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RESUMO 

 

INCLUSÃO ESCOLAR E O ENSINO DE TERMOLOGIA: UMA PROPOSTA DE INSERÇÃO DO 
SIMULADOR PHET PARA ALUNOS COM DISCALCULIA. 

A educação inclusiva assegura o ensino adaptado aos alunos que apresentam alguma necessidade 
educacional especial, e tal segurança é para todas as disciplinas desde do ensino infantil ao nível 
superior. Como uma forma de concretizar tal direito, este presente artigo tem como objetivo discutir a 
possibilidade do ensino da física para alunos com discalculia utilizando o simulador Phet que foi 
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. 
Para isso foi realizado revisões bibliográficas em três linhas temáticas: Discalculia, Ensino de Física e 
o Uso de simuladores no processo de ensino. E apresentamos como o uso de simulador em questão 
pode ser uma ferramenta para a abstração dos conceitos físicos, tanto para alunos com ou sem 
discalculia, e assim consumar os paradigmas da educação inclusiva. 

Palavras chave: Discalculia, Simuladores, Ensino de Física. 
Tema Central: Pedagogia / Educação Inclusiva. 
 

ABSTRAT 

 
SCHOOL INCLUSION AND THE TEACHING OF THERMOLOGY: A PROPOSAL OF INSERTING 

THE PHET SIMULATOR FOR STUDENTS WITH DISCALCULATION. 
The inclusive education ensures the education adapted to students who have some special 
educational need, and such safety is for all disciplines from kindergarten to higher level. As a way of 
realizing this right, this article aims to discuss the possibility of teaching physics to students with 
dyscalculia using the Phet simulator. For this, it was carried out bibliographic reviews in three thematic 
lines: Dyscalculia, Teaching of Physics and the Use of simulators in the teaching process. And we 
present how the use of simulator in question can be a tool for the abstraction of physical concepts, 
both for students with or without dyscalculia, and thus consummate the paradigms of inclusive 
education. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Sabe-se que "as escolas não são fábricas de educação em que os alunos são 

alunos matérias-primas, transformadas em bons cidadãos por meio de 

procedimentos padronizados" (MUSZKAT, 2012, pg.23), há uma urgente 

preocupação na reformulação da prática escolar concernente ao processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos com transtornos de aprendizagem, pois, 

indubitavelmente quando falamos de inclusão escolar temos que ter em mente que 

esse processo deverá contemplar todas as disciplinas, indo do ensino infantil ao 

ensino médio,  com isso damos ênfase, neste trabalho, à disciplina de Física. 

A inclusão escolar, vem influenciando as políticas e desafiando comunidades 

em todo o mundo, no Brasil por exemplo, temos a Lei 9.394, de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira, a qual ressalta no cap. V, 

art. 58, que a educação desses alunos deve ser "oferecida preferencialmente  na 

rede regular de ensino", e, no art. 59, que os sistemas de ensino garantam a eles 

"currículos,  métodos,  técnicas, recursos educativos e organização específicos para 

atender às suas necessidades", tais leis fazem necessárias pois "a escola regular, 

de maneira geral, não foi, nem é planejada para acolher a diversidade de indivíduos,  

mas para a padronização, para atingir os objetivos educativos daqueles que são 

considerados dentro do padrões da normalidade" (MARTINS, 2008, pg.17).  

E, como historicamente as aulas de Física foram projetadas para alunos com 

a aptidão para as ciências, para os que não apresentam essa facilidade estudar 

física pode ser um verdadeiro pesadelo, pois podem revelar dificuldades na 

compreensão abstrata e principalmente nas operações matemáticas para resolver 

os problemas físicos. Segundo Garciá (1998), tais dificuldades podem estar ligadas 

à Discalculia, um transtorno de aprendizagem causado por má-formação neurológica 

que se manifesta como uma dificuldade da criança ou adolescente  para realizar 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 11, n 2, novembro, 
2017. 3 

 

operações matemáticas, classificar números e colocá-los em sequência. Nas fases 

mais adiantadas da vida escolar, a Discalculia também impede a compreensão dos 

conceitos matemáticos e sua incorporação na vida cotidiana. Detectar o problema, 

no entanto, não é fácil.  

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DMS 

IV 2002), a Discalculia é definida como uma capacidade para a realização de 

operações aritméticas acentuadamente abaixo da esperada para a idade 

cronológica, a inteligência medida e a escolaridade do indivíduo. Este transtorno 

interfere significativamente no rendimento escolar ou em atividades da vida diária 

que exigem habilidades matemáticas.  

