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RESUMO 

 

 

O tema delimitado para este estudo foi à inovação pedagógica para o estudo de física no ensino 
médio. Pensar as práticas pedagógicas inseridas no processo educacional na atualidade é fazer 
refletir sobre a necessidade de mudanças que acompanhem as novas tendências e necessidades da 
sociedade. Notavelmente, os fracassos escolares dos moldes tradicionais da educação são os altos 
índices de reprovação, abandono e desmotivação, e eis que refletem as respostas dos alunos diante 
dos conteúdos programáticos e das práticas pedagógicas utilizadas, que pouco acrescentam na 
formação do aluno, e que por vezes até dificultando a apreensão do conhecimento. A proposta deste 
trabalho é trazer através da didática, metodologias que tornem o ensino mais atraente. A justificativa 
para a escolha inovações tecnológicas do ensino de física tem a intenção de auxiliar os professores 
na elaboração de atividades que do tema as complementem a aula, por ser difícil a execução de 
experimentos em sala de aula ou nos laboratórios didáticos, deixando o aluno, muito frequentemente, 
confuso e com importantes lacunas na aprendizagem. A prática pedagógica do professor deve estar 
plenamente relacionada com suas crenças acerca da natureza da Física e do fazer científico, bem 
como com suas concepções sobre ensino e aprendizagem, que estão diretamente ligadas às suas 
experiências como aluno e como professor. A análise dos dados deste artigo reforça a idéia de que 
as aulas diversificadas, acompanhadas da metodologia correta, produzem resultados satisfatórios.  
 

 

Palavras-chave: Ensino da Física. Proposta alternativa.  
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ABSTRACT 

 
The delimited topic for this study was pedagogical innovation for the study of physics in high school. 
To think about the pedagogical practices inserted in the educational process in the present time is to 
reflect on the need for changes that accompany the new tendencies and needs of society. Notably, 
the school failures of the traditional educational models are the high rates of disapproval, 
abandonment and demotivation, and here they reflect the students' responses to the programmatic 
contents and pedagogical practices used, which add little to the student's sometimes hindering the 
apprehension of knowledge. The proposal of this brings through the didactics, methodologies that 
make teaching more attractive. The justification for the choice of the physical theme in high school is 
intended to assist teachers in the elaboration of activities that complement the class, since for this it is 
impossible to perform experiments in the classroom or in the didactic laboratories, which leaves the 
very confused and with important learning gaps. The pedagogical practice of the teacher should be 
fully related to his beliefs about the nature of physics and scientific doing, as well as his conceptions 
about teaching and learning, which are directly linked to his experiences as a student and as a 
teacher. The analysis of the data of this article reinforces the idea that the diversified classes, 
accompanied by the correct methodology, yield satisfactory results.  
 

Keywords: Physics Teaching. Alternative proposal.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar sugestões visando uma 

aprendizagem em Física mais eficiente e atrativa para alunos do Ensino Médio. 

Estudar Física, assim como estudar outras disciplinas da base comum 

curricular é imprescindível para tornar o jovem apto a exercer plenamente a 

cidadania e para se posicionar perante questões polemicas, para sua capacitação 

profissional e para orientar as gerações futuras, que certamente viverão num mundo 

ainda mais complexo que o atual. 

A meta a ser alcançada com esse estudo é ajudar o aluno a entender a 

Física, com uso de, situações de reflexões sobre fenômenos naturais usando as 

novas tecnologias. Estudar o desenvolvimento da Física significa, assim, estudar a 

historia do pensamento racional.  

Para Maia e Scheibel (2006; p. 8):  

 

É necessário pensar a Didática para além de uma simples renovação nas 
formas de ensinar e aprender. O desafio não reside somente no surgimento 
ou criação de novos procedimentos de ensino, ou em mais uma forma de 
facilitar o trabalho do educador e a aprendizagem do educando. Mais do 
que isso, a Didática tem como compromisso buscar práticas pedagógicas 
que promovam um ensino realmente eficiente, com significado e sentido 
para os educandos, e que contribuam para a transformação social. Maia e 
Scheibel 2006; p. 8. 

 

A disciplina de Física requer imensa habilidade por parte do professor para 

ser compreendida. Pois é considerada uma das matérias mais difíceis de ser 

ensinada e estudada sendo desprezada pela maioria dos alunos que ingressam no 

ensino médio.  

Por ser a física um campo de conhecimento que engloba diferente saberes 

produzido pela ciência ao longo do tempo, os conteúdos que poderiam ser 

desenvolvidos na sala de aula são muito amplos e não há tempo e espaço 

disponível para tal. Os autores de livros didáticos sintetizam esses conteúdos e, 

algumas vezes, acabam mostrando-os de forma muito superficial, restringindo 

conhecimentos pelo grau de dificuldade que apresentam ou por considerá-los menos 

importantes.  

Ainda assim, os livros costumam apresentar conhecimentos em quantidade 

maior do que os que poderiam ser desenvolvidos numa classe com duas horas 
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semanais de aulas de física. E, nem sempre essa seleção leva em conta os eixos 

norteadores do ensino, presentes nos vários documentos que proliferaram nos 

últimos anos. 

A Física nos auxilia a explicar os fenômenos da natureza e as tecnologias 

com suas leis e seus modelos. Isso leva à introdução à linguagem específica, porém  

deixar de lado o fator cultural, histórico, econômico e social.  

Conforme PCN+ abordam que: 

 

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm 
qualquer significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências 
em Física para a vida se constroem em um presente contextualizado, em 
articulação com competências de outras áreas, impregnadas de outros 
conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando colocadas 
lado a lado, e de forma integrada, com as demais competências desejadas 
para a realidade desses jovens. BRASIL, 2002, p. 2. 

 

Percebe-se que em relação a essa questão os alunos apresentam elevado 

grau de deficiência no que diz respeito a conhecimentos relacionados a outras 

disciplinas como a matemática, tais como potencias de dez, resoluções de  

expressões algébricas, analise de gráficos e outros exemplos. E esse problema é 

estendido principalmente à assimilação da língua portuguesa direcionada para 

interpretação de textos descrevendo situações físicas, o que dificulta   muito mais o 

entendimento da Física.  

Atualmente cientistas estão aprimorando a criações de máquinas físicas, se 

apropriando dos avanços das técnicas de litografia e da maquinaria biológica, novos 

dispositivos estão sendo construídos em todas as áreas, tornando  sutis os limites 

entre vida e tecnologia.  

Diante dessas criações e de acordo com Weigers, Dacorso, Barboza e 

Haracemiv  

 

Uma física em que o educando possa perceber seu significado no momento 
em que aprende e não num momento posterior ao aprendizado, sendo 
então imprescindível considerar alguns fatos, como o mundo vivencial dos 
educandos, sua realidade próxima ou distante, os objetos e fenômenos com 
que eles efetivamente lidam, ou até os problemas e indagações que movem 
sua curiosidade. Uma Física que instiga educandos e educadores a 
acompanhar as notícias científicas, orientando-os para a identificação sobre 
o assunto que está sendo tratado e promovendo meios para a interpretação 
de seus significados. Como por exemplos de informações que aparecem em 
jornais e programas de televisão, divulgadas na internet e outros meios, e 
que certamente podem ser trabalhadas em sala de aula, podem ser citados: 
notícia de uma missão espacial, uma possível colisão de um asteróide com 
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a Terra, um novo método para extrair água do subsolo, uma nova técnica de 
diagnóstico médico envolvendo princípios físicos, o desenvolvimento da 
comunicação via satélite, a telefonia celular, entre outros. Uma Física que 
discute sobre a fabricação das bombas atômicas e a construção de usinas 
nucleares, assim como reconhecer a presença de alguns elementos dessa 
ciência em obras literárias, cênicas e artísticas denota conhecimentos de 
dimensões históricas e sociais. Essa percepção do saber físico como 
construção humana constitui-se em condição necessária, mesmo que não 
suficiente, para que se promova a consciência de uma responsabilidade 
social. Weigers, Dacorso, Barboza e Haracemiv 2009; p. 11. 

 

As atividades humanas originadas pela revolução industrial provocaram serias 

alterações nos ciclos biogeoquímicos. As contribuições para estas mudanças 

atmosféricas, nos recursos hídricos e vegetais, são, em geral, provocadas, pelo 

intenso consumo de recursos naturais e pelo tipo de matriz energética adotada.  

O estudo da Física no ensino médio será de grande relevância no 

desenvolvimento tecnológico da sociedade atual e futura, devido à influência nos 

enlaces ionosféricos de telecomunicações, como, por exemplo, em transformadores 

de linhas de transmissão de energia, e proteção catódica de dutos para transporte 

de óleo e gás.  

Nesse sentido verificou a importância  da utilização dessas referencia para ter 

uma pesquisa fundamentada nos conhecimentos de diferentes autores que 

contribuíram e fundamentaram esse estudo. 

Optou – se por esse tipo de pesquisa pelo fato de proporcionar uma maneira 

mais eficiente de  entender como acontece o processo de aprendizagem nos alunos 

do ensino médio.  

Entende-se que aprender é um processo contínuo de reconstruções internas 

do sujeito com base em construções coletivas em seu ambiente social e cultural.  

Objetiva-se com esse estudo, ajudar o discente a entender a Física, com, o 

uso de novas tecnologias sobre fenômenos naturais. Estudar o desenvolvimento da 

Física significa, estudar a historia do pensamento racional.  

 
Para mudar o ensino da Física, é preciso considerar a vivência dos alunos e 
o mundo em que vivem, bem como explorar e incentivar sua curiosidade 
frente aos desafios da natureza. Nesse sentido, é importante garantir que 
um problema não se torne um obstáculo, mas sim um desafio a ser 
ultrapassado de forma desafiadora, motivadora e entusiástica, trabalhando-
se uma Física cujo significado o aluno possa perceber no momento em que 
aprende, e não em outro, posterior ao aprendizado (BRASIL, 2000). 
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A sociedade  interagem com o conhecimento físico por diferentes meios. A 

tradição cultural difunde saberes, fundamentados em um ponto de vista físico e 

científico. 

A educação em geral, e o ensino de Física principalmente, deveriam, neste 

século, levar em consideração as profundas e irreversíveis alterações introduzidas 

no cotidiano de cada indivíduo pelo progresso tecnológico. 

Um exame mais acurado do conteúdo programático desenvolvido no ensino 

da Física evidencia uma tendência a tomar por base apenas a visão newtoniana-

cartesiana da natureza. Como a Física Newtoniana não contém explicações para 

grande parte das questões atuais, os conhecimentos derivados não são suficientes 

para tornar os indivíduos aptos aos novos desafios decorrentes do avanço 

tecnológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

          

  Neste capítulo apresentaremos como esta sendo feita a contextualização do ensino 

de física no Brasil. 

 

 

2.1. A INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO 

MÉDIO 

 

De acordo com o estudado, após a implementação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, o ensino médio passou a ser visto 

como etapa final e complementar do ensino fundamental. Esta lei define que a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, deve ser uma das finalidades do ensino médio. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2000) para o ensino 

médio deram uma nova visão da Física para este nível de ensino. Eles ressaltaram a 

importância de se rever o modo como a Física tem sido ensinada, de uma forma 

desatualizada, que omite seus avanços, não proporcionando ao indivíduo a 

formação de uma cultura científica efetiva, que o permita interpretar fatos, 

fenômenos e processos naturais. 

Conforme um trecho do documento em que são mencionadas as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física:  

 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua 
história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico; 
Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a 
evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do 
conhecimento científico; Dimensionar a capacidade crescente do homem 
propiciada pela tecnologia; Estabelecer relações entre o conhecimento 
físico e outras formas de expressão da cultura humana; Ser capaz de emitir  
juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 
físicos e/ou tecnológicos relevantes.(BRASIL, 2000, p.29). 

 

 As justificativas desse estudo é a confirmação que a inserção de Física 

Moderna e Contemporânea no ensino médio é relevante para a compreensão das 

tecnologias da atualidade. Elas se atêm às fundamentações que anunciam uma 

mudança de paradigma da Física e que essa noção de desenvolvimento das 

ciências se faz necessária na escola de nível médio para proporcionar aos seus 
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alunos tópicos de Física, pois grande parte dos fenômenos de nosso cotidiano só 

pode ser explicada pela Física do século XX. 

Segundo SILVA, ARENGHI, LINO: 

 

Um ensino que traga para a sala de aula idéias atuais e capazes de 
contribuir para a formação abrangente do estudante, permitindo-lhe 
compreender princípios básicos da Ciência e habilitando-o a participar de 
debates envolvendo questões científicas e tecnológicas que repercutam na 
sociedade e no ambiente. (SILVA; ARENGHI; LINO, 2013, p.77) 

 

Logo, fica clara a importância de a física moderna contemporânea estar no 

currículo do aluno de ensino médio, até porque como o ensino médio apresenta um 

caráter de ensino final, eles devem sair preparados para lidar com situações que 

envolvem a física moderna  constantes no seu cotidiano. 

Nesse sentido, a escola precisa acompanhar o avanço tecnológico e extrair 

dele o máximo de benefícios possível, para tornar as atividades escolares mais 

atraentes para os alunos e, também, proporcionar-lhes experiências que os 

preparem para o mundo externo à escola.  

 

2.2 A QUESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM DA FÍSICA NO CURRÍCULO 

BRASILEIRO  

 

Observa-se um grande avanço na pesquisa acadêmica sobre o ensino da 

Física no Brasil no que diz respeito à compreensão dos problemas relativos ao seu 

ensino infantil e fundamental. Ou seja, a prática concreta dos professores na área 

ainda é marcada por perspectivas tradicionais de ensino e aprendizagem, “seja por 

condicionamentos políticos e econômicos, seja por problemas a própria formação do 

professor de Física, ou de Ciências”. (MARANDINO, 2003, p. 169). 

Contudo, é preciso levar em consideração os estudos de Piaget e Garcia, 

realizados na década de 1980, nos quais os estudiosos mostram que "as crianças 

constroem de maneira espontânea conceitos sobre o mundo que as cercam” e que 

esses conceitos, em muitos casos, chegam naturalmente a um estágio pré-científico 

com certa coerência interna.  

 

Em vista disto, a educação científica tem um importante papel no 
desenvolvimento infantil, com as crianças sendo transformadas em pessoas 
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que poderão agir de forma mais consciente, crítica e responsável, se 
tiverem oportunidades para a construção e reconstrução deste 
conhecimento. (FUMAGALLI, 1998, p.1). 

 

É dessa perspectiva que se espera que o professor possa construir uma 

identidade profissional que lhe garanta uma ação eficaz, coerente com as exigências 

atuais do ensino de Física. Essa identidade profissional se constrói a partir do 

significado que cada professor, conferem à atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, de sua visão de mundo, de sua história de vida.  

Também THOMAZ et al. 1996. 

 

Entendem-se que o ensino de Física que os professores tiveram durante os 
anos de sua escolarização os levam à prática de um ensino com 
características de transmissão cultural, contradizendo as estratégias 
inovadoras baseadas nas idéias construtivistas de aprendizagem, assim, 
eles tendem a reproduzir o ensino que receberam de seus professores, daí 
a importância de se construir conhecimentos que atendam às reais 
necessidades dos professores em sua prática em sala de aula. Portanto, o 
professor somente saberá ensinar se souber fazer. THOMAZ et al. (1996, 
p.316). 

A escola se propõe a transmitir conteúdos, deixando para depois a 

preparação do indivíduo para a vida, uma característica que o currículo leva ao 

extremo, ao negar o relacionamento da Física com a realidade do mundo.  

Num nível inferior, quando as disciplinas se diferenciam, Física, Química  são 

fragmentadas de forma que na Física as substâncias não se transformam, e na 

Química a energia é apenas uma quantidade que equilibra equações. 

 

 

2.3 ENSINO DE FÍSICA DE ACORDO COM OS PCN’s 

 

Os professores no inicio de carreira enfrentam muitos desafios, para 

tornarem suas aulas atrativas. As novas tecnologias oferecem conteúdos que 

ajudam prendem à atenção dos alunos. 

