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RAELESON LIMA COELHO

SOFTWARES/SIMULADORES VIRTUAIS COMO RECURSOS DIDÁTICOS NO
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confiança no mérito e ética aqui presentes.

Ao meu orientador Prof. Dr. Deniz dos Santos Mota, pelo suporte no pouco tempo
que lhe coube, pelas suas correções, incentivos e paciência.

A todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional,
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RESUMO

Softwares/Simuladores Virtuais como Recursos Didáticos no Ensino de Fı́sica

Este trabalho objetiva a realização de um estudo bibliográfico sobre a importância de
recursos tecnológicos como auxı́lio ao ensino de Fı́sica. Destacou-se três softwares
simuladores por possuı́rem forte potencial no uso didático, com foco no ensino da dis-
ciplina de Fı́sica. Consistem em recursos tecnológicos de plataforma que permitem
acesso online e offline. O uso de recursos tecnológicos tem sido uma das alavancas
motivadoras para o processo de ensino-aprendizagem formal, especialmente na área
da Fı́sica, por se tratar de algo notoriamente atrativo e de fácil manuseio. Este projeto
visa mostrar aplicações por meio dos softwares/simuladores virtuais e a inserção do
uso dessas tecnologias computacionais no ensino de Fı́sica. Neste sentido, tenta-se
responder o seguinte questionamento: o uso dos simuladores virtuais e softwares,
pode de fato, contribuir para a melhoria da aprendizagem dos conteúdos de Fı́sica?
Acredita-se que usando os softwares e simuladores virtuais, o professor pode conse-
guir uma participação mais efetiva dos alunos, explorando o conteúdo de forma mais
dinâmica e interativa, como consequência, potencializando o ensino dos conteúdos
trabalhados.

Palavras-chave: Ensino de Fı́sica; Tecnologia; Softwares; Simuladores.



ABSTRACT

Software/Virtual Simulators as Teaching Resources in Physics Teaching

This paper aims to conduct a bibliographical study on the importance of technological
resources as an aid to the teaching of physics. Three software simulators stood out be-
cause they have strong potential for didactic use, focusing on teaching the discipline of
Physics. They consist of platform technology features that allow online and offline ac-
cess. The use of technological resources has been one of the motivating levers for the
formal teaching-learning process, especially in the area of physics, as it is notoriously
attractive and easy to handle. This project aims to show applications through virtual
software / simulators and the insertion of the use of these computational technologies
in physics teaching. In this sense, we try to answer the following question: can the use
of virtual simulators and software, in fact, contribute to the improvement of learning of
physics contents? It is believed that by using software and virtual simulators, the tea-
cher can achieve a more effective participation of the students, exploring the content in
a more dynamic and interactive way, as a consequence, enhancing the teaching of the
worked content.

Keywords: Physics teaching; Technology; Computer Software; Simulators
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1 INTRODUÇÃO

A disciplina de Fı́sica procura arquitetar um ensino concentrado em conteúdos e
fórmulas apropriadas para levar aos educandos uma ponderação sobre o contexto
das ciências. Esta abordagem se contrapõe a que geralmente se encontra nos li-
vros didáticos, com destaque na apresentação de definições prontas e em exercı́cios
matemáticos, almeja-se que a aprendizagem ocorra pela repetição e memorização
(PEREIRA e FRANCISCO, 2014).

De tal modo o uso dos softwares e simuladores virtuais como recurso didático no
ensino de Fı́sica pode colaborar para a aprendizagem dos conteúdos e fenômenos
fı́sicos, por ser um facilitador e também um motivador no processo de ensino e apren-
dizagem, uma vez que estimula o educando a ser mais participativo, desta forma, pode
avançar na construção de conceitos, leis, teorias, na coleta de dados, na elaboração
de hipóteses, no confronto de conhecimento prévio com o cientifico, nos questiona-
mentos, posto isso, estabelecer relação entre a teoria e a prática, reforçando a com-
preensão dos fenômenos fı́sicos presentes no seu dia a dia.

Deste modo, o trabalho se assemelha ao de Araújo e Veit (2011) que apresentam
“os resultados de uma revisão da literatura referente ao uso de tecnologias computaci-
onais no ensino de Fı́sica em nı́vel médio e universitário”, portanto, temos como prin-
cipal objetivo, mostrar a importância de trabalhos já realizados na área e também que
a implementação de projetos pode despertar no estudante, a vontade da assimilação
dos conteúdos e por consequência a aprendizagem dos conceitos fı́sicos.

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: o Capitulo 2 apresenta o
referencial teórico, que está dividido em três partes, a primeira, aborda a importância
das tecnologias da informação e comunicação no meio de ensino e como relacionar a
educação com os avanços tecnológicos, na segunda mostra o ensino de fı́sica no con-
texto das tecnologias da informação, na terceira destaca os softwares bem como suas
contribuições, importância e aplicações como auxı́lio as aulas de Fı́sica. O Capı́tulo
3 aborda a metodologia utilizada para execução do trabalho. E por fim, o Capı́tulo 4
apresenta a conclusão do trabalho.
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1.1 Objetivos

1.1.1 Geral:

• Mostrar, por meio de estudo bibliográfico, a importância do uso de simuladores
virtuais e softwares no ensino de Fı́sica.

1.1.2 Especı́ficos:

• Justificar a utilização de recursos tecnológicos como parte agregadora ao ensino;

• Destacar três distintos softwares ou simuladores que auxiliam no ensino apren-
dizagem de Fı́sica;

• Discutir, de tal forma, que essa ideia venha a ser uma alternativa complementar
aos experimentos de Fı́sica;
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

Novas tecnologias vêm surgindo por meio das Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC) e vêm acarretando mudanças significativas na sociedade atual até
mesmo em como fazer Educação no mundo das telecomunicações e da informática.
(GERALDI e BIZELLI, 2015)

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é um termo utilizado que destaca
a ação da comunicação nas novas tecnologias da informação. As TIC’s consistem de
todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação.
(OLIVEIRA e MOURA, 2015)

Segundo Bulkeley (1997 apud GERALDI e BIZELLI, 2015, p. 116) esses meios de
auxiliar na comunicação já era utilizado muito antes, visto que,

“em 1945, Vannevar Bush idealizou, com admirável exatidão,
aplicações como hipertexto, multimı́dia, armazenamento ótico, interfa-
ces gráficas, sistemas de informação, bibliotecas virtuais, publicações
eletrônicas e também aprendizagem auxiliada pelo computador.”

