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RESUMO   

Uma das principais dificuldades que encontramos no ensino da Física, no Ensino Médio, 
está em como ensinar para que os alunos sejam estimulados a aprender e desenvolver sua 
aprendizagem de forma autônoma. Nesse contexto, os softwares educativos possuem o 
importante papel de proporcionar ao aluno, dentre outras habilidades, a capacidade de 
simular de forma adequada a realidade e tornar-se uma alternativa metodológica que 
incentive sua participação ativa no processo de aprendizagem. Desta maneira, estes 
softwares desenvolvem uma função importante no processo de ensino e aprendizagem em 
uma sala de aula, pois possibilitam que os alunos ampliem suas buscas por autonomia, 
criatividade e conhecimento. Assim, o resultado desta soma de fatores permite que 
softwares de simulações sejam desenvolvidos para a criação de experimentos educacionais 
de fenômenos físicos. Nesta perspectiva, decidimos verificar evidências de aprendizagem 
significativa em uma abordagem didática para o ensino do Oscilador Harmônico, 
associando, assim, o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em 
conteúdos de Física. Para detectarmos tais indícios, a respeito do processo de investigação 
da aprendizagem do aluno, nos baseamos nas contribuições teóricas da aprendizagem 
significativa de David Ausubel (2003), Carvalho (2011), Carvalho (2013), Moreira (2011), 
Vigotsky (1984) e de outros pesquisadores da corrente construtivista, como instrumentos 
norteadores para a construção do nosso produto educacional, cujo objetivo é propor uma 
Sequência de Ensino Investigativo (SEI) baseado em problemas descritos por simulações de 
oscilações harmônicas utilizando o software Modellus como ferramenta auxiliar na 
aprendizagem dos alunos. O procedimento metodológico adotado nesta pesquisa, consiste 
na aplicação da SEI juntamente com uma modelagem para simular o movimento do pêndulo 
simples e o sistema massa-mola, através do software educacional Modellus. 
Sistematicamente, a metodologia de aplicação desta sequência, propõe-se a investigar os 
conhecimentos prévios dos alunos em Física, em  
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especial em oscilações, através da aplicação de questionário investigativo; aplicar a SEI, 
através de interrogações investigativa, após uma aula expositiva ministrada pelo docente; 
em seguida, reaplicá-la utilizando o software Modellus, com o intuito de verificar a eficácia do 
software computacional no processo de ensino-aprendizagem do aluno. A construção e 
aplicação da SEI foi realizada na turma 203 da segunda série do Ensino Médio da escola 
José de Anchieta, localizada na cidade de Pinheiro – MA. O levantamento dos dados obtidos 
na pesquisa, demonstra que a metodologia aplicada, revela maior interação entre os alunos 
e uma significativa melhora em suas predisposições para aprender. Desta forma, esta 
pesquisa, que na prática foi potencialmente significativa para esses alunos, lhes possibilita o 
contato com teorias e práticas em tecnologias educacionais para a aprendizagem ativa de 
conceitos relacionados a osciladores harmônicos.  
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