Portanto a titulação obtida na formação inicial não é suficiente para resolver 

as questões que surgem no cotidiano das escolas,  nele, a prática docente deve ir 

além da transmissão mecânica de conteúdos; portanto, precisa-se refletir, sobre a 

profissão, a carreira e as relações de trabalho.  

As oportunidades formativas para todos devem estar "conectadas" ao 

reconhecimento das condições sociais, culturais e econômicas de seus alunos, 
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famílias e comunidades vizinhas e, principalmente, à história de vida e às relações 

formativas que os professores tiveram ao longo de suas carreira. 

Tais indícios ficam claros no Art. 35, que trata das finalidades do ensino 

médio: Art.35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidades: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico;  

IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

Esse artigo, associado aos artigos 21 e 22 da mesma lei, dá ao ensino médio 

uma identidade: a de etapa final da educação básica, ou seja uma formação 

suficiente para proporcionar ao seu egresso o exercício da sua cidadania. 

Para organizar os estudos consistentemente, a primeira tarefa é a 

identificação dos conceitos básicos da matéria do ensino e do modo como estão 

estruturados.  

Na preparação do ensino-aprendizagem de Física existem quatro aspectos 

que são essenciais.  

Orientações Curriculares; é necessário conhecer  todas as unidades de 

ensino propostas para cada ano de escolaridade, para fazer ligações entre conteúdo 

de ensino ou seqüência de matéria com maior facilidade. 

Segundo Pena (2007):  

 

É acentuada a importância da física na formação do cidadão, numa 
disciplina que permita ao mesmo desenvolver uma visão de mundo 
atualizada e entender o processo histórico-filosófico e as novas tecnologias 
do seu cotidiano doméstico, social e profissional. (PENA, 2007 p. 517). 
 

Recursos educativos; partir do principio que o básico esta assegurado. Em 

alguns recursos, a maioria das utilizações requer uma sala para trabalhar. Em 
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alguns casos, deve se informar se esses recursos podem ser usados por uma turma  

ou por alunos individualmente. 

Para Borges (2010): 

 

“o ensino tradicional desta ciência, nas escolas primarias e de graduação, 
tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista dos estudantes e 
professores ou da expectativa da sociedade”. (Borges 2010 p.10). 
 

Devem-se conhecer as características dos alunos por ser a parte essencial 

para o ensino-aprendizagem de Física. Quanto mais dimensões do aluno se 

conhecer mais fácil é para o professor mediar à aprendizagem. 

Devem-se conhecer as características da escola e meio envolvente; saber 

como são formadas as idéias e como são tomadas as decisões e como a 

comunidade escolar age em conformidade. Conhecer essas características é 

fundamental para se escolher situações físicas e relevantes para os alunos. 

De acordo com Bizzo:  

 

O conhecimento científico busca afirmações generalizáveis, que possam ser 
aplicadas a diferentes situações. Quando um físico descreve a trajetória de 
um móvel, ele pode tanto ser um tatuzinho de jardim como uma sonda 
interplanetária. Bizzo (2001; p. 25). 

 

Ao trabalhar desta forma colocam-se os alunos em uma relação de 

descoberta e correlação dialógica desses conteúdos com seu meio social.  

O professor para tornar receptivo o que irá ensinar estabelece os conteúdos e 

a estrutura do material a ser ensinado, levando o aluno a uma aprendizagem mais 

rápida, pois os conteúdos organizados intencionalmente despertam o interesse dos 

mesmos para participar ativamente do processo. 

O aluno quando colocada em contato com diferentes meio no qual é 

apropriadas inventam e constroem coisas significativas e que ajudam na construção 

e assimilação de sua aprendizagem; esta deve ser uma preocupação, uma vez que 

visa não somente o contexto emocional e a interação social, dos alunos, mas 

também prisma pela compreensão por parte dos professores sobre os limites e 

possibilidades dos alunos desenvolverem atividades dentro do âmbito escolar.  

Na busca de novas descobertas possibilita o processo de aprendizagem, pois 

a partir de seus conhecimentos são capazes de alcançar mais facilidades na 

reflexão e criatividade. 
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Freire afirma (2011) que o conhecimento para se tornar mais significativo, é 

necessário que consideremos as experiências destes sujeitos inseridos dentro de 

seu contexto social. 

Portanto, os conteúdos devem ser abordados por meio de contextualizações 

e experiências, de tal maneira que os próprios discentes percebam a importância de 

conhecer e reconhecer os conceitos de física no seu dia a dia. 

Cabe ao professor avaliar todas suas metodologias de ensino e assim chegar 

em uma conclusões. Dentro da idéia de analisar o procedimento realizado com 

objetivo de ajudar é preciso de um cuidado maior nesta análise e discussão, , então 

por em prática sem que haja dúvida referente à forma de trabalho que deve ser feito, 

e que fique o mais transparente possível a intenção de desenvolver o conhecimento 

do estudante, sem constrangê-lo com a metodologia da qual se fará uso.  

O professor deve ir a busca de técnica que envolva a todos, e recuperar o que 

não acompanhou no percurso dos estudos realizados junto com a turma. Como 

educadores progressistas não se permitem desviar a cidadania desse propósito, por 

meio dessa linha de conduta, a perspectiva da escola e dos educadores deve ser 

alterada substancialmente. Como afirma McLaren (apud TEIXEIRA, p. 90, s.d.). 

 

Para (MCLAREN, 1998: p. 81). (...) educadores do novo milênio estão num 
terreno político e epistemológico minado. Por conta disso, não temos muitas 
alternativas. Manteremos nosso conservadorismo que produz uma escola 
inócua, que em quase nada concorre para formação emancipadora dos 
alunos - contribuindo assim, para que a escolarização se converta num 
processo de treinamento da força de trabalhadores para o mercado global, 
centrada na reprodução dos mecanismos perpetuadores da opressão em 
larga escala; ou assumiremos, definitivamente, uma práxis revolucionária 
que se recusa a abandonar seu compromisso com os imperativos da 
emancipação e da justiça social.  

 

Nesta perspectiva, se reconhece que a educação tem a função de para 

buscar novas técnicas de ensino-aprendizagem, evoluindo na maneira de pensar e 

agir dos educando, pois não é desapropriada a colocação de McLaren a respeito da 

novidade do ensino, porque se ficar nos mesmíssimos nunca haverá transformação, 

e a concepção do cidadão ficará afetada.   

     É oportuno ressaltar que o ensino da física tomou um impulso considerável 

dos anos de 1960 para os dias atuais isso devido à motivação pelo desenvolvimento 

científico e tecnológico ocasionado pela “corrida espacial” (GASPAR, 1995; 

MOREIRA, 2000) que, ao gerar novos paradigmas profissionais vem oferecendo 
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oportunidades. A necessidade de se estudar física para uma melhor colocação na 

vida, ou para compreender a nova realidade que esses estudos esta presente.  

 

2.4 O ENSINO DE FÍSICA NOS NÍVEIS FUNDAMENTAL E MÉDIO  

 

Percebe-se que o ensino fundamental além de ser o primeiro degrau para 

formação dos discentes oferece ao aluno uma nova forma de pensar, com isso a 

física se apresenta como uma disciplina complexa, ora estuda fenômenos, ora 

matematiza, como o discente não possui uma boa interpretação de texto e resolução 

de cálculos matemáticos, termina por não gostar de física.  

Neto e Costa esclarecem que: 

 
O ensino de Física no Brasil foi pouco explorado na época Colonial e 
Imperial. Uma maior valorização da Física só veio despontar, através do 
Decreto n° 891 de 1890 com a inclusão do conteúdo das ciências 
fundamentais. Porém é preciso salientar que esse decreto foi apenas um 
indício da valorização da Física, pois segundo Almeida Junior (1980, apud. 
Diogo e Gobara), “O projeto substitutivo de 18 de agosto de 1891 e a 
emenda de 10 de setembro de 1891 reforçaram o caráter puramente 
preparatório do ensino secundário, mantiveram o caráter enciclopédico do 
exame de admissão e diminuíram, consideravelmente, a presença das 
disciplinas científicas (incluindo-se a Física) neste exame. “Essas 
determinações mantiveram a tradição oriunda dos períodos colonial e 
imperial, em que o ensino destas disciplinas se dava de maneira superficial 
e bastante generalista e o ensino experimental era apenas um sonho”. A 
maior valorização do ensino só se consolidaria na “Era Vargas”, nos anos 
30 do século passado, com o início do processo de consolidação capitalista 
industrial que gerou a necessidade de popularizar a educação. Neto e Costa 
(2011, p. 750). 

 

Contudo, a física só é ministrada, no ensino médio, e é apresentada uma 

pequena introdução no ensino fundamental juntamente com a química, e ainda 

levam o nome de ciências.  

Com isso ao iniciarem o ensino médio, os alunos se deparam com a física e a 

química separadamente, é a fase em que o discente encontra dificuldade, pois a l, “a 

falta de conhecimentos básicos em leitura e interpretação de textos, e dificuldades 

com a matemática básica, são fatores que prejudicam a aprendizagem do estudante 

logo no primeiro contato com a física” (CAVALCANTE, 2010).  

Como afirma Mello 2002; 

 
Os próprios avanços da ciência e da tecnologia tornavam mais difícil contar 
com uma escola que atendesse aos setores privilegiados. Paralelamente, 
havia que o ensino elementar deveria ser obrigatório para todos e custeado 
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pelos cofres públicos. No século XIX, essas idéias começaram a se tornar 
realidade. Mello (2002, p.53). 

 

 A física do ensino médio é uma ciência variável da física estudada pelos 

cientistas. Mas o  instinto de investigação é o mesmo, pois ao estudar os fenômenos 

ocorridos no cotidiano, os alunos são induzidos a descobertas. 

Com a falta de profissionais na área de física, outros docentes de áreas 

diferentes são designados para ministrarem a disciplina, porém não tem os 

treinamentos adequados, que são adquiridos no decorrer do processo de formação; 

por isso não conseguem suprir a necessidade que a disciplina exige. Como afirma 

Souza (2006): “As crianças aprendem para a “vida e por meio da vida”, sem que 

alguém esteja especialmente destinado a tarefa de ensinar”. 

 

2.5 ENSINO DE FÍSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS E TECNOLOGIAS 

 

De acordo com o estudado, a compreensão da linguagem Física se faz cada 

vez mais necessário, porque vivemos em um mundo em constante transformação, e 

para que o aluno possa ter condições de emitir um senso crítico, deverá entender 

que transformações são essas.  

Além disso, o acompanhamento não só dessas transformações, mas de 

notícias científicas em geral, pelos mais diversos meios de comunicação é outra 

forma de desenvolver o interesse dos alunos, provendo-lhes de condições para 

identificar o assunto e interpretar seus significados.  

Mas para isso, paralelamente devem ser desenvolvidas competências para 

que os alunos sejam capazes de avaliar a veracidade das informações. Sobre isso, 

Pena 2007, escreve que:  

 
O conhecimento histórico incorporado à cultura e integrado como 
instrumento tecnológico tornou-se indispensável à formação da cidadania 
contemporânea, tal como a necessidade que o conhecimento físico seja 
explicado como o processo histórico, objeto de contínua transformação e 
associado às outras formas de expressão e produção humanas. Pena 
(2007, p.517). 

 

Ricardo et al. (2008) comentam que no ensino por competência, se faz 

necessário entender que a relação didática engloba um conjunto de variáveis que 

vão além da relação entre professor-aluno e/ou entre aluno-conteúdo.  
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Estas variáveis interagem entre si e ocorrem dentro de um sistema didático 

mais amplo que a relação didática, pois ultrapassam a barreira da sala de aula, 

sofrendo  influências internas como externas. 

Por saberes do aluno, entende-se toda a carga de conhecimentos que traz 

consigo e que adquiriu fora da sala de aula. Estes conhecimentos podem ser 

saberes do senso comum ou aqueles que são aceitos pela ciência.  

Logo, idéias produzidas no contexto experimental, é o conhecimento que é 

produzido pelo aluno ao manter contato com o experimento tanto em sala de aula 

como fora da escola, ou por um experimento teórico. O conhecimento da ciência são 

os saberes produzidos pelo homem ao longo da história e aceitos pela comunidade 

científica.  

Na junção desses saberes, mediada pelo professor, o aluno produz o 

conhecimento dinâmico que está sempre evoluindo por causa das interações de 

suas bases, o que é chamado de conhecimento escolar. 

Observa-se que, com o laboratório, os estudantes interagem com outros 

estudantes, professores e o conteúdo, pois ligam um conteúdo teórico a um 

referencial empírico, mas apesar do grande número de estudos feitos nesta prática, 

não são poucas as dificuldades dos alunos, principalmente relacionadas à análise 

dos erros experimentais. 

Ricardo et al. (2006) abordam o uso da tecnologia na sala de aula, 

destacando sua importância não só como instrumento para despertar o interesse 

dos alunos, mas seu senso crítico e assim estarem preparados para lidar com as 

novas escolhas que o mundo moderno lhes possibilita. 

No tocante a Física, o uso da modelagem contribui consideravelmente para o 

alcance dos objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio que por sua vez orienta que os alunos adquiram competências e 

habilidades, ao invés de conteúdos específicos. 

No que diz os PCN’s: 

 

O ensino de Física, historicamente atrelado ao modelo positivista, tem-se 
realizado mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma 
desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e 
não só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia-se a teoria e 
a abstração desde o primeiro momento, em detrimento de um 
desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e 
de exemplos concretos (BRASIL,2000). 
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O docente também deverá ter cuidado para que a atividade não se torne 

apenas uma tarefa realizada mecanicamente, mas que adquira um significado 

conceitual concreto, fazendo com que a aprendizagem dos alunos possa ocorrer 

através do raciocínio e não através da memorização. 

A ciência e a tecnologia são atividades próprias dos seres humanos, não 

sendo possível fazer uma separação total dos objetivos de uma e de outra, pois 

ambas evoluíram tornando complexo a demarcação de seus elementos.   

Um exemplo da contribuição das TIC na educação pode ser percebida por 

diversas pesquisas no Brasil e no mundo que ressaltam a importância do uso de 

programas de computador denominados sistemas ou ambientes de modelagem 

computacional na área educacional (Sampaio, 1998; Borkulo,2009;). 

Porém a tecnologia pode ser concebida como o estudo científico do artificial e 

está mais preocupada com o projeto de artefatos, desde o planejamento até sua 

realização, tudo fundamentado no conhecimento científico, enquanto a ciência está 

mais voltada para as coisas naturais.  

 

Tais ambientes possibilitam a construção de um modelo e a observação de 
seu comportamento pela simulação de seu funcionamento, favorecendo 
uma aprendizagem construtivista e colaborativa, como também, o 
desenvolvimento do raciocínio lógico hipotético-dedutivo (Sampaio, 2009). 

 

Desta forma, os artefatos são os produtos finais do processo tecnológico, 

porém não se pode esquecer que o desenvolvimento tecnológico depende dos 

valores humanos, que por sua vez possui um aspecto organizacional e métodos 

peculiares. 
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3. FORMAÇÃO E PRÁTICAS DOCENTE 

 

   Neste capítulo apresentaremos como esta sendo feita a formação e práticas 

docentes no Ensino de Física no Brasil. 

  

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Para conhecer sobre a formação pedagógica para o ensino de Física no 

Brasil, observar-se dois importantes documentos: as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Física - DCCF e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, para o 

Ensino Médio. Esses documentos definem novas concepções para o ensino de 

Física no Brasil, nos níveis médio e superior. 

As diretrizes apontam que o físico, seja qual for sua área de atuação, deve 

ser um profissional investigativo e atuante, capaz de trabalhar com as diversas 

formas do saber, seja ela científica ou tecnológica novas ou tradicionais.  

Define um profissional completo diante de um perfil geral, estabelecendo 

perfis específicos, de modo que a formação em Física, na sociedade, possa oferecer 

alternativas aos egressos.  

Diante disso, indicam os perfis desejáveis para os formados em Física: 

Físico – pesquisador: ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica ou aplicada, 

em universidades e centros de pesquisa. Esse é com certeza, o campo de atuação 

mais bem definido e o que tradicionalmente tem representado o perfil profissional 

idealizado na maior parte dos cursos de graduação que conduzem ao Bacharelado 

em Física. 