O uso de computadores como intermediário para promover a educação em âmbito
escolar já existia antes de uma maior evolução dos recursos técnicos para que seu uso
pudesse ser contı́nuo.Com os avanços tecnológicos a sociedade atual é influenciada
em todos os campos da ciência. Hoje em dia, direta ou indiretamente, fazemos o uso
das TIC.

De acordo com Melo (2010, p. 3) a escola não pode se ater a essa realidade e
que “ela precisa se adaptar e ensinar ao aluno como conviver com essas novas tec-
nologias (TIC‘S) também dentro da escola, para que ele possa atuar como cidadão
participante dentro e fora do contexto educacional.”

Santos e Oliveira (2012) afirmam que,

“a formação do homem é histórica e crescente, pois o homem sempre
divulga coisas novas partindo das existentes no mundo, ele se apropria
de um conhecimento novo partindo do conhecimento existente. Então,
o homem vive em sociedade e se relaciona entre si, nesse contexto,
podemos afirmar que a tecnologia se amplia junto com a sociedade.”
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Isso implica diretamente na educação como sendo enfoque da evolução humana
pois a educação faz com que o ser humano transfira toda a experiência que o mesmo
adquire por meio do trabalho. Assim,

“o ensino pode proporcionar, instruir, armazenar e tornar popular,
entre os seres humanos uma postura de melhor aproveitamento das
experiências, pois existem muitos meios de se obter conhecimentos
como: ler, viajar, conversar, entre outros e assim ter acesso às
informações, para que o sujeito tenha acesso às descobertas feitas no
passado, às que estão sendo realizadas no presente e assim saber o
que se espera no futuro.” (SANTOS e OLIVEIRA, 2012, p. 3)

Essa afirmação corrobora a ideia de que sociedade junto com novas tecnologias
sempre produz novidades, inclusive em âmbito educacional transformando conheci-
mentos repassados de geração a geração, assim beneficiando a evolução tecnológica
no auxı́lio escolar.

Santos (2006 apud MELO, 2010, p. 4), afirmam que é no ambiente escolar faz-se
resinificar o conceito de conhecimento com o uso das TICs por meio das ferramentas
tecnológicas, e a partir de metodologias desenvolvidas para potencializar seus usos.
Mas também pode-se encontrar empecilhos,

“A principal dificuldade de se incorporar as TIC no processo de
ensino, é o fato de o professor ser ainda apontado, o detentor de
todo conhecimento. Hoje, diante das tecnologias apresentadas aos
alunos, o professor tem o papel de interventor dessa nova forma de
ensino, dando o suporte necessário ao uso adequado e responsável
dos recursos tecnológicos. Para que isso aconteça, o professor deve
buscar, ainda em sua formação, se atualizar não só dentro de sua
especialidade, mas também, dentro das tecnologias que possam
auxiliar em suas práticas pedagógicas.” (OLIVEIRA e MOURA, 2015,
p. 5)

As dificuldades em atrelar o conhecimento e repassá-lo é um desafio de todo pro-
fissional da educação, por isso cada vez mais se faz importante a formação continuada
para apresentar e qualificar o mesmo acerca das novas tecnologias.

Estudos recentes mostram que a utilização de novas tecnologias no ensino em
geral, e em especifico no ensino da Fı́sica, tem contribuı́do de forma significativa, para
a compreensão por parte dos alunos dos conteúdos fı́sicos. (MELO, 2010)
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2.2 O ENSINO DE FÍSICA E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

A relação da sociedade com a tecnologia sempre foi um pouco movida a profundas
discussões, em especial a relação de dependência que desenvolvemos desses recur-
sos. Alguns autores sinalizam essa conturbada situação que se reflete nas relações
pessoais e na vida acadêmica e profissional das pessoas (SANTOS e OLIVEIRA,
2012).

Pires e Viet (2009) usaram uma proposta de inserção de Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs) no ensino de Fı́sica visando ampliar a interação entre estu-
dante, conhecimento e professor, utilizando recursos de tecnologias de informação
(hipertextos e simulações interativas tipas applet-java) e comunicação.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

“o desenvolvimento das tecnologias da informação permite que a
aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por diferentes meios”
bem como o desenvolvimento de trabalhos cooperativos e interativos
permitindo a “atualização de conhecimentos, a socialização de
experiências e a aprendizagem permanente.” (BRASIL, 1998, p.140)

O uso de simulações no ambiente educativo traz ao aluno a oportunidade de de-
senvolver hipóteses, testá-las, analisar os resultados obtidos e ter uma aprendizagem
significativa dos conteúdos. Valente, afirma que:

“Esta modalidade de uso do computador na educação é muito útil
para trabalho em grupo, principalmente os programas que envolvem
decisões. Os diferentes grupos podem testar diferentes hipóteses,
e assim, ter um contato mais ”real”com os conceitos envolvidos no
problema em estudo. Portanto, os potenciais educacionais desta
modalidade de uso do computador são muito mais ambiciosos do que
os dos programas tutoriais. Nos casos onde o programa permite um
maior grau de intervenção do aluno no processo sendo simulado (por
exemplo, definindo as leis de movimento dos objetos da simulação) o
computador passa a ser usado mais como ferramenta do que como
máquina de ensinar (VALENTE, 2008, p. 11).

Há também a necessidade de trabalhar a inserção de meios tecnológicos no pro-
cesso de ensino aprendizagem, já que a velocidade do crescimento da tecnologia está
em todos meios da sociedade.(PEREIRA e FRANCISCO, 2014)

Com isso, inserindo os recursos tecnológicos disponı́veis para um trabalho efetivo
no âmbito pedagógico em sala de aula, visando dar dinamicidade e qualidade no pro-
cesso de ensino aprendizagem, a importância do uso do tics se faz necessário.
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As tecnologias possibilitam uma abordagem diferenciada dos conteúdos, pois pro-
piciam a visualização de modelos fı́sicos que não poderiam ser observados de outra
forma, exceto por figuras estáticas em livros didáticos ou no quadro negro. (CAR-
RARO, 2014)

Especificamente, destacamos os simuladores computacionais porque eles permi-
tem alterar com facilidade os parâmetros fı́sicos envolvidos nas diversas situações que
abordam e isto possibilita uma maior interação do estudante com o conceito estudado.
Portanto, se faz necessário inovar e inserir as tecnologias disponı́veis atualmente no
trabalho pedagógico nas aulas de Fı́sica. (SANTOS, 2016)

Para Rezende (2000), as novas tecnologias de Informática não podem ser ignora-
das na elaboração de um projeto de Educação que tenha como objetivo a construção
do conhecimento.

