totalmente. O Apêndice V 

apresenta o questionário SUS na íntegra, utilizado para avaliação da plataforma SimulAção. 

Por fim, a Figura 22 apresenta a tela do eixo Contato da plataforma SimulAção, que possibilita 

troca de informações entre usuários da plataforma e o administrador da mesma. 
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Figura 22: Tela da plataforma SimulAção: eixo Contato. 

 

Fonte: Dados da autora. 

De acordo com a Figura 22, nessa tela da plataforma SimulAção, os usuários podem 

deixar comentários, sugestões e até mesmo enviar propostas de novas atividades para compor 

a plataforma. Vale mencionar que as propostas de atividade só poderão ser aceitas para 

publicação na plataforma SimulAção após a avaliação do administrador da plataforma, levando 

em conta o conteúdo do material submetido, os direitos autorais e a sua disponibilização. 
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5. PROPOSTA METODOLÓGICA-EXPERIMENTAL 

Este capítulo descreve a proposta metodológica-experimental aplicada neste trabalho. 

Para tanto, inicialmente, a Seção 5.1 apresenta o contexto escolar no qual foi realizada a 

experimentação prática da plataforma SimulAção; em seguida, a Seção 5.2 descreve a 

experimentação prática propriamente dita. 

5.1. Contexto escolar  

O presente trabalho foi aplicado em uma escola da rede pública estadual12 localizada na 

área urbana de uma cidade do interior de Minas Gerais que fica situada na região da Estrada 

Real, ao sudeste do Pico do Itacolomi em Mariana/MG. A referida escola é considerada como 

inclusiva e do campo, possuindo três turnos de funcionamento (manhã, tarde e noite) e 

oferecendo as seguintes modalidades de ensino: Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino 

de Jovens e Adultos e Educação Profissional.  

Segundo dados do Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE), a escola 

apresenta 454 alunos matriculados, distribuídos em 24 turmas, e 52 servidores, dentre os quais 

33 são docentes de diversas disciplinas; os demais servidores são diretores, secretários, 

especialistas, bibliotecários e auxiliares escolares como serventes e cantineiras. Ademais, a 

escola apresenta 6 alunos com necessidades especiais (com laudo médico), possui infraestrutura 

adequada para atendê-los como banheiro adequado, dependências e vias adequadas para maior 

comodidade destes alunos; entretanto, não possui sala de recurso multifuncional, nem professor 

de apoio para todos os alunos. 

No que se refere aos espaços de aprendizagem e equipamentos, a escola possui 

biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática com parte dos computadores com 

acesso à internet e área para recreio; entretanto, não possui sala de leitura, quadra poliesportiva 

e auditório.  

Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), calculado a partir 

do aprendizado dos alunos nas disciplinas de português e matemática (com base na Prova Brasil 

e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)) e no fluxo escolar (a partir da taxa de 

aprovação dos estudantes), de acordo com o último levantamento realizado no ano de 2017, o 

Ensino Fundamental não conseguiu atingir a meta estabelecida como parâmetro pelo MEC e o 

Ensino Médio conseguiu atingir a meta estabelecida. 

 
12Por questões éticas e para não identificar os alunos participantes, a escola em que se desenvolveu o trabalho não 

terá seu nome divulgado.  
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Quanto ao Indicador de Nível Socioeconômico (INSE), segundo os dados divulgados 

pelo INEP (BRASIL, 2020), os alunos da escola apresentam nível socioeconômico 

intermediário, sendo a escola classificada como Grupo 3. O INSE possibilita, de modo geral, 

situar o conjunto de alunos por nível socioeconômico, definido a partir dos bens domésticos, 

renda e contratação de serviços pela família dos alunos, e pelo nível de escolaridade dos pais. 

Nesse indicador, as escolas são classificadas em grupos variando de 1 a 6, sendo que, nas 

escolas classificadas no Grupo 1, predominam alunos com baixo nível socioeconômico e, no 

Grupo 6, alunos com alto nível socioeconômico.   

5.2. Descrição da experimentação prática 

Com o objetivo de verificar os resultados gerados pelo uso de simuladores, quanto ao 

ensino e aprendizagem dos conteúdos de Física estabelecidos para a plataforma SimulAção e 

também quanto ao uso geral da própria plataforma, referente ao seu funcionamento e à sua 

usabilidade, foi realizada uma experimentação por meio da utilização prática de tal plataforma 

por dois grupos de usuários: não-especialistas, composto por uma turma de alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, na qual a pesquisadora era a própria professora; e especialistas, composto por 

professores de Física e alunos do 7° e 8° período de cursos de Licenciatura em Física.   

Quanto ao grupo de usuários não-especialistas, foi constituído por uma turma composta 

por 17 alunas e 13 alunos, com idades entre 15 e 17 anos, do 1° ano do Ensino Médio do turno 

matutino da escola parceira. A escolha da modalidade de ensino e a citada turma vão de 

encontro com o que propõe os PCNs que afirmam que “a formação do aluno deve ter como alvo 

principal a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 

utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação” (BRASIL, 2000, p.5). Sendo 

assim, a proposta metodológica deste trabalho não implica em algum prejuízo acadêmico aos 

alunos que participaram da experimentação prática. 

A experimentação com os usuários não-especialistas foi realizada em 5 encontros e 

ocorreu entre os dias 08/05/2019 e 22/05/2019. O primeiro encontro consistiu em, após o aceite 

da direção da escola, realizar o convite e apresentar a pesquisa aos alunos da turma na qual seria 

realizada a experimentação; desta forma, foram encaminhados aos pais dos alunos os seguintes 

termos para assinatura: consentimento livre e esclarecido, assentimento do aluno e autorização 

de imagem e som de voz para fins de pesquisa (Anexos I, II e III, respectivamente). No segundo, 

terceiro e quarto encontros, foi realizada a experimentação prática referente a cada um dos três 

simuladores propostos, envolvendo uso do simulador por meio de seu roteiro proposto de 

atividades (Apêndices II, III e IV, respectivamente). Por fim, no quinto encontro, foi aplicado 
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o questionário SUS (Apêndice V) aos alunos visando avaliação do funcionamento da 

plataforma SimulAção quanto à usabilidade. Todos os encontros ocorreram no laboratório de 

informática da escola, que possui 30 computadores em perfeito estado de conservação; 

entretanto, apenas 10 possuíam acesso à internet, fazendo com que os usuários formassem 

grupos de 3 alunos para a realização das atividades. Além dos dados obtidos pelo questionário 

SUS, para análise dos registros escritos obtidos a partir dos roteiros dos simuladores, foi 

utilizado o modelo de Toulmin (Seção 2.6); para tanto, os textos e as falas foram reestruturados 

com base nos elementos propostos pelo modelo de Toulmin. Durante todo o processo de 

experimentação prática, textos, áudio e vídeo foram registrados e um caderno de campo foi 

utilizado. 

Quanto ao grupo de usuários especialistas, foi constituído por 12 professores de Física 

e 2 alunos do 8° período do curso de Licenciatura em Física. A experimentação foi realizada a 

partir da divulgação do trabalho via e-mail, grupos de WhatsApp e Facebook, com o objetivo 

de se obter um maior alcance possível, enviando uma mensagem-convite para participar da 

experimentação. Para isso, foi criado um formulário Google Docs no qual foram apresentados 

o termo de consentimento e informações relativas à plataforma SimulAção. Após o aceite, foi 

divulgado ao participante o link de acesso à plataforma SimulAção onde, após navegar pela 

plataforma da forma desejada e livre, respondeu ao questionário SUS e deixou sua opinião 

quanto ao uso da plataforma. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos pela experimentação 

prática realizada, utilizando a plataforma SimulAção, produto educacional dessa pesquisa, cuja 

proposta metodológica-experimental encontra-se descrita no Capítulo 5. Para tanto, na Seção 

6.1, são analisados os resultados obtidos a partir da experimentação prática realizada com os 

usuários não-especialistas. Na Seção 6.2, são analisados os resultados obtidos a partir da 

experimentação prática realizada com os usuários especialistas. Por fim, na Seção 6.3, 

apresenta-se uma discussão geral a respeito dos resultados descritos nas Seções 6.1 e 6.2, quanto 

à aplicação do Questionário SUS, envolvendo assim os usuários não-especialistas e 

especialistas conjuntamente. 

6.1 Análise dos resultados obtidos pelos usuários não-especialistas   

A análise dos resultados experimentais obtidos pelos usuários não-especialistas ocorreu 

em duas etapas distintas. Na primeira etapa, como pode ser visto na Subseção 6.1.1, foram 

analisadas as respostas dos usuários não-especialistas quanto às questões do questionário SUS 

utilizado neste trabalho (Apêndice V).  Na segunda etapa, como pode ser visto na Subseção 

6.1.2, foram analisadas as transcrições realizadas para cada experimentação prática referente 

aos simuladores, pertencentes à plataforma SimulAção, a partir do modelo de Toulmin. Por fim, 

na Subseção 6.1.3, apresenta-se uma discussão geral a respeito dos resultados descritos na 

Subseção 6.1.2. 

6.1.1 Análise das respostas do questionário SUS 

Conforme definição apresentada na Seção 2.5, a Tabela 4 apresenta, a partir dos valores 

relacionados às respostas escolhidas por um determinado usuário para as 10 questões do 

questionário SUS, a pontuação final (SUS Score) gerada para o mesmo. A partir de todas as 

pontuações finais geradas, apresenta-se a pontuação geral, relativa à metodologia proposta pelo 

questionário SUS, para a plataforma SimulAção. 

 

 

 

 



 

56 

 

Tabela 4: Pontuações finais SUS (usuários não-especialistas). 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Pontuação final 

(SUS Score) 

Aluno 1 4 1 4 2 0 4 3 4 4 3 72,5 

Aluno 2 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 80 

Aluno 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 85 

Aluno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

Aluno 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 95 

Aluno 6 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 87,5 

Aluno 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 95 

Aluno 8 4 0 3 4 4 4 4 3 4 4 85 

Aluno 9 4 0 4 4 4 2 4 4 4 4 85 

Aluno 10 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 95 

Aluno 11 4 2 4 4 4 0 4 4 4 4 85 

Aluno 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

Aluno 13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 97,5 

Aluno 14 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 95 

Aluno 15 3 2 4 4 3 4 4 3 4 1 80 

Aluno 16 4 0 0 0 4 4 4 4 4 1 62,5 

Aluno 17 4 2 4 3 4 0 4 4 3 3 77,5 

Aluno 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

Aluno 19 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 85 

Aluno 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

Aluno 21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 87,5 

Aluno 22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97,5 

Aluno 23 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 90 

Aluno 24 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 95 

Aluno 25 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 92,5 

Aluno 26 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 87,5 

Aluno 27 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 92,5 

Aluno 28 4 2 4 4 4 0 4 4 4 4 85 

Aluno 29 4 0 3 4 4 4 4 3 4 4 85 

Aluno 30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97,5 

Pontuação Geral 89,08 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 4, a pontuação geral obtida, quanto ao uso da plataforma 

SimulAção por usuários não-especialistas, foi de 89,08 que representa, segundo a classificação 

de Bangor, Kortum e Miller (2009), que a usabilidade da plataforma SimulAção é aceitável, 
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quanto às faixas de aceitabilidade, e que se encontra entre o excelente e o melhor imaginável, 

quanto às classificações adjetivas. Fazendo uma análise a partir dos componentes de qualidade 

propostos por Tenório et al (2011), a Figura 23 apresenta a pontuação final obtida para cada 

questão proposta pelo questionário SUS.   

Figura 23: Pontuação final obtida para cada questão SUS (usuários não-especialistas). 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Relembrando que as questões ímpares e as questões pares do questionário SUS são 

favoráveis e desfavoráveis, respectivamente, ao que está sendo avaliado, e considerando a 

média de 70 pontos como satisfatória para uma determinada questão, de acordo com os estudos 

de Bangor, Kortum e Miller (2009), pode-se observar na Figura 23 que apenas a questão 2 não 

atingiu esta média, o que implica que a execução da plataforma SimulAção, de uma forma geral, 

pode ter sido um pouco complicada para os usuários não-especialistas, já que estes não estão 

habituados com a utilização desse tipo de ferramenta. Em contrapartida, a pontuação relativa à 

questão 3 mostra que tais usuários não tiveram dificuldade em usar a plataforma, demonstrando 

contradição entre tais pontuações.  
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Ademais, de acordo com os componentes de qualidade indicados por Nielsen (1994), 

pode-se concluir que os usuários: 

1- apresentaram facilidade em aprender a utilizar a plataforma SimulAção, já que a 

pontuação média obtida pelas questões 3, 4, 7 e 10 do questionário SUS foi 91,03;  

2- consideraram eficiente a plataforma SimulAção, já que a pontuação média obtidas pelas 

questões 5, 6 e 8 do questionário SUS foi 91,38; 

3- consideraram a plataforma SimulAção pouco inconsistente e com poucos erros, já que 

a pontuação obtida pela questão 6 do questionário SUS foi 80,83; 

4- demonstraram satisfação regular sobre facilidade de memorização no uso da plataforma 

SimulAção, já que a pontuação obtida pela questão 2 do questionário SUS foi 60,83; 

5- apresentaram satisfação em utilizar a plataforma SimulAção, já que a pontuação média 

obtida pelas questões 1, 4, 9 do questionário SUS foi 93,60.  