Físico – educador: dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do 

saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino 

escolar formal, seja através de novas formas de educação científica, como vídeos, 

“software”, ou outros meios de comunicação. Não se ateria ao perfil da atual 

Licenciatura em Física, que está orientada para o ensino médio 

formal. 

Físico – tecnólogo: dedica-se dominantemente ao desenvolvimento de 

equipamentos e processos, por exemplo, nas áreas de dispositivos opto-eletrônicos, 

eletro-acústicos, magnéticos, ou de outros transdutores, telecomunicações, acústica, 
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termodinâmica de motores, metrologia, ciência dos materiais, microeletrônica e 

informática. Trabalha em geral de forma associada a engenheiros e outros 

profissionais, em microempresas, laboratórios especializados ou indústrias. Este 

perfil corresponderia ao esperado para o egresso de um Bacharelado em Física 

Aplicada. 

Físico – interdisciplinar: utiliza prioritariamente o instrumental (teórico e/ ou 

experimental) da Física em conexão com outras áreas do saber, como, por exemplo, 

Física Médica, Oceanografia Física, Meteorologia, Geofísica, Biofísica, Química, 

Física Ambiental, Comunicação, Economia, Administração e incontáveis outros 

campos. Em quaisquer dessas situações, o físico passa a atuar de forma conjunta e 

harmônica com especialistas de outras áreas, tais como químicos, médicos, 

matemáticos, biólogos, engenheiros e administradores (BRASIL, 2001, p. 3). 

O desenvolvimento deste trabalho surgiu pela necessidade do professor 

trabalhar nas pesquisas das tecnologias aplicadas no ensino o  seu uso como apoio 

à educação, principalmente no ensino de física.  

O momento de transição para o terceiro milênio, de crise paradigmática nas 

diversas áreas do conhecimento humano, requer mudanças de postura do professor, 

exigindo um repensar crítico sobre a educação do país. 

De acordo com VILLANI: 

 

As dificuldades em se ensinar Física podem ser atribuídas aos sucessivos 
filtros aplicados à Física desde os trabalhos dos pesquisadores (os que 
lidam diretamente com sua complexidade, precisão e riqueza de detalhes) 
passando pelos cursos de formação de professores e, finalmente, chegando 
às salas de aula do nível médio geram uma progressiva redução de 
conteúdo, acoplada ao afastamento daquilo que está sendo produzido pelos 
pesquisadores (VILLANI, 1984, p. 80-81). 

 

A Física ensinada na escola deve ser pensada como um elemento básico 

para a compreensão e para a satisfação cultural do cidadão de hoje.  

Diferentemente do que se vivia em um passado não muito remoto, a 

produção, os serviços e a vida social em geral são pautados pelo resultado da 

relação entre ciência e tecnologia.  

Estudantes participam desse cotidiano modificado pela ciência e pela 

tecnologia, usando as comodidades tecnológicas e se deparando com , conceitos e 

personagens da ciência veiculados pela mídia. A ficção científica estimula a 

imaginação dos adolescentes, instigando a busca pelo novo, pelo virtual . 
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O professor tem, com a  consciência de que é preciso dar significado ao que é 

ensinado nas aulas de Física sem pretextos propedêuticos, dando contexto e 

sentido já no momento do aprendizado, na própria escola média. 

Essa nova postura do professor , reflete na ação de sua prática,é evidenciada 

 no documento que direciona a formação de professores da educação básica, em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena.  

Conforme citam os PCNs: 

orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; 
assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 
incentivar atividades de enriquecimento cultural; 
desenvolver práticas investigativas; 
elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 
utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 
desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe (BRASIL, 
2002, p. 01). 

 

Assim, a organização dos conteúdos escolares são sinteticamente apontadas 

em termos dos tópicos disciplinares e dos objetivos formativos e serão, detalhadas 

em termos de habilidades a serem desenvolvidas em associação com cada tema, 

por série e bimestre letivo, ou seja, em termos do que se espera que os estudantes 

sejam capazes de fazer após cada um desses períodos.  

 

 

3.2 O PAPEL DO PROFESSOR INOVADOR E FACILITADOR DA APRENDIZAGEM 

 

Ao administrar sua prática, o professor se vê diante de vários fatores que 

requerem uma sucessão de pequenas decisões de diversas naturezas, sendo 

necessário gerir os que interferem na ação docente, tais como: estrutura intelectual 

das interações, evolução didática, dinâmica global do grupo, intervenções ou 

condutas individuais, interrupções externas, tempo, dentre outros (PERRENOUD, 

1997). 

A mudança no papel dos professores está relacionada com as mudanças 

paradigmáticas. Logo, estes não podem entrar no paradoxo de superar a sua prática 

conservadora, e ficarem com as mesmas atitudes e posturas diante seus alunos. 

Para Fiorentini (2010) é no diário de campo que o professor inovador narra os 

fatos acontecidos, o que significam para ele e os interpreta baseados em suas 

experiências. 



 

30

Bordenave e Pereira (1977; p. 68):  

 

Não há um método bom para todos. Como a dinâmica interna de cada aluno 
é diferente da dos demais, uns encontram desafio e satisfação onde outros  
acham aborrecimento e frustração. Por sua vez, cada professor é um ser  
humano com crenças e emoções diversas. Bordenave e Pereira (1977; p. 
68) 

 

O professor tem um grande leque de opções metodológicas, de possibilidades 

de organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema, para trabalhar 

com os alunos. Cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar 

as várias tecnologias e procedimentos metodológicos. Mas também é importante 

que amplie que aprenda a dominar as formas de comunicação interpessoal/grupal e 

as de comunicação audiovisual/telemática. 

Para BARBOSA LIMA e CARVALHO: 

 

Pensar, teorizar, elaborar, provar, experimentar, comprovar e discutir 
hipóteses, enfim, como uma forma que permita ao jovem estudante 
satisfazer sua curiosidade satisfatória e aguçadamente, e é de grande 
importância porque, ao mesmo tempo, lhe permite reconhecer-se como um 
agente ativo da construção de seus conhecimentos. (BARBOSA LIMA e 
CARVALHO, 2001, p.316). 

 

Com o professor facilitador de aprendizagem, o fazer pedagógico torna-se 

mais sensível e aprimorado, reforçando uma postura mais humana em seu 

desempenho em paralelo ao desempenho profissional, dotado de um conjunto de 

capacidades que incluem habilidades e competências, que o torne capaz de realizar 

um trabalho mais cooperativo, integrador atualizado e responsável, com mobilidade 

e interação, preparado para criar condições novas, transpirando afetividade e 

paciência pedagógica. 

O ato de experimentar no ensino de Física é de fundamental importância no 

processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina e tem sido enfatizado por muitos 

autores. 

 (ARAUJO e ABIB, 2003; ALVES e STACHAKA, 2005). 

 
(ARAUJO e ABIB, 2003; ALVES e STACHAKA, 2005). Mencionam que, 
dessa forma pode-se garantir a construção do conhecimento pelo próprio 
aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, 
evitando a aquisição do conhecimento científico como uma verdade 
estabelecida e inquestionável (JOÃO, 2009). 
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A criação de situações facilitadoras para o aprendizado pode ser 

caracterizada também pela possibilidade de gerar conflitos cognitivos através de 

utilização de métodos dialógicos de ensino que privilegiam a inclusão dos 

estudantes no processo de aprendizagem.  

A adoção desses procedimentos favorece aos estudantes o “desenvolvimento 

de sua capacidade de elaborar novos conhecimentos, conceitos e significados, o 

que pode ser entendido como uma reestruturação conceitual”. (ARAÚJO e ABIB, 

2003). 

 

 

3.3 PROPOSTA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE FÍSICA  

 

Para organizar os estudos consistentemente, a primeira, e usualmente difícil 

tarefa é a identificação dos conceitos básicos da matéria do ensino e do modo como 

estão estruturados.  

Na preparação do ensino-aprendizagem de Física existem quatro aspectos 

que são essenciais.  

• Orientações Curriculares; é necessário conhecer a fundo todas as unidades 

de ensino propostas para cada ano de escolaridade. Assim é possível fazer ligações 

entre conteúdo de ensino ou seqüência de matéria com maior liberdade. 

• Recursos educativos; partir do principio que o mínimo básico esta 

assegurado. No caso de certos recursos, a maioria das utilizações requer uma sala 

para trabalhar. Em alguns casos, deve se informar se esses recursos podem ser 

usados por uma turma em funcionamento ou por alunos individualmente. 

• Características dos alunos; conhecer as características dos alunos é 

essencial para o ensino-aprendizagem de Física. Quanto mais dimensões do aluno 

se conhecer mais fácil é para o professor mediar à aprendizagem e mobilizar os 

seus saberes. 

• Características da escola e meio envolvente; conhecer a escola é saber como 

são formadas as idéias e como são tomadas as decisões e de que modo a 

comunidade escolar age em conformidade. Conhecer essas características é 

fundamental para se escolher situações físicas e relevantes para os alunos. 

De acordo com Bizzo:  
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O conhecimento científico busca afirmações generalizáveis, que possam ser 
aplicadas a diferentes situações. Quando um físico descreve a trajetória de 
um móvel, ele pode tanto ser um tatuzinho de jardim como uma sonda 
interplanetária. Bizzo (2001; p. 25). 

 

Desenvolver competências, contextualizar de forma eficiente conhecimentos 

teóricos, metodológicos, mobilizando recursos para abordar e resolver situações 

complexas foram alguns desafios presentes nesse caminhar.  

Diante dessa situação, foi crescente o inconformismo mediante o ensino 

repetitivo, e conteudista ministrado nos cursos de Física e também a vontade de 

colaborar com um ensino de Física voltado a desenvolver competências diante de 

um novo contexto social. 

Segundo NETO e COSTA: 

 

O contexto favorável dos anos 30 do século passado veio ajudar alguns 
educadores adeptos da Escola Nova, influenciando na melhoria das 
técnicas do ensino de Física no Brasil. A existência de laboratórios era mais 
comum em Faculdades, porém em escolas secundárias eram raros e pouco 
equipados. Nestes gabinetes, como eram conhecidos os laboratórios na 
época, não se realizava pesquisas, mas sim o que chamavam de “aulas 
práticas” o que também não era para todos. (NETO; COSTA, 2011, p. 751). 

 

A década de 1930 foi um importante marco para a Física no Brasil, sendo que 

a fundação da USP deu origem à primeira geração de físicos formados no Brasil. 

Anteriormente, os professores de Física eram formados pela Universidade de 

Coimbra em Lisboa em áreas de ciências médicas, jurídicas ou tecnológicas, e nem 

sempre detinham formação específica (RIGONI, 2004). 

Segundo Azevedo (1994), esse foi um período que marcou o processo de 

evolução das pesquisas Físicas no Brasil. Esse autor enfatiza a importância da 

criação do Conselho Nacional de Pesquisas, em 1951, que veio incrementar 

consideravelmente o número de trabalhos originais publicados nos periódicos 

científicos nacionais e estrangeiros, e o apoio às iniciativas de pesquisa no domínio 

da Física nuclear e à formação ou aperfeiçoamento de físicos que almejavam 

formação no campo da energia atômica. 
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4 MÉTODOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS APLICADOS AO ENSINO DA 

FÍSICA  

    Neste capítulo apresentaremos  os métodos de inovações tecnológicas aplicados 

ao ensino da física. 

 

 

4.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

     Os Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) afirma que no Ensino Médio  a 

Física deve ser voltada para a formação de alunos para a sociedade que tenham 

instrumentos para entender os aspectos do cotidiano mesmo que, ao final de sua 

vida escolar, não tenham mais contato com os conhecimentos aprendidos.  

Para KINCHELOE (1997, p.200), 14  

 

A educação do professor orientada para a pesquisa enfatiza o cultivo de 
habilidades de investigação sobre ensinar e os contextos multidimensionais 
que o preocupam. As habilidades técnicas de ensino não são consideradas 
importantes desta perspectiva, mas meios para fins mais amplos. Os 
defensores da educação do professor orientada para a pesquisa, assim, 
valorizam questões de propósitos. A pesquisa crítica deve ser vista como 
uma característica necessária na tentativa de atingir tais objetivos. (...) a 
formação do professor torna-se uma tentativa de produzir profissionais com 
habilidades de ensino para ensinar, com habilidades de pesquisa para 
analisar o que eles estão fazendo com os alunos, com as escolas e com a 
sociedade. 

 
Se as crianças constroem espontaneamente conceitos sobre o mundo, e 

esses conceitos podem, muitas, chegar naturalmente a um estágio pré-científico 

com alguma coerência interna, fica claro a necessidade de repensar o ensino da 

Física desde as séries iniciais, para que possa favorecer aos questionamentos que 

proporcionem situações problemáticas interessantes e possibilitem a construção de 

conhecimentos adequados.  

Fica claro, que nessa necessidade de repensar o ensino da Física está 

incluída a formação dos professores de Ciências para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental e a escolha de conteúdos direcionados à disciplina. 

Segundo MOREIRA, 2009; 
 

O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa, 
um processo através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira 
substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da 
estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage 
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com uma estrutura de conhecimento especifica, a qual Ausubel chama de 
“conceito subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura 
cognitiva de quem aprende. (MOREIRA, 2009, p. 8). 

 

A aprendizagem mecânica é o oposto da significativa. Sendo a característica 

principal a pouca interação entre os conceitos novos e os da estrutura cognitiva do 

aprendiz. Sendo assim, a aprendizagem mecânica não ocorre no vazio, existem 

algumas relações, mas não como as interações existentes na aprendizagem 

significativa. 

A aprendizagem significativa é dividida em duas etapas. A primeira é a 

aprendizagem representacional que consiste em dar significado a alguma palavra, 

por exemplo, para uma criança a palavra gato ganha significado do animal que ela 

tem em sua casa. Ou seja, animal e símbolo se tornam a mesma coisa.  

A segunda etapa é a aprendizagem de conceitos que para Moreira:  

 

[...] é, de certa forma, uma aprendizagem representacional, pois conceitos 
são, também, representados por símbolos particulares, porém, são 
genéricos ou categóricos já que representam abstrações dos atributos 
criteriais (essenciais) dos referentes, i.e., representam regularidades em 
eventos ou objetos. Ausubel (1978, p. 89) define conceitos como "objetos, 
eventos, situações ou propriedades que possuem atributos criteriais comuns 
e são designados, em uma dada cultura, por algum signo ou símbolo 
aceito". (MOREIRA, 2009, p. 16)  

 

O atual currículo de Física impõe a visão de mundo positivista européia do 

final do século XIX e descreve o mundo com modelos matemático quase impossível 

de ser assimilado por alunos da educação infantil importante, mas, vale ressaltar 

que a imposição de um modelo cultural na escola tem efeito decisivo na 

possibilidade do saber ensinado vir a ser efetivamente aprendido.  

 

 

4.2. ENSINO E APRENDIZAGEM DE FÍSICA 

 

Nesse mundo excluso do pensamento moderno, o Brasil, por força do Reino e 

da extensão de sua cultura, manteve o espírito da Idade Média.  

De acordo com o estudado, todo o período educacional brasileiro 

compreendido entre a implantação da primeira escola (jesuítica) na Bahia em 1549, 

e a chegada da família real portuguesa em 1808, é marcado pelo domínio quase 

absoluto do ensino de humanidades, salvo raras exceções singulares ou tentativas 
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de introdução do ensino de ciências naturais, como ocorrera no Seminário de 

Olinda, que privilegiou o ensino de Filosofia Natural, incentivando os alunos a 

observações, experimentos e estudos acerca da natureza (AZEVEDO, 1994). 

Esse contexto traz uma preocupação para as escolas com a formação dos 

professores para que possam estar preparados, conceitualmente e  

metodologicamente e atitudinalmente para, além de conhecerem o conteúdo que 

irão ensinar serem capazes de preparar e dirigir atividades significativas sobre Física 

para seus alunos. 