Com isso, precisa-se aproveitar a vinda das novas tecnologias para rever os con-
ceitos habituais de ensino, pois estas tecnologias propiciam novas abordagens no pro-
cesso ensino aprendizagem com a utilização de softwares agregando métodos com o
uso de tics às aulas de Fı́sica.

2.3 SOFTWARES/SIMULADORES DE FÍSICA

Nesta parte do trabalho serão apresentadas três alternativas de softwares de auxı́lio
as aulas experimentais de Fı́sica: O PhET, Modellus e Tracker, o primeiro sendo um
portal com várias simulações prontas de Fı́sica e áreas afim, outro um software de
simulações que pode-se vir a ser desenvolvidas e o último um software de vı́deo
análise.

2.3.1 O PhET

Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PhET Simulações
Interativas da Universidade de Colorado Boulder cria simulações interativas gratuitas
de matemática e ciências. As simulações do PhET baseiam-se em extensa pesquisa
em educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde
os alunos aprendem através da exploração e da descoberta. (Portal PhET, 2017)

São simulações que seus criadores procuram sempre conectar dados cotidianos
com a ciência que está por trás deles, oferecendo aos educandos modelos fisicamente
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corretos com estilo mais acessı́vel aos seus usuários.

As aplicações do portal do PhET servem como ferramentas de demonstrações
nas aulas expositivas. Nesse caso, a principal contribuição consiste em visualizar
conceitos abstratos. (ARANTES, MIRANDA e STUDART, 2010) Desta forma,

”a principal contribuição consiste em visualizar conceitos abstratos
como fótons, elétrons, linhas de campo, etc. Além disso, algumas
simulações permitem que gráficos sejam construı́dos em tempo real,à
medida que o professor interage com elas.”(ARANTES, MIRANDA e
STUDART, 2010, p. 10)

As versões executáveis de todas as Simulações Interativas PhET Universidade
do Colorado (os arquivos *.jar, os arquivos *.jnlp, os arquivos *.swf) são licenciados
de acordo com uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 United States. Deste
modo, as simulações interativas podem ser livremente usadas e/ou redistribuı́das por
terceiros (estudantes, educadores, escolas, museus, etc.) Todas as utilizações reque-
rem a atribuição da obra. (Portal PhET, 2017)

Um ponto de vista que merece ênfase trata-se da facilidade de acesso e a possibi-
lidade de rodar a simulação em qualquer equipamento sem a obrigação de recursos
altamente especı́ficos.

”Todas as simulações podem ser usadas diretamente na página
principal, mas também é permitido o download. Elas são geralmente
desenvolvidas em Flash e, se o computador não tiver o plug-in, o
usuário é direcionado a baixar e instalar o recurso na sua máquina de
forma simples.”(ARANTES, MIRANDA e STUDART, 2010, p. 10)

As simulações são apresentadas em várias seções: Simulações em destaque; No-
vas simulações; Pesquisa de ponta; Simulações traduzidas em vários idiomas. Além
dessas seções, as simulações também são agrupadas em seções especı́ficas de cada
área como Fı́sica, Quı́mica, Ciências da Terra e Matemática. (ARANTES, MIRANDA
e STUDART, 2010)

Além das facilidades em acessar mesmo sem ter o acesso a internet, o portal
também apresenta uma interface muito prática e onde o aluno é facilmente guiado
dentro da plataforma como é mostrado na Figura 1.
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Figura 1: Tela inicial do PhET

Fonte: Portal PhET, 2017.

Todas as simulações são classificadas de acordo com o nı́vel de ensino. Em Fı́sica,
as simulações são agrupadas em sete categorias: Movimento; Trabalho, Energia e
Potência; Som e Ondas; Calor e Termodinâmica; Eletricidade, Magnetismo e Circui-
tos; Luz e Radiação; e Fenômenos Quânticos. (ARANTES, MIRANDA e STUDART,
2010)
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Figura 2: Fı́sica no PhET

Fonte: Portal PhET, 2017.

As simulações interativas do PhET como aparece na Figura 2 são testadas e ava-
liadas por uma equipe especializadas antes de ficarem disponı́veis no site.

São várias qualidades acerca do portal PhET, mais especificamente as simulações,
podem facilitar a identificação de concepções alternativas do conteúdo trabalhado. As
simulações possuem enorme potencial, mas não constituem uma grande dificuldade
de uso, de modo que seja possı́vel prescindir do papel essencial do professor como
facilitador da aprendizagem e de outros recursos metodológicos tradicionais como ex-
perimentos reais, livro didático e resolução de problemas.(ARANTES, MIRANDA e
STUDART, 2010)

2.3.2 Usando simulações do PhET

Souza e Fuji (2016) usaram o simulador na preposição de atividades no ensino
médio como alternativa de interação dos educandos nas aulas.
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Simulador ”O Homem em Movimento”

O simulador tem como objetivo interpretar, prever e desenhar gráficos (posição,
velocidade e aceleração) para situações comuns; descrever seu raciocı́nio para en-
tender os gráficos.(SANTOS, 2016)

Figura 3: O Homem em Movimento no PhET

Fonte: Portal PhET, 2017.

Conforme Souza e Fuji (2016), os alunos foram orientados a iniciação e a priori foi
permitido manusear livremente o simulador “O Homem em Movimento” como destaca
na Figura 3. As opções de alterar os valores da grandezas fı́sicas, fazia-se, com que
os alunos percebessem mudanças na simulação.

Segundo Souza e Fuji (2016), perceberam a régua de pontos positivos e nega-
tivos e a origem das posições, velocidade e aceleração, sempre acompanhado de
um cronômetro. Em seguida focaram no “Gráfico”, em que as três grandezas fı́sicas
posição, velocidade e aceleração poderiam ser manuseadas por uma seta ou sim-
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plesmente preenchidas com um número qualquer. Visualizaram os recursos “limpar”,”
reproduzir”,” gravar”, “som” e “limpar tudo”. E ainda clicando em “+” ou “-“, poderiam
acrescentar ou tirar o recurso para visualização dos gráficos como pode ser observado
na Figura 4 .

