
1 1 1 1 –––– INTRODUINTRODUINTRODUINTRODUÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO

Ao contrAo contrAo contrAo contráááário do que se esperava, as rio do que se esperava, as rio do que se esperava, as rio do que se esperava, as 
concepconcepconcepconcepçççções espontâneas, são eficazes na maioria ões espontâneas, são eficazes na maioria ões espontâneas, são eficazes na maioria ões espontâneas, são eficazes na maioria 
das situadas situadas situadas situaçççções cotidianas, não ões cotidianas, não ões cotidianas, não ões cotidianas, não ““““evoluemevoluemevoluemevoluem”””” para o para o para o para o 
conhecimento cientconhecimento cientconhecimento cientconhecimento cientíííífico atravfico atravfico atravfico atravéééés de s de s de s de ““““mudanmudanmudanmudançççça a a a 
conceitualconceitualconceitualconceitual”””” do tipo referido por do tipo referido por do tipo referido por do tipo referido por PosnerPosnerPosnerPosner etetetet al., antes al., antes al., antes al., antes 
são estsão estsão estsão estááááveis, resistem veis, resistem veis, resistem veis, resistem àààà mudanmudanmudanmudançççça e coexistem com a e coexistem com a e coexistem com a e coexistem com 
outras representaoutras representaoutras representaoutras representaçççções, inclusive com as do mundo ões, inclusive com as do mundo ões, inclusive com as do mundo ões, inclusive com as do mundo 
cientcientcientcientíííífico, diferindo daquelas por caracterfico, diferindo daquelas por caracterfico, diferindo daquelas por caracterfico, diferindo daquelas por caracteríííísticas sticas sticas sticas 
epistemolepistemolepistemolepistemolóóóógicas e ontolgicas e ontolgicas e ontolgicas e ontolóóóógicas. Por outro lado, gicas. Por outro lado, gicas. Por outro lado, gicas. Por outro lado, TaoTaoTaoTao
& & & & GunstoneGunstoneGunstoneGunstone, , , , JimoyiannisJimoyiannisJimoyiannisJimoyiannis & & & & KoomisKoomisKoomisKoomis e Yamamoto & e Yamamoto & e Yamamoto & e Yamamoto & 
BarbetBarbetBarbetBarbet enfatizam a utilizaenfatizam a utilizaenfatizam a utilizaenfatizam a utilizaçççção do computador na ão do computador na ão do computador na ão do computador na 
educaeducaeducaeducaçççção, especialmente na forma de simulaão, especialmente na forma de simulaão, especialmente na forma de simulaão, especialmente na forma de simulaçççções, ões, ões, ões, 
como recurso auxiliar na promocomo recurso auxiliar na promocomo recurso auxiliar na promocomo recurso auxiliar na promoçççção da explicitaão da explicitaão da explicitaão da explicitaçççção ão ão ão 
e identificae identificae identificae identificaçççção de concepão de concepão de concepão de concepçççções alternativas e da ões alternativas e da ões alternativas e da ões alternativas e da 
evoluevoluevoluevoluçççção conceitual.ão conceitual.ão conceitual.ão conceitual.

Este projeto desenvolveu simulaEste projeto desenvolveu simulaEste projeto desenvolveu simulaEste projeto desenvolveu simulaçççções ões ões ões 
computacionais que objetivavam promover a computacionais que objetivavam promover a computacionais que objetivavam promover a computacionais que objetivavam promover a 
evoluevoluevoluevoluçççção conceitual e aumentar a utilizaão conceitual e aumentar a utilizaão conceitual e aumentar a utilizaão conceitual e aumentar a utilizaçççção de ão de ão de ão de 
concepconcepconcepconcepçççções cientões cientões cientões cientííííficas e reduzir a utilizaficas e reduzir a utilizaficas e reduzir a utilizaficas e reduzir a utilizaçççção de ão de ão de ão de 
concepconcepconcepconcepçççções alternativas no aprendizado do ões alternativas no aprendizado do ões alternativas no aprendizado do ões alternativas no aprendizado do 
conceitos de carga elconceitos de carga elconceitos de carga elconceitos de carga eléééétrica, diferentrica, diferentrica, diferentrica, diferençççça de potencial a de potencial a de potencial a de potencial 
e corrente ele corrente ele corrente ele corrente eléééétrica. trica. trica. trica. 