Com relação à Física em sala de aula, os PCN+ (BRASIL, 2002b) dizem que: 

 
A escola não pode ficar alheia ao universo informatizado se quiser, de fato, 
integrar o estudante ao mundo que o circunda, permitindo que ele seja um 
indivíduo autônomo, dotado de competências flexíveis e apto a enfrentar as 
rápidas mudanças que a tecnologia vem impondo à contemporaneidade 
(BRASIL, 2002b, p. 229-230). 

 
Nesse sentido, é considerado como incabível um ensino que reduza a Física 

a um amontoado de fórmulas para a compreensão da realidade vivida pelo aluno.  

Portanto, para um físico, olhar para uma equação, imediatamente há uma 

intermediação entre ela e o que ela pretende representar. Mesmo que seja complexa 

a diferenciação entre essas concepções científicas sobre o real e a própria 

realidade, é preciso que se criem condições para fomentar tais debates em sala de 

aula. 

Bezerra et al (2009, p.2), ao analisarem a evolução do ensino de Física, 

alertam que:  

 

Os dias atuais exigem a formação de cidadãos críticos, capazes de 
questionar a realidade, de resolver problemas, utilizando para isso o 
pensamento lógico, a criatividade, à intuição, a capacidade de análise 
crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Bezerra 
2009. 

 

Por isso é importante pensar sobre o ensino de Física desde as séries iniciais 

na intenção de possibilitar respostas às perguntas que oferecem situações 

problemáticas importantes buscando os possíveis conceitos dentro do próprio 

mundo físico da criança, onde ela vive e brinca que possam ser trabalhados 

efetivamente e que proporcione a construção de conhecimentos adequados. 

Nesse sentido, acredita-se ser um total desperdício privar os aluno de discutir 

e perceber as diferenças entre a construção e a Realidade.   
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LABURÚ E SILVA diz que o ato de ensinar é decorrência  

 
De fato se constata, para a grande maioria dos professores, que suas ações 
pedagógicas e as suas relações com o conhecimento da disciplina por eles 
ministradas, são, fundamentalmente, baseadas em decisões e ações 
irrefletidas, imaturas, quando não preconcebidas intuitivamente. (LABURÚ E 
SILVA, 2000, p.2) 

 

Desde o surgimento da humanidade o homem teve a necessidade de 

desenvolver tecnologias que melhorasse a sua sobrevivência, uma das primeiras 

invenções foi à descoberta do fogo e os machados artesanais para facilitar a vida do 

ser humano.  

Observa-se na Física um grande potencial de aplicação no cotidiano do aluno. 

Desde que questionado que tipo de ênfase tem sido dado ao conteúdo como 

cálculo, conceito ou aplicabilidade e também como este conteúdo tem sido 

apresentado ao aluno.  

Ao planejar estratégias didáticas para o ensino de ciências é interessante 

observar que os estudantes possuem conhecimentos prévios que foram adquiridos 

ao longo do tempo e que nem sempre estão de acordo com os conceitos científicos.  

 

 

4.3 A RELAÇÃO DA FÍSICA COM A MATEMÁTICA. 

 

Sabe-se que os alunos consideram a disciplina de Física difícil e, até 

confundem-na com a disciplina de Matemática, isso por que desde cedo aprende-se 

que as leis da Física são mostradas através de fórmulas matemáticas, ao invés de 

se aprender que as teorias matemáticas são usadas apenas para quantificar 

algumas variáveis físicas. 

Nesse contexto, encontra-se em Silva (2007) a descrição de um estudo que 

mostra o grande desinteresse dos alunos pela disciplina de Física e que a 

deficiência de aprendizagem nessa disciplina está relacionada com a deficiência de 

aprendizagem dos conceitos vistos nas disciplinas de Matemática e de Língua 

Portuguesa. 

De acordo com PIETROCOLA, 2002; 

 
A linguagem Matemática é muitas vezes considerada responsável pelo 
baixo desempenho dos alunos, é comum professores no ensino médio 
alegarem que seus alunos não entendem Física devido à deficiência de 
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seus conhecimentos matemáticos. Para alguns educadores, uma boa base 
Matemática garante um sucesso na aprendizagem de Física. 
(PIETROCOLA, 2002).   

 
Um dos meios usados é buscar a abrangência ao conhecimento físico, sendo 

assim, construir um panorama de diferentes fenômenos e processos considerados 

importantes para a formação da cidadania, respeitando as diferenças culturais e 

regionais do entorno de cada escola.  

O PCN de Física apresenta propostas para contornar as situações-problema 

existentes, procurando dar ao professor condições de melhorar sua prática 

pedagógica.  

Na Física Moderna, os modelos familiares da matemática deixam de ser 

operantes, pois não se têm como construir representações a partir deles.  

Para um físico isto não é um problema visto que a matemática utilizada na 

descrição destes modelos teóricos é suficiente para que ele faça uma representação 

daquela realidade.  

Segundo Pietrocola, no âmbito das teorias modernas: 

 
[...], a Matemática impera solitária, amparando nosso pensamento para 
atingir o entendimento do mundo. Sem ela, seríamos como cegos tateando 
num mundo repleto de cores. (PIETROCOLA, 2002, p.110). 

 

 

Nesse sentido, é que todas as pessoas envolvidas no processo de ensino de 

Física busquem, por meio destas inovações, meios para um ensino de melhor 

qualidade, contribuindo para a formação dos futuros cidadãos , capazes de refletir 

sobre sua realidade, e de agir para modificá-la, se necessário, não meros 

reprodutores de uma realidade pré-definida. 

 A noção de que é preciso dominar a matemática inicialmente para poder 

estudar fenômenos da Física é amplamente divulgada e aplicada em todos os níveis 

de ensino. Muitos professores de Física acreditam que o insucesso de seus alunos é 

a falta de conhecimento matemático, enquanto que diversos professores de 

Matemática tendem a menosprezar a importância de fenômenos físicos para a 

criação de objetos matemáticos. 

Segundo as palavras do matemático filósofo Bertrand Russel: 

 

A história da ciência prova sobejamente que um corpo de proposições 
abstratas – mesmo que, como as seções cônicas, fique dois mil anos sem 
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afetar a vida cotidiana – pode, a qualquer momento, ser usado para causar 
uma revolução nos pensamentos e ocupações habituais de todo cidadão. 
Só a matemática tornou possível o uso do vapor e da eletricidade [...] A 
experiência não oferece qualquer meio de resolver que partes da 
matemática serão úteis. A utilidade, portanto, só pode ser um consolo em 
momentos de desânimo e não um guia a orientar nossos estudos (RUSSEL, 
1977 , p. 80-81, grifo nosso). 

 

Pode-se dizer que quando se observa sobre as teorias da Física Moderna e 

Contemporânea, parece que não há sentido em se falar do papel da Matemática na 

Física, tal a relação de impregnação entre elas. 

O matemático e filósofo francês Henri Poincaré disserta brilhantemente sobre 

as relações entre a análise pura e a física matemática em uma de suas obras mais 

consagradas (POINCARÉ, 1995).  

Colocando-se como um analista puro, Poincaré destaca que a Matemática 

possui claramente dois objetivos: o estético e o físico. Em se tratando do objetivo 

estético, o autor acredita que a Matemática se assemelha às artes, como a pintura e 

a música, e que seus adeptos admiram a delicada harmonia dos números e das 

formas, assim como um pintor admira uma obra e um músico uma melodia. Dessa 

forma, Poincaré enfatiza que a matemática merece ser cultivada por si mesma, e 

que as teorias que não têm aplicação na física devem sê-lo, tanto como as outras 

(POINCARÉ, 1995, p. 90). 

 
O matemático não deve ser para o físico um simples fornecedor de 
fórmulas; é preciso que haja entre eles uma colaboração mais íntima. A 
física matemática e a análise pura não são apenas potências limítrofes, que 
mantêm relações de boa vizinhança; penetram-se mutuamente, e seu 
espírito é o mesmo (POINCARÉ, 1995, p. 90, grifo nosso). 

 
Percebe-se que o trabalho do professor de física e de matemática é complexo 

e envolve vários fatores para o bom andamento das aulas. Os professores lidam 

diariamente com alunos que buscam novos desafios, sendo necessário que estes 

educadores adquiram novas competências para ensinar. 

Utilizando o próprio conceito de analogia, Pinheiro, Pinho - Alves e Pietrocola 

(2001) propõem a noção de Matemática como estrutura (ou estruturante) do 

conhecimento físico. Segundo os autores ela é o “esqueleto” que sustenta o “corpo” 

da Física. Para eles:  

 

a Matemática fornece um conjunto de estruturas dedutivas, por meio das 
quais se expressam as leis empíricas ou os princípios teóricos da Física [...] 
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ela é uma forma de linguagem e ferramenta, por meio da qual são 
estruturadas as relações entre os elementos constituintes de uma teoria 
(Pinheiro, Pinho-Alves e Pietrocola, 2001, p.40). 

 

Portanto, Isso se deve a possibilidade que a interação oferece na construção 

de significados sobre os temas abordados com base na consideração, pelo 

professor, dos conhecimentos dos alunos antes, durante e depois do processo; 

sendo assim, precisa-se permitir que os alunos percebam o seu processo de 

aprendizagem, para que possam dialogar com os seus pares e o professor, 

expressar os seus pontos de vista, dificuldades e conquistas. 

PIETRICOLA ressalta que: 

 

Se a matemática é a linguagem que permite ao cientista estruturar seu 
pensamento para apreender o mundo, o ensino de ciências deve propiciar 
meios para que os estudantes adquiram esta habilidade. [...] não se trata 
apenas de saber Matemática para poder operar as teorias físicas que 
representam a realidade, mas saber apreender teoricamente o real através 
de uma estruturação matemática (PIETROCOLA, 2002, p.110-111). 

 
Portanto, uma aprendizagem ativa, contextualizada e interdisciplinar com 

situações motivadoras, seriam alguns objetivos das atividades investigativas do 

ensino de ciências. 

Essa nova perspectiva, relacionada com as aulas de ciências, possibilitou 

uma pesquisa crescente a respeito dos papéis e objetivos do laboratório na 

educação, identificando um conjunto de expectativas sobre o papel fundamental 

dessas atividades e justificando sua utilização dentro do ensino. 

Para POINCARÉ; 

 
o objetivo da física matemática não é só de facilitar ao físico o cálculo 
numérico de certas constantes, ou a integração de certas equações 
diferenciais. Mas ele é, sobretudo, o de facultar ao físico o conhecimento da 
harmonia oculta das coisas, fazendo com que as veja sob uma nova 
perspectiva (POINCARÉ, 1995, p. 94). 

 
Percebe-se que, quando as práticas pedagógicas são influenciadas pelas 

diferentes concepções de aprendizagem é preciso um melhor entendimento dessas 

concepções para se conseguir desenvolver atividades práticas mais eficazes; sendo 

assim, com essa corrente de pensamento, o professor deve atuar o como um 

facilitador para despertar e trazer para o consciente aquilo que o aluno já sabe e que 

foi definido em suas estruturas cognitivas no nascimento. 
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As características comuns à Biologia, à Física, à Química e à Matemática 
recomendam uma articulação didática e pedagógica interna à sua área na 
condução do aprendizado, em salas de aula ou em outras atividades dos 
alunos. [...] Uma organização e estruturação conjuntas dos temas e tópicos 
a serem enfatizados em cada etapa também facilitarão ações integradas 
entre elas, orientadas pelo projeto pedagógico da escola (BRASIL, 2002, 
p.23). 

 
Entende-se que é difícil identificar qual a prática pedagógica dominante entre 

as que foram estudadas até esse momento; porque, apesar de opostas, elas têm um 

ponto em comum que leva a efeitos pedagógicos semelhantes. Por isso, o aluno 

pode ser levado a fazer observações sobre os fenômenos estudados de maneira 

participativa, interativa e dialógica em relação aos demais alunos e ao professor.  

Caracterizando, como, uma visão interacionista ainda que de cunho biológico 

na medida em que sua teoria baseia-se na existência de alguns elementos inatos, 

mas que só passam a formar estruturas novas quando resultantes da relação e 

interação entre, professor e aluno. 

 

  

4.4 UTILIZANDO A MODELAGEM COMPUTACIONAL DINÂMICA COMO 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL REGULAR NO ENSINO DE FÍSICA 

 

Enquanto as propostas de inovação na educação exigem uma postura ativa 

do aluno, as tradicionais aulas expositivas aceitam um aluno passivo. Novas 

metodologias devem integrar aspectos passivos e ativos da educação, tendo em 

vista que os alunos não estão preparados para a autonomia exigida na educação 

totalmente ativa. 

Portanto, experimentos Físicos e aulas expositivas não podem perder sua 

relevância nessa busca pela inovação e atualização dos processos de ensino 

aprendizagem. 

O uso da tecnologia não pode ser tomado como uma ùnica solução . A 

tecnologia apresenta prós, mas também contras; por exemplo, a falta de energia ou 

a falta do sinal de internet pode prejudicar uma aula e o andamento do conteúdo, 

sem falar em problemas em hardwares e softwares.  

O desenvolvimento de Habilidades e Competências não é trivial. 

Perrenoud,Thurler e Macedo definiu competências da seguinte forma: 
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Define-se uma competência como a aptidão para enfrentar uma família de 
situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e 
criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro 
competências, informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de 
avaliação e de raciocínio. (PERRENOUD, THURLER, MACEDO, 2002, p. 
19) 

 

Os ambientes de modelagem qualitativos se caracterizam pela abordagem 

sem a utilização da matemática e baseados em uma especificação descritiva das 

variáveis e suas relações utilizando conceitos e probabilidades. 

A metodologia empregada pelo professor ao usar as tecnologias em sala de 

aula pode remeter como um simples aplicativo, pode ser usado para ajudar a 

construir o conhecimento. Isso mostra que a matemática é uma ferramenta poderosa 

na descrição e construção de modelos físicos. 

 Percebe-se que ao Introduzir o uso do software Modellus para se fazer 

animações/modelagens de experiências de física, pode ser compreendido, através 

de uma brincadeira com um carrinho de plástico, que por meio de medidas físicas, 

no caso da distância linear, podemos fazer uma descrição matemática do 

movimento de um objeto, conforme figuras 01 e 02 e 03. 

 

4.4.1  Utilizando o Software Modellus 

 

 

 

 

 

 

Figura.01: ambiente modellus 

 

Fonte: website: www.profsidney.com.br 
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           Nessa aula, descobre-se que a força de atrito é, de acordo com o diagrama 

de forças,  a força resultante do sistema de forças aplicadas no carro, figura 02 

 

Figura.02: diagramas de forças 

 

Fonte: website: www.profsidney.com.br 

 

Nesse sentido o, Modellus é um software destinado ao ensino-aprendizagem 

da Física e áreas afins. Ele pode ser utilizado pelo professor para apresentar e 

ilustrar um determinado assunto e também pelo aluno como recurso para explorar 

um modelo matemático de um dado fenômeno físico, modificando parâmetros, 

condições iniciais e outros aspectos, figura 03. 

 

Figura.03: MRU bidimencional 

 

Fonte: website: www.profsidney.com.br 

 
 

      A finalidade é apresentar que o computador pode ser muito útil na modelagem de 

fenômenos físicos, mas que o computador não faz o modelo sozinho.  
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Para que o um ambiente de modelagem seja aproveitado como proposta de 

inovação curricular é preciso  levar em consideração a forma adequada de utilizá-los 

e a avaliação dos resultados da aprendizagem, pois ao usar um ambiente de 

modelagem como parte do processo de aprendizagem deve estar associado a 

estratégias de avaliação, que não só estimule a aprendizagem (avaliação formativa) 

como também avalie o ganho na aprendizagem (avaliação somativa). 

Segundo Borkulo (2009): 
 

os ambientes de modelagem computacional oferecem uma forma alternativa 
de ensino na qual os alunos constroem e simulam o funcionamento de 
modelos relativos a um determinado domínio de conhecimento com base 
nos conceitos centrais e princípios relacionados ao mesmo. Assim, em vez 
de solucionar problemas sobre um domínio de forma mais ou menos 
algorítmica, a atenção dos estudantes é deslocada para a análise dos 
conceitos do domínio estudado para construir um modelo que os represente 
dentro de uma situação proposta, favorecendo o raciocínio e a obtenção de 
concepções científicas. Borkulo 2009. 