Figura 4: O Homem em Movimento no PhET com gráfico

Fonte: Portal PhET, 2017

A elaboração da demonstração e explicação de Souza e Fuji (2016) sobre o sims
“O Homem em Movimento”, os alunos puderam verificar os conceitos básicos já estu-
dados: posição, tempo, velocidade, movimento progressivo, movimento retrógrado.
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“As atividades apresentadas tiveram objetivos especı́ficos de instar o
educando a trabalhar as dificuldades de interpretação e visualização
de gráficos como se fosse uma montagem de fotografia (movimento).
Esclarecer as variáveis das grandezas fı́sicas do movimento. Descre-
ver textualmente o movimento a partir de um gráfico de movimento
qualquer. Determinar a velocidade a partir do gráfico da posição
em função do tempo. Identificar o conhecimento e a percepção dos
alunos a respeito do uso do recurso de simulador PhET. Analisar os
resultados da utilização do software como recurso didático no ensino
de Fı́sica. Buscar expectativas de uso do software de simulação PhET
como ferramenta didática capaz de potencializar a elaboração das
aulas de Fı́sica. (SOUZA e FUJI, 2016, p. 13-20)

Com o uso desse simulador como atividades proposta por Carraro (2014), pode-se
afirmar que a aula ministrada com o auxı́lio das simulações, promoveu uma mudança
conceitual dos educandos, permitindo a assimilação das diferenças básicas entre o
movimento (progressivo/retrogrado; acelerado/retardado).

Também conforme Souza e Fuji (2016), foi-se possı́vel perceber que novas tecnolo-
gias contribuem para a compreensão e apreensão dos conteúdos, facilitando interligar
e construir o conhecimento prévio dos educandos, definir metas especı́ficas de apren-
dizagem e aplicar na exploração do simulador, e, requerer que os estudantes usem do
raciocı́nio e sentido, para construção e elaboração desse conhecimento prévio.

Simulador ”Efeito Fotoelétrico”

O Phet Simulations oferece diversas outras simulações relacionadas ao ensino
de Fı́sica, dito isso, mostraremos também a simulação do Efeito Fotoelétrico, esta
simulação nos permite interagir com este fenômeno.

Como em um grande número de escolas de ensino médio não é possı́vel reproduzir
o efeito fotoelétrico em laboratório, de forma que possamos interagir com o fenômeno.
Esta se torna uma boa solução para que possamos apresentar o efeito fotoelétrico de
forma dinâmica em sala de aula (SILVA, 2015). Na Figura 5 está ilustrada a tela que
encontramos ao abrir a simulação .
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Figura 5: Tela inicial simulação Efeito Fotoelétrico

Fonte: Portal PhET, 2017.

Na simulação em questão, visto na Figura 5, é possı́vel escolher a intensidade da
luz, o comprimento de onda, a tensão elétrica entre as placas e o material da placa
que irá sofrer o efeito fotoelétrico. Também é possı́vel ilustrar o efeito simultaneamente
com os seguintes gráficos: corrente x tensão da bateria, corrente x intensidade da luz
e energia do elétron x frequência da luz. (SILVA, 2015)

Alterando a intensidade da luz:

No menu indicado na figura 6, é possı́vel variar a intensidade da luz de 0% até
100%.
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Figura 6: Menu de alteração da intensidade da luz

Fonte: Portal PhET, 2017.

O controle de intensidade da luz encontra-se na parte superior da simulação, in-
dicado aqui na Figura 6 pela seta vermelha. A escolha da intensidade da luz pode
ser feita de duas formas, a primeira delas seria deslizando o “botão” que se encontra
abaixo da palavra intensidade e a outra forma seria clicando sobre o valor do per-
centual de intensidade que se encontra do lado direito e selecionando este valor pelo
teclado numérico do computador.(SILVA, 2015)

Selecionando o comprimento de onda desejado:

Nesta simulação não é possı́vel escolher diretamente a frequência desejada, mas
é possı́vel selecionar o comprimento de onda. Como o comprimento de onda é inver-
samente proporcional a frequência, indiretamente podemos selecionar a frequência
a partir do comprimento de onda. Como indicado na Figura x, é permitido escolher
valores de comprimento de onda que vão desde 850nm (infravermelho) até 100 nm
(ultravioleta).(SILVA 2015)
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Figura 7: Menu de alteração do comprimento de onda

Fonte: Portal PhET, 2017.

A seleção do comprimento de onda é feita no menu que se encontra abaixo do
seletor de intensidade, na Figura 7, indicado pela seta vermelha. Assim como no con-
trole de intensidade, o comprimento de onda pode ser escolhido deslizando o “botão”
ou selecionando o valor numérico de comprimento de onda.(SILVA,2015)

Um fato que deve ser destacado para os alunos quando estamos alterando o com-
primento onda, é que quando selecionamos um valor que está compreendido na faixa
do infravermelho ou do ultravioleta, o programa apresenta a “luz” emitida pela lu-
minária na cor cinza, o que pode levar a um falso entendimento, visto que estas faixas
não são capitadas pelo olho humano logo não apresentam cores.(SILVA,2015)

A seleção de um valor para a tensão da bateria:

Na parte inferior da tela encontramos a ilustração de uma pilha ligada ao circuito,
nela podemos escolher a tensão que será aplicada as placas, inicialmente ela se apre-
senta em 0V.
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Figura 8: Menu de alteração da tensão da fonte

Fonte: Portal PhET, 2017.

Assim como na seleção da intensidade e do comprimento de onda, o valor da
tensão também pode ser escolhido deslizando o botão ou fazendo a escolha pelo te-
clado numérico. Destacamos aqui que caso seja utilizado o teclado numérico neste
menu, não deve ser utilizada a virgula em valores decimais e sim o ponto, caso seja
feito uso da virgula o programa apresentara uma caixa de erro.(SILVA, 2015)

A escolha do material que sofrerá o efeito fotoelétrico:

O simulador apresenta como opções seis materiais diferentes sendo eles: sódio,
zinco, cobre,platina, cálcio e magnésio.
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Figura 9: Menu de alteração do material

Fonte: Portal PhET, 2017.