 

6.1.2 Análise das transcrições realizadas  

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos por meio da experimentação prática 

realizada para cada simulador, conforme definição apresentada na Seção 2.6: buscou-se, 

durante a análise, evidenciar nas falas dos alunos os processos argumentativos, segundo a 

proposta do modelo de Toulmin. Vale reforçar que as atividades de experimentação foram 

desenvolvidas no laboratório de informática da escola e que os usuários foram distribuídos em 

grupos de três alunos. Porém, nas transcrições das atividades, aparecem mais que três alunos; 

isso acontece pois eles estão agrupados muito próximos uns dos outros. Além disso, a análise 

do modelo de Toulmin foi realizada apenas para alguns grupos em cada atividade, já que os 

resultados são parecidos e, em algumas transcrições, aparecem “ruídos” que são considerados 

como respostas iguais. Mas procurou-se diversificar a análise das argumentações utilizando 

diferentes grupos dentre as três atividades de simulação.  

Simulador – A Rampa  

Por meio do primeiro simulador (A Rampa), que possui como objetivo explicar o 

movimento de um objeto em um plano inclinado, é possível compreender de que forma as forças 

atuam sobre diferentes corpos e reconhecer o trabalho de uma força até em situações que 

envolvem forças de atrito. Após a organização dos alunos em grupos, a professora apresentou 

o roteiro de aula prática, dividido em três atividades. A Figura 24 apresenta a transcrição de 

parte da fala introdutória da professora ao passar a tarefa prática a ser realizada. 
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Figura 24: Transcrição da fala introdutória da professora referente ao simulador: A Rampa. 
 

Professora: 
 

Pessoal, a atividade de hoje tem como objetivo discutir a relação existente entre força aplicada e 

o deslocamento de um corpo para conceituar trabalho (...) assim vocês vão acompanhar o roteiro 

ícone roxo na parte superior esquerda da tela, escrito roteiro de simulação [professora mostra na 

tela para os alunos]13. Vamos lá, atividade 1 com o objeto parado vejam o que o roteiro pede para 

vocês fazerem em seguida vocês vão no simulador ícone preto do lado do ícone roxo. Depois de 

alterar os parâmetros clique no ícone do sinal verde (vá) para iniciar.  
 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Por meio da Figura 24, pode-se observar que a professora apresenta o objetivo da 

primeira atividade e, em seguida, aponta aos alunos onde está localizado o roteiro de simulação 

e o simulador. Para responder as questões propostas para a atividade 1, os alunos executaram a 

simulação. A Figura 25 apresenta a transcrição de parte das falas entre a professora e os alunos 

durante a realização da atividade 1: intervenções da professora com questionamentos, 

procurando mediar a participação dos usuários.  

Figura 25: Transcrição das falas referente a atividade 1 (A Rampa).  

Professora: Para qual valor máximo a força aplicada ainda mantém o objeto em repouso? 

Aluno 1: Coloca 1000N  

Professora: Antes disso [antes de pressionar o ícone para executar], vocês acham que com 1000N vai 

movimentar?  

Alunos: Não (...), talvez não (...)  

Professora: Por quê?  

Aluno 3: Vai não porque a massa é muito grande, a massa do objeto é de 300 kg, com 1000N vai ser 

muito pouco. 

Aluno 5: Não movimenta, olha as setinhas [vetores que representam as forças] elas são iguais. 

Aluno 3: Coloca 1490 N mais ou menos. 

Aluno 3: Aquela hora colocamos 1000N e não se movimentou, aumenta (...)  

Professora: Então, para qual valor de força o objeto não se movimenta aí?  

Alunos: 1492 N  

Professora: É isso mesmo pessoal?  

Aluno 5: É isso (...) Para o valor máximo de 1492N a caixa ainda não se move. 

Professora: Agora olhem esses vetores aí [professora aponta] vejam pessoal com uma força de 1492N o 

objeto está na eminência do movimento, assim o vetor que representa a força de atrito é igual 

ao vetor da força aplicada que está na direção do movimento. 

Professora: Há realização de trabalho nesse caso?   
Alunos: Não  

Professora: Por que não?  

Professora: Pessoal, trabalho é definido por aquela equação [professora aponta para o quadro] 

trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento.  

Professora: Então, há realização de trabalho, sim ou não? Por quê? 

Aluno 1: Não, pois não há deslocamento.  

Aluno 3: Não, pois para ter trabalho, a força aplicada no objeto tem que deslocar esse objeto.  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Considerando a transcrição apresentada na Figura 25, a Figura 26 apresenta a análise 

baseada no modelo de Toulmin.  

 
13 As indicações entre colchetes são observações da pesquisadora, que indicam uma ação ou um comentário a 

respeito das atividades de simulação.   
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Figura 26: Análise baseada no modelo de Toulmin para a atividade 1 (A Rampa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

De acordo com a Figura 26, pode-se observar que o aluno ao falar “coloca 1490N mais 

ou menos”, ele apresenta sua hipótese a partir de um dado (D). Quando outro aluno diz “(...) as 

setinhas [vetores que representam as forças] elas são iguais”, ele aponta uma sustentação para 

a hipótese, de forma a apresentar uma justificativa (J).  Além disso, quando um aluno menciona 

“É isso (...) para o valor máximo de 1492N a caixa ainda não se move”, pode-se notar a presença 

de um qualificador modal (Q), que tem como função descrever em que situação a justificativa 

é válida ou não para dar apoio à conclusão. Por fim, quando um aluno diz “(...) pois para ter 

trabalho, a força aplicada no objeto tem que deslocar esse objeto”, ele busca a construção da 

conclusão (C), construindo assim os primeiros argumentos. A orientação compunha-se por 

perguntas, sugestões e acompanhamento, buscando instigar a argumentação ao levar os alunos 

a responderem aos questionamentos.  

A fim de completar o roteiro proposto, os alunos executaram as atividades 2 e 3. A 

Figura 27 apresenta a transcrição de parte das falas entre a professora e os alunos durante a 

realização das atividades 2 e 3; vale mencionar que, na atividade 3, o objeto passa do plano 

horizontal para o plano inclinado. 
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Figura 27: Transcrição das falas referente as atividades 2 e 3 (A Rampa). 

Professora: Agora, para qual valor de força aplicada o objeto inicia o movimento?   

Aluno 7: Com uma força de 1493N, porque com a gente viu que 1492N era o valor máximo pra ficar 

parado.  

Professora: Há realização de trabalho nesse caso? Por quê?  

Aluno 2: Tem trabalho, porque tem deslocamento devido à força aplicada à caixa, e olhando os vetores, 

o vetor da força aplicada é maior que o vetor da força de atrito. 

Aluno 4: Sim, pois a força aplicada faz com que tenha movimento e “vence” a força de atrito.  

Aluno 3: Sim, porque a força de atrito é menor que a força aplicada  

Professora: Quais forças estão envolvidas?  

Alunos: Força peso, força normal, força de atrito, força aplicada e força resultante 

Professora: Atenção, agora vamos mudar apenas o ângulo da rampa para 15 graus, para mudar vejam aqui 

a tela do lado direito.  

Professora: Qual o valor de força aplicada necessária para movimentar o objeto? 

Aluno 14: Com uma força de 1493N já movimenta (...) já tínhamos visto isso 

Aluno 2: Depende! 

Professora: Depende por quê? 

Aluno 2: Se agora está inclinado (..) aplicando uma força de 1493 N o objeto se movimenta, mas não o 

suficiente para subir a rampa toda devido à força de atrito. E aumentando a força para 2204 N 

o objeto chega ao ponto mais alto da rampa. 

Aluno 11 Com a força de 1493N esse valor o objeto não sobe toda rampa aplicando uma força de 2204N 

a força de atrito é vencida fazendo com que o objeto suba toda a rampa. 

Professora: Qual alteração houve em relação às forças?  

Professora: Prestem atenção na representação dos vetores, se precisar vejam o diagrama de corpo livre no 

canto direito da tela. 

Aluno 8: Peso e normal têm direção diferentes, pois o peso é a causa da gravidade e a normal é devido a 

superfície que o objeto está movimentando.  

Aluno 12: Sim, o vetor da força peso permaneceu com mesma direção, já o vetor da força normal, atrito e 

força aplicada alterou suas direções [alteração da direção dos vetores, ou seja, na representação 

houve alteração dos vetores no diagrama de corpo livre] porque o bloco subiu na rampa 

inclinada. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Figura 27, pode-se observar a postura da professora durante a 

condução das atividades de experimentação, na qual formula as questões buscando o porquê, 

favorecendo o processo argumentativo, que possibilita a argumentação entre aluno-aluno e 

alunos-professor em sala de aula, e resultando na conclusão. Dessa forma, de acordo com a 

interação durante o experimento, verificou-se que o uso do simulador A Rampa pode ser um 

mecanismo que auxilia a aprendizagem, possibilitando discutir a relação existente entre força 

aplicada e o deslocamento de um corpo para conceituar trabalho. A Figura 28 apresenta a 

análise baseada no modelo de Toulmin para as atividades 2 e 3 do roteiro. 
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Figura 28: Análise baseada no modelo de Toulmin para as atividades 2 e 3 (A Rampa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme mostra a Figura 28, pode-se observar que o aluno ao mencionar “com uma 

força de 1493N”, ele apresenta sua hipótese para o problema, um dado (D); ao enunciar “ (...) 

a gente viu que 1492N era o valor máximo pra ficar parado”, ele aponta a evidência, sua garantia 

(Q). Então, relacionando as hipóteses e as evidências, os alunos chegam a uma conclusão 

compartilhada (C). Nota-se também, por meio do “[A menos que] Se agora está inclinado (...)”, 

a presença de uma refutação (R) na construção da argumentação. 

Simulador – A Montanha-Russa  

Para o segundo simulador (A Montanha-Russa), que possui como objetivo identificar 

como diversos parâmetros podem influenciar na trajetória percorrida por um carrinho numa 

montanha russa, após a organização dos alunos em grupos, a professora apresentou o roteiro de 

aula prática, dividido em três atividades. A Figura 29 apresenta a transcrição da fala introdutória 

da professora ao iniciar a tarefa prática a ser realizada.  

Figura 29: Transcrição da fala introdutória da professora referente ao simulador: A 

Montanha-Russa. 
Professora: Então gente presta a atenção aí! Essa é nossa a atividade de hoje e vou propor um desafio para 

vocês. Tá vendo esse pontinho azul no lado esquerdo da tela...é um carrinho (....)  e o desafio é 

fazer esse carrinho percorrer toda a trajetória da montanha russa. Então o objetivo do roteiro é 

o seguinte: identificar como diversos parâmetros podem influenciar na trajetória percorrida por 

um carrinho numa montanha russa.  (...) relembrando então vocês vão acompanhar o roteiro 

ícone roxo na parte superior esquerda da tela escrito roteiro de simulação [professor mostra na 

tela para os alunos].  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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parado. 

(...) da força de atrito. 

(...) a força aplicada 

faz com que tenha 

movimento e “vence” 

a força de atrito. 

Se agora está inclinado (...). 

Tem trabalho, porque tem 

deslocamento devido à força 

aplicada à caixa, e olhando os 

vetores, o vetor da força 

aplicada é maior que o vetor 

da força de atrito. 

Aplicando uma força de 1493 

N o objeto se movimenta, mas 

não o suficiente para subir a 

rampa toda devido á força de 

atrito. E aumentando a força 

para 2204 N o objeto chega ao 

ponto mais alto da rampa. 

          Assim 

[necessariamente] 

          Então 

          Já que 

          Por conta de 

que,  

          A menos que,  
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Por meio da Figura 29, pode-se observar que a professora propõe um desafio e apresenta 

o objetivo da atividade e, em seguida, realiza uma consideração sobre o simulador e aponta aos 

alunos onde está localizado o roteiro. Para responder as questões propostas para a atividade 1, 

a professora realiza algumas considerações e os alunos começam a manipular a simulação. A 

Figura 30 apresenta a transcrição de parte das falas entre a professora e os alunos durante a 

realização da atividade 1. 

Figura 30: Transcrição das falas referente a atividade 1 (A Montanha-Russa). 

Professora: Então a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: Mantendo fixa a altura inicial, faça 

alterações na massa do carrinho, na velocidade inicial, na altura da barreira central e no raio do 

loop, movimentando esse íconezinho azul que tem em cima de cada parâmetro. E pressione 

iniciar. Só não pode alterar a altura inicial. Podem começar a executar a simulação e fazer as 

alterações nos parâmetros.  

Aluno 4: Vamos mudar aqui oh a velocidade (...)   

Aluno 1: Não vai dá.  

Aluno 2: Vai dá sim! (...) E não deu... 

Aluno 3: Tem que aumentar a velocidade! 

Aluno 1: Deixa a massa 50 kg. 

Professora: Estão conseguindo aí pessoal? 

Alunos: Ainda não!  

Aluno 6: Agora o nosso [carrinho] foi!! 

Professora E aí gente o que vocês conseguiram concluir?? Observem o que está faltando (...) se é 

aumentar a velocidade, diminuir o loop (...) 

Aluno 2: Aumenta a barreira um pouco. 

Aluno 5: Pressione iniciar para ver o que acontece.  

Aluno 6: Naquele círculo lá [loop] ele subiu um pouquinho. 

Professora: Porque vocês acham que o carrinho não conseguiu completar todo o loop? O que vocês acham 

que poderia alterar aí?  

Aluno 4: Aumenta o raio do loop e a velocidade ou deixa como tá e coloca o loop menor. 

Aluno 6: Professora o carrinho está devagar demais e não tá subindo!  

Professora: Porque vocês acham que ele não está conseguindo subir? O que vocês poderiam aumentar? 

Aluno 5: Porque a velocidade não era suficiente, vamos aumentar então! 