 
A Modelagem Dinâmica é voltado para o uso didático em escolas secundárias 

e faculdades, aplica-se a modelagem para uma variedade de disciplinas como a 

biologia, psicologia, física, ecologia, ciências, saúde, economia e matemática. 

Através da implementação dessas novas tecnologias na educação, os 

estudantes devem, querer buscar conhecimentos para si, e resolver problemas 

diversos e aprender independentemente. 

4.5 ENSINO DE FÍSICA COM COMPUTADORES 
 

De acordo com o estudado, com o uso de softwares profissionais na década 

de 90 estabeleceu-se uma nova tendência no ensino de Física no nível médio 

(ARAUJO, 2004). Dentre estes recursos podem-se citar os pacotes matemáticos: 

MathCad, Symbolato, os softwares de simulação em eletrônica como Eletronics 

Workbench, Proteus e alguns programas para Astronomia, Dance of the Planets, 

Sky, permitindo a elaboração de materiais didáticos para os professores.  

Assim, segundo Valente (1998 apud FREIRAS, 2007, p. 29), o computador 

não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o 

aluno desenvolve algo, e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar 

executando uma tarefa por intermédio do computador.  

Dentre estes recursos podem-se citar os pacotes matemáticos: O software 

Mathcad é um ambiente de trabalho baseado em Álgebra Computacional, dirigido a 

profissionais técnicos, educadores e estudantes. O Mathcad permite à avaliação 
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numérica e simbólica de expressões matemáticas, a construção de gráficos, a 

construção de algoritmos, a avaliação de integrais e derivadas de funções, a 

resolução de sistemas lineares. 

A Barra de Ferramentas Matemáticas: 

 Operações Básicas 
 

 Comparação Lógica 
 

Construções de Gráficos 
 

Vetores e Matrizes 
 

Avaliação 
 

Cálculo 
 

Programação 
 

Palavras-chave Simbólicas 
 

Símbolos Gregos 
 

Fonte:www.ufrgs.br/eng04030/Apostila_MathCad6.pdf 
 

O aluno pode também efetuar alguns cálculos com vetores e matrizes, após 

estarem devidamente definidos, da maneira usual. Observe que existem regras para 

que as operações entre estas estruturas matemáticas estejam definidas. 

 O Mathcad trás uma vantagem por exemplo as variáveis podem ser 

indexadas, o que facilitará a criação de gráficos, e pode ser usada para posicionar 

uma nova equação, uma definição de gráfico ou uma região de texto.  

Como qualquer outro aplicativo, o Mathcad segue os mesmos padrões para 

gerenciamento de janelas, como maximizar, minimizar, redimensionar, mover as 

janelas através dos procedimentos padrões do Windows e também pode rolar 

através de um documento usando as barras de rolagem. 

O Mathcad permite inserir o conteúdo de um documento MAThcad 

diretamente dentro de outro.. O Mathcad verifica se as equações estão 
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consistentemente dimensionadas, fazendo as conversões necessárias. Ou seja se 

houver erro de unidades como  conversão incorreta; unidades erradas ou 

incompatíveis  o Mathcad acusará. Percebe-se que o computador concebe 

possibilidades de descobertas e aprendizagens. E uma dessas possibilidades é o 

software de modelar também chamado de simulação, a modelagem testa hipóteses 

sobre fenômenos da Natureza. “Os simuladores são meios ambientes de 

aprendizagem exploratória que apresentam a simulação de algum fenômeno real 

que os alunos podem manipular explorar e experimentar.” (JONASSEN, 1996, p.78). 

 

4.5.1. O Software Proteus 

 

Criar é a palavra chave que rege a vida de todo fazedor. Mas, nem sempre é 

possível desenvolver todas as idéias que se tem vontade, pois muitas vezes falta  

material e equipamento para fazer protótipos e testes. Por outro lado, existem 

ferramentas projetadas justamente para suprir esta carência.  

Proteus é um software criado para montar circuitos eletrônicos. O sistema 

mostra as ferramentas de laboratórios real de eletrônica, como voltímetro, 

amperímetro, osciloscópio, gerador de sinal e muito mais. Ele tem a capacidade de 

simular projetos com Arduino de forma muito simples, figuras 04 e 05.  

 

Figura.04: Interface do Proteus 

 

Fonte: www.cerne-tec.com.br 
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Figura.05: Conhecendo o Proteus 

 

Fonte: www.cerne-tec.com.br 
 

1 – Neste item encontra-se os itens do programa em plataforma Windows 
como Salvar Arquivos, Imprimir, Zoom, Editar, Procurar além do Help do Proteus. 

2– Aqui também encontra as ferramentas que serão utilizadas no Proteus 
como ligar os mesmos. 

3 – Neste campo poderá desenhar vários esquemas assim como simular os 
mesmos. 

 

4.5.2.Simulando o Arduino no Proteus 

 

Figura.06:  simulação do Arduino no Proteus 

 

Fonte:www.cerne-tec.com.br  

Arduino no Proteus (figura 06) é importante saber que existem dois métodos 

para fazer a simulação. O primeiro é procurar o nome do micro-controlador do 
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Arduino dentro da biblioteca de componentes do próprio software. A segunda  é 

simplesmente fazer o download da biblioteca na web.  

Entendendo a diferença entre as duas formas, fica fácil executá-las, pois o 

que traz a desigualdade nas duas é,que na primeira terá apenas o micro-controlador 

no circuito ,é necessário adicionar componentes como oscilador de cristal e 

capacitores para o funcionamento do projeto, já na segunda forma, a biblioteca traz 

a placa Arduino pronta, não precisa de componentes extras. 

Usando softwares nos computadores, o professor tem a liberdade de ministrar 

suas aulas com a maior participação dos alunos, propondo debates das principais 

idéias relacionadas, abrindo a possibilidade de construir o conhecimento a partir de 

uma rede de idéias relacionadas. 

Brito diz que: 

ampliando o conceito de tecnologias estaremos ampliando o conceito de 
inclusão digital, numa perspectiva de participação ativa, da produção de 
cultura e conhecimento, o que implica vontade, ação e política, um amplo 
programa de formação continuada dos professores, visto serem estes os 
agentes promotores de processos educativos capazes de dar à população a 
oportunidade de participação na dinâmica contemporânea como sujeitos 
críticos, criativos, éticos, autônomos e com poder de decisão e produção. 
(BRITO, 2006, p.16). 

 
Portanto, os educadores não devem desconsiderar que a tecnologia é 

inerente aos alunos, assim o computador deve ser encarado como uma nova forma 

de representar o conhecimento provocando um redimensionamento dos conceitos já 

conhecidos e possibilitando a compreensão de novas idéias e valores. 

Esse conhecimento, segundo, o Construtivismo deve ser encarado pelo 

professor como uma nova forma de interpretar os objetos físicos e sociais, 

provocando um conflito na mente do alunado, o que ocasionará a assimilação de 

novos conceitos no lugar dos estabelecidos por sua experiência cotidiana.  

Portanto, trata-se de encarar a evolução e aprimoramento deste novo 

assunto, o que trará a acomodação desse conhecimento na mente do ser, que é a 

aprendizagem. 

“O sujeito passa a exercer um papel ativo, dialogando, interagindo, 

elaborando hipóteses e criando soluções para problemas, desenvolvendo, assim, 

certas capacidades como questionar, refletir e argumentar.” (RODRIGUES, 2009, 

p.578). Assim, por meio dessas situações que provoquem desequilíbrios, o professor 
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desperta a ação do educando sobre o meio, mediando-as para que aja 

aprendizagem. 

 

 

4.5.3 O Eletronics Workbench 

  

O EWB é um simulador eletrônico, que permite construir e simular circuitos 

eletrônicos dentro da área analógica e digital, sendo de muita utilidade para os 

estudantes de eletrônica.  

Possui uma interface de fácil compreensão, substituindo com muitas 

vantagens as experiências em laboratórios convencionais, pois, não existe o risco de 

danificar equipamentos destinados aos ensaios e medidas de circuitos .  

Sua biblioteca permite simular experiências em condições ideais e reais, pois 

os valores e parâmetros podem ser modificados conforme as necessidades do 

projeto.  

O software "Electronics Workbench", produzido pela empresa 

canadense Interactive Image Technologies, foi criado em 1995 e tornou-se uma das 

ferramentas de software mais populares entre estudantes, hobbistasos projetistas de 

circuitos eletrônicos.  

Conhecido como EWB, o software tem como principal objetivo servir como 

ferramenta didática de apoio para ensino de eletricidade básica e eletrônica, 

trazendo para um ambiente de simulação a representação adotada em projetos 

didáticos  pode ser usado por professores e estudantes. 

Com algumas mudanças na companhia, a nova Electronics Workbench se 

inovou, pois o software EWB, até então conhecido apenas para o segmento 

acadêmico de ensino, também evoluiu para versões acadêmicas mais complexas e 

para versões profissionais, surgindo assim as ferramentas Multisim, para projeto e 

simulação de circuitos, e UltiBOARD, para projeto e elaboração de placas de 

circuitos impressos. 

A figura 07 apresenta o aspecto da interface para a execução de qualquer tipo 

de projeto e  simulação usando o softwareEWB. 
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Figura.07:  área de trabalho do  EWB 

 

Fonte: www.li.facens.br/eletronica 

 

        Permite medir simultaneamente dois pontos distintos de um circuito qualquer e 

comparar as diferenças de fase e amplitude entre os mesmos. Possui ainda ajustes 

da base de tempo horizontal e calibração vertical, permitindo também o ajuste de 

deslocamento dos eixos X e Y (X POS e Y POS), figura 09 

Figura.08:  oscilloscope de dois canais 

 

Fonte: www.li.facens.br/eletronica 

 

Atualmente a informática está exercendo esse papel de inovação na escola. A 

escola que não possui um laboratório de informática e uma conexão com a rede 
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mundial, está perdendo alunos e parando no tempo. Ao se propor um ensino 

interativo via “www”, talvez se consiga fazer com que o aluno , tome contato mais 

freqüente com o conteúdo da disciplina e também no seu ritmo de aprendizagem 

combatendo a evasão escolar. 

Segundo Moran, 1995; 

 

Todas essas tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas 
modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode 
ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O 
professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por 
querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante. 
(MORAN, 1995, p.25). 
 

As Novas Tecnologias ampliaram as possibilidades de materiais didáticos, 

beneficiando, todas as áreas do estudo, mas, principalmente, a disciplina de Física. 

Os seus diversos modos de utilização como a aquisição de dados, simulação, 

acesso à internet, construção de experimentos e visualização de vídeos possibilitam 

diversificar as estratégias no ensino. 

A internet, a televisão e o vídeo podem ser usados como recursos didáticos, 

fazendo com que o aluno  se interesse pelo novo conteúdo ou para que tenha outras 

perspectivas de um já abordado. Para Silva, 2011: 

  

O ensino de física é uma das áreas de estudo que mais pode se beneficiar 
com o uso destas novas tecnologias computacionais, pois a física ao 
abordar temas tão amplos do nosso cotidiano e que por vezes tenta explicar 
situações que não podem ser demonstradas facilmente, leva os alunos a 
terem a sensação de que são incapazes de aprendê-la. (SILVA, 2011, p.1). 

 
A tecnologia, no ensino de Física, cria uma vasta possibilidade de 

ferramentas didáticas, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. Essa 

premissa é alcançada quando o educador se baseia em uma teoria que oriente seu 

posicionamento frente à ação de ensinar. 

No caso da Física, pode se empregar as Novas Tecnologias como aparato na 

construção de experimentos num software de simulação, modificando as variáveis 

do problema físico, criando reflexões. E tabém pode utilizar algum equipamento 

tecnológico na realização de atividades que dê como expor algum conteúdo e 

visualização de vídeos. 

No ensino de Física, particularmente, faz-se necessária essa reflexão a forma 

como a disciplina é trabalhada, levando em conta, que o professor deve ser um 
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mediador. Sabe-se, porém, que essa disciplina é essencialmente uma atividade 

humana, por isso, é um produto do grupo social, cujo valor utilitário é também 

cultural. 

Na sequência será apresentado alguns softwares e simuladores de Física e 

algumas de suas funções. Cada um deles tem por objetivo auxiliar o professor a 

tornar compreensível o conceito abordado, sendo que alguns deles possibilitam 

entender como se dá a estruturação do conceito, agindo como uma forma de 

demonstração. 

Listagem dos softwares e simuladores computacionais para o ensino de 

física, conforme tabela 01. 

 

Tabela 01: Listagem dos softwares 

Assunto Títulos Comentários 

Óptica 
Geométrica 

Campo Visual 

 

Um problema clássico: 
descobrir o campo visual de um 
observador em frente a um 
espelho plano. 
Dessa forma, discuti-se questões 
como campo visual, a relação 
entre as distâncias objeto-espelho, 
espelho-imagem e objetoimagem. 
Todas as questões relativas à 
formação de imagens em espelhos 
planos podem ser trabalhadas com 
este simulador. 
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Óptica 
Geométrica 

Reflexão em Espelho Plano 

 

Um experimento virtual 
interativo: medir o ângulo de 
reflexão de um raio luminoso 
por um espelho plano. 
É possível alterar o ângulo de 
incidência e observar 
comportamento do raio refletido, 
inclusive com a rotação do 
espelho. O transferidor permite 
observar a relação entre o ângulo 
de incidência e o ângulo de 
reflexão. 

Óptica 

Geométrica 

Imagem em Espelho Esférico 

Côncavo 

 

Um experimento virtual: 
localizar a imagem de um objeto 
por um espelho côncavo. 
A maioria dos livros didáticos 
enfatiza a formação de imagens 
em espelhos esféricos côncavos 
nas situações onde as condições 
de Gauss são atendidas. Este 
aplicativo discute as condições 
gerais de formação de imagens 
(nítidas ou não) a partir das leis de 
reflexão dos raios de luz, sobre 
uma superfície esférica espelhada. 
Pode-se observar em que 
condições a imagem formada é 
nítida e discutir as condições nas 
quais as imagens não são nítidas, 
além dos casos de imagens reais 
ou virtuais, direitas ou invertidas, 
maiores, iguais ou menores. 

Óptica 

Geométrica 

Lei de Snell Um experimento virtual 
interativo: medir ângulo de 
refração. 
Neste aplicativo um raio laser é 
apontado, a partir do ar, para a 
superfície da água. Observa-se a 
relação entre os ângulos de 
incidência e de refração. Pode-se 
analisar o processo de refração 
quando se dá do meio mais 
refringente para o meio menos 
refringente, ou vice-versa, e 
discutir a reflexão interna total. 
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Óptica 

Geométrica 

Mínimo Tempo Reflexão 

 

Um exercício virtual: a lei da 
reflexão e o tempo que a luz leva 
em seu percurso. 
Este aplicativo apresenta, para o 
fenômeno da reflexão da luz, o 
princípio de Fermat, ou seja, o 
princípio que diz que a luz escolhe, 
para propagar-se entre dois pontos 
A e B, o caminho mais rápido. É 
possível mover o ponto de 
incidência do raio incidente e 
analisar, por meio de valores 
calculados no simulador, que o 
trajeto de menor tempo satisfaz às 
leis da reflexão de um raio de luz. 

Óptica 

Geométrica 

Mínimo Tempo Refração 

 

Um exercício virtual: a lei da 
refração e o tempo que a luz 
leva em seu percurso. 
Este aplicativo apresenta, para o 
fenômeno da refração da luz, o 
princípio de Fermat, ou seja, o 
princípio que diz que a luz escolhe, 
para propagar-se entre dois pontos 
A e B, o caminho mais rápido. É 
possível mover o ponto de 
incidência do raio incidente, sobre 
a superfície de separação dos 
meios 01 e 02, e analisar, por meio 
de valores numéricos calculados 
pelo simulador, que o trajeto de 
menor tempo atende à lei de Snell. 