A escolha do material pode ser feita no canto direito superior da tela, na caixa que
se encontra abaixo do logotipo do Phet, como indicado na Figura 9. Inicialmente o
material que já vem predeterminado é o sódio, para a escolha de outro material basta
clicar sobre a caixa e fazer a seleção.(SILVA, 2015)

Gráficos Corrente x Tensão da Bateria, Corrente x Intensidade da Luz e Ener-
gia do Elétron x Frequência da Luz:

Para fazer uso dos gráficos basta fazer a seleção nas opções que se encontram na
parte direita da tela. A seleção pode ser feita de acordo com o interesse do usuário,
podendo ser apenas um ou mais de um ao mesmo tempo. A figura 10 apresenta
os gráficos da Corrente x Intensidade da Luz e Energia do Elétron x Frequência da
Luz.(SILVA, 2015)
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Figura 10: Plotagem de gráficos do efeito fotoelétrico

Fonte: Portal do PhET, 2017.

Pode-se notar que o gráfico da Energia do Elétron x Frequência da Luz pode ser
uma boa ferramenta para se discutir a frequência de corte em sala de aula, assim
como a utilização desta simulação no PhET para auxı́lio ao estudo do Efeito Fo-
toelétrico.

2.3.3 Software Modellus

Simulações e animações oferecem um potencial sem limites para permitir que os
estudantes entendam os princı́pios teóricos das Ciências Naturais, a ponto de serem
chamados de laboratórios virtuais (SILVA, 2012).

O Software Modellus é um programa computacional de distribuição gratuita por
meio da internet, sua criação é obra da Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade Nova de Lisboa. É um software que simula e constrói modelos de
fenômenos Quı́micos, Matemáticos e Fı́sicos (PASTANA, 2017).
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Figura 11: Software Modellus versão X 0.4.05

Fonte: Modellus, 2018.

Acessando este site <http://docente.ifrn.edu.br/alessandrorolim/informatica-aplicada-
a-fisica/software-modellus-4.01/at download/file> no banco de dados do IFRN pode-
se obter gratuitamente .Ele é muito amigável, ou seja: aprende-se a usá-lo e a criar as
próprias animações, com facilidade. Contando com um pouco de habilidade algébrica,
pode-se aprender rapidamente a criar as suas animações (SILVA, 2012).

O mesmo permite ao aluno realizar e construir experimentos conceituais utilizando
modelos matemáticos definidos a partir de funções (TORRESAN, 2008). Ele também,

”Permite que alunos e professores realizem experiências proporcio-
nadas pela construção e manipulação de modelos matemáticos para
a resolução de cálculos e construção de gráficos que permitem uma
exploração mais dinâmica e interativa [...]”(NOVAIS e SIMÃO, 2011, p.
2)

Modellus é publicado em vários idiomas, também com versão em Português, sendo
um software bastante poderoso e atraente, destinado ao ensino-aprendizagem em
Matemática e Fı́sica (BEZZON, FURLAN e VILELA, 2015).

Como já dito, o Modellus é um software livre criado para fins educacionais na área
de ensino de ciências e matemática, desenvolvido inicialmente por Vitor Duarte Teo-
doro da Universidade de Lisboa em Portugal com a colaboração de João Paulo Duque
Vieira e Felipe Costa Clérico. (ANDRADE, 2016)

Desde sua primeira versão o programa já passou por várias atualizações e atu-
almente as versões mais usadas são X 4.05 e 4.01 (a última é a versão que será
utilizada).
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A ideia básica do programa é criar uma animação através de um modelo ma-
temático relativo a um fenômeno natural através do uso das equações que regem
tal fenômeno. (ANDRADE, 2016)

Para essa ideia, o software cria links entre essas equações com os elementos in-
terativos que o programa oferece, tais como uma partı́cula, um vetor, ou uma imagem,
de modo que a situação fı́sica possa ser animada.

O Programa também possui saı́das gráficas que permitem a análise das relações
entre as diversas variáveis de um dado modelo. Apresentamos a seguir, na Figura
12, a tela de entrada do programa, onde o usuário pode começar a interagir com a
ferramenta. (ANDRADE, 2016)

Figura 12: Área de trabalho do programa Modellus na versão X 0.4.05

Fonte: Modellus, 2018.

O software possui várias janelas que permitem a navegação do usuário e que pos-
sibilitam a inserção das ferramentas que o programa possui. Destacamos aqui algu-
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mas das principais janelas que ficam na parte superior da tela principal do programa:

1. Inı́cio: É onde o usuário tem a opção de começar um novo modelo, abrir um já
existente ou salvar um modelo construı́do.

2. Modelo: Fornece opções de funções ou constantes que podem ser inseridas no
modelo, tais como exponenciais, raiz quadrada e outras.

3. Aminações: Permite ao usuário inserir partı́culas, vetores, imagens e até textos
na tela principal do programa.

4. Gráficos: Fornece o controle dos gráficos que serão utilizados na construção do
modelo.

Figura 13: Janelas do programa Modellus

Fonte: Modellus, 2018.

A Figura 13 mostra a barra na qual essas janelas podem ser acessadas, na figura
temos em destaque a janela ”Inı́cio”. Essas janelas dão acesso às principais funciona-
lidades que o programa oferece, comentaremos sobre outras ferramentas do software
no decorrer do texto. Faremos a seguir uma descrição de cada uma dessas janelas
do programa de modo que o leitor entenda como elas funcionam e como devem ser
usadas para se construir um modelo.

A caixa de comando principal do programa é a intitulada ”Modelo Matemático”. Ela
fica logo abaixo da barra de Ferramentas do programa, nela podemos escrever as
equações do fenômeno que queremos estudar e a partir daı́ fornecer também os va-
lores para as variáveis envolvidas na modelagem.
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Figura 14: Área de escrita das Equações

Fonte: Modellus, 2018.

Na área Modelo Matemático, destacado na Figura 14, temos a escrita de uma
equação do segundo grau com y em função de t, sendo que a, b e c são constantes,
onde o sı́mbolo x representa a operação de multiplicação. No programa ele é utilizado
a partir da tecla asterisco ou espaço dependendo do teclado do computador. Clicando
na janela ”Parâmetros”podemos fornecer valores para as grandezas, neste caso, as
constantes a, b e c.