Professora: O que podemos dizer sobre esses parâmetros? O que vocês observaram quando foram fazendo 

as alterações?  

Aluno 6: Quando a gente muda aqui [parâmetros] equivale a força que ele vai ter para subir e girar o 

loop. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Considerando a transcrição apresentada na Figura 30, a partir de alguns 

questionamentos durante o desenvolvimento da atividade, a professora realiza a mediação com 

o objetivo de contribuir com o processo de argumentação levando os alunos a conclusão. A 

Figura 31 mostra a análise baseada no modelo de Toulmin. 
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Figura 31: Análise baseada no modelo de Toulmin para a atividade1 (A Montanha-Russa). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

De acordo com a Figura 31, pode-se observar que o aluno ao mencionar “Naquele 

círculo lá [loop] ele subiu um pouquinho”, nota-se a presença de uma justificativa (J)  garantida 

pelo conhecimento básico (B) “(...) a velocidade não era suficiente (...)”; assim, a justificativa 

(J) que sustenta o argumento está apoiada estritamente no dado (D) “Aumenta o raio do loop e 

a velocidade ou deixa como tá e coloca o loop menor”. Então, relacionando as proposições e as 

evidências, os alunos chegam a uma conclusão (C) “Quando a gente muda aqui [parâmetros] 

equivale a força que ele vai ter para subir e girar o loop”. Nesse último argumento, o aluno 

emprega o termo “força”, aplicando a relação de que a alteração dos parâmetros no simulador 

proporcionará “força” ao carrinho; nessa situação, o termo “força” pode está relacionado à 

energia cinética que o carrinho pode adquirir. Continuando a execução do roteiro proposto, os 

alunos continuaram fazendo alteração nos parâmetros oferecidos pelo simulador; a Figura 32 

apresenta a transcrição das falas entre a professora e os alunos. 

Figura 32: Transcrição das falas alterando os parâmetros na atividade 1 (A Montanha-Russa). 

Aluno 7: Não vai subir não!  

Professora: Porque vocês acham?   

Aluno 8: A barreira. Porque é alta.  

Professora: Só porque ela é alta? O que mais pode estar influenciando aí?   

Aluno 9: A velocidade!  

Aluno 11: Quanto que vai ficar a velocidade inicial?   

Aluno 8: Zero.  

Aluno 10: Zero!? Mas não está chegando nem na metade da subida!  

Aumenta o raio do loop e a 

velocidade ou deixa como tá e 

coloca o loop menor. 

Naquele círculo lá [loop] 

ele subiu um pouquinho. 

(...) a velocidade não era 

suficiente (...). 

Quando a gente muda aqui 

[parâmetros] equivale a força 

que ele vai ter para subir e girar 

o loop. 

          Já que  

Por conta de que, 

          Então 
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Professora: Pessoal, observem que a velocidade inicial é 0,001 m/s, ou seja, não é totalmente zero não. Se 

não precisaríamos exercer uma força sobre o carrinho para alterar seu estado de repouso.  

Aluno 7: Aumenta a velocidade.  

Aluno 11: Mesmo com a velocidade no máximo o carrinho não consegue vencer a barreira estando tão 

alta.  

Aluno 10: Vai ter que aumentar a altura inicial!!  

Aluno 11: Sim. 

Professora: Porque?  

Aluno 11: Mesmo com a velocidade quase zero tendo um impulso ele consegue ir.  

Aluno 8: A aceleração da gravidade puxa ele para baixo.  

Aluno 9: E ele vai pegar embalo.  

Aluno 7: Tem que aumentar a velocidade inicial.  

Aluno 9: Aumenta a velocidade. 

Aluno 10: E se aumentar mais um pouco a velocidade inicial . 

Aluno 12: Porque ele foi muito aí... chegou aqui ele [carrinho] caiu do loop viu?  

Aluno 10: Então diminui um pouquinho, aperta iniciar (...) vai será?  

Aluno 12: Eu acredito que diminuindo um pouquinho só a velocidade ele consiga ir mantendo a massa em 

50 kg. 

Aluno 10: Conseguimos aqui! Mexemos só na altura inicial e na velocidade.  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Considerando a transcrição apresentada na Figura 32, a Figura 33 apresenta a análise do 

modelo de Toulmin. 

Figura 33: Alterando os parâmetros – discutindo hipóteses (A Montanha-Russa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Como mostra a Figura 33, os alunos buscam uma justificativa (J) e apoiam-se no 

conhecimento básico (B) para validar o dado (D). Assim, o aluno ao falar: “(...) com a 

velocidade quase zero tendo um impulso ele consegue ir”, ele apresenta uma justificativa (J); 

neste trecho, o termo “impulso” pode ser definido como a mudança da quantidade de 

Vai ter que aumentar 

a altura inicial!! 

(...) com a velocidade quase 

zero tendo um impulso ele 

consegue ir. 

A aceleração da gravidade 

puxa ele para baixo. 

(...) ele vai pegar embalo.  

(...) ele [o carrinho] 

caiu do loop (...).  

(...) diminui um pouquinho (...). 

(...) diminuindo um pouquinho 

só a velocidade ele consiga ir 

mantendo a massa em 50 kg. 

(...) mexemos só na altura inicial 

e na velocidade.  

Por conta de que, 

          Já que  

          Assim                                                         

[necessariamente]                                             

 

   Então   

 

         A menos que,   
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movimento sofrida por um determinado corpo sobre o qual atua uma força (F) em um intervalo 

de tempo (∆t). Nesse caso, o termo mencionado pode estar relacionado com a força que faz com 

que um objeto/corpo mude seu estado de inércia e movimente-se. Além disso, os alunos ao 

mencionarem “A aceleração da gravidade puxa ele para baixo”, buscam apoio sobre o 

conhecimento básico (B); desta forma, o carrinho da montanha russa, ao iniciar seu movimento 

no momento da descida da barreira inicial, estará sujeito a aceleração da gravidade, assim como 

em qualquer outro ponto da trajetória. Além disso, para que a justificativa seja válida para apoiar 

a conclusão, podem ser inseridos ao argumento qualificadores modais (Q) como “(...) ele vai 

pegar embalo” e, diante disso é apresentada uma refutação (R) “(...) ele [carrinho] caiu do loop 

(...)”. Com o objetivo de finalizar o roteiro de atividade do simulador: Montanha-Russa, a 

professora abordou sobre a Conservação da Energia Mecânica como mostra a transcrição 

apresentada na Figura 34. 

Figura 34: Transcrição das falas referente as atividades 2 e 3 (A Montanha-Russa).  

 

Professora: 

Então pessoal o que vocês acham que tá acontecendo aí?? Pessoal está havendo conservação da 

energia mecânica? O que é a conservação da energia mecânica? Vocês lembram? Olha pessoal, 

quando o carrinho está no ponto mais alto da trajetória ele possui que tipo de energia?   

Aluno 14: Energia potencial gravitacional, porque está relacionada à altura.  

Professora: 
E quando o carrinho sai do ponto mais alto e vai para o ponto mais baixo da trajetória? O que 

acontece?  

Aluno 15: 
Quando o carrinho desce a energia potencial gravitacional vai virar energia cinética, dá pra ver 

aqui ao lado [tela] pelo gráfico de barras.  

Professora: 
Mas para que toda a energia potencial gravitacional seja transformada em energia cinética o 

que precisa acontecer? O que não pode ter na situação?  

Aluno 13: Não pode ter atrito, se tiver atrito aí não vai dá.  

Professora: E nesse caso a simulação possui atrito?  

Aluno 16: Eu acho que tem, porque teve vez que o carrinho não conseguiu subir a barreira toda.  

Aluno 15: 
Eu acho que não tem. Porque quando o carrinho não consegui subir era porque a velocidade 

não foi suficiente, tanto que a gente mudou o valor. 

Aluno 14: E aqui no gráfico ao lado não mostra energia térmica como a outra simulação tinha.  

Aluno 15: 

Dá pra ver aqui oh [aluno aponta] se somar esse número em cima da barrinha [valor de energia 

fornecido pelo gráfico de barras]  da energia potencial com o número que está em cima da 

barrinha [valor de energia fornecido pelo gráfico de barras] da energia cinética dá o valor da 

energia total e então podemos dizer que tem conservação da energia mecânica.  

Professora: 
Agora pessoal pensando em relação aos parâmetros quando vocês estavam fazendo as 

alterações o que vocês observaram? O que vocês viram que não dá certo?  

Aluno 13: 
Se a altura da barreira tiver na mesma altura do loop, o carrinho não conseguirá fazer todo o 

loop e cai.  

Professora: Porque isso acontece?  

Aluno 15: Porque ele precisa ter energia suficiente.  

Aluno 16: 

Se a altura for igual e a gente parar [pausar] a simulação quando ele tiver no alto da barreira aí 

dá pra ver aqui no gráfico [gráfico de barras que compõe o simulador] se tem ou não energia 

cinética.  

Professora: Como você observou isso?  
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Aluno 16: 

Eu parei a simulação, se a barrinha da energia cinética tiver zerada o carrinho não consegue 

cumprir o loop, olha aqui pra você vê [aluno manipula a simulação e mostra ao professor]. Está 

vendo?  

Professora: Muito bem é isso mesmo.  

Aluno 17: Mas, nesse caso a velocidade está no mínimo a gente não mexeu nela não.  

 

Professora: 

Pessoal, vamos só fechar esse raciocínio aqui... Quando o colega de vocês fala que a energia 

cinética tiver zerada, porque deve ser assim? A energia cinética está relacionada a que?   

Aluno 18: A energia cinética está relacionada a velocidade. 

Aluno 17: Assim o carrinho precisa ter uma velocidade mínima no alto da barreira.  

Professora: 
Muito bem está terminando a aula. Depois de preencher tudo apertem enviar para registrar as 

respostas.  
 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Considerando a transcrição apresentada na Figura 34, a Figura 35 apresenta o modelo 

de Toulmin no qual os alunos concluem sobre a Conservação da Energia Mecânica.     

Figura 35: Modelo de Toulmin para as atividades 2 e 3 (A Montanha-Russa). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Por fim, a partir da Figura 35, pode-se observar que o aluno ao mencionar: “Se a altura 

da barreira tiver na mesma altura do loop, o carrinho não conseguirá fazer todo o loop e cai”, 

ele apresenta  sua hipótese para o problema, elaborando um dado (D); assim, ao enunciar “(...) 

ele precisa ter energia suficiente”, aponta uma evidência, sua justificativa (J), apoiando-se no 

conhecimento básico (B) ao mencionar “Se a altura for igual e a gente parar [pausar] a 

Se a altura da barreira tiver 

na mesma altura do loop, o 

carrinho não conseguirá 

fazer todo o loop e cai. 

(...) ele precisa ter energia 

suficiente. 

Se a altura for igual e a gente 

parar [pausar] a simulação 

quando ele tiver no alto da 

barreira aí dá pra ver aqui no 

gráfico [gráfico de barras que 

compõe o simulador] se tem 

ou não energia cinética. 

Quando o carrinho desce a 

energia potencial gravitacional 

vai virar energia cinética, dá pra 

ver aqui ao lado [tela] pelo 

gráfico de barras. 

(...) Se tiver atrito aí não 

vai dá. 

Dá pra ver aqui [aluno 

aponta] se somar esse 

número em cima da barrinha 

[valor de energia fornecido 

pelo gráfico de barras] da 

energia potencial com o 

número que está em cima da 

barrinha [valor de energia 

fornecido pelo gráfico de 

barras] da energia cinética dá 

o valor da energia total  e 

então podemos dizer que tem 

conservação da energia 

mecânica. Por conta de que, 

          Já que  

          Assim                                                         

[necessariamente]                                             

 

   Então   

 

         A menos que,        
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simulação quando ele tiver no alto da barreira aí dá pra ver aqui no gráfico [gráfico de barras 

que compõe o simulador]  se tem ou não energia cinética”. A partir disso, apresenta 

qualificadores modais para validar a justificativa (J) ao especificar “Quando o carrinho desce a 

energia potencial gravitacional vai virar energia cinética, dá pra ver aqui ao lado [tela] pelo 

gráfico de barras”, além de propor uma refutação (R) “(...) Se tiver atrito aí não vai dá”. Nesse 

caso, os alunos conseguiram observar que, se houver a presença de atrito no sistema, a energia 

potencial gravitacional e a energia cinética vão sofrer alterações e a energia mecânica não será 

conservada. Com base nisso, concluíram que “Dá pra ver aqui oh [aluno aponta] se somar esse 

número em cima da barrinha [valor de energia fornecido pelo gráfico de barras]  da energia 

potencial com o número que está em cima da barrinha [valor de energia fornecido pelo gráfico 

de barras]  da energia cinética dá o valor da energia total e então podemos dizer que tem 

conservação da energia mecânica”. Nesse sentido, a utilização do simulador A Montanha-Russa 

e as ações de mediação da professora favoreceram a aprendizagem, possibilitando realizar um 

estudo quantitativo sobre a Energia Mecânica e suas condições para Conservação de Energia, e 

problematizar, contextualizar e sistematizar os conceitos relacionados a Trabalho e Energia 

Mecânica. 

Simulador – Pista de Skate  

Para o terceiro simulador (Pista de skate), que possui como objetivo explicar o conceito 

de Conservação da Energia Mecânica usando energia cinética e energia potencial gravitacional 

e as possíveis causas da influência do atrito, após a organização dos alunos em grupos, a 

professora apresentou o roteiro de aula prática, dividido em três atividades. A Figura 36 

apresenta a transcrição da fala introdutória da professora ao iniciar a atividade prática a ser 

realizada. 