Cinemática Corrida de Carros Dois carros apostam corrida; 
qual é a distância entre eles ao 
longo do movimento? 
Pode-se estudar, para movimentos 
unidimensionais, o conceito de 
movimento relativo entre dois 
corpos, abordando velocidade 
relativa de aproximação e 
velocidade relativa de 
afastamento, e, 
consequentemente, os conceitos 
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de movimento e repouso a partir 
do conceito de mudança de 
referencial. Também discutimos o 
significado do sinal algébrico da 
velocidade escalar. É possível 
configurar o módulo da velocidade 
de cada veículo (constante, nesse 
modelo), o sentido do movimento 
(direita ou esquerda) e sua 
posição inicial. 

Cinemática Gráficos de Movimentos 

Unidimensionais 

 

Você escolhe a velocidade e a 
aceleração em um movimento 
em linha reta, e vê o gráfico 
desse movimento sendo 
traçado.  
Neste aplicativo é possível 
configurar os parâmetros iniciais 
de um movimento retilíneo 
uniforme ou uniformemente 
variado e observar o gráfico da 
posição como função do tempo. 
Vários movimentos podem ter 
seus gráficos superpostos. 

Cinemática Movimento no Plano Você escolhe a velocidade e a 
aceleração em um movimento 
num plano, e vê sendo 
desenhada a trajetória do corpo. 
É possível configurar os valores 
escalares da velocidade e 
aceleração de um corpo e 
observar o seu movimento 
bidimensional. Uma simulação de 
imagem estroboscópica pode ser 
ativada. A idéia é discutir os 
conceitos de velocidade e 
aceleração de forma visual, 
diferenciando estes conceitos em 
um movimento unidimensional ou 
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bidimensional. 

Cinemática Aceleração, Velocidade e 

Trajetória 

 

Um desafio: conseguir 
controlar, com o mouse, a 
trajetória do corpo... 
Pode-se configurar os vetores 
velocidade inicial e aceleração 
inicial de um corpo, em um 
movimento bidimensional. Uma 
vez ativada a simulação, o vetor 
aceleração pode ser controlado 
em tempo real. Com este 
aplicativo toda a cinemática pode 
ser discutida, inclusive as 
características vetoriais da 
aceleração e da velocidade para 
um movimento circular. São 
visíveis os vetores aceleração, 
velocidade e suas componentes 
perpendiculares, a trajetória do 
corpo e as projeções da posição 
do corpo. 

Cinemática Carros e Choques Como fazer dois carros 
colidirem? 
Dois carros estão em trajetórias 
retilíneas perpendiculares. O 
objetivo é configurar a velocidade 
de cada veículo de forma que os 
mesmos colidam. Na "Fase 01" o 
usuário visualiza apenas os 
vetores velocidade de cada veículo 
a partir de um referencial fixo no 
solo. Na "Fase 02" o usuário 
visualiza a velocidade de um 
veículo em relação a um 
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referencial fixo no outro veículo. 

Cinemática A Travessia do Rio 

 

Um exercício virtual: atravessar 
um rio com correnteza. 
Um barco navega em um rio com 
correnteza.  
Os vetores velocidade, suas 
componentes perpendiculares e o 
vetor velocidade da correnteza são 
visíveis. Também pode-se 
visualizar uma "Linha de Direção", 
que é uma linha reta que liga o 
barco ao ancoradouro na outra 
margem. Com este aplicativo 
estuda-se a composição de 
movimentos de um corpo, onde a 
velocidade do corpo em relação a 
um referencial S fixo no solo é a 
soma vetorial da velocidade da 
correnteza (referencial s com o 
qual o corpo apresenta movimento 
solidário) e a velocidade do corpo 
em relação a este referencial (s). 
Todos os casos clássicos relativos 
a este assunto são abordados, de 
forma conceitual, neste aplicativo. 

Cinemática Encontro de Objetos – Vetores Mais um exercício interativo: 
fazer dois objetos se 
encontrarem. 
Este aplicativo apresenta dois 
corpos para os quais a direção dos 
vetores velocidade pode ser 
configurada, tanto relativa ao solo 
quanto relativo a um dos corpos. O 
objetivo é descobrir a condição 
necessária para que os corpos 
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colidam. 

Cinemática Encontro de Objetos - 

Componentes 

 

Um exercício virtual: como um 
barco da polícia alcança um 
barco de contrabandistas? 
Este aplicativo apresenta dois 
corpos para os quais a posição e a 
velocidade escalar pode ser 
configurada. O objetivo é estudar o 
movimento de um dos corpos em 
função do outro. 

Cinemática Galileu e seu Navio 

 

Uma animação: posições 
medidas por dois referenciais 
em movimento relativo. 
É uma discussão do clássico 
problema de mudança de 
referencial. Tem-se um corpo cuja 
posição é medida em relação a 
dois referenciais distintos S e S'. O 
referencial S' tem certa velocidade 
em relação ao referencial S. 
Sabendo a velocidade do corpo 
em relação a um desses 
referenciais, deseja-se descobrir 
uma forma de calcular a sua 
velocidade em relação em relação 
ao outro 
referencial. 

Cinemática O Trem de Galileu Um observador em movimento 
observa um objeto em 
movimento... 
Um corpo está sobre um trem, 
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sendo que este trem se move em 
relação ao solo e o corpo se move 
em relação ao trem. O objetivo é, 
para cinco situações dadas, 
descrever o movimento do corpo 
em relação ao solo. 

Física 

Moderna 

O Suspeito é o Tempo 

 

Einstein formula sua teoria da 
relatividade espacial quando 
percebe que "o suspeito é o 
tempo”... Observe como a 
definição de "simultaneidade" é 
relativa. 
Observa-se a propagação da luz 
entre uma fonte emissora e dois 
sensores localizados nas 
extremidades de um vagão, 
elaborando uma imagem visual da 
experiência imaginária proposta 
por Einstein, para discutir a 
relatividade da simultaneidade. O 
processo é observado de um 
referencial fixo a Terra e de um 
referencial fixo ao vagão. 

Sistema de 

Coordenadas 

Cartesianas 

Explosão de Minas 

 

Um jogo: localizar as minas 
usando coordenadas 
cartesianas. 
É uma atividade lúdica com o 
objetivo de consolidar a leitura de 
coordenadas em um sistema de 
coordenadas cartesianas. 

Vetores Vetor Mais Vetor Exercício: somar vetores 
interativamente.  

Têm-se dois vetores e a soma 
vetorial destes vetores. Pode-se 
configurar os vetores arrastando 
suas extremidades pela tela e 
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visualizar o processo de soma 
vetorial pela regra do polígono ou 
pela regra do paralelogramo. 

Vetores Vetor mais Vetor e mais Vetor 

 

 

Exercícios sobre soma de 
vetores. 
São três vetores que podem ser 
configurados por meio dos valores 
escalares de suas componentes 
perpendiculares. O vetor soma é 
mostrado em uma janela lateral, 
também acompanhado dos valores 
de suas componentes 
perpendiculares. 

Vetores Vetores, Componentes e 

Rotações 

 

Componentes de vetores com 
sistemas de coordenadas que 
podem girar. 
Tem-se um vetor cuja direção e 
módulo pode ser configurados 
arrastando-se sua extremidade. As 
componentes perpendiculares 
deste vetor são exibidas em 
relação a um sistema de 
coordenadas cartesianas que pode 
ser rotacionado. 

Dinâmica Controle da Nave Espacial 

 

Observação do que acontece 
com a velocidade de uma nave 
quando o motor é ligado, 
desligado ou invertido. 
Um veículo desloca-se em uma 
trajetória retilínea e horizontal, 
podendo ser empurrado para a 
direita ou para esquerda, devido 
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ao seu sistema de propulsão. À 
força devida a ação do sistema de 
propulsão sobre o veículo (sempre 
horizontal, com sentido para a 
direita ou esquerda) pode ser 
configurada em tempo real pelo 
usuário. Um diagrama de forças e 
um velocímetro são exibidos. Os 
vetores velocidade, força devido 
ao sistema de propulsão e a força 
de atrito também podem ser 
exibidas. O coeficiente de atrito 
pode ser configurado antes do 
início da simulação. É um 
simulador extremamente útil para 
discutir as relações entre força e 
movimento. 

Estática do 

Ponto Material 

Pesos e Roldanas 

 

 

Um exercício virtual sobre 
sustentação de pesos com 
cordas e roldanas. 
Neste aplicativo mostram-se três 
corpos sempre em condição de 
equilíbrio estático. A posição de 
cada corpo é calcula em condição 
de suas massas. Alterando-se as 
massas dos corpos, altera-se a 
condição de equilíbrio do sistema 
e as novas posições dos corpos 
são calculadas e os corpos 
posicionados. 

Estática do 

Corpo 

Extenso 

Sustentação de uma Barra 

 

 

Um exercício: sustentação de 
um peso e uma barra. 
Uma barra horizontal de massa 
desprezível é sustentada em suas 
extremidades por dois fios ideais. 
Um corpo de massa m pode ser 
posicionado em qualquer ponto da 
barra. O simulador calcula a força 
de tração nos fios a partir da 
posição do corpo. 
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Circuitos 

Elétricos 

Lâmpadas e Mais Lâmpadas 

 

 

Medidas de corrente e tensão 
em um circuito com lâmpadas 
(ideais). 
Este circuito elétrico consta de 
uma bateria ideal, fios ideais, 
chaves liga-desliga e lâmpadas 
incandescentes que são 
considerados resistores ôhmicos. 
Pode-se montar uma associação 
de resistores (lâmpadas) em série, 
em paralelo ou mista e analisar o 
sistema a partir do brilho das 
lâmpadas, discutindo o valor da 
corrente elétrica em cada trecho 
do circuito, assim como a tensão 
nos terminais de cada lâmpada. 
Por ser uma abordagem visual, 
exige muito do aluno. A 
possibilidade de alterar o circuito 
rapidamente e abordar diferentes 
configurações contribui para a 
análise comparativa dos tipos de 
associação possíveis nesse 
modelo. 

Circuitos 

Elétricos 

Resistência e Mais Resistências 

 

 

Medidas de corrente e tensão 
em um circuito com resistências 
ôhmicas. 
Neste circuito elétrico temos 8 
resistores ôhmicos que podem ser 
associados em série, paralelo ou 
em uma associação mista. Pode-
se observar os valores de corrente 
elétrica e tensão em cada resistor, 
discutindo as características de 
cada tipo de associação 

Cinemática e 

Dinâmica 

Queda Vertical Movimento de queda vertical 
(com e sem atrito). 
Um corpo é abandonado de certa 
altura e cai verticalmente sofrendo 
o efeito da resistência do ar. Em 
dado momento, a critério do 
usuário, um pára-quedas é aberto. 
Os gráficos da velocidade x tempo, 
posição x tempo e aceleração x 
tempo e um diagrama de forças 
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são exibidos. 

Fonte: disponíveis no site institucional www.if.ufrj.br/~marta/aplicativos 
 

 

4.5.4 O PhET Interactive Simulations 

 

O software PHET é uma simulação que o usuário pode controlar o 

comprimento de onda e a intensidade da luz que incide na placa metálica. Pode ser 

utilizado para o estudo dos seguintes temas: física clássica, física quântica, 

mecânica e campos e usos de energia, no Ensino Médio.  

O PhET Interactive Simulations é um laboratório virtual que tem várias 

simulações de experimentos científicos. O software foi desenvolvido em uma 

Universidade do Colorado em Boulder (University of Colorado at Boulder) localizada 

nos Estados Unidos da América. 

O uso do software é simples, usa-se apenas um computador com acesso à 

internet e com o acessório Java Flash instalado, assim os simuladores poderão ser 

usados com facilidade. Recomenda-se que as simulações sejam feitas em duplas na 

sala de aula para melhor aproveitamento. 

Sendo assim, o uso do software torna-se um grande aliado para o professor 

da educação básica, que precisa da utilização de experimentos para fundamentar e 

aperfeiçoar sua metodologia de ensino, procurando atribuir significado ao conceito 

físico, e relacionando-o com o dia-a-dia do estudante, dando significado a teoria  

trabalhada na sala de aula, através de recursos que possibilitem o aluno observar 

que tudo o que ele está aprendendo está visivelmente no seu contexto social. 

       Simulação de aprendizagem interativa com grupos de alunos: 
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Tabela 02: Sequência de simulações interativas 

Simulação  

 

Objetivos de Aprendizagem da simulação interativa 

Forças e  

Movimentos: 

Noções  

Básicas 

Identificar quando as forças são equilibradas ou 

desequilibradas;  

Determinar a soma de forças (força resultante) em um objeto 

com mais de uma força sobre ele;  

Prever o movimento de um objeto com força resultante zero;  

Prever o sentido do movimento dada uma combinação de 

forças. 

Balançando Prever como objetos de massas diferentes podem ser 

usados para equilibrar uma balança;  

Predizer como mudar as posições das massas sobre a 

prancha afetará seu movimento;  

Escrever regras para prever para onde a prancha irá inclinar 

quando objetos forem colocados sobre ela;  

Usar suas regras para resolver quebra-cabeças sobre o 

equilíbrio. 

Gravidade e 

Órbitas  

 

Descrever a relação entre Sol, Terra, Lua e estação 

espacial, incluindo órbitas e posições;  

Descrever o tamanho e a distância entre o Sol, a Terra, a 

Lua e a estação espacial;  

Explicar como a gravidade controla o movimento de nosso 

sistema solar;  

Identificar as variáveis que afetam a força da gravidade;  

Prever como o movimento mudaria se a gravidade fosse 

mais forte ou mais fraca. 

O Homem em 

movimento  

 

Interpretar, prever e desenhar gráficos (posição, velocidade 

e aceleração) para situações comuns;  

Descrever seu raciocínio para entender os gráficos. 

Massas e 

Molas  

Explicar o conceito de Conservação de Energia Mecânica 

usando energias cinética, potencial elástica e potencial 
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 gravitacional;  

Usar sua compreensão de como funciona uma balança de 

mola para determinar a massa de um objeto desconhecido;  

Encontrar o valor de g(gravidade) no Planeta X. 

Rampa: Forças 

e Movimento  

 

Prever, qualitativamente, como uma força externa afetará a 

velocidade e direção do movimento de um objeto;  

Explicar os efeitos com a ajuda de um diagrama de corpo 

livre;  

Utilizar diagramas de corpo livre para desenhar a posição, 

velocidade, aceleração e gráficos de força e vice-versa;  

Explicar como os gráficos se relacionam entre si;  

Com base em um cenário ou um gráfico, esboçar todos os 

quatro gráficos. 

Gravítica  

 

Distância entre os objetos;  

Explicar a terceira lei de Newton para as forças 

gravitacionais;  

Projetar experimentos que permitam obter uma equação que 

relaciona a massa, à distância e a força gravitacional;  

Usar medidas para determinar a constante gravitacional 

universal. 

Fonte:https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations 

 

        “Forças e Movimentos: Noções básicas” Nesta simulação pode-se  explorar as 

forças que atuam em um cabo de guerra ou ao empurrar um objeto grande ou 

pequeno.  Pode-se observar como diferentes objetos se movimentam ao ser 

aplicada uma força. Possibilitando nessa simulação estudar a ação da força de atrito 

e observar como sua alteração afeta o movimento dos objetos. 

Este aspecto da simulação ajuda ao professor criar situações problemas que 

podem ser visualizadas na simulação, sendo uma ferramenta importante no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A figura 09 mostra a representação visual dos seguintes conceitos: 

movimento, atrito e primeira lei de Newton. 
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Figura 09: Representação visual da simulação “Forças e Movimentos: Noções básicas 

 

 

Fonte:https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations 

        A simulação a seguir busca mostrar os conhecimentos prévios dos alunos, ao 

utilizar um  brinquedo comum em qualquer parque de praça, como um balanço. 

Usando algo lúdico os atores possibilitam um aprendizado prazeroso, estudando 

conteúdos como equilíbrio, torque alavanca e rotação através de uma brincadeira. 

A figura 10 mostra a representação visual a dos seguintes conteúdos: 

equilíbrio, torque, braço de alavanca e equilíbrio rotacional. 

 

Figura 10. Representação visual da simulação “Balançando” 

 

 

Fonte:https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations 

 

      Na próxima simulação interativa pode-se estudar diferentes aspectos da ação da 

força gravitacional, além de possibilitar o estudo do movimento circular e de alguns 

conceitos de astronomia. Usando as ferramentas da simulação pode-se mover o Sol, 
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a Terra, a Lua e a estação espacial para mostrar como isso afeta suas forças 

gravitacionais e órbitas. 