Este projeto integraEste projeto integraEste projeto integraEste projeto integra----se se se se ààààs atividades do Grupo s atividades do Grupo s atividades do Grupo s atividades do Grupo 
de Pesquisa em Formade Pesquisa em Formade Pesquisa em Formade Pesquisa em Formaçççção de Conceitos e ão de Conceitos e ão de Conceitos e ão de Conceitos e 
MudanMudanMudanMudançççça Ontola Ontola Ontola Ontolóóóógica no Ensino de Fgica no Ensino de Fgica no Ensino de Fgica no Ensino de Fíííísica e sica e sica e sica e 
MatemMatemMatemMatemáááática criado em 2005 pelo pesquisador e tica criado em 2005 pelo pesquisador e tica criado em 2005 pelo pesquisador e tica criado em 2005 pelo pesquisador e éééé
apoiado por recursos do Projeto Universal/CNPq.apoiado por recursos do Projeto Universal/CNPq.apoiado por recursos do Projeto Universal/CNPq.apoiado por recursos do Projeto Universal/CNPq.

2 2 2 2 –––– METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

Neste trabalho, buscamos, prioritariamente, Neste trabalho, buscamos, prioritariamente, Neste trabalho, buscamos, prioritariamente, Neste trabalho, buscamos, prioritariamente, 
verificar se ocorre ou não evoluverificar se ocorre ou não evoluverificar se ocorre ou não evoluverificar se ocorre ou não evoluçççção conceitual com ão conceitual com ão conceitual com ão conceitual com 
o uso da metodologia integrada de combinar: o uso da metodologia integrada de combinar: o uso da metodologia integrada de combinar: o uso da metodologia integrada de combinar: 
simulasimulasimulasimulaçççções computacionais, atividades em dupla, ões computacionais, atividades em dupla, ões computacionais, atividades em dupla, ões computacionais, atividades em dupla, 
complementar complementar complementar complementar àààà sala de aula, e sala de aula, e sala de aula, e sala de aula, e àààà utilizautilizautilizautilizaçççção da ão da ão da ão da 
ttttéééécnica POE (Predizercnica POE (Predizercnica POE (Predizercnica POE (Predizer----ObservarObservarObservarObservar----Explicar). Uma Explicar). Uma Explicar). Uma Explicar). Uma 
destas simuladestas simuladestas simuladestas simulaçççções foram aplicadas a trinta e dois ões foram aplicadas a trinta e dois ões foram aplicadas a trinta e dois ões foram aplicadas a trinta e dois 
alunos do 1alunos do 1alunos do 1alunos do 1° ano do Ensino Mano do Ensino Mano do Ensino Mano do Ensino Méééédio com Educadio com Educadio com Educadio com Educaçççção ão ão ão 
Profissional da Escola TProfissional da Escola TProfissional da Escola TProfissional da Escola Téééécnica Santo Incnica Santo Incnica Santo Incnica Santo Ináááácio em cio em cio em cio em 
Porto Alegre, RS. Porto Alegre, RS. Porto Alegre, RS. Porto Alegre, RS. 

Durante nossa anDurante nossa anDurante nossa anDurante nossa anáááálise, exploramos alguns lise, exploramos alguns lise, exploramos alguns lise, exploramos alguns 
conceitos e aplicaconceitos e aplicaconceitos e aplicaconceitos e aplicaçççções para o estudo de ões para o estudo de ões para o estudo de ões para o estudo de 
eletrosteletrosteletrosteletrostáááática, considerados por ntica, considerados por ntica, considerados por ntica, considerados por nóóóós como s como s como s como 
principais: forprincipais: forprincipais: forprincipais: forçççça eletrosta eletrosta eletrosta eletrostáááática, princtica, princtica, princtica, princíííípio da atrapio da atrapio da atrapio da atraçççção ão ão ão 
e repulsão em situae repulsão em situae repulsão em situae repulsão em situaçççções de eletrostões de eletrostões de eletrostões de eletrostáááática, aptica, aptica, aptica, apóóóós o s o s o s o 
prprprpréééé teste os estudantes operaram uma tela de  teste os estudantes operaram uma tela de  teste os estudantes operaram uma tela de  teste os estudantes operaram uma tela de  
simulasimulasimulasimulaçççção do ão do ão do ão do ModellusModellusModellusModellus que permitia que a que permitia que a que permitia que a que permitia que a 
alteraalteraalteraalteraçççção dos valores de carga elão dos valores de carga elão dos valores de carga elão dos valores de carga eléééétrica trica trica trica 
observando e concluindo sobre o comportamento observando e concluindo sobre o comportamento observando e concluindo sobre o comportamento observando e concluindo sobre o comportamento 
das grandezas eldas grandezas eldas grandezas eldas grandezas eléééétricas em questão:tricas em questão:tricas em questão:tricas em questão:

Concepçççções Alternativas e Simulaçççções Computacionais no 
Ensino/Aprendizagem de Eletricidade
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ULBRA ULBRA ULBRA ULBRA –––– PPGECIMPPGECIMPPGECIMPPGECIM