Figura 36: Transcrição da fala introdutória da professora referente ao simulador Pista de 

Skate. 
Professora: Bom dia pessoal, hoje vamos terminar a nossa última atividade daquelas três que eu tinha dito 

a vocês. Então gente presta a atenção! Eu já deixei a simulação aberta pra andar mais rápido. 

Então o objetivo do roteiro é o seguinte: Discutir a conservação da energia mecânica no 

momento em que o skatista está no topo ou na parte mais baixa da rampa  (...) como vocês já 

sabem o roteiro é esse ícone roxo na parte superior esquerda da tela escrito roteiro de simulação 

[professor mostra na tela para os alunos]. Nessa tela inicial nós podemos selecionar qualquer 

uma dessas três telinhas pequenas. Então vocês vão selecionar a tela “Intro” e depois disso 

vocês vão colocar o skatista no topo da rampa para executar a simulação é só pressionar esse 

ícone que tem um play... Depois de observar vocês podem selecionar o gráfico de barras que 

está na parte superior direita da tela.  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Por meio da Figura 36, pode-se observar que a professora apresenta o objetivo da 

terceira atividade e, em seguida, aponta aos alunos onde está localizado o roteiro de simulação 

e o simulador, além de passar algumas instruções. A primeira atividade proposta para esse 

simulador propõe um sistema com ausência de atrito, buscando concluir sobre a conservação 

da energia. A Figura 37 apresenta a transcrição das falas durante a realização da atividade 1.  

Figura 37: Transcrição das falas referente a atividade 1 (Pista de Skate).  

Professora: Então pessoal o que vocês estão vendo aí? Esse gráfico está mostrando o que? 

Alunos: Energia. 

Alunos 19: Aqui pelo gráfico mostra energia potencial gravitacional e energia cinética.   

Alunos 21: Há e tem térmica e um total também...  

Professora: Alguém sabe me dizer o que esse total significa? O que ele representa aí nesse gráfico??   

Aluno 23: Se for olhar o tamanho aí da barra [barra do gráfico que representa a energia total] é do mesmo 

tamanho da energia potencial gravitacional e cinética quando elas estão no alto [nesse caso as 

barras de energia cinética e potencial gravitacional são alternadas].  

Professora: Tudo bem pessoal vamos conseguir chegar a uma conclusão mais pra frente... Nessa situação 

quais energias estão envolvidas? O que acontece com a energia mecânica? Olhem aí em relação 

ao ponto mais alto e o ponto mais baixo. O que está acontecendo??  

Aluno 24: Aqui no ponto mais alto a barrinha da energia potencial gravitacional está no alto e quando o 

skatista desde a [barrinha] da energia cinética está no alto. 

Aluno 19: Tem energia potencial gravitacional e energia cinética. 

Aluno 21: No ponto mais alto a energia potencial gravitacional é máxima e a cinética não tem, aí vai 

quando o skatista vai descendo a potencial gravitacional vai diminuindo e a cinética vai 

aumentando.  

Aluno 20: Porque essa térmica não está acontecendo nada não!  

Professora: Então há conservação da energia mecânica nesse caso?   

Alunos: Sim. 

Professora: Porque tem conservação?   

Aluno 23: Porque quando o skatista está no alto a energia potencial gravitacional é máxima, aí ele vai 

descendo e a barrinha da energia cinética vai aumentando e a dá energia potencial gravitacional 

diminuindo. 
 

Fonte: Dados da pesquisa.    

Considerando a transcrição apresentada na Figura 37, a Figura 38 apresenta o modelo 

de Toulmin sobre os argumentos da Conservação da Energia Mecânica.  
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Figura 38: Modelo de Toulmin para a atividade 1 (Pista de Skate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A Figura 38 mostra o processo de argumentação dos alunos para concluir sobre a 

Conservação da Energia Mecânica. O aluno ao mencionar: “Aqui pelo gráfico mostra energia 

potencial gravitacional e energia cinética”, ele apresenta um dado (D), além de mostrar que 

conseguiu observar e analisar um dos elementos que contém a simulação que é o gráfico; a 

partir disso, apresenta uma justificativa (J) “essa térmica não está acontecendo nada não!”, 

mencionando que não está havendo alterações na energia térmica que também aparece no 

gráfico de barras. Apoiando-se também no conhecimento básico (B) “Se for olhar o tamanho aí 

da barra [barra do gráfico que representa a energia total] é do mesmo tamanho da energia 

potencial gravitacional e cinética quando elas estão no alto [nesse caso as barras de energia 

cinética e potencial gravitacional  são alternadas]”, conclui (C) que “quando o skatista está no 

alto a energia potencial gravitacional é máxima, aí ele vai descendo e a barrinha da energia 

cinética vai aumentando e a dá energia potencial gravitacional diminuindo”. Diante disso, pode-

se observar que, a partir da visualização do simulador e elementos que ele compõe, os alunos 

conseguiram relacionar o conceito de energia mecânica por meio dos conceitos de energia 

cinética e energia potencial gravitacional. A Figura 39 apresenta a transcrição das falas dos 

Aqui pelo gráfico mostra energia 

potencial gravitacional e energia 

cinética.  

(...) essa térmica não está 

acontecendo nada não.  

(...) Se for olhar o tamanho aí da 

barra [barra do gráfico que 

representa a energia total] é do 

mesmo tamanho da energia potencial 

gravitacional e cinética quando elas 

estão no alto [nesse caso as barras de 

energia cinética e potencial 

gravitacional  são alternadas].  

(...) quando o skatista está no alto a 

energia potencial gravitacional é 

máxima, aí ele vai descendo e a 

barrinha da energia cinética vai 

aumentando e a dá energia potencial 

gravitacional  diminuindo. 

Então 

          Já que   

          Por conta de que,  
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alunos que, ao realizar as atividades 2 e 3 relativas ao simulador Pista de Skate, buscam concluir 

sobre a influência do atrito na Conservação da Energia Mecânica. 

Figura 39: Transcrição das falas referente a atividade 2 e 3 (Pista de Skate). 

Professora: E essa barrinha da energia total pessoal?   

Aluno 25: Como é total deve ser a soma da energia potencial gravitacional mais energia cinética. 

Aluno 26: Energia potencial gravitacional mais cinética.   

Professora: 
Bom agora vocês vão selecionar a opção atrito na parte inferior da tela. Posicione o skatista no 

topo da rampa e pressione o play. Agora o que acontece com o skatista quando ele desce a pista? 

Aluno 28: Ele está parando.  

Aluno 30: Agora o skatista não consegue mais ir até no topo.  

Professora: 
O que está acontecendo com a velocidade?? Vocês podem selecionar a opção do lado direto da 

tela de vocês.  

Aluno 26: O Skatista vai diminuindo a sua velocidade.  

Aluno 28: A velocidade vai diminuindo.  

Aluno 25: O skatista vai parando aos poucos.  

Aluno 26: 
Quando ele sai do topo da rampa ele tem muita velocidade [análise a partir da representação de 

um velocímetro que compõe a simulação] mais aos poucos ele vai parando. 

Professora: 
Bem agora vocês vão selecionar o gráfico de barras e vão posicionar o skatista no topo da 

rampa, por enquanto deixem a simulação pausada. O que aconteceu com o gráfico de barras?  

Aluno 28: A barra da energia potencial gravitacional tem o mesmo tamanho do total.  

Aluno 29: A energia potencial gravitacional é máxima.   

Aluno 27: Como o skatista está no topo da rampa ele tem energia potencial gravitacional.  

Professora: Bem, agora vocês podem pressionar o play e observar o que vai acontecer?   

Aluno 26: Agora está aparecendo a energia térmica.  

Aluno 28: 
Como ele vai se movimentando a energia térmica vai aumentando até a barrinha [do gráfico] 

ficar do mesmo tamanho da energia total, a velocidade está diminuindo e a altura também.   

Aluno 30: Com o passar do tempo a energia térmica vai aumentando.  

  E a energia potencial gravitacional e cinética vai diminuindo aos poucos também.  

Aluno 29: 

 

 

 

Professora: 

Quando o skatista está no alto a energia potencial gravitacional é máxima com ele descendo a 

energia cinética aumenta e a potencial gravitacional diminui, e aí tem também a energia térmica 

que vai aumentando cada vez mais. 
 

Tudo bem pessoal vamos relembrar aqui ... vejam aqui no quadro [aponta a professora] a 

energia cinética é como: massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por dois. Agora a 

energia potencial gravitacional é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. 

Então... A energia cinética está relacionada com a velocidade adquirida e a energia potencial 

gravitacional com a altura. Vamos discutir aqui então sobre o que está acontecendo com a 

velocidade e a altura desse skatista (...). 
 

Quando o skatista sai do ponto mais alto da rampa ele não consegue ir até a ponta do outro 

lado? Ele está perdendo velocidade e altura em função de que? Com o passar do tempo devido 

o que?  

Aluno 28: Por causa da energia térmica.  

Professora: Mas a energia térmica está sendo consequência de que?  

Aluno 30: Do atrito que está sendo transformado na forma de energia térmica.  

Aluno 29: O skatista está perdendo cada vez mais altura e velocidade.  

Aluno 27: 
E se ele está perdendo velocidade ele não vai conseguir chegar ao topo da rampa do outro lado. 

E aí com isso ele perde altura também até que chega um momento que ele para.  

Aluno 26: Então essa energia térmica é devido ao atrito.  
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Aluno 27: Se não tivesse atrito aí não ter essa energia térmica!?  

Aluno 28: 
Que na atividade anterior não havia por isso não estava tendo nenhuma alteração na energia 

térmica.  

Aluno 26: 
Então é isso toda a energia potencial gravitacional e cinética será transformada em energia 

térmica.  

Professora: Então nesse caso tem conservação da energia mecânica?  

Alunos: Não!!  

Professora: Porque? Como podemos explicar isso? 

Aluno 26: 
Como existe atrito... então esse atrito está sendo convertido na forma de energia térmica. Aí 

parte da energia mecânica é perdida na forma de atrito. 

Aluno 30: E como a energia mecânica está sendo perdida assim não tem conservação da energia mecânica.  

Professora: 
Anotem essas observações no roteiro e depois de finalizarem vocês podem enviar as respostas 

e desligar os computadores. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Considerando a transcrição apresentada na Figura 39, a Figura 40 apresenta o modelo 

de Toulmin, quando os alunos concluem sobre a influência do atrito na Conservação da Energia 

Mecânica.  

Figura 40: Modelo de Toulmin para a atividade 2 e 3 (Pista de skate).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A partir da Figura 40, pode-se observar o modelo de Toulmin na sua forma completa. O 

aluno, ao mencionar “Agora o skatista não consegue mais ir até no topo”, apresenta uma 

hipótese para o problema, um dado (D); a partir disso, aponta uma evidência, justificando (J) 

“(...) vai diminuindo a sua velocidade”, apoiando-se no conhecimento básico (B) ao argumentar 

Agora o skatista não 

consegue mais ir até no topo. 

(...) vai diminuindo 

a sua velocidade. 

(...) Quando ele sai do topo da 

rampa ele tem muita velocidade 

[análise a partir da representação 

de um velocímetro que compõe a 

simulação] mais aos poucos ele 

vai parando.    

Como ele vai se movimentando a 

energia térmica vai aumentando 

até a barrinha [do gráfico] ficar do 

mesmo tamanho da energia total, 

a velocidade está diminuindo e a 

altura também.   

(...) não tivesse atrito.  

(...) se ele está perdendo 

velocidade ele não vai 

conseguir chegar ao topo da 

rampa do outro lado. E aí com 

isso ele perde altura também 

até que chega um momento 

que ele para. 

Como existe atrito... então 

esse atrito está sendo 

convertido na forma de 

energia térmica. 

(...) parte da energia mecânica 

é perdida na forma de atrito. 

(...) assim não tem 

conservação da energia 

mecânica. 

(...) da energia térmica. 

(...) Do atrito que está 

sendo transformado na 

forma de energia 

térmica. 

Por conta de que, 

          Já que  

          Assim                                                         

[necessariamente]                                             

 

   Então   

 

         A menos que,        



 

73 

 

por conta de que, “ (...) da energia térmica.  Do atrito que está sendo transformado na forma de 

energia térmica”. Além disso, os alunos ao mencionarem que “(...) Quando ele sai do topo da 

rampa ele tem muita velocidade [análise a partir da representação de um velocímetro que 

compõe a simulação] mais aos poucos ele vai parando. (...). Como ele vai se movimentando a 

energia térmica vai aumentando até a barrinha [do gráfico] ficar do mesmo tamanho da energia 

total, a velocidade está diminuindo e a altura também”, pode-se notar a presença de 

qualificadores modais (Q). E diante disso, os alunos apresentam uma refutação (R) para a 

justificativa mencionando que o skatista perde velocidade em função do atrito, ao mencionarem 

a menos que “não tivesse atrito”. Por fim, chegam à conclusão (C) “(...) se ele está perdendo 

velocidade ele não vai conseguir chegar ao topo da rampa do outro lado. E aí com isso ele perde 

altura também até que chega um momento que ele para. (...) Como existe atrito... então esse 

atrito está sendo convertido na forma de energia térmica. Aí parte da energia mecânica é perdida 

na forma de atrito. (...) assim não tem conservação da energia mecânica”. Diante disso, pode-

se notar que, a partir dos processos de argumentação, questionamentos e mediação, os alunos 

conseguiram alcançar conclusões sobre o conteúdo de Conservação da Energia Mecânica.  