       A figura 11 mostra a representação visual dos seguintes conteúdos: força 

gravitacional, astronomia, movimento circular. 

 

Figura 11. Representação visual da simulação “Gravidade e Órbitas” 

 

Fonte:https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations 

 

        Na próxima simulação interativa pode-se estudar e construir os diferentes 

gráficos estudados em cinemática, além de possibilitar a observação da relação 

entre os conteúdos de velocidade e aceleração com uma simples caminhada. 

        A figura 12 mostra a representação visual dos seguintes conceitos: posição, 

velocidade, aceleração. 

 

Figura 12. Representação visual da simulação “O Homem em movimento” 

 

Fonte :https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations 
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      Na próxima simulação mostra um experimentos com massas e molas, nela são 

mostradas molas com a possibilidade de variar as massas penduradas nas molas, 

sendo possível ajustar rigidez e amortecimento da mola. 

A figura 13 mostra representação visual dos seguintes conceitos: molas, lei de 

hooke, energia de conservação, medida. 

 

Figura 13. Representação visual da simulação “Massas e molas” 

 

Fonte:https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations 

           Na próxima simulação mostra um experimento sobre a conservação da 

energia tento como situação-problema uma pista de skate, tendo inúmeras 

possibilidades para alterações do sistema em estudo. 

A figura 14 mostra a representação visual dos seguintes conceitos: energia, 

energia de conservação, energia cinética, energia potencial, atrito. 

 

Figura 14. Representação visual da simulação “Parque Energético para Skatistas” 

 

Fonte: https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations  
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     Na próxima simulação mostra as forças que atuam ao empurrar um objeto ,e 

observar como diferentes objetos se movem ao ser aplicada uma força.  

Nessa simulação  é possível estudar a ação da força de atrito e observar como 

sua alteração afeta o movimento dos objetos. 

A figura 15 mostra a representação visual dos seguintes conceitos: força 

,posição, velocidade, aceleração.  

 

Figura 15 Representação visual da simulação “Laboratório de Força Gravítica” 

 

Fonte: https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations  

 

       Na próxima simulação pode-se estudar a ação de forças e o movimento 

enquanto empurra objetos domésticos para cima e para baixo em uma rampa. 

A figura 16 mostra a representação visual dos seguintes conceitos: força, pasição, 

velocidade ,aceleração. 

 

Figura 16 Representação visual da simulação “Rampa: Forças e Movimentos” 

 

Fonte: https://phet.colorado.eu/pt_BR/simulations  
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      Usando esse aplicativo pode-se dizer como a mudança da intensidade da luz 

afeta a corrente e a energia dos elétrons, como a alteração do comprimento de onda 

da luz afeta a corrente e a energia dos elétrons e como a mudança da voltagem da 

energia e do material do alvo afeta a corrente e a energia dos elétrons. O estudante 

que  faz a mudanças em uma das variáveis e observa os efeitos nas demais. 

Estellarium: É um software livre de astronomia utilizado para visualizar o céu 

na forma de um planetário. Ele tem uma qualidade técnica e gráfica excelente, 

podendo simular o céu diurno e o noturno, e também seus crepúsculos de forma 

muito realista. Ele também faz simulação de planetas, luas, estrelas e eclipses em 

tempo real, e fornece informações detalhadas de milhares de corpos celestes.  

A figura 17 mostra uma constelação no Stellarium 

 

Figura 17 estelarium 

 
 

Fonte: www.stellarium.org 
 

Celestia: É um programa em três dimensões para estudo sobre astronomia 

ele é  livre e funciona tanto no Windows quanto no Linux. Este software possibilita 

que o usuário visualize objetos, variando em escala de satélites artificiais e galáxias 

inteiras em três dimenssões. Com o Celestia, o usuário tem a liberdade de viajar 

através do universo.  

A figura 18 mostra o planeta Saturno no Celestia; 
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Figura 18 celestia 

 

Fonte: www.cienciamao.usp.br 
 

Portanto, considerando o que foi pesquisado, pode-se dizer que os recursos 

tecnológicos podem contribuir para a qualificação do processo de ensino e de 

aprendizagem, portanto o uso de diferentes linguagens amplia o acesso às 

informações e facilita a construção do conhecimento.  

Por isso, é necessário constantes pesquisas e reflexões no ambiente escolar 

para proporcionar trocas de vivências e,  também, avaliar e fortalecer essa prática 

pedagógica, pois o uso de computadores e similares não deve resumir-se à 

transmissão de informações e à interação social, mas devem ser usados como 

facilitadores dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Seguindo esta estrutura, a figura 19 monstra como os módulos, relativos ao 

conteúdo Leis de Newton. 

No desenvolvimento deste software educativo, procura-se proporcionar aos 

alunos uma quantidade considerável de conhecimentos e recursos didáticos 

necessários para o entendimento do conteúdo de Física com os seguintes  temas 

Leis de Newton, Cinemática e Energia entre outros, estão organizados.  

Figura 19 :Leis de Newton, Cinemática e Energia 

 

 

Fonte: www.rieoei.org/historico/expe/1585Heineck.pdf 
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        A preocupação deste trabalho consisti apenas em obter dados qualitativos, que 

se tornam suficientes para se chegar ao essencial, para que os professores utilizem 

na sua prática pedagógica. 

"A Travessia do Rio": esse aplicativo possui alguns elementos visuais básicos 

e de fácil entendimento, como uma embarcação, as margens do rio, e dois 

ancoradouros ,e também os botões de iniciar, parar, voltar e pode-se mostrar outros 

elementos visuais como: vetor velocidade em relação à água, vetor velocidade da 

correnteza, vetor velocidade resultante e linha de direção.  

Portanto, o planejamento de um aplicativo computacional não passa apenas 

pela modelagem matemática e programação do fenômeno, mas também pela 

concepção da apresentação visual que este aplicativo irá proporcionar do fenômeno 

em estudo, exemplo o aplicativo "A Travessia do Rio como mostra a figura 20 uma 

simulação do movimento de um barco navegando em um rio com correnteza.  

 

 

Figura 20: A Travessia do Rio 

 

Fonte: omnis.if.ufrj.br/~carlos/infoenci/notasdeaula/roteiros/aula01 

 

O professor que trabalha com o ensino de Física deve ligar seus estágios 

mais avançados aos mais elementares. Pois o aluno pode pensar sobre 

determinado assunto, porém não consegue expressar isso em palavras, o que se 

explica pelo fato dos pensamentos não terem sempre um equivalente imediato em 

palavras.  

Por isso, torna-se fundamental reconhecer que o sistema atual de ensino não 

tem sido condizente com as reais necessidades da sociedade em que vivemos e 
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que, não basta modernizar um paradigma saturado especialmente no que diz 

respeito ao ensino. É necessário transformar o modelo educacional de modo que o 

processo de conhecer e de atuar seja adequado aos novos tempos. Ou seja, o 

professor que assume riscos, deve por em dúvida seus modelos, suas concepções, 

partindo assim para novas formas de ensinar baseadas em conhecimentos e teorias 

científicas atuais. 

Com uso de tecnologias pode-se ajudar na elaborações de textos, usando os 

processadores de texto; pesquisa de banco de dados já existentes ou criação de um 

novo banco de dados; resolução de problemas de diversos domínios do 

conhecimento e representação desta resolução seguindo uma linguagem de 

programação; controle de processos em tempo real, como objetos que se movem no 

espaço ou experimentos de um laboratório de física ou química; produção de 

música; comunicação e uso de rede de computadores; e controle administrativo da 

classe e dos alunos. 

 

4.6 CELULAR COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM FÍSICA 
 
 

A cada ano surgem novos celulares e novos computadores. Com isso, 

aparecem também novos estudos sobre a utilização destes equipamentos na 

Educação. 

Para os estudiosos e professores, o uso dos celulares em salas de aula é 

polêmico, pelo fato que muitos acham um absurdo os estudantes usaram durante a 

aula, enquanto outros já começaram a usar o aparelho sem que comprometa o 

aprendizado em aula. (PEREIRA, 2014).  

Fica claro que o uso do celular é multidisciplinar, o aluno pode ter todos esses 

aplicativos em seu celular para usá-los  quando quiser.  

Pintrich e Schunk (1996 apud LABURÚ, 2006) afirmam que existem quatro 

componentes principais que estão ligados às motivações intrínsecas dos alunos às 

tecnologias, que são o desafio, a curiosidade, o controle e a fantasia.  

 
O desafio caracteriza-se pela promoção de uma situação com certa 
complexidade, em que as habilidades ou conhecimentos dos estudantes 
são provocados, mas num nível intermediário de dificuldade, de forma 
passível de ser vencido com um emprego razoável de esforço. A 
curiosidade manifestada na conduta exploratória é ativada por situações 
ambíguas, incongruentes, surpreendentes, inesperadas, de novidade, que 
despertam a atenção dos alunos pelo fato de estarem em desacordo com 
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suas crenças ou conhecimentos anteriores, alem de incentivá-los a buscar a 
informação necessária para sua explicação. O controle refere-se a uma 
situação em que o sujeito percebe-se fazendo parte do processo de 
aprendizagem, sabe que os resultados de desempenho dependem de seus 
esforços, tem a oportunidade de ser ouvido e pode fazer escolhas entre 
exigências diferenciadas. Por último, a fantasia caracteriza-se por situações 
que envolvam um faz-de-conta, favorecendo a motivação quando promove 
satisfações vicárias que não ocorreriam facilmente em situações reais. 
(LABURÚ, 2006, p. 392). 

 

O celular traz mais vantagens do que desvantagens para os alunos. Basta o 

professor saber gerenciar suas aulas e propor atividades aos alunos usando estes 

pequenos aparelhos. 

Se os aplicativos fossem usados apropriadamente por professores e alunos, 

poderiam ser de grande utilidade no processo ensino-aprendizado. Alguns exemplos 

destes aplicativos são:  

• Mathematics é um aplicativo que pode ser usado para construir diversos 

gráficos e resolver várias equações em Matemática. 

Aplicativo que mostra a tabela periódica 

• Periodic Table. Aplicativo que mostra a tabela periódica e tem as 

características de cada elemento químico.  

• Fórmulas de Física Free é um aplicativo que mostra as equações de Físicas 

podendo assim facilitar o aluno ao fazer as tarefas de casa. 

Mesmo com todas essas facilidades, ainda existem muitas visões distorcidas 

sobre uso da Informática na Educação 

De acordo com Campos (2001 apud FREIRAS, 2007), o software deve 

possuir características pedagógicas que permitam a identificação do ambiente de 

ensino no qual ele pode ser melhor aproveitado, ou seja, ele deve estar de acordo 

com o contexto educacional em que é aplicado e deve possuir meios de 

identificação das possibilidades de sua aplicação. 

 

[...] um celular possibilita a inserção de várias mídias, sendo utilizado para: 
coleta e análise de dados em tempo real, simulação de fenômenos físicos, 
instrução assistida por computador, administração escolar; e estudo de 
processos cognitivos. (ARAUJO, 2004, p.3). 

 

Outra característica, apontada por Campos (2001 apud FREIRAS, 2007), está 

na adaptabilidade do software, isto é, ele deve ser capaz de oferecer interfaces que 

se moldem às preferências e às necessidades dos usuários e do ambiente em que 



 

74

está inserido. Assim o programa deve ser facilmente personalizado para a 

manipulação de diferentes usuários. 

Portanto, é imprescindível que o professor forneça as condições necessárias 

para que o aluno possa expor seus pontos de vista acerca do fenômeno estudado, 

favorecendo  uma ação pedagógica dialógica. 

Ao contrário do que muitos alunos pensam, a física pode ser uma ciência 

fácil. Para o professor desmistificar essa idéia é preciso que os alunos sintam prazer 

em descobrir como as coisas funcionam. 

No primeiro contato com a física, aprende-se que essa ciência está em todo 

lugar. Começando pela definição da palavra, que vem do grego antigo e significa 

“natureza”, ou seja, a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus 

aspectos mais gerais e depois  provar de formas práticas como a física funciona, 

existem vários experimentos que podem ser feitos com facilidade em sala de aula. 

Lista de alguns  programas para personalização de experiências físicas, com 

celulares e tablets conforme mostra as figuras 21 a 30. Observe que o principal 

critério utilizado para a seleção dos aplicativos foi a finalidade educacional. Durante 

o processo de avaliação dos softwares, pesquisou-se, uma lista do site F-Droid, que 

reúne um catálogo de softwares gratuitos de código aberto para Android. 

Phun ou Algodoo: Software para o estudo de mecânica PHUN 2D 

Figura 21: Algodoo—forças no arco 

 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 
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Figura 22: Algodoo—Rastro cicloide 

 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 

 

 

Figura 23: Algodoo—eletricidades (raio) 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 

 

 

 

Figura 24: Algodoo—Flutuabilidade 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 



 

76

Figura 25: Algodoo—Engrenagens 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 

 

Figura 26: Phun—Playground 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 

 

 

 

Figura 27: Algodoo—Rolamentos 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 
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Figura 28: Algodoo—Catapulta 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 

 

 

Figura 29: Phun —Molas 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 

 

 

 

Figura 30: Phun —Foguete 

 

Fonte: www.escrevinhadoramapaense.com 
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       É um software que simula a gravidade, força elástica, tração em correias e muito 

mais. Mistura a diversão de um bom jogo com toda a intuição da física básica e da 

mecânica. O aluno consegue interferir em modelos prontos, criar as suas próprias 

experiências e descobrir como funciona neste universo envolvente. Pode-se 

construir objetos das mais variadas formas de movimentação e fixar outros para 

promover a simulação que desejar a fim de criar efeitos realistas. Existem duas 

versões, a Teacher, que é destinada a professores  e a normal. 

 

4.6.1 SimPhysics 

 

O SimPhysics é um app para aprender física com uma coleção de 50 jogos 

com mais de 350 níveis para ajudar os alunos a se envolver profundamente com a 

física. Por exemplo montanhas-russas, carros, lentes, espelhos, ímãs, eletricidade, 

diagramas de corpo livre, ondas, pneus, helicópteros, oscilações, gravitação, fricção,  

e muito mais e é muito fácil de ser utilizado por  professores  e alunos de Física  

 

 

 

Figura 31: SimPhysics 

  

 

Fonte: www.aplicativoseducativos.com.br 

4.6.2 Look Fisica –Tablet 

 

O LookFísica traz 129  fórmulas de física que estão catalogadas no aplicativo 

e são usadas no ensino médio. 
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A interface desse aplicativo é simples e possui 5 abas, cada uma aborda um 

conteúdo de física, sendo eles: Mecânica, Termologia, Ondulatória, Óptica e 

Elétrica. Em cada aba, há uma lista com todas as fórmulas do conteúdo escolhido. 

Ao escolher uma fórmula, o aplicativo abre uma tela detalhada sobre ela, contendo 

uma expressão e uma legenda. 

 

 

Figura 32: LookFísica 

  

Fonte: www.aplicativoseducativos.com.br 

 4.6.3 Mobile Science Aceleration 

 

Este aplicativo para Ciências ou Física é útil para medir a aceleração, a 

velocidade e a distância resultantes do movimento ao longo de um único eixo. 

O modo de usar é simples, com a calibração ativada a medidas inicial é usado 

para determinar a média para cada eixo; para a redução a zero, a média é subtraída 

de cada medida subsequente. Os botões X, Y e Z exibem o gráfico das medidas de 

aceleração, velocidade e distância.Os valores dos eixos X, Y e Z são exibidos em 

tempo real por três barras de progresso. 
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Figura 33: Mobile Science Aceleration 

 

Fonte: www.aplicativoseducativos.com.br 

 

4.6.4 Weight, Mass and Force of Gravity – Tablet 

 

Este aplicativo oferece amplas oportunidades para experimentar vários 

cenários e comparar os resultados entre os planetas e as altitudes variadas, 

incluindo cenários de micro-gravidade e quase ausência de gravidade por exemplo a  

queda livre de um corpo os alunos podem entender o efeito da gravidade em 

diferentes cenários, e também pode pesar objetos e comparar massa na Terra, na 

Lua e em outros planetas usando, balança de mola e balança de prato. 