De acordo com Bastos (2006, pg.202),  diferentes habilidades podem estar 

prejudicadas no transtorno da matemática, por exemplo: habilidades lingüísticas e 

perceptuais (reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos e agrupar objetos 

em conjuntos), habilidades de atenção (copiar corretamente números ou cifras, 

lembrar de somar os números " levado" e observar sinais de operação) e habilidades 

matemáticas (seguir seqüências de etapas matemáticas, contar objetos e aprender 

as tabuadas de multiplicação). 

Bombonatto (2004) cita algumas causas da Discalculia, que podem ser: (a) 

Neurológica / imaturidade: o desenvolvimento neurológico implica na maturação 

progressiva através das modificações do sistema nervoso que se caracterizam pelas 

diferentes funções, que vão se estabelecendo ordenada, progressiva e 

cronologicamente. Em cada nível etário de maturação é permitido desenvolver 

novas funções (percepção espaço-temporal, lateralidade, ritmo) através de 

dinâmicas de aprendizagem. Há graus de imaturidade que devem ser observados: 

grau leve, onde o discalcúlico reage favoravelmente à intervenção terapêutica, grau 

médio, configura o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades específicas 

em matemáticas, e grau limite, quando apresenta lesões neurológicas, gerando 

assim déficit intelectual. (b) Linguística: o aluno com Discalculia apresenta carência 

na elaboração do pensamento devido às dificuldades no processo de interiorização 

da linguagem. (c) Psicológica: os indivíduos com alguma alteração psíquica tendem 
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a apresentar transtornos da aprendizagem, pois o emocional também interfere no 

controle de determinadas funções como a atenção, a memória, a percepção entre 

outras. (d) Genética: não há comprovações, mas existem explicações da 

determinação do gene responsável por transmitir a herança dos transtornos no 

cálculo. Há significativos registros de antecedentes familiares de discalcúlicos que 

também apresentem dificuldades em matemática. (e) Pedagógica: é a causa 

determinante, pois está diretamente vinculada aos fenômenos que se sucedem no 

processo da aprendizagem.  

É tentador chegar à seguinte conclusão: Então o aluno com discalculia terá 

também dificuldades na disciplina de física,  uma vez que a "linguagem matemática 

empregada na Física,  os símbolos e signos matemáticos representam os conceitos, 

que por sua vez, representam objetos do mundo científico" (PIETROCOLA, 2010, 

pg. 90). Todavia, atribuir boa parte dos problemas de aprendizagem da disciplina de 

física à matemática, mostra uma inocente visão dos conhecimentos físicos, pois, "os 

cálculos e as fórmulas constituem o passo seguinte" (GIL-PÉREZ, 2010, pg.91). 

Á vista disso, é preciso “desviarmos nossas atenções e esforços, do debate 

infrutífero, se se deve ou não iniciar o processo de inclusão, e partimos para o 

momento presente, de como pode ser a melhor forma de concretizá-la.” (PACHECO, 

2016, pg.85). Assim, sugerimos a inserção de simuladores no ensino da física. É 

uma vantagem para o ensino da física quando se compreende as funções 

educativas dos programas de simulação (LOPES, 2004. pp. 389), afinal, elas 

permitem a observação e descrição de sistemas físicos, que de outro modo 

necessitam de muito mais tempo e recursos; é possível estudar de forma 

aprofundada sistemas físicos, identificando, manipulando e controlando variáveis, 

em situações físicas simuladas, podendo estudar a influência ou importância de 

determinados parâmetros de um sistema físico; facilita a formulação de questões e 

hipóteses relativas aos sistemas físicos como objeto de estudo; além da abertura de 

estudar as limitações do modelo teórico subjacente ao software. Tais vantagens 

alcançam, não apenas os alunos com Discalculia, mas todos aqueles com 

dificuldades de aprendizagem, pois assim apregoa o paradigma inclusivo. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A motivação para essa pesquisa surgiu quando presenciamos o caso de uma aluna 

do ensino médio, mesmo dentro do programa de inclusão da escola, não assistir as 

aulas de Matemática, Física e Química, por ter Discalculia. A partir disso, como 

Analista de Projetos Educacionais, buscamos possibilidades para concretizar a 

inclusão da aluna nas aulas. A pesquisa teve início com revisão bibliográfica em três 

linhas centrais: Discalculia, Uso de simuladores e Ensino de Física. Como segunda 

fase selecionamos simuladores que poderiam ser utilizados nas aulas de física, 

focando a possibilidade de “visualização” da representação do fenômenos físicos, o 

que nos levou a escolha do simulador Phet. E por fim, discutimos como usar o 

simulador nas aulas de física, de tal forma que esta ferramenta seja potencializadora 

de aprendizagem para alunos, com  ou sem Discalculia. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste artigo fazemos a análise das aulas de termologia. Na qual o primeiro 

desafio é diferenciar corretamente os conceitos de Temperatura e Calor, para isso 

definimos a primeira como “uma grandeza física que mede o estado de agitação das 

partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico” (BONJORNO, 1993, pg. 