6.1.3 Discussão geral a respeito das análises das transcrições  

Esta seção apresenta uma discussão geral a respeito dos resultados descritos na Seção 

6.1.2, referente ao modelo de Toulmin. De uma maneira geral, a partir do uso dos três 

simuladores, pode-se concluir que o modelo de Toulmin mostrou-se útil na análise dos 

processos argumentativos enunciados pelos alunos na resolução dos questionamentos, o que 

pode ser visto nas transcrições apresentadas. Observa-se, nos modelos de Toulmin gerados, a 

prevalência da validação como função de comunicação, fundamentando-se nas argumentações 

que são apoiadas em constatações e observações provenientes das atividades de 

experimentação, a partir da manipulação dos simuladores e da mediação da professora na busca 

pela compreensão do conteúdo proposto. Nesse sentido, além de alcançar o objetivo relacionado 

ao entendimento do tema Conservação da Energia Mecânica, a experimentação possibilitou, 

também aos alunos, que estes levassem em consideração a opinião dos colegas de grupo, e 

permitiu mostrar que o conflito de ideias pode ser uma maneira importante para a construção 

do conhecimento. 

Observa-se que a professora acompanha as atividades, realizando a mediação para a 

resolução das questões, além de propor novas situações, porém, tomou-se o cuidado para não 

interferir, mesmo quando o aluno utiliza um termo/conceito equivocadamente. Nesta etapa, 

ocorre o processo de interação por meio da argumentação desenvolvida entre os alunos e o 
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professor: a discussão provocada, durante a interlocução do professor, favorece o 

desenvolvimento da aprendizagem, numa situação em que os alunos pensam juntos, 

oportunizando a condição daquele que possui “mais experiência” interagir com aquele que 

possui “menos experiência” e ocasionando o desenvolvimento da ZDP, como descrito por 

Vygotsky (1978). A partir dessa interação, pode ocorrer a troca de conhecimentos, uma vez 

que, durante os encontros de experimentação, a professora ocupava-se em fazer o papel de 

mediadora, seguindo o que propõe a teoria de Vygotsky (1998) para a situação de estímulo da 

aprendizagem. Os alunos foram orientados por meio da mediação e interação dos sujeitos 

(alunos) com os simuladores, nesse caso, objeto de conhecimento. À medida que as dificuldades 

foram encontradas, os alunos recebiam as orientações da professora; assim, em muitos casos, 

buscavam a inter-relação entre os parceiros, ou seja, a discussão sobre os conteúdos de ciências 

físicas abordados entre aluno-aluno e aluno-professor. Em meio aos processos argumentativos 

desencadeados pelos questionamentos colocados pela professora, a discussão dos fenômenos 

científicos, observados experimentalmente por meio da argumentação de Toulmin, possibilitou 

a construção do conhecimento e o desenvolvimento da aprendizagem entre os parceiros 

envolvidos. Baseado na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) proposta por Vygotsky 

(1978), a troca de experiências, entre os alunos menos experientes com os mais experientes, 

possibilitou o processo de maturação dos alunos menos capazes. Esses indivíduos adquirem 

progressivamente o controle e a responsabilidade na resolução de problemas, promovendo 

ainda o desenvolvimento cognitivo dos envolvidos neste processo. 

6.2 Análise dos resultados obtidos pelos usuários especialistas   

A análise dos resultados experimentais obtidos pelos usuários especialistas ocorreu em 

duas etapas distintas. Na primeira etapa, como pode ser visto na Subseção 6.2.1, foram 

analisadas as respostas dos usuários especialistas quanto às questões do questionário SUS 

utilizado neste trabalho (Apêndice V).  Na segunda etapa, como pode ser visto na Subseção 

6.2.2, foram discutidas as considerações realizadas por alguns participantes quanto ao uso da 

plataforma.  

6.2.1 Análise das respostas do questionário SUS  

De acordo com a definição apresentada na Seção 2.5, a Tabela 5 apresenta, a partir dos 

valores relacionados às respostas escolhidas por um determinado usuário para as 10 questões 

do questionário SUS, a pontuação final (SUS Score) gerada para o mesmo. A partir de todas as 
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pontuações finais geradas, apresenta-se a pontuação geral, relativa à metodologia proposta pelo 

questionário SUS, para a plataforma SimulAção. 

Tabela 5: Pontuações finais SUS (usuários especialistas). 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Pontuação final 

(SUS Score) 

Professor 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 95,0 

Professor 2 4 0 4 1 4 3 3 3 3 3 70,0 

Professor 3 3 0 1 2 2 1 3 3 3 3 52,5 

Professor 4 3 1 3 0 3 2 1 3 3 1 50,0 

Professor 5 3 1 1 1 4 4 0 1 1 0 40,0 

Professor 6 3 1 3 1 4 3 4 4 3 1 67,5 

Professor 7 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 82,5 

Professor 8 3 3 3 4 0 1 3 3 2 3 62,5 

Professor 9 4 0 3 4 4 3 3 4 4 4 82,5 

Professor 10 4 0 4 4 4 4 4 4 3 1 80,0 

   Professor 11 3 0 0 3 3 4 3 3 3 4 65,0 

 Professor 12 4 0 4 0 4 3 3 4 4 4 75,0 

     Aluno14 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 85,0 

 Aluno14 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 60,0 

Pontuação Geral = 69,10 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

De acordo com a Tabela 5, a pontuação geral obtida, quanto ao uso da plataforma 

SimulAção por usuários especialistas, foi de 69,10 que representa, segundo a classificação de 

Bangor, Kortum e Miller (2009), que a usabilidade da plataforma SimulAção é aceitável, quanto 

às faixas de aceitabilidade, e que se encontra entre o ok e o bom, quanto às classificações 

adjetivas. Fazendo uma análise a partir dos componentes de qualidade propostos por Tenório 

et al (2011), a Figura 41 apresenta a pontuação final obtida para cada questão proposta pelo 

questionário SUS.   

 
14Alunos do 8° período de cursos de Licenciatura em Física, definidos como parte do grupo de usuários 

especialistas.  
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Figura 41: Pontuação final obtida para cada questão SUS (usuário especialistas).

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Relembrando que as questões ímpares e as questões pares do questionário SUS são 

favoráveis e desfavoráveis, respectivamente, ao que está sendo avaliado, e considerando a 

média de 70 pontos como satisfatória para uma determinada questão, de acordo com os estudos 

de Bangor, Kortum e Miller (2009), pode-se observar, por meio da Figura 41: 

1. A questão 2 ficou bem abaixo da média, o que implica que a execução da plataforma 

SimulAção, de uma forma geral, pode ter sido complicada para os usuários especialistas; 

em contrapartida, a pontuação relativa à questão 3, antagônica à questão 2, possui 

aproximadamente o mesmo percentual apresentado na questão 2. Nesse sentido, não se 

pode afirmar por meio dessas duas questões o que os usuários julgam da facilidade da 

ferramenta como algo bom ou ruim, pois aproximadamente o mesmo percentual de 

insatisfação na questão 2 mostrou-se como de satisfação na questão 3, demonstrando 

contradição. 

2. As questões 4 e 10 também não atingiram a média proposta, o que implica que os 

usuários podem ter tido dificuldade para utilizar a plataforma SimulAção e precisariam 
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77 

 

preparar-se para manipular a plataforma; de forma geral, essa dificuldade pode estar 

relacionada à falta de preparo e à baixa utilização de simuladores pelos docentes.  

Ademais, de acordo com os componentes de qualidade indicados por Nielsen (1994), 

pode-se concluir que os usuários: 

1. apresentaram facilidade de aprender a utilizar a plataforma SimulAção, já que a 

pontuação média obtida pelas questões 3, 4, 7 e 10 do questionário SUS foi 68,74;  

2. consideraram eficiente a plataforma SimulAção, já que a pontuação média obtidas pelas 

questões 5, 6 e 8 do questionário SUS foi 79,16; 

3. consideraram a plataforma SimulAção pouco inconsistente e com poucos erros, já que 

a pontuação obtida pela questão 6 do questionário SUS foi 75,00; 

4. demonstraram insatisfação sobre a facilidade de memorização no uso da plataforma 

SimulAção, já que a pontuação obtida pela questão 2 do questionário SUS foi 26,78; o 

motivo de tal insatisfação não foi perceptível em termos experimentais; 

5. apresentaram satisfação em utilizar a plataforma SimulAção, já que a pontuação média 

obtida pelas questões 1, 4, 9 do questionário SUS foi 71,42. 

 

6.2.2 Considerações realizadas quanto ao uso da plataforma 

Quanto às considerações realizadas pelos usuários especialistas no que se refere ao uso 

da plataforma SimulAção, a Tabela 6 apresenta tais considerações e as consequentes análises 

estabelecidas. Logo, a Tabela 6 apresenta os seguintes itens: usuário, que identifica o usuário 

que realizou o comentário; consideração realizada, que apresenta a transcrição na íntegra dos 

comentários realizados pelo usuário especialista em questão; e a análise e/ou adequação na 

plataforma, que evidencia, do ponto de vista da autora, uma síntese das considerações, 

sugestões, problemas identificados pelos usuários e consequentes necessidades de adequação.  
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Tabela 6: Considerações realizadas pelos usuários especialistas e consequentes análises e/ou adequações. 

Usuário Consideração realizada Análise e/ou adequação na plataforma  

Usuário 1 
“Muito bom! Gostei porque é um ótimo meio de demonstrar aplicações da física no 

cotidiano, e elevar o nível de entendimento do aluno por meio de visualizações”. 

O usuário realizou apenas considerações positivas acerca da utilização 

da plataforma SimulAção. 

Usuário 2 

“A plataforma Web será de grande utilidade. Sabe-se que os professores de Física do ensino 

médio apresentam muita dificuldade em materializar os conceitos da mecânica, devido à 

falta de ferramentas apropriadas. Neste sentido a plataforma Web desenvolvida contribuirá 

consideravelmente para a possibilitar a construção de conhecimentos dos estudantes”. 

O usuário realizou considerações positivas acerca da utilização da 

plataforma SimulAção. Além disso, ressaltou a dificuldade em aplicar 

os conceitos da mecânica avaliando de forma positiva a ferramenta 

desenvolvida.    

Usuário 3 

“Na minha opinião, as vantagens dos simuladores é que o aluno pode manipular vários 

experimentos que ele não poderia usar em sala de aula, de acordo com os conteúdos dados 

pelo professor e a desvantagem é que o aluno não manipula com materiais alternativos e de 

baixo custo, sendo que ele mesmo pode construir os experimentos e depois verificar se eles 

funcionam e é mais interessante! Mas a informática também pode ser uma grande aliada 

para o aluno para ele entender como a Física e a Tecnologia estão sempre interligadas e as 

aplicações da Física na Tecnologia no cotidiano dele! Ferramentas como YouTube e 

simuladores podem ajudar na aprendizagem dos alunos mas primeiro a abordagem teórica 

é fundamental para eles entenderem como funciona os experimentos e ver como a Física é 

interessante e o que assustam eles é a matemática, ou seja, os cálculos, mas é só uma 

ferramenta suporte que auxiliam eles na aprendizagem da disciplina e faz parte e é 

imprescindível na aprendizagem deles e na compreensão das teorias da Física”.  

O usuário realizou considerações positivas acerca da utilização da 

plataforma SimulAção. Além disso, mencionou uma desvantagem que o 

usuário não pode manipular/ construir o experimento. Ressalta ainda a 

importância da abordagem teórica e dificuldade apresentada com a 

matemática.  

 

Quanto à observação relacionada a desvantagem da plataforma, ressalta-

se que o uso de simulações é apenas mais um recurso que pode ser 

inserido em sala de aula, a fim de favorecer a aprendizagem. Esse 

recurso tem o objetivo de complementar o ensino e não de substituir as 

aulas teóricas e/ ou aulas experimentais em laboratórios.  

Usuário 4 

“Mestranda Fernanda Luíza e aos orientados da mesma, gostaria de parabenizá-los por se 

preocuparem em dinamizar o processo de ensino aprendizagem inserindo o uso de 

tecnologias computacionais no ensino de Física. Este recurso digital pode ser utilizado nas 

minhas aulas práticas tecnológicas pela fácil utilização desse recurso didático pelo 

smartphone ou pelo laboratório de informática da universidade ou da escola estadual. Dessa 

forma, acredito que a participação será mais efetiva dos educandos explorando o conteúdo 

de forma mais dinâmica e interativa, potencializando cada conteúdo abordado. Parabéns 

novamente”. 

O usuário realizou considerações positivas acercada utilização da 

plataforma SimulAção e sobre a pesquisa. Além disso, ressaltou que este 

recurso pode ser utilizado tanto na rede estadual quanto federal de 

ensino. Ainda citou que tal recurso contribui para dinamização do 

ensino. 
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Usuário 5 

“Sou professor de Física e atualmente estou trabalhando com o 1º ano integral em uma 

escola e com o 1º ano EJA em outra. A plataforma ajudará muito a dar mais dinamismo a 

minhas aulas, pois pela sua utilização consigo trazer um pouco de prática para aulas de 

mecânica muitas vezes muito teóricas no Ensino Médio. O uso dos simuladores é muito 

intuitivo para o professor, mas para trabalhar com os alunos é bom explicar mais 

detalhadamente e deixá-los familiarizar com a ferramenta, para depois trabalhar os roteiros. 