Rua Miguel Tostes, 101 Rua Miguel Tostes, 101 Rua Miguel Tostes, 101 Rua Miguel Tostes, 101 –––– PrPrPrPréééédio 14 dio 14 dio 14 dio 14 ---- Sala 218Sala 218Sala 218Sala 218

92420924209242092420----280 Canoas, RS, Brasil280 Canoas, RS, Brasil280 Canoas, RS, Brasil280 Canoas, RS, Brasil

3 3 3 3 –––– RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

A anA anA anA anáááálise dos resultados foi feita atravlise dos resultados foi feita atravlise dos resultados foi feita atravlise dos resultados foi feita atravéééés de um s de um s de um s de um 
ppppóóóós teste sobre os conceitos testados na s teste sobre os conceitos testados na s teste sobre os conceitos testados na s teste sobre os conceitos testados na 
simulasimulasimulasimulaçççção. Nos pão. Nos pão. Nos pão. Nos póóóós testes observamos:s testes observamos:s testes observamos:s testes observamos:

IIII---- Foi reduzida a concepFoi reduzida a concepFoi reduzida a concepFoi reduzida a concepçççção alternativa de ão alternativa de ão alternativa de ão alternativa de 
atraatraatraatraçççção e repulsão das cargas proporcional ão e repulsão das cargas proporcional ão e repulsão das cargas proporcional ão e repulsão das cargas proporcional àààà
intensidade da carga elintensidade da carga elintensidade da carga elintensidade da carga eléééétrica;trica;trica;trica;

II II II II –––– Fica entre os estudantes uma visão mais Fica entre os estudantes uma visão mais Fica entre os estudantes uma visão mais Fica entre os estudantes uma visão mais 
clara de que a atraclara de que a atraclara de que a atraclara de que a atraçççção e repulsão da cargas ão e repulsão da cargas ão e repulsão da cargas ão e repulsão da cargas 
depende de suas polaridades; depende de suas polaridades; depende de suas polaridades; depende de suas polaridades; 

III III III III –––– A simulaA simulaA simulaA simulaçççção permitiu desenvolver os ão permitiu desenvolver os ão permitiu desenvolver os ão permitiu desenvolver os 
conteconteconteconteúúúúdos posteriores em sala de aula com uma dos posteriores em sala de aula com uma dos posteriores em sala de aula com uma dos posteriores em sala de aula com uma 
melhor compreensão dos conceitos pelos melhor compreensão dos conceitos pelos melhor compreensão dos conceitos pelos melhor compreensão dos conceitos pelos 
estudante;estudante;estudante;estudante;

IVIVIVIV---- Ocorreu uma maior prOcorreu uma maior prOcorreu uma maior prOcorreu uma maior préééé----disposidisposidisposidisposiçççção dos ão dos ão dos ão dos 
alunos para o aprendizado.alunos para o aprendizado.alunos para o aprendizado.alunos para o aprendizado.

4 4 4 4 –––– CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

Para que ocorra uma aprendizagem Para que ocorra uma aprendizagem Para que ocorra uma aprendizagem Para que ocorra uma aprendizagem 
significativa significativa significativa significativa éééé necessnecessnecessnecessáááário que tenhamos uma rio que tenhamos uma rio que tenhamos uma rio que tenhamos uma prprprpréééé----
disposidisposidisposidisposiççççaoaoaoao do aluno ao aprendizado. As do aluno ao aprendizado. As do aluno ao aprendizado. As do aluno ao aprendizado. As 
simulasimulasimulasimulaçççções tornaramões tornaramões tornaramões tornaram----se parte efetiva neste se parte efetiva neste se parte efetiva neste se parte efetiva neste 
processoprocessoprocessoprocesso. O incentivo ao uso do computador . O incentivo ao uso do computador . O incentivo ao uso do computador . O incentivo ao uso do computador 
permtiupermtiupermtiupermtiu não snão snão snão sóóóó a redua redua redua reduçççção de concepão de concepão de concepão de concepçççções ões ões ões 
alternativas sobre cargas elalternativas sobre cargas elalternativas sobre cargas elalternativas sobre cargas eléééétricas como um tricas como um tricas como um tricas como um 
grande interesse da turma pelo contegrande interesse da turma pelo contegrande interesse da turma pelo contegrande interesse da turma pelo conteúúúúdo. do. do. do. 
Acreditamos que o software Acreditamos que o software Acreditamos que o software Acreditamos que o software ModellusModellusModellusModellus se tornarse tornarse tornarse tornaráááá
um excelente material de apoio didum excelente material de apoio didum excelente material de apoio didum excelente material de apoio didáááático, tico, tico, tico, 
considerando os resultados obtidos.considerando os resultados obtidos.considerando os resultados obtidos.considerando os resultados obtidos.
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