217) e a segunda  “é a energia térmica em trânsito, entre dois corpos ou sistemas 

decorrentes apenas da existência de uma diferença de temperatura entre eles” 

(BONJORNO, 1993, pg. 218). É crucial que o aluno consiga fazer abstração desses 

conceitos, mesmo que o conceito de energia possa não ser claro, pode ocorrer uma 

confusão entre a energia interna (temperatura) e a energia térmica em trânsito 

(calor), para esse primeiro impasse, usamos a seguinte simulação representada na 

figura 1, nela podemos observar o processo de aquecimento de um bloco de ferro. 

Figura 1: Simulador Phet -  Processo de aquecimento do bloco de ferro  
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Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes 
 

Podemos observar os dois tipos de energia citados anteriormente, a energia 

interna circulada em azul, e a energia térmica em trânsito circulada em verde, e a 

seta em vermelho representa a direção do trânsito do calor. 

Figura 2: Simulador Phet -  Processo de resfriamento do bloco de ferro  

 
Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/energy-forms-and-changes 

Em contraponto, na figura 2, observamos o processo de resfriamento do 

mesmo bloco de ferro, note que a energia interna (circulada em azul) da água 

permanece a mesma, entretanto a do bloco de ferro teve uma diminuição em 

comparação a figura 1. Outro fator importante é observar a energia térmica em 

trânsito (circulada em verde) do bloco de ferro, no processo de resfriamento é na 

direção do gelo, diferente da figura 1, que a direção era no sentido oposto, isso 

acontece pois “espontaneamente, o calor sempre se propaga de um corpo ou 

sistema de maior temperatura para o de menor temperatura” (RAMALHO, 2007, 
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pg.121) podendo também explorar nesse momento com o simulador o conceito de 

fluxo térmico. 

 Veja, que com uma única simulação, podemos trabalhar os conceitos de 

temperatura, calor e fluxo térmico,  tais conceitos são por diversas negligenciados 

pelos professores que os apresentam apenas de forma oral e com imagens que 

representam apenas um dado momento do fenômeno, e do outro lado o aluno, por 

desconhecer a dinâmica do movimento das partícula pode abstrair conceitos iniciais 

equivocados. O uso do simulador nessas aulas de termologia, são ferramentas úteis 

pois fornecem ao processo de ensino-aprendizagem a possibilidade de “visualizar” a 

representação dos movimentos envolvidos nos processos térmicos, tanto para 

alunos com discalculia como para os que não apresentam o quadro. 

É crucial diferenciar esses conceitos iniciais (temperatura e calor) para o 

seguir nos conteúdos seguintes, como por exemplo, no ensino da calorimetria no 

qual a temperatura influencia diretamente no estado físico e o recebimento ou 

fornecimento de calor vai determinar a mudança de estado da matéria. É possível 

ver na figura 3 os estados da matéria, sólido,  líquido e gasoso, respectivamente, 

pode diferenciá-los de duas maneiras: pelo comportamentos das moléculas ou pela 

temperatura apresentada no termômetros, observados no simulador. 

Figura 3: Simulador Phet - Representação do comportamento das moléculas nos estados da matéria. 

 
Fonte:https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_pt_BR.html 

O professor deve reforçar que estado da matéria como conhecemos é 

influenciado pela temperatura e pela troca de calor com o ambiente, como por 

exemplo a água que está representada na figura 3, para qual é definida a 
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temperatura de fusão e de ebulição, 0ºC e 100ºC, respectivamente. E a partir dessa 

informações tanto professor como alunos podem “brincar” com o simulador para 

observar as mudanças da matéria que serão observadas com o aumento ou 

diminuição da temperatura ou com a relação de ganho ou perda de calor com o 

sistema. É óbvio que poderíamos fazer esse ciclo com experimentos reais, mas o 

uso do simulador apresenta vantagens como: segurança aos alunos (pois a principal 

fonte de calor é o fogo nesses experimentos);  baixo custo e controle do tempo para 

observar as mudanças dos estados.  