Entretanto, quanto ao funcionamento dos simuladores sugiro que coloque alguns dados 

sobre que tipo de plataforma ou condições para que a ferramenta rode 100%, por exemplo, 

no meu caso, que uso o Chrome, a simulação da Montanha russa não funcionou, tive que 

usar a plataforma Firefox. O conteúdo dos roteiros consegue abranger bastante a parte 

teórica das simulações, são bem explicativos e as questões ajudam a prender os alunos na 

realização das atividades. Parabéns pelo trabalho”. 

 

O usuário realizou considerações positivas acerca da utilização da 

plataforma SimulAção e sobre a pesquisa. Ressaltou a contribuição em 

dinamizar as aulas que muitas vezes são teóricas e realizou uma 

observação sobre a importância em possibilitar que os alunos 

familiarizem-se com a ferramenta e sobre as questões propostas nos 

roteiros de atividade. Além disso, relatou um problema quanto ao 

navegador Web utilizado em um dos simuladores, deixando uma 

sugestão. 

 

Quanto à observação realizada sobre o aplicativo Flash foi inserido na 

ficha técnica de cada um dos simuladores um item denominado - 

Características do navegador Web. Tal item tem, como função, 

recomendar o tipo de navegador e especificar que tipo de aplicativo é 

utilizado como extensão nesse simulador. 

Usuário 6 

“Achei muito legal o site. O ensino de Física precisa de uma página que possa reunir o maior 

número de simulações, uma vez que na rede é possível achar várias simulações, mas muito 

espalhadas, e ter acesso nem sempre é fácil. Fiz algumas observações em relação aos 

roteiros (que por sinal estão bem interessantes), pontos que acho que talvez melhoraria no 

desenvolvimento da atividade. De preferência para simuladores que não precisa de muita 

extensão, tipo JAVA, porque pode ter computadores que não tenha, e se for na rede pública 

é difícil instalar. Mas se a ideia for ser um banco de dados, desconsidere essa sugestão. 

Simulador 2 - A Montanha Russa Acho que pra uma atividade inicial poderia fixar valores 

dos ajustes ou antes de falar em variar valores fala pra observar o que ocorre com o carrinho 

e depois fale pra dobrar os valores iniciais. Mudar aleatório o aluno pode ficar com dúvidas. 

Sugira um terceiro momento com qualquer valor, aí ele já vai ter ambientado com o 

programa. no 1.2 Como estava no plural imaginei que se pedia a energia cinética e potencial, 

porém não ficou claro em qual ponto que estava pedindo os valores, essa pergunta tinha que 

ter a posição do carrinho também. Bom deixar mais especifico talvez nos pontos de máximo 

e mínimo ou a meia altura. Ajudará até a responder o 1.3. Roteiro de simulação - Pista de 

Skate A opção de Selecionar o gráfico penso que deveria vir antes de colocar o skatista pra 

movimentar, para o aluno observar o que acontece com ele parado e quando começa a 

movimentar. Com atrito. Acho que seria interessante selecionar o gráfico também. Depois 

eu vi que na pergunta três tem o gráfico, se a ideia for olhar o gráfico só na terceira pergunta 

para os alunos responderem a partir da observação da simulação, ta ok. Enfim, muito bacana 

seu trabalho. Se poder contribuir com roteiros futuramente, estou à disposição”. 

O usuário realizou considerações positivas acerca da plataforma 

SimulAção e da pesquisa; além disso, realizou considerações sobre os 

tipos de aplicativos utilizados, como extensão nos simuladores, e ainda 

realizou observações sobre os roteiros de atividade.  

 

Quanto à sugestão de simuladores que fazem uso de aplicativos JAVA, 

apenas um dos simuladores que compõem a primeira versão da 

plataforma possui como extensão aplicativos JAVA. Na inserção de 

novos simuladores, como trabalho futuro, será observada essa sugestão. 

 

Quanto às sugestões referentes ao roteiro de atividade do simulador 2 – 

A Montanha-Russa, foi inserida no referido roteiro a atividade 1 

denominada – Observando, a qual possibilitará a familiarização do 

usuário com o ambiente Web. Além disso, quanto à sugestão relacionada 

à questão 1.2 do mesmo roteiro, foi especificado que os valores que 

deverão ser anotados são aqueles de quando o carrinho conseguir 

cumprir toda a trajetória.  

 

Quanto às sugestões referentes ao roteiro de atividade do simulador 3 –

Pista de Skate, foi realizada a inversão da ordem de apresentação das 

ações que o usuário deve realizar antes de executar a simulação 

conforme sugerido. Além disso, quanto à sugestão realizada para a 

atividade com a existência de atrito, o intuito da atividade dois é de 
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realizar a observação em relação apenas velocidade, fazendo utilização 

do gráfico apenas na atividade três tal como observou o usuário 

especialista.  

Usuário 7 

“Achei a plataforma bem prática de ser usada. As informações são claras e de fácil 

entendimento. Achei ótima a ideia de colocar a opção de responder o roteiro de forma 

online. Só tem um detalhe que eu encontrei, que acredito que possa gerar alguma dúvida em 

leigos como eu rsrs. Mas não é na sua plataforma. Ao abrir a simulação da montanha russa, 

deu um problema com o Adobe Flash Player. Eu não sei como resolver. Às vezes, seria 

interessante deixar um anexo, caso o aluno encontre esse tipo de problema. No mais, gostei 

muito. Usaria com certeza nas minhas aulas”. 

O usuário realizou considerações positivas acerca da plataforma 

SimulAção, mencionou sobre a forma de obter as respostas dos roteiros 

online, e ainda citou sobre dificuldades com o Adobe Flash Player.  

 

Quanto à observação realizada sobre o aplicativo Flash, foi inserido na 

ficha técnica de cada um dos simuladores um item denominado - 

Características do navegador Web; tal item tem, como função, 

recomendar o tipo de navegador e especificar que tipo de aplicativo é 

utilizado como extensão nesse simulador.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 



 

81 

 

Após análise das considerações realizadas pelos 7 usuários especialistas, que deixaram 

sua opinião quanto ao uso da plataforma SimulAção, descritas na Tabela 6, observa-se 

que:  

1. foram verificadas 7 ocorrências positivas voltadas para a pesquisa desenvolvida 

neste trabalho e a funcionalidade, mostrando a importância da plataforma 

SimulAção como uma ferramenta que pode auxiliar o professor durante as aulas; 

2. foram verificadas 2 ocorrências sugerindo adequações em relação aos roteiros 

disponibilizados, sendo uma direcionada especificamente as questões propostas 

nos roteiros de atividades e uma relacionada ao modo de acesso dos roteiros 

online;  

3. foram verificadas 2 ocorrências sobre o tipo de aplicativos utilizados como 

extensão nos simuladores; 

4. foi verificada uma única ocorrência sobre a existência de inconsistências, quanto 

ao tipo de navegador utilizado para acesso a plataforma SimulAção; 

5. foi verificada uma ocorrência negativa referente ao uso da plataforma, no sentido 

de que a utilização de simuladores pode impossibilitar a manipulação dos 

experimentos de forma concreta.  

 

6.3 Discussão geral a respeito da aplicação do questionário SUS 

Esta seção apresenta uma discussão geral a respeito dos resultados descritos nas 

Subseções 6.1.1 e 6.2.1, referente ao questionário SUS. Considerando os 44 usuários de 

uma maneira geral, a partir dos resultados dos usuários não-especialistas e especialistas 

apresentados nas Tabelas 4 e 5, realizou-se a combinação de tais resultados obtendo uma 

pontuação geral de 82,72. Além disso, a partir dos resultados apresentados nas Figuras 

23 e 41, realizou-se a combinação dos mesmos, efetuando-se simplesmente a média 

aritmética das pontuações determinadas em cada questão, de tal forma a considerar apenas 

um usuário não-especialista e um usuário especialista, fazendo com que as pontuações 

contribuam em proporções iguais. A Figura 42 apresenta a pontuação geral obtida para 

cada questão.  
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Figura 42: Pontuação geral obtida para cada questão SUS. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Considerando o resultado apresentado na Figura 42, nota-se que houve uma piora 

em relação aos usuários não-especialistas e uma melhora em relação aos usuários 

especialistas em todas as questões. Por exemplo, na questão 5, a pontuação geral obtida 

foi de 88,98% a favor da afirmação da questão; segundo os usuários especialistas, a 

pontuação foi de 82,14%, ocorrendo uma melhora, e segundo os usuários não-

especialistas, a pontuação foi de 95,83%, havendo uma piora. Analisando as questões 2 e 

3 novamente, observa-se a existência de uma incoerência: de acordo com a questão 2, 

56,19% dos usuários acreditam que a plataforma poderia ser uma tarefa mais fácil, porém, 

de acordo com a questão 3, 83,21% mencionam que utilizar a plataforma é uma tarefa 

fácil. Nesse sentido, não é possível afirmar, por meio dessas duas questões, o que os 

usuários acham em relação à facilidade de uso da ferramenta. Para os demais quesitos de 

usabilidade, os resultados foram bem favoráveis ao uso da plataforma. 
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10.  Precisaria aprender várias coisas novas para

conseguir utilizar o site de simuladores.

9. Enquanto estava utilizando o site de

simuladores, senti muito confiante em relação a…

8. Considero que o site de simuladores é muito

complicado de utilizar.

7. Considero que a maioria das pessoas pode

aprender a usar o site de simuladores rapidamente.

6. Considero que o site de simuladores apresenta

muitas inconsistências em seu funcionamento.

5 Fiquei satisfeito com os serviços oferecidos pelo

site de simuladores.

4. Seria necessário um apoio técnico para eu estar

apto a usar o site de simuladores.

3. Utilizar o site de simuladores é uma tarefa fácil.

2. Utilizar o site de simuladores poderia ser uma

tarefa mais fácil.

1. Gostaria de usar o site de simuladores com

frequência

Porcentagem a favor da afirmação da questão Porcentagem contra a afirmação da questão
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7. CONCLUSÃO 

O Ensino de Ciências, em especial o Ensino de Física, enfrenta, atualmente, 

diversos problemas relacionados aos métodos de ensino utilizados, já que muitos 

professores têm-se pautado na utilização de métodos tradicionais, com repetição 

mecânica de conhecimento e memorização de equações. Essa metodologia, que visa a 

utilização de equações sem a possibilidade de questionamento do conteúdo, torna o aluno 

receptor passivo de informações, impossibilitando sua interação na construção do 

conhecimento. A tecnologia Web, presente na maior parte das áreas de conhecimento, 

propicia ao professor acesso a uma grande quantidade de recursos, tais como simulações 

computacionais, vídeos, animações, entre outros, que podem contribuir para tornar a aula 

mais interativa e dinâmica, possibilitando ao aluno maior envolvimento no processo de 

ensino e aprendizagem. Conforme já discutido, o objetivo principal deste trabalho 

consistiu na proposta e no desenvolvimento da primeira versão da plataforma SimulAção, 

com potencial para a disponibilização de simuladores computacionais voltados para o 

Ensino de Física, permitindo uso dos mesmos por meio de roteiros de simulação e 

aplicação de questionário SUS, respectivamente. Em um primeiro momento, para 

validação, a plataforma disponibiliza simuladores computacionais voltados para o ensino 

de Conservação da Energia Mecânica. Vale reforçar que usuários podem enviar propostas 

de novas atividades para comporem a plataforma; tais propostas só serão aceitas após a 

avaliação do administrador da plataforma, levando em conta o conteúdo do material 

submetido, os direitos autorais e a sua disponibilização. 

No que se refere à plataforma SimulAção, pode-se dizer que esta constitui-se 

como um elemento de mediação, tal como propõe a teoria de Vygotsky, sendo 

considerada um instrumento de mediação e possuindo, como função, aumentar as 

possibilidades de transformação para alcançar um determinado objetivo. Além disso, os 

simuladores que compõem a plataforma SimulAção estão dotados de signos, que 

consistem em ferramentas que auxiliam nos processos psicológicos do sujeito como a 

capacidade de atenção e memorização; pode-se citar, por exemplo, os gráficos, desenhos, 

representações e diagramas. Ademais, a plataforma SimulAção mostrou-se como um 

elemento potencial, favorecendo a mediação e contribuindo com o processo de ensino e 

aprendizagem do processo, uma vez que oferece a possibilidade de visualizar 

representações, combinando imagens, sons e movimento.  
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 A partir da proposta metodológica-experimental de validação da plataforma 

SimulAção, descrita no capítulo 5, foram realizados experimentos considerando um 

grupo de usuários não-especialistas e um grupo de usuários especialistas. Como já foi dito 

no capítulo 6, de acordo com os resultados obtidos pelo questionário SUS, a pontuação 

geral para os usuários especialistas foi de 69,10 e para os usuários não-especialistas foi 

de 89,08. Diante disso, considerando todos os usuários de uma maneira geral, foi possível 

verificar que a plataforma SimulAção, apresentou uma pontuação geral de 82,72, 

indicando que a usabilidade da plataforma e seus serviços, até o momento oferecidos, é 

aceitável, encontrando-se entre o excelente e o melhor imaginável. De acordo com o 

método do questionário SUS, a plataforma atendeu satisfatoriamente os critérios 

eficiência, satisfação, facilidade de aprendizagem, facilidade de memorização e 

minimização de erros. Ademais, a partir das considerações realizadas pelos usuários 

especialistas no que se refere ao uso da plataforma SimulAção, foi possível identificar 

pontos de melhoria em sua interface, que deverão ser realizados futuramente com o 

objetivo de gerar uma segunda versão ainda mais eficiente. 