Figura 15: Janela referente aos valores dos parâmetros

Fonte: Modellus, 2018.

O programa nos dá a opção de analisarmos para a mesma equação vários conjun-
tos numéricos de valores para os parâmetros, nesse caso para as constantes a, b, c.
Vemos na Figura 15 os valores preenchidos apenas para o 1o caso com a = 5, b = 2 e
c = 3 e temos a possibilidade de preenchermos outros 10 conjuntos de valores. Isso
permite uma maior amplitude na exploração dos modelos propostos que foram cria-
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dos dentro do programa. Na janela ”objetos”temos a opção de inserir na tela principal
alguns itens que estão ligados com a animação do modelo. Esses itens são importan-
tes pois serão usados na animação do fenômeno abordado. Os principais itens que
podem ser inseridos como animação do modelo são:

• Partı́culas

• Vetores

• Caneta

• Texto

• Indicador de nı́vel

• Analógico

• Variável

• Imagem

• Objeto geométrico

• Origem.

Os itens aparecem na janela ”Aminações”conforme ilustrado na Figura 16. Para criar
e utilizar qualquer um desses itens na área de trabalho basta clicar no item corres-
pondente na janela ”Animação”e em seguida clicar na área de trabalho, dessa forma
o item aparece e pode ser manipulado.

Figura 16: Janela ”Aminações”

Fonte: Modellus, 2018.
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2.3.4 Usando aplicações do Modellus

Aqui será apresentado dois exemplos de aplicação criados como exercı́cios de
Fı́sica software Modellus, sendo autenticados do ponto de vista operacional. Por
meio das equações dos modelos, foram gerados gráficos, tabelas e uma simulação
dinâmica, utilizando, muitas vezes, objetos lúdicos para melhor entendimento do mo-
delo.

Exemplo 1: O modelo apresenta a simulação dinâmica do deslocamento em função
do tempo para os dois movimentos: a) Deslocamento de 73, 2 m a uma velocidade de
1, 22 m/s e, em seguida, deslocamento de 73, 2 m com uma velocidade de 3, 05 m/s
em uma pista reta; b) Deslocamento por 1 minuto com uma velocidade de 1, 22 m/s
e, em seguida, deslocamento por 1 minuto a 3, 05m/s em uma pista reta. A Figura 9
apresenta uma tela com o modelo e a simulação do exercı́cio. (BEZZON, FURLAN e
VILELA, 2015)

Figura 17: Tela apresentando a simulação do Modellus do exemplo 1

Fonte: https://www.dropbox.com/s/vn6sajz0ydqt3k2/cap%202%20exer%206.modellus
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Exemplo 2: O modelo apresenta a simulação dinâmica da desaceleração de um
veı́culo em uma estrada seca, capaz de frear com uma desaceleração constante de
4, 92m/s2 e apresenta os gráfcos do deslocamento x em função do tempo t e da ve-
locidade v em função de t durante a desaceleração. A Figura 10 apresenta uma tela
com a simulação do exercı́cio. (BEZZON, FURLAN e VILELA, 2015)

Figura 18: Tela apresentando a simulação do Modellus no exemplo 2

Fonte: https://www.dropbox.com/s/dgee7v3a0f3r9l7/Cap%202%20exer%2028.modellus

Por meios de exemplos utilizando Modellus, foi possı́vel trabalhar estudo de movi-
mento. Segundo Bezzon, Furlan e Vilela (2015), o trabalho obteve a finalidade de um
estudo da ferramenta Modellus, o que possibilitou a utilização e a caracterização inte-
gral dos recursos oferecidos, levando em conta a adequação para o objetivo didático
almejado. Outra forma de relacionarmos o ensino de maneira didática e também lúdica
tecnologia por meio de software é que tem como finalidade a análise de vı́deo, como
vemos a seguir.
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2.3.5 Software Tracker

Nesta parte faremos uma descrição de uma ferramenta de análise de vı́deo, po-
dendo ser utilizada como recurso em sala de aula de uma forma mais avançada de
software de fı́sica por este se tratar de análise em frames, podendo verificar até ondas
sonoras.

2.3.6 Conhecendo Software TRACKER

A ideia básica em relação ao uso do Tracker está em realizar filmagens de movi-
mentos usando câmeras digitais. Esses movimentos, por sua vez, estando associados
a alguma atividade experimental como, por exemplo, a queda de uma bolinha na sala
de aula.

Em princı́pio, o Tracker é um software que processa uma maior parte dos tipos
existentes de vı́deo (wmv, avi, mp4, mov, entre outros), mas é interessante que se
evite converter vı́deos gravados em seu formato original para outros formatos, a fim
de que não seja alterada a ordem temporal dos dados, a não ser que seja realmente
necessário. Além disso, sugere-se que estes vı́deos sejam curtos, para não sobrecar-
regar muito o computador pois, ao processar o vı́deo quadro a quadro, são exigidos
muitos recursos da memória RAM. (OLIVEIRA, 2014)

O Tracker tem a vantagem de não exigir computadores caros e de configuração
avançada para funcionar. Oliveira et al (2009) investigaram o uso do Tracker em di-
versas configurações de computadores e chegaram a conclusão de que o software
pode-se rodar em configurações mı́nimas.

O Software é gratuito, de código aberto e em constante desenvolvimento pela par-
ceria entre a equipe comandada pelo professor aposentado Douglas Brown, do Ca-
brillo College, situado na cidade de Santa Cruz, no estado da Califórnia, nos Estados
Unidos e pelo Open Source Physics. (OLIVEIRA, 2014)

Como o software também é possı́vel rastrear objetos fornecendo a posição, ve-
locidade e aceleração sobrepondo gráficos e filtros de efeitos especiais, pontos de
calibração, quadros de referência, perfis de linha para análise dos padrões de espec-
tros e interferência, e modelos de partı́culas dinâmicas. (LENZ, FILHO e J, 2014)

O programa Tracker pode ser baixado gratuitamente da internet diretamente na
página do Cabrillo College http://www.cabrillo.edu/ dbrown/Tracker/. Para facilitar o
uso, no Brasil, Oliveira (2014) foi o pioneiro a realizar a tradução para nosso idioma,
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por conta da importância de ser criado facilidades para o uso do software em ambi-
ente escolar brasileiro, o que compreende o uso do Tracker em território brasileiro.
(OLIVEIRA, 2014)

Na perspectiva de Bezerra Jr (2012, p. 2),

“o programa Tracker permite realizar análise de vı́deos quadro a
quadro, graças ao que é possı́vel o estudo de diversos tipos de
movimento a partir de filmes feitos com câmeras digitais ou webcams
de computadores comuns e telefones celulares”.