É importante ao professor lembrar que o aluno deve fazer associação com a 

sua vida cotidiano, logo é relevante junto com a manipulação do simulador associar 

a exemplos reais, como por exemplo o processo de fusão, quando colocamos um 

pedaço de gelo fora da geladeira e esse se torna água; ou o processo de 

solidificação quando colocamos uma garrafa de água no congelador e com algumas 

horas depois transforma numa garrafa com gelo, então para que o simulador seja 

eficiente na aprendizagem das aplicações da Física essas associações são 

indispensáveis. 

Figura 4: Simulador Phet - Representação do comportamento das moléculas de neon no estado sólido. 

 
Fonte:https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_pt_BR.html 

Para confirmar a influência da temperatura e do calor na estrutura da matéria, 

a figura 4 representa o gás neônio no estado sólido, e simulamos a esse sistema o 

fornecido de calor, é possível observar na figura 5, o aumento da temperatura e da 
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pressão, além de observar a mudança de fase do gás, exemplificando como 

ocorrem as mudanças de fases no nível microscópico.  

Figura 5: Simulador Phet - Representação do comportamento das moléculas de neon no estado gasoso. 

 
Fonte:https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_pt_BR.html 

Assim, de forma gradual com o uso do simulador nas aulas de Física facilitam 
a estruturação dos conceitos de temperatura, calor, fluxo de calor, estados da 
matéria, influência da temperatura e calor na mudanças dos estados da matéria e 
consequentemente o conceito de calor latente e calor específico. 

 
 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 
A Física é tida como a ciência que explica os fenômenos da natureza, bem 

com as leis que as regem. Sugerindo assim, que ao estudar essa ciência o 
estudante seria capaz de compreender tais eventos, entretanto o que se observa na 
maioria dos casos, é que aprendem apenas a calcular de forma mecânica esses 
acontecimentos. É notável nestas aulas do ensino médio o sumiço de 
questionamentos como: Por que o céu é azul? O que é temperatura? como funciona 
a geladeira? Por que a água some quando cozinhamos arroz? Estes, por sua vez 
são substituídos por: Calcule o calor necessário para aumentar 2ºC. Calcule o 
comprimento da onda. Calcule a temperatura. Calcule o rendimento do condensador 
presente na geladeira, tornando as aulas de física uma espécie de “matemática do 
fenômenos”. Se seguimos essa linha de pensamento, os alunos que apresentam 
dificuldades em matemática estariam condenados ao fracasso nesta disciplina.  



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 11, n 2, novembro, 
2017. 10 

 

Sabemos da existência das discussões e leis que amparam esses alunos, e é 
papel da escola e do professor criar sequências didáticas e metodologias 
apropriadas para suprir esse impasse. Por isso, defendemos o uso de simuladores 
nas aulas de Física como ferramenta potencializadora de aprendizagem não 
somente para os alunos com Discalculia, mas também para os alunos sem esse 
transtorno de aprendizagem. Os princípios da Educação Inclusiva é proporcionar 
aulas que não sejam focadas apenas nos alunos com dificuldades de aprendizagem, 
e atento a isso, percebemos que os simuladores podem ser utilizados por todos, 
tanto pelo professor para ministrar a aula, como pelos próprios alunos como forma 
de revisar os conceitos apresentados, bem como a possibilidade de se realizar 
exercícios com o simulador dos quais poderiam gerar relatórios e atividade 
avaliativas.  

Alguns ao terminar de ler esse artigo podem concluir que estamos retirando a 
matemática do ensino da física, o que seria impossível. O que na verdade estamos 
propondo é usar o simulador para auxiliar os alunos no processo de abstração e 
consequentemente a estruturação dos conceitos físicos. E após isso, o passo 
seguinte, que seria o calcular esses fenômenos, teríamos dois caminhos: o primeiro, 
aos alunos sem os transtorno poderiam utilizar de recursos convencionais 
(cadernos, lápis ou calculadoras) para resolver os exercícios e, o segundo, os 
alunos com discalculia, usariam para efetuar tais cálculos, programas 
computacionais ou aplicativos mobile já disponíveis na web. 

Partindo do princípio que todos podem aprender, mesmo que isso signifique 
caminhos diferente, não poderíamos excluir do processo de ensino da Física, os 
alunos com Discalculia, pois é a disciplina, que antes de calcular, apresenta 
explicações sobre os fenômenos naturais. Portanto, além de proporcionar a reflexão 
sobre as possibilidades do uso de simuladores nesse processo de inclusão, 
gostaríamos de provocar outros pesquisadores a se aprofundarem no tema em 
questão. 
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