Quanto ao modelo de Toulmin, aplicado apenas aos usuários não-especialistas, a 

partir da análise referente à experimentação prática sobre os três simuladores, foi possível 

compreender o processo de argumentação desenvolvido pelos alunos durante a realização 

das atividades. As atividades relacionadas ao conceito de Conservação de Energia 

Mecânica, analisadas a partir da argumentação dos estudantes, mostrou-se como recurso 

que beneficiou a compreensão desse conteúdo. As atividades possibilitaram aos alunos 

manipular e testar suas hipóteses em conjunto com as intervenções e a mediação da 

professora. A partir dessas intervenções e mediações, os estudantes foram conduzidos a 

perceber algumas relações e características sobre o conteúdo estudado. Nesse sentido, a 

prática da argumentação apresentou-se como um método que contribuiu para o 

entendimento dos conceitos físicos estudados. As atividades desenvolvidas nos 

simuladores possibilitaram que os alunos compartilhassem ideias e identificassem os 

fenômenos científicos envolvidos nas experimentações realizadas. O uso do processo da 

argumentação no decorrer da solução dos problemas propostos, conduziram os alunos a 

descobrir as relações entre os elementos de simulação, possibilitando a compreensão dos 

conceitos de ciências envolvidos nas atividades propostas. 

Por fim, nos últimos meses, o Brasil e o mundo têm sido impactados em virtude 

da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) e, com isso, o distanciamento social 

tem gerado muitos impactos, especialmente na educação, com a suspensão das atividades 
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presenciais causando o distanciamento entre alunos e professores. Diante disso, o uso de 

tecnologias tornou-se um dos principais recursos didáticos para o ensino, promovendo a 

continuidade das aulas de maneira remota. Nesse sentido, a tecnologia tem proporcionado 

novas maneiras de ensinar e aprender, fazendo uso de diversos recursos didáticos que 

podem ampliar o acesso à informação; desta forma, dentre os diversos recursos possíveis, 

o uso de simulações computacionais mostra-se como potencial, uma vez que podem ser 

utilizadas em casa, a partir do ambiente virtual, possibilitando oferecer a continuidade de 

disciplinas, que fazem uso de laboratórios didáticos de ensino, de forma remota. Vale 

mencionar que nada substitui o ensino presencial pois proporciona, diretamente, a 

interação entre aluno e professor e favorece o ensino e aprendizagem.  Em contrapartida, 

é preciso desenvolver políticas públicas de educação promotoras de medidas que 

garantam o acesso à educação e ao ensino de qualidade, em especial no que se refere à 

melhoria e à disponibilização de recursos tecnológicos nas escolas como um todo, tanto 

em salas de aula quanto nos laboratórios de ensino, em especial, os laboratórios de 

informática.  

Como perspectivas de trabalho futuro, visando continuidade dessa pesquisa, tem-

se: a) inserção de outros simuladores e roteiros de atividades na plataforma SimulAção; 

b) revisão e aperfeiçoamento da plataforma SimulAção no que se refere à interface; c) 

confecção de um instrumento para coleta dinâmica da opinião de usuários no que se refere 

ao uso da plataforma SimulAção; e d) aplicação de alguma técnica de mineração de dados 

e/ou aprendizado de máquina nos dados experimentais obtidos, no intuito de encontrar 

padrões significativos.  
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APÊNDICE I 

Manual de confecção de um ambiente web utilizando a ferramenta Wix 

Para construir um ambiente Web, por meio da utilização da ferramenta Wix, 

acesse o endereço https://editor.wix.com; desta forma, é possível visualizar a página 

inicial com mostra a Figura 1. 

Figura 1: Página inicial de acesso. 

 
Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 

A Figura 1 apresenta a tela inicial após acessar o link do endereço do editor Wix. 

Esta tela apresenta algumas informações iniciais, a respeito dos recursos que a ferramenta 

Wix disponibiliza, permite explorar alguns sites para se inspirar e uma galeria de 

designers. Além disso, permite o acesso a informações sobre o tipo de assinatura que se 

pretende adquirir, os tipos de templates e informações sobre parceiros, suporte e o idioma. 

Para prosseguir, clicando em “Entrar” no canto superior direito da tela ou em “Comece 

Já” na parte central da tela, o proprietário será direcionado para a tela de registro, como 

mostra a Figura 2.  

 

 

 

https://editor.wix.com/
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Figura 2: Tela de registro do proprietário. 

 

Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 

A Figura 2, mostra as possíveis formas de registro para obter-se uma conta Wix. 

O registro pode ser realizado a partir da realização de um cadastro no próprio site ou por 

meio dos dados do Facebook ou a partir de uma conta do Google. Depois de realizar a 

escolha de uma das formas de registro, o proprietário será direcionado para a tela inicial 

de edição do site no próprio editor Wix, como mostra a Figura 3.  

Figura 3: Tela inicial de edição do site. 

 

Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 
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A Figura 3 apresenta a tela inicial de edição do site, onde as primeiras informações 

do site são definidas. No menu de fundo escuro, posicionado no lado esquerdo da tela, 

são mostradas as etapas que já foram concluídas em relação a configuração do site. Ao 

lado desse menu, abaixo do título “Vamos configurar seu site”, o proprietário poderá 

realizar as configurações de acordo com as suas preferências. Na parte superior central 

da tela, é apresentado o título do site como “Meusite”; logo abaixo, consta “Não 

publicado” e, mais abaixo, apresenta-se a opção “Ações do site”. A Figura 4 mostra de 

forma detalhada ações possíveis.  

Figura 4: Ações do site.  

 

Fonte: Retirada de wix.com, acesso em out. de 2020. 

De acordo com a Figura 4, ações iniciais do site são:   

1. Editar site: permite o direcionamento do proprietário para a tela de construção 

do site; 

2. Pré-visualização: após a construção de todo o layout do site, permite pré-

visualizar o site antes de realizar a sua publicação; 

3. Renomear site: possibilita ao proprietário renomear o site de acordo com sua 

preferência;   

4. Duplicar site: possibilita realizar uma segunda cópia do site; 

5. Transferir site: possibilita a transferência da administração do site para um 

outro proprietário;  

6. Convidar colaborador: permite, ao proprietário, convidar outros colaboradores 

para, dentre algumas funções, acessar o site; 

7. Mover para a lixeira: permite a exclusão do site pelo proprietário; 

8. Criar um novo site: possibilita a criação de um novo site.  
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A Figura 5 apresenta a tela inicial de edição do site em si, após o proprietário selecionar 

a opção “Editar site”. 

Figura 5: Tela inicial do editor Wix. 

 

Fonte: Página do editor Wix.  

De acordo com a Figura 5, observa-se a tela inicial do editor Wix. No lado direito 

da ferramenta, encontra-se a barra de funcionalidades (item 1), que possibilita a realização 

de alterações no formato do texto e outros elementos como as imagens. Na parte superior 

e no lado direito da ferramenta, encontra-se a régua (item 2) que auxilia no 

posicionamento dos elementos do site. O item 3 refere-se às linhas de grade, que são 

linhas pontilhadas e que demarcam os limites do site a ser confeccionado. Por fim, no 

item 4, apresenta-se um painel com opções de personalização, tais como alteração do 

fundo, inserção de mídias e inserção de aplicativos. Para conhecimento, a Figura 6 

apresenta elementos disponibilizados pela opção Adicionar do item 4 da Figura 5. 

Figura 6: Tela vinculada à opção Adicionar da Figura 5. 

 

Fonte: Página do editor Wix. 
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Conforme ilustra a Figura 6, a opção Adicionar apresenta diferentes categorias de 

elementos que podem ser utilizados no site a ser confeccionado, tornando-o profissional, 

atrativo e criativo.  

Depois de realizar as todas as alterações que forem necessárias, o site pode ser 

salvo, visualizado e, por fim, publicado, como mostra a Figura 7.  

Figura 7: Tela de finalização do site. 

 

Fonte: Página do editor Wix. 

Na Figura 7, apresentam-se as etapas finais para concluir o site. Após a finalização 

de toda a edição e personalização, no canto superior direito da tela, as opções “Salvar”, 

“Visualizar” e “Publicar” são apresentadas. Clicando em “Salvar”, todas as alterações que 

tiverem sido realizadas no site serão salvas. A opção “Visualizar” permite que o 

proprietário visualize o site como se ele já estivesse online, verificando se tudo está 

correto; no caso, para se retornar à edição, deve-se clicar em “Voltar a edição”. Por fim, 

clicando em “Publicar”, o site será publicado tornando-se público. 
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APÊNDICE II 

Simulador – A Rampa 

Ficha técnica 

Nome do simulador: A Rampa 

Descrição: Por meio do simulador em questão, é possível (a) compreender de que forma 

as forças atuam sobre diferentes corpos, (b) reconhecer o trabalho de uma força, até 

mesmo em situações que envolvem forças de atrito, e (c) gerar esboço de gráficos a partir 

das variáveis envolvidas no movimento. 

Objetivo(s): Explicar o movimento de um objeto em um plano inclinado, representar 

diagramas de corpo livre, e calcular a força resultante sobre um objeto em um declive. 

Público - alvo: Primeiro ano do Ensino Médio 

Componente Curricular: Física 

Tema: Movimento – Trabalho e Energia  

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp 

Disponibilizado por: PhET - Interactive Simulations 

Características do navegador Web: Sugere-se Google Chrome com habilitação de 

aplicativos Java 

Palavras-chaves: Força, Energia, Trabalho 

Autores: Wendy Adams; Tris Lobelina; Kathy Perkins; Sam Rei (developer); Carl 

Wieman; Danielle Barlow 

Licença: Domínio Público 
 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/the-ramp
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Roteiro de simulação – A Rampa  

Objetivo do roteiro: Discutir a relação existente entre força aplicada e o deslocamento 

de um corpo para conceituar trabalho. 

Atividade 1 – Objeto parado  

Simulando: 

1. Selecione a aba  na parte superior esquerda da tela; 

2. Na opção “Escolha um objeto”, presente no lado direito da tela, selecione: 

; 

3. Altere o valor do coeficiente de atrito para 0,5: ; 

 

4. Altere o valor da posição para 0,0m: ; 

 

5. Altere o valor do ângulo da rampa para 0,0 graus: ; 

 

6. Na parte inferior direita da tela, selecione a opção ; 

 

7. Na imagem do lado esquerdo da tela, pressione o ícone  para minimizar os gráficos; 

 

8. Na imagem do lado esquerdo da tela, aumente os valores da opção  

gradativamente até que o objeto inicie o movimento; 

 

9. No lado direito da tela, pressione o ícone  para executar a simulação. 

Responda:  

1.1 Para qual valor máximo a força aplicada ainda mantém o objeto em repouso? 

 

1.2 Há realização de trabalho nesse caso? Por quê? 

 

1.3 Quais forças estão envolvidas? (selecione a opção ); 
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Atividade 2 – Objeto em movimento 

1. Na imagem do lado esquerdo da tela, aumente os valores da opção  

gradativamente até que o objeto inicie o movimento; 

 

2. No lado direito da tela, pressione o ícone  para executar a simulação. 

Responda: 

2.1 Para qual valor de força aplicada o objeto inicia o movimento? 

2.2 Há realização de trabalho nesse caso? Por quê? 

2.3 Quais forças estão envolvidas? (selecione a opção ); 

 

Atividade 3 – Objeto sobre um plano inclinado 

1. Altere o valor do ângulo da rampa para 15,0 graus: . 

Responda: 

3.1 Qual o valor de força aplicada necessária para movimentar o objeto? 

 

3.2 Qual alteração houve em relação às forças? (selecione a opção ); 
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APÊNDICE III 

Simulador – A Montanha-Russa 

Ficha técnica 

Nome do simulador: A Montanha-Russa 

Descrição: Por meio do simulador em questão, é possível (a) realizar um estudo 

quantitativo sobre a Energia Mecânica e suas condições para conservação de Energia, e 

(b) problematizar, contextualizar e sistematizar os conceitos relacionados a Trabalho e 

Energia Mecânica.  

Objetivo(s): Reconhecer variáveis que caracterizam a Energia Mecânica no movimento, 

verificar a conservação de Energia Cinética e identificar o Trabalho da força gravitacional 

na transformação de Energia Potencial Gravitacional em Energia Cinética. 

Público-alvo: Primeiro ano do Ensino Médio 

Componente Curricular: Física 

Tema: Movimento – Trabalho e Energia  

       Disponível em: 
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.h

tm 

Disponibilizado por: Portal Educacional 

Características do navegador Web: Sugere-se o Google Chrome com habilitação de 

aplicativos Flash 

Palavras-chaves: Trabalho, Energia Mecânica, Conservação da Energia  

Autores: Não se aplica  

Licença: Domínio Público 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
http://www.educacional.com.br/Recursos/ConteudoMultimidia/scorm/06_080/06/01/Principal.htm
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Roteiro de simulação – A Montanha-Russa 

Objetivo do roteiro: Identificar como diversos parâmetros podem influenciar na 

trajetória percorrida por um carrinho numa montanha russa.  

Atividade 1 – Observando 

1. Antes de fazer qualquer alteração nos parâmetros, pressione o ícone para 

executar a simulação;  

2. Observe o que acontece com o carrinho , ao percorrer a trajetória; 

 

3. Depois de observar o que acontece com o carrinho, movimente o ícone 

 para aproximadamente dobrar os valores dos parâmetros; 

4. Pressione o ícone para executar a simulação e observe o que acontece. 

 

Atividade 2 – Fixando a altura inicial  

1. Mantendo fixa a altura inicial, faça alterações da massa do carrinho, da velocidade inicial 

(Vo), da altura da barreira central e do raio do loop (Rloop), movimentando o ícone 

; 

2. Pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

1.1 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

1.2 Anote os valores encontrados em cada um dos parâmetros quando o carrinho percorrer 

toda a trajetória. 