O Tracker pode cumprir várias funções no processo de ensino aprendizagem, per-
mitindo que os alunos acompanhem a evolução de grandezas fı́sicas em tempo real,
existindo a possibilidade de não de estarem limitados a roteiros rigorosamente limita-
dos e estruturados, permitindo a coleta de dados e a construção de gráficos a partir
de dados observados. (OLIVEIRA, 2014)

Oliveira (2014, p. 34) destaca que as aulas de laboratório baseadas na experi-
mentação auxiliam na aquisição de novos conhecimentos por parte dos estudantes e
servem como valioso recurso no ensino de Fı́sica. Portanto, mesmo em lugares com
poucos recursos, é importante encontrar alternativas para ir além do sistema tradicio-
nal com o uso do quadro e giz.

Neste cenário, Calloni (2010) destaca:

“A experimentação pode contribuir para aproximar o ensino de ciências
das caracterı́sticas do trabalho cientı́fico, além de contribuir também
para a aquisição de conhecimento e para o desenvolvimento mental
dos alunos.”

De acordo com Bezerra Jr (OLIVEIRA, 2014) deve-se:

“Considerar o pequeno número de aulas semanais de Fı́sica nas
escolas, juntamente com a inexistência ou sucateamento de labo-
ratórios de ciências. No entanto, o desenvolvimento e inserção de
novas tecnologias educacionais podem ser de grande importância
para melhorar o ensino de ciências, em especial da Fı́sica. É nessa
perspectiva que os recursos computacionais despontam como suporte
ao laboratório e como instrumento para a modelagem cientı́fica.“

É sob esse ponto de vista e a partir dessas reflexões que surge a ideia de utilizar
o Tracker como TIC mediadora de aulas de laboratório de Fı́sica, tendo em vista os
objetivos do trabalho aqui exposto.
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2.3.7 Aplicações de Vı́deo Análise no Tracker

Nesta sessão será mostrado o uso do software na análise de vı́deo com a utilização
de computador para auxı́lio nas aulas de ensino de Fı́sica.

O Tracker simplifica a vı́deo análise e, por isso, pode auxiliar na coleta de da-
dos para seu posterior tratamento, em atividades de experimentação no laboratório
didático de Fı́sica. A finalidade, neste caso, a vı́deo análise seria uma boa alternativa
a permitem a coleta de tempos, com precisão, de eventos dentro de experimentos de
Fı́sica que, em geral, demandam circuitos eletrônicos contendo diversos fios e conec-
tores que, por isso, podem ser inconvenientes em atividades didáticas. (BEZERRA
JR, et al., 2012)

Figura 19: Tela inicial do Tracker

Fonte: Software Tracker, 2019.

Uma experiência padrão intercedido pelo uso do Tracker consiste na gravação de
um vı́deo de algum movimento de interesse que, obrigatoriamente, deve conter uma
referência de medida (por exemplo uma régua graduada). Na sequência, o vı́deo é
gravado em um computador com o software previamente instalado para que seja feita
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a marcação dos pontos frame a frame. O Tracker associa aos pontos de posição
aqueles referentes ao tempo, ficando, então, disponı́veis conjuntos de dados (x versus
t) que podem ser analisados com o próprio Tracker ou por meio de um programa de
planilhas eletrônicas. (OLIVEIRA, 2014)

Figura 20: Tracker exemplo de análise de pêndulo

Fonte: Software Tracker, 2019.

Em um outro exemplo, o experimento de movimento parabólico no qual foi utilizado
um carrinho de brinquedo pode ser observado na Figura 21. (BEZERRA JR, et al.,
2012)
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Figura 21: Tela do Tracker com exemplo de movimento parabólico

Fonte: Software Tracker, 2019.

A referida simulação consistiu no estudo do movimento de um carrinho de brin-
quedo que foi solto do repouso em uma pista que se estende desde a mão do estu-
dante até o triângulo marcado com o número 10. A extremidade da pista foi disposta
de modo que, ao atingi-la, o carrinho fosse lançado em trajetória paralela ao plano da
lousa. Foi analisado o movimento do carrinho entre o ponto em que o mesmo aban-
donou a pista (próximo ao triângulo de número 10 na Fig. 21) até a posição em que
colidiu com a base da lousa (próxima ao triângulo de número 15), tomada como a re-
ferência para Y = 0. Desta forma, o carrinho executou um movimento parabólico para
o qual a resistência do ar pode ser desprezada.(BEZERRA JR, et al., 2012)

Na parte esquerda da tela, aparece recorte da filmagem realizada e notam-se
as marcações (triângulos sobrepostos à lousa) representando o movimento quadro
a quadro do carro, que abandona a pista depois de ter sido solto pelo estudante, que
também está presente na imagem. À direita, observa-se um gráfico da posição ho-
rizontal (x) em relação ao tempo (t) e, também, uma tabela (abaixo) com os valores
das posições horizontal, vertical (y) e tempo. Estas tabelas de dados podem ser ana-
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lisadas com os recursos presentes no Tracker para realização de ajustes de curvas e
obtenção das respectivas equações. (BEZERRA JR, et al., 2012)

Essa análise conduz a resultados experimentais significativos relacionados a con-
ceitos tais como: a independência dos movimentos horizontal (X) e vertical (Y); a natu-
reza parabólica do movimento; as equações horárias do movimento acelerado (em Y)
e do movimento uniforme (em X). Por exemplo, no exemplo da Fig. 21, o tratamento
dos dados experimentais (Fig. 22) conduz ao valor 9, 82m/s2 para a aceleração da
gravidade. Observamos ainda que o erro experimental associado aos experimentos
aqui expostos é menor que 5% e que os ajustes matemáticos de cada uma das cur-
vas da Fig. 22 fornecem valores para os coeficientes de determinação (ou R2) iguais
a 0,99.(BEZERRA JR, et al., 2012)

Figura 22: Gráfico da parte superior direita do Tracker do exemplo

Fonte: Software Tracker, 2019.