1.3 O que se pode dizer sobre a influência desses parâmetros? 

 

Atividade 3 – Fixando a velocidade inicial  

1. Mantendo fixa a velocidade inicial (Vo), faça alterações da massa do carrinho, da altura 

inicial, da altura da barreira central e do raio do loop (Rloop), movimentando o ícone 

; 

2. Pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 
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2.1 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

2.2 Anote os valores encontrados em cada um dos parâmetros quando o carrinho percorrer 

toda a trajetória. 

2.3 O que se pode dizer sobre a influência desses parâmetros? 

 

Atividade 4 - Fixando a altura da barreira central   

1. Mantendo fixa a altura da barreira central, faça alterações da massa do carrinho, da altura 

inicial, da velocidade inicial (Vo) do carrinho e do raio do loop (Rloop), movimentando o 

ícone ; 

2.  Pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

3.1 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

3.2 Anote os valores encontrados em cada um dos parâmetros quando o carrinho percorrer 

toda a trajetória. 

3.3 O que se pode dizer sobre a influência desses parâmetros? 
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APÊNDICE IV 

Simulador – Pista de Skate 

Ficha técnica 

Nome do simulador: Pista de Skate 

Descrição: Por meio do simulador em questão, é possível (a) explorar diferentes tipos de 

pistas e (b) visualizar as taxas de energia cinética, energia potencial e a dissipação de 

energia térmica através do atrito. 

Objetivo: Explicar o conceito de Conservação de Energia Mecânica usando energia 

cinética e potencial gravitacional. 

Público-alvo: Primeiro ano do Ensino Médio 

Componente Curricular: Física 

Tema: Movimento – Conservação da Energia  

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics 

Disponibilizado por: PhET - Interactive Simulations 

Características do navegador Web: Sugere-se o Google Chrome com habilitação de 

aplicativos HTML5 

Palavras-chaves: Energia de Conservação, Energia Cinética, Energia Potencial, 

Energia Térmica 

Autores: Ariel Paul; Noah Podolefsky; Sam Rei; Michael Dubson; Bryce Gruneich; 

Patricia Lobelina; Emily B. Moore; Kathy Perkins; Sharon Siman-Tov; Amanda 

McGarry 

Licença: Domínio Público 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics
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Roteiro de simulação – Pista de Skate 

Objetivo do roteiro: Discutir a conservação da energia mecânica no momento em que o 

skatista está no topo ou na parte mais baixa da rampa.  

Atividade 1 – Ausência de atrito 

1. Selecione a tela “Intro”;  

2. Selecione a opção  na parte superior direita da tela; 

3. Posicione o skatista no topo da rampa e pressione o ícone  para executar a simulação 

e observe o que acontece. 

 

Responda: 

1.1 Quais energias estão envolvidas nesse processo? 

1.2 O que acontece com a energia mecânica no momento em que o skatista está no ponto 

mais alto e no ponto mais baixo da rampa? Veja o gráfico de barras em câmera lenta, 

selecionando a opção referente na parte inferior central da tela. 

 

1.3 O que se pode dizer sobre a energia térmica? 

 

1.4 Há conservação da energia mecânica? Por quê?  

 

Atividade 2 – Existência de atrito  

1. Selecione a opção “Atrito” na parte inferior da tela;  

2. Posicione o skatista no topo da rampa e pressione o ícone  para executar a simulação. 

 

Responda: 

2.1 O que acontece com o skatista ao ser abandonado do topo da rampa?  

2.2 O que acontece com a velocidade? (selecione a opção  na parte 

superior direita da tela, se necessário) 

2.3 Quais energias estão envolvidas nesse processo? 

 

Atividade 3 – Influência da energia térmica  

1. Continue da tela “Atrito”; 

2. Pressione a opção na parte inferior direita da tela; 
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3. Selecione a opção  na parte superior direita da tela; 

4. Posicione o skatista no topo da rampa e pressione o ícone  para executar a 

simulação. 

 

Responda: 

3.1 O que se pode dizer sobre a energia mecânica? E a energia térmica? 

3.2 Quais são as consequências do atrito? 
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APÊNDICE V 

Avaliação da Usabilidade do site de simuladores 

1. Gostaria de usar o site de simuladores com frequência. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

 

2. Utilizar o site de simuladores poderia ser uma tarefa mais fácil. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

3. Utilizar o site de simuladores é uma tarefa fácil. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

4. Seria necessário um apoio técnico para eu estar apto a usar o site de simuladores.  

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

5. Fiquei satisfeito com os serviços oferecidos pelo site de simuladores. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 
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6. Considero que o site de simuladores apresenta muitas inconsistências em seu 

funcionamento. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

7. Considero que a maioria das pessoas pode aprender a usar o site de simuladores 

rapidamente. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

8. Considero que o site de simuladores é muito complicado de utilizar.  

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

9. Enquanto estava utilizando o site de simuladores, senti muito confiante em relação 

a aspectos como: estabilidade do site e navegabilidade; interface (layout); e dados 

apresentados (resultados dos simuladores e roteiros disponibilizados). 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 

10. Precisaria aprender várias coisas novas para conseguir utilizar o site de simuladores. 

o Discordo totalmente 

o Discordo moderadamente 

o Indiferente 

o Concordo moderadamente 

o Concordo totalmente 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 

Convidamos seu filho(a) para participar da pesquisa “Estudo e desenvolvimento de 

uma plataforma de simuladores para o Ensino de Física”, que será realizada para 

obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis, 

como trabalho final da aluna Fernanda Luíza de Sousa.  

O objetivo do estudo é desenvolver um ambiente Web para a disponibilização e a 

avaliação de simuladores computacionais voltados para o ensino de conteúdos da 

Mecânica. Em um primeiro momento, tais conteúdos dizem respeito a Conservação da 

Energia Mecânica conteúdo lecionado no 1° ano do Ensino médio. Para o início da 

pesquisa, você deverá assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o seu 

filho (a) um Termo de Assentimento. O estudo será realizado no início do ano letivo de 

2019 desta instituição, nas dependências da escola durante as aulas de Física com a 

presença do (a) professor (a). 

Durante a pesquisa serão desenvolvidas atividades sobre o tema Conservação da 

Energia Mecânica. É importante que você saiba que, ao propor esta pesquisa, 

pretendemos contribuir com o ensino responsável de Física, uma vez que um dos 

objetivos é verificar e avaliar a aprendizagem dos alunos do 1º ano do Ensino médio a 

partir da utilização de simulações computacionais. 

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, que 

compreendem a revelação da identidade dos voluntários. Todos os cuidados serão 

tomados buscando garantir os direitos e assistência necessária de acordo com Resolução 

CNS 466/2012 que prevê todas as medidas de segurança que devem ser tomadas para 

preservar o participante da pesquisa. Assim, manteremos sigilo sobre os dados que serão 

acessados apenas pelos pesquisadores e nos resguardaremos para que os participantes, 

identificados por pseudônimos, não tenham suas ações e opiniões reveladas 

publicamente.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem gravação durante a execução das 

atividades para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, para que 

posteriormente sejam analisadas, com o objetivo de verificar e avaliar a aprendizagem 

dos alunos a partir da utilização de simulações computacionais. Para a utilização das 

imagens, pedimos a você e seu filho (a) que assinem também um termo de utilização de 

imagens e som de voz. Além disso, utilizaremos um caderno para anotações e produção 

textual, que será elaborado pelo aluno, sobre assuntos que envolvem a Conservação da 

Energia Mecânica, vistos durante a pesquisa. Todos os registros efetuados no decorrer 

deste estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Guilherme Tavares 

de Assis e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), 

por um período de cinco anos, sendo incinerados e deletados dos computadores após este 

prazo.  
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Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico e posteriormente socializados com a escola para que os senhores tenham um 

retorno da pesquisa.   

Durante as atividades, caso seu filho (a) sinta-se desconfortável ou constrangido, 

poderá recusar-se a participar da pesquisa sem qualquer prejuízo e os seus dados não 

serão objetos de análise. Ressalta-se, porém que como os conteúdos que serão trabalhados 

na atividade são inerentes ao currículo do ensino de Física, a participação do aluno é 

imprescindível para o seu bom desempenho escolar. Neste sentido, ele participará das 

atividades, mas não será considerado como participante da pesquisa.  

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e que a 

participação será voluntária, mas também não haverá nenhum ônus (gastos financeiros) 

para o (a) Senhor (a) e seu filho (a) uma vez que pesquisa será custeada pela própria 

pesquisadora. 

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em qualquer 

fase da pesquisa para o Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis, pelo telefone (31) 3559-

1332ou para a mestranda Fernanda Luíza de Sousa, pelo telefone (37) 9 9141- 8330, ou 

ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – 

CEP/UFOP,para dúvidas relacionadas à ética exclusivamente, no Campus Universitário 

Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a participação 

voluntária de seu filho no estudo acima, e estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, o (a) Senhor (a) 

concorda e autoriza a participação do seu filho, sendo que para isso não tenha sido forçado 

(a) ou obrigado (o).  

- O Senhor autoriza a gravação do seu filho durante as atividades?  

                     Sim                                                 Não 

 

________________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

________________________________________________ 

Prof. Fernanda Luíza de Sousa 

Pesquisadora principal – fernandaluizadesousa@gmail.com 

___________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis  

Orientador da pesquisa – gtassis@gmail.com 

 

 

Ouro Preto, ____ de ______de 2019. 
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ANEXO II 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

Prezado (a) aluno (a), 

Eu, Pesquisadora Fernanda Luíza de Sousa, aluna do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. 

Guilherme  Tavares de Assis, gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa “Estudo e 

desenvolvimento de uma plataforma de simuladores para o Ensino de Física”. 

A direção da escola aprovou essa proposta de pesquisa e o objetivo principal é 

analisar a aprendizagem a partir da aplicação de atividades que  acontecerão durante as 

aulas de Física com a presença do (a) professor (a) no início do ano letivo de 2019. Essas 

atividades irão ajudá-lo na compreensão de uma série de assuntos que envolvem o Ensino 

de Mecânica em específico a Conservação da Energia Mecânica.  

Se você não se sentir à vontade durante as atividades, poderá recusar-se a participar 

e estará livre para deixar o estudo sem qualquer prejuízo. Como os conteúdos abordados 

são tópicos do currículo do ensino médio é imprescindível que você participe das 

atividades. Entretanto, as suas falas e suas ações não serão objetos de análise nesta 

pesquisa. 

Informo ainda que a participação na pesquisa é voluntária e que não haverá nenhum 

auxílio (bolsa) financeiro por participação e também nenhum ônus (gasto) para você e ou 

seus responsáveis. Este trabalho será custeado pela pesquisadora. 

Durante a pesquisa promoveremos atividades que favorecerão a aprendizagem de 

conteúdos que envolvem a Conservação da Energia Mecânica.  Para que esta pesquisa se 

desenvolva em segurança tomaremos alguns cuidados para evitar a revelação de dados 

pessoais (nome, idade, imagem etc.) como o bloqueio no acesso a computadores que serão 

acessíveis apenas a mim e o orientador.  

Todos os registros feitos no decorrer deste trabalho estarão sob a responsabilidade 

do Orientador Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis e serão guardados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados após este prazo.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, por isto você 

irá assinar um termo de utilização de imagem e som de voz, produção textual e caderno 

de campo. Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e ou 

publicado em uma revista de artigo científico.   

Quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Guilherme 

Tavares de Assis, pelo telefone (31) 3559-1332 ou a mim Fernanda Luíza de Sousa, pelo 

telefone (37) 9 9141-8330, ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na 

PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. Finalmente, tendo compreendido tudo o que foi 

informado sobre a sua participação voluntária no mencionado estudo e, estando 

consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação 

implica, você concorda em participar com consentimento dos seus pais, sem que para isso 

tenha sido forçado (a) ou obrigado (a). Peço-lhe a gentileza de devolver esse termo 

assinado. 
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________________________________________________ 

Prof. Fernanda Luíza de Sousa 

Pesquisadora principal – fernandaluizadesousa@gmail.com 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis  

Orientador da pesquisa – gtassis@gmail.com 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________, de __________ anos de 

idade, após a leitura desse documento (TERMO DE ASSENTIMENTO), sinto-me 

esclarecido (a) em relação a proposta e concordo em participar voluntariamente desta 

pesquisa.   

Ouro Preto, _______ de ________________________ de 2019. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 
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ANEXO III 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DE 

PESQUISA 

 

Eu,  _____________________________________    autorizo a utilização da imagem e 

som de voz do meu filho (a), na qualidade de participante no projeto de pesquisa 

intitulado: “Estudo e desenvolvimento de uma plataforma de simuladores para o 

Ensino de Física”, sob responsabilidade de Fernanda Luíza de Sousa, vinculada ao 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis. A imagem 

e som de voz do meu filho (a) podem ser utilizados apenas para análise por parte da equipe 

de pesquisa. Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som de 

voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas 

atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitada acima. Tenho ciência também de 

que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz 

são de responsabilidade do pesquisador responsável. Deste modo, declaro que autorizo, 

livre e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da 

imagem e som de voz. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a 

pesquisadora responsável pela pesquisa e a outra com o (a) participante.  

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

 

________________________________________________ 

Prof. Fernanda Luíza de Sousa 

Pesquisadora principal – fernandaluizadesousa@gmail.com 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Tavares de Assis  

Orientador da pesquisa – gtassis@gmail.com 

 

Ouro Preto ____ de ______ de 2019. 

 

 

 