Ainda com respeito à Fig. 22, é importante, por exemplo, ressaltar em aula a
comparação entre os gráficos (X versus t) e (Y versus X). É frequente, no processo de
ensino-aprendizagem de cinemática a confusão, por parte dos alunos, do gráfico da
posição pelo tempo com a trajetória do movimento. No caso do movimento parabólico,
essa confusão é ainda mais flagrante pelo fato de os dois gráficos supracitados serem
parábolas.(BEZERRA JR, et al., 2012)

De acordo com Bezerra Jr et al. (2012), O uso do Tracker permite uma grande
interação estudante-estudante e estudante-professor, e destes com a atividade expe-
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rimental. Com a geração de uma análise mais adequada por meio do software que
é capaz de obter dados mais precisos feito da inspeção quadro a quadro do vı́deo,
podemos observar a importância de tal tecnologia como auxı́lio às aulas de Fı́sica.

Corvelonni (2009) diz que a tecnologia está se tornando algo cada vez mais pre-
sente no cotidiano e vários recursos utilizados pela população baseiam-se em siste-
mas eletrônicos mais acessı́veis, inclusive as escolas. Então, a vı́deo análise, poderia
ser um fator mais atraente e de motivação para o estudo de Fı́sica, além de permitir
que o aluno tenha uma postura mais ativa na construção de conhecimento (CALLONI,
2010).

A vı́deo análise pode trazer diversos benefı́cios ao ensino de Fı́sica, principalmente
da mecânica, como o estudo de diversos movimentos simples, de objetos que estão
se movimentando em duas dimensões simultaneamente, e a análise de vários objetos
em um mesmo vı́deo, possibilitando análises mais detalhadas dos fenômenos e o es-
tudo de leis fundamentais, como as leis de conservação, tudo por meio de atividades
em que os estudantes são sujeitos ativos do processo.
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3 METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa de forma exploratória, baseada em um estudo bibli-
ográfico aprofundado que segundo Gil (2008, p. 50), “é desenvolvido a partir de ma-
terial já elaborado, constituı́do de livros e artigos cientı́ficos”. Utilizando-se a proposta
de Gil (2008), segue as seguintes etapas:

3.1 AMOSTRA DE DADOS E POPULAÇÃO:

Foi-se analisados teses, dissertações, periódicos e artigos voltados ao ensino-
aprendizagem com o uso de softwares e simuladores no ensino de Fı́sica, tais como
Arantes, Miranda e Studart (2010), Carraro (2014), Pereira e Francisco (2014), Bez-
zon, Furlan e Vilela (2015), Andrade (2016), Barbeta e Yamamoto (2002), Corveloni,
Gomes, et al. (2009) e Oliveira (2014).

As fontes foram selecionadas considerando a inclusão de bibliografias nas quais
todas abordam de algumas formas a importância dos softwares como ferramenta au-
xiliar na disciplina de Fı́sica e suas aplicações de fácil compreensão sendo excluı́das
aquelas que não atendem ou se aproximam da temática.

3.2 ANÁLISE DE DADOS:

Com base nas pesquisas, criou-se este trabalho apresentando tanto uma metodo-
logia de ensino com uso de recursos tecnológicos como também a importância dos
mesmos para alavancar a qualidade de ensino por meio de suas aplicações, como
nas simulações do Portal PhET, na elaboração de jogos e simuladores no Modellus e
na vı́deo análise com o uso do software Tracker. Foi feita a leitura de todo material,
as principais informações foram reunidas. Em seguida foi realizada uma análise des-
critiva qualitativa das mesmas buscando estabelecer uma compreensão e ampliar o
conhecimento sobre o tema pesquisado e elaborar o referencial teórico.
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4 CONCLUSÕES

Este trabalho foi desenvolvido de forma meticulosa, na qual houve uma grande
preocupação em mostrar a importância dos softwares e algumas aplicações referen-
tes ao conteúdo de Fı́sica, que são de extrema relevância para alavancar o interesse
dos educandos a essa área de ensino.

Ao longo do desenvolvimento revisamos artigos sobre softwares no ensino de
Fı́sica e mostramos suas aplicações. Isso possibilitou uma maior compreensão de
suas ferramentas, formas de aplicação, tipos, através das aplicações.

A elaboração deste trabalho exigiu prudência, pois almejávamos fazer aplicações
apropriadas para cada software ou apenas mostrar como seu uso pode ser impor-
tante e de fácil entendimento. Durante sua elaboração notamos o quão vantajoso é
o uso de cada ferramenta como verdadeiro complemento as aulas conceituais ou até
mesmo as experimentais, podendo ser usados em casos que há falta de materiais de
experimentação. Por esses motivos muitas vezes as aplicações destes recursos são
vistas na educação básica como necessário, pois muitas escolas públicas não pos-
suem ferramentas e nem laboratórios adequados para aulas onde faz-se necessário
os usos de experimentos.

De um modo geral, os objetivos deste trabalho foram alcançados de maneira sa-
tisfatória, considerando o fato de poder transmitir as pessoas recursos tecnológicos
que podem facilmente serem inseridos em sala de aula como um auxı́lio as aulas de
Fı́sica, assim, tornando-se mais atrativa aos alunos em geral.

Por fim, esperamos que as aulas sejam não só com exposição de conteúdo, mas
também havendo algumas das aplicações como sugeridas neste trabalho. Trabalhos
com enfase em tecnologias na educação serão desenvolvidas como perspectiva de
futuros projetos, abordando métodos de inserção e mais alternativas de softwares em
outras áreas.
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metros nacionais de qualidade para a educação infantil. Ministério da Educação. Se-
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temática. Site Meu Artigo, 2006. Disponı́vel em: https://meuartigo.brasilescola.uol.
com.br/educacao/tics-uma-tendencia-no-ensino-matematica.htm. Acesso em: 12 nov.
2017.

SANTOS, Railton Vieira dos. A utilização do software livre phet como material
de apoio ao professor no processo de ensino-aprendizagem de fı́sica. 2017.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do
Piauı́ (UFPI), Teresina – PI, 2016. Disponı́vel em: http://repositorio.ufpi.br/xmlui/handle
/123456789/586. Acesso em: 10 abr. 2019.

SILVA, Ricardo Monteiro da. Sequência didática multimı́dia para o ensino do efeito
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