 

 

 

 

 

Figura 34: Weight, Mass and Force of Gravity 

 

Fonte: www.aplicativoseducativos.com.br 
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   4.6.5 Conversão de unidades 

 

A Conversão de Unidades possui uma interface muito fácil de usar. Através 

dele é possível converter os dados de Ângulo, Área, Energia, Força, Comprimento, 

Massa, Pressão, Velocidade, Temperatura, Tempo e Volume. Muito prático para as 

aulas de Física. 

 

 

Figura 35: Conversão de unidades 

 

Fonte: www.aplicativoseducativos.com.br 

4.6.7 NumptyPhysics 

 

O NumptyPhysics permite que o aluno aprimore conhecimentos na disciplina 

de física de modo descontraído por meio de desenhos. 

Figura 36: NumptyPhysics 

 

Fonte: http://numptyphysics.garage.maemo.org/ 
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Os estudantes trazem consigo uma bagagem ampla de conhecimentos, mas 

as aulas, várias vezes, acabam limitando-os a absorção de conteúdos transmitidos 

pelos professores que, usualmente, são decorados pelos alunos para as provas e 

logo após esquecidos.Sendo assim ficam presos à memorização de conteúdos o 

que dificulta a aprendizagem significativa.  

De acordo com Brito e Purificação: 

 

estamos em um mundo em que as tecnologias interferem no cotidiano, 
sendo relevante, assim, que a educação também envolva a democratização 
do acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação das tecnologias. 
Brito e Purificação (2008, p. 23), 

 

O ensino de Física tem suas particularidades Há temas mais direcionados ao 

dia-a-dia, que os alunos conseguem compreender com maior facilidade e outros 

mais difíceis. Ou seja é necessário repensar o ensino de Física nas escolas, com 

propósito de realizar intervenções que qualifiquem o processo de ensinar e 

aprender. 
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5.  RESULTADOS DAS PESQUISAS FEITAS SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS 

FEITAS SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS, SIMULADORES E 

SOFTWARES NAS ESCOLAS A E B   

 

Com relação aos resultados referentes à pesquisa de satisfação, os dados 

são apresentados nas tabelas abaixo, cerca de 90% dos alunos responderam “Bom” 

ou “Muito bom” quando questionados sobre a navegabilidade e qualidade dos 

conteúdos. 

Tabela 03 – Resultado da pesquisa de satisfação 

Perguntas feitas aos alunos por meio do 
questionário 

Respostas dos alunos 

 

Qual sua avaliação sobre a navegabilidade 
maneira como estão dispostos e a forma de 
acessar os conteúdos 

 

 

61,04% 

32,47% 

2,60% 

3,90% 

Muito bom 

Bom 

Ruim 

Indiferente 

Qual sua avaliação sobre os recursos 
disponíveis em teoria, vídeos, simulações e 
avaliação? 

 

 

53,25% 

37,66% 

2,60% 

3,90% 

2,60% 

Muito bom 

Bom 

Indiferente 

Ruim 

Muito ruim 

Você se sentiu motivado com o uso da 
tecnologia no ensino de Física? 

92,21% 

7,79% 

Sim 

Não 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 
 

• Alunos com dificuldades de concentração -- Alguns alunos afirmaram 

apresentar dificuldades na explicação do professor, se mostraram muito 

entusiasmados com o uso da ferramenta. Um fato importante destacado por eles é 

que a ferramenta possibilitou a ocorrência de diferentes atividades sobre o mesmo 

assunto, variando a forma de abordagem do tema. Ou seja, na avaliação de alguns 

alunos, ajuda a manter a atenção e a concentração durante toda a aula. 
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• Possibilidade de rever várias vezes o conteúdo – Esse aspecto lembrado 

pelos alunos é o fato de o recurso possibilitar a revisão de conceitos várias vezes, 

permitindo que alguns contúdos que passaram despercebidos por alguns alunos 

num vídeo, numa animação ou simulação pudem ser revistos. Além disso, eles 

evidenciaram a possibilidade do recurso ser útil nas tarefas realizadas em casa. 

• Refazer a avaliação – A grande maioria de alunos gostou de responder as 

questões propostas na avaliação. Assim, eles quiseram repeti-la depois de saberem 

o resultado de desempenho e se mostraram interessados em refazer, às simulações 

e aos vídeos para se preparar melhor. Embora este resultado não tenha sido levado 

em conta na estatística de desempenho das turmas, o fato mostra uma motivação 

importante. Esse aspecto levou o docente a pensar na possibilidade de, indicar o 

erro e orientar quais conceitos da teoria não ficaram claros ao aluno, sugerindo uma 

nova visita aos recursos.  

• Uso de novas Tecnologias – Outro ponto colocado pelos alunos foi que o uso 

do celular faz com que eles se aproximem mais do seu cotidiano como navegar na 

internet, fazer uso de blogs, twiter e outros.      

Tanto na escola A, quanto na escola B, utilizou-se o laboratório nos turnos da 

manhã e tarde, levando em consideração o número total de 100 horas-aulas 

disponíveis em um mês, como mostra as tabelas abaixo: 

Tabela 1: Utilização dos Laboratórios de Informática Escolas A e B – considerando 

100 aulas semanais. 

 

 

Tabela 04: Recursos utilizados no período matutino. 

Escola Utilização dos Laboratórios 

 Matutino Vespertino 

%A 64% 46% 

% B 36% 28% 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

  

De acordo com os dados, a escola A utilizou o laboratório com mais 

freqüência, do que a escola B, em ambos os turnos. Fica claro também, que o 
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laboratório de informática é um local que os professores têm utilizado com mais 

freqüêcia, principalmente pela escola A. 

Abaixo os dados mostram quais tipos de recursos foram utilizados juntamente 

com o computador, conforme mostra nas tabelas 05 e 06. 

 

Tabela 05: Recursos utilizados no período matutino. 

Escola Recursos Utilizados 

 Internet Softwares Outros 

%A 96,77 3,23 0 

% B 93,34 0 6,66 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 

Tabela 06: Recursos utilizados no período vespertino. 

Escola Recursos Utilizados 

 Internet Softwares Outros 

%A 100 0 0 

% B 100 0 0 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 

Os números mostram, que o recurso explorado nos laboratórios de 

informática, nas escolas pesquisadas é usualmente a Internet, ou seja, se limitam 

em pesquisas online. Mas, o objetivo aqui, não é criticar a utilização da Internet, pelo 

contrário, acredita-se que ela é uma ferramenta muito importante quando utilizada 

de forma adequada.  

Observou-se que o computador é um recurso que possui muitas ferramentas, 

que poderiam contribuir para o aprendizado em muitas disciplinas , com isso, fazer  

o uso do laboratório de informática, somente para realizar pesquisas em sites, faz 

com que o computador perca o seu potencial. 

Após usos de forma esporádica em algumas disciplinas do curso de Física  , 

com observação externa do comportamento dos alunos e com avaliações como  
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testes e provas do aprendizado com esses materiais e com materiais tradicionais 

como experimentos e leitura de textos, foi planejada e organizada uma avaliação 

conjunta de aprendizagem com esses aplicativos. Ou seja deve-se avaliar 

conjuntamente: 

- os aspectos de aprendizagem de conteúdo, relacionados se o aluno 

compreendeu os temas abordados; 

- os aspectos técnicos do material, relacionados à facilidade de uso, à 

qualidade gráfica e visual abordada;  

- a estratégia de produção desses materiais, relacionadas ao uso de 

analogias, simulações, animações, interatividade. 

 

Figura 37: Proposta de uso em sala de aula (com computadores para cada aluno) do aplicativo 
“Aceleração, velocidade e trajetória” 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 

A avaliação proposta para este uso foi feita inicialmente com base em um 

questionário respondido de forma individual pelos estudantes.  

 

 

 

 



 

87

Figura 38 – A apresentação do questionário a respeito do uso dos aplicativos. 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 

Foram feitas perguntas relativas ao que havia sido observado com o uso do 

aplicativo como mostra, a Figura 39, perguntas de aspectos de transferência das 

observações feitas para uma situação diversa . 

 

Figura 39 – Reflexão a partir da observação dos resultados (pergunta com resposta aberta, algumas 

respostas indicadas). 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

Figura 40: Pergunta sobre um tópico de transferência de um conceito a outra situação 

(lançamento vertical de um corpo). 
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Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 

 

Observa-se que o questionário imediatamente após o processo instrucional 

com uso do aplicativo ainda releva uma enorme dificuldade de construção dos 

significados.  A figura 41 apresenta um aspecto de auto avaliação da aprendizagem, 

exemplificando a resposta pessoal do aluno de estar fazendo um "experimento" 

prático. 

 

Figura 41: Auto avaliação sobre a aprendizagem 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 
 

Nas figuras abaixo figura 42 a 45, mostra aspectos gerais como "gostar", 

"perceber que aprendeu", "facilidade de uso" e "conforto". Nessas perguntas utilizou-

se uma escala Likert. 
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Figura 42: Sequência de imagens com perguntas e respostas sobre aspectos gerais sobre os 
aplicativos: “gostar”, “aprender”, “facilidade de uso”, “conforto”. 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

 

Figura 43 exercicio16 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 

Figura 44 exercicio17 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 
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Figura 45  exercicio 18 

 

Fonte: www.if.ufrgs.br/ienci/?go=artigos&idEdicao=30 
 
 

Desses resultados observa-se que, preliminarmente, os alunos consideram 

que os aplicativos são de fácil uso, e têm a sensação de terem aprendido com o seu 

uso. Estes elementos apresentados constituem um exemplo em relação ao uso que 

vem sendo feito dos aplicativos deste trabalho em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91

6. CONCLUSÃO  

 

Percebe-se que a Física utiliza uma linguagem própria para a representação 

do real e as transformações físicas, através de símbolos, fórmulas, convenções e 

códigos.  

 Assim, desenvolver experiências no ensino de Física requer uma visão ampla 

e diversificada por parte dos professores, sobre os mais diversos campos que esta 

ciência possa atingir, mostrando que no ensino, principalmente no ensino 

experimental, os limites não se constituem nos domínios restritos dos conteúdos 

curriculares, mas avançam na busca pela inserção deste indivíduo na sociedade. 

Os professores de Física em geral gostariam que, relativamente aos fatos, 

conceitos e princípios físicos, os alunos não só os recordassem e compreendessem, 

mas os aplicassem para resolver problemas. Portanto não devem preocupar-se 

apenas com o conhecimento através da absorção de informações, mas também pelo 

processo de construção da cidadania do aluno. 

O professor para tornar receptivo o que irá ensinar estabelece os conteúdos 

e a estrutura do material a ser ensinado, levando o aluno a uma aprendizagem mais 

rápida, pois os conteúdos organizados intencionalmente despertam o interesse dos 

mesmos para participar ativamente e não passivamente do processo de 

aprendizagem.  

Ao desenvolver essa pesquisa ficou evidenciado uma situação surpreendente 

em relação às teorias apresentadas  pelos pensadores sobre a função revolucionária 

do ensino da física dentro da escola na sociedade, pelo menos no discurso de cada 

um, teve a intenção de demonstrar que os professores atualmente tem a 

necessidade imediata de rever suas práticas pedagógicas, caso ainda não tenham 

feito ao mostrarem em suas propostas variáveis, que determinam a compreensão 

com uma nova forma de ensino aprendizagem que assimilam conhecimentos 

existentes com conhecimentos adquiridos. 

O assunto sobre o ensino de física é amplo, e cabe ao professor explorar os 

métodos de ensino que mais se encaixam com o perfil de seus alunos. Aqui foram 

dadas somente algumas dicas de como explorar os temas em sala de aula, contudo, 

esse assunto deve ser tratado com mais ênfase, principalmente abordando assuntos 

do cotidiano. Podemos obter as informações básicas necessárias para ampliar 

nosso conhecimento pesquisando as obras referenciadas no final da unidade. 
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A educação para garantir um ensino mais eficaz, precisa aperfeiçoar novas 

estratégias didáticas, consistindo numa prática inovadora e prazerosa tanto para 

alunado quanto para professores.  

Portanto, a pesquisa demonstrou de um modo geral, a clareza que, o ensino 

da física tem relevância nas salas de aulas e que deve-se buscar instrumento que 

seja facilitador da aprendizagem de todos os alunos principalmente dos alunos que 

apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. 

O presente trabalho tem como meta considerar a receptividade dos alunos 

quanto a aplicação de uma atividade lúdica e dinâmica nas aulas de física. E para 

que essa meta se concretize, é essencial que os professores e gestores acreditem 

na educação e faça valer, não apenas como um simples método de trabalho, mas 

sim como um trabalho em que visem uma nova maneira de pensar em assumir como 

prioridade as relações igualitárias para todos sem discriminação. 

Observa-se que as mudanças ocorridas dentro da era da globalização trouxe 

algumas conseqüências à cultura, e a educação. Ao compreender as 

transformações sofridas por esse espaço é essencial para a formação do cidadão 

consciente de proposta educacional que requer responsabilidade de todos, visando 

conseguir um mundo mais ético e menos desigual.  

Que os avanços tecnológicos estão ocorrendo rapidamente não podemos 

negar e também não podemos nos opor a ele e fingir que nada esta ocorrendo. 

Devemos estar sempre nos atualizando, em busca de informações, principalmente 

educadores, pois a tecnologia afeta diretamente na educação do aluno.  As escolas 

e a sociedade devem enfrentar o desafio, das práticas cotidianas, se transformando 

para ser capaz de garantir a acessibilidade e a permanência dos direitos a todos de 

forma que elas possam se apropriar dos bens culturais traduzidos como 

conhecimentos escolares. 

Ao realizar este trabalho compreende-se que deve fazer um paralelo da vida 

acadêmica com o futuro profissional e por meio deste relacionamento pensar e 

problematizar sobre a realidade ao qual esteja inserido adquirindo conhecimento.  

Observa-se como acontece a construção do conhecimento entre professores 

e alunos, podendo desta forma estabelecer possibilidades comunicativas a partir da 

transformação do sujeito de sua própria história. 

O trabalho desenvolvido nas escolas está voltado para atender todo o tipo de 

diferença, tendo em vista o processo o processo de transformação onde a educação 
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torna cada vez mais necessária para a preparação do individuo para um mundo em 

constante transformação onde saiba valorizar os diferentes níveis sociais e não para 

um mundo estático onde as pessoas não adquirem conhecimento. 

Uns dos principais papéis da educação é desenvolver personalidade e 

preparar a pessoa para funções úteis na sociedade. É necessário compreender que 

o processo educativo emanado pela escola é algo que a sociedade não pode 

prescindir, a educação é fundamental no processo de aprendizagem e na 

compreensão necessária para que as relações existentes no processo de 

contribuição e significação das diferenças na sociedade precisam ser muito bem 

compreendidas. A valorização das diferenças que buscamos se dá no sentido de 

reconhecer e afirmar positivamente a pluralidade e a singularidade de cada diferente 

aprendizado. 

Considerando os argumentos aqui apresentados, é notória a necessidade de 

mudança no currículo do ensino médio e, também, no curriculo das universidades 

que formam professores. Isto porque no presente século ,adultos ainda concluem o 

ensino médio sem verem conteúdos de física moderna e contemporânea, que estão 

presentes na maioria, das formas de tecnologia atuais.  

A educação em geral, e o ensino de Física em particular, deveriam, nesta 

virada de século, levar em consideração as profundas e irreversíveis alterações 

introduzidas no cotidiano de cada indivíduo pelo progresso tecnológico. 
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APÊNDICE 

 

Sites sobre uso dos Softwares e Simuladores usados nas inovações tecnológicas do 

ensino da física 

 

1. Modellus é um software destinado ao ensino-aprendizagem da Física e áreas 

afins, para se fazer animações/modelagens de experiências de física, e pode 

ser compreendido, através de uma brincadeira com um carrinho de plástico à 

pilha (ou com fricção).  

 Figura.01e 02: ambiente modellus 

 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/modellus.htm 

2. O Mathcad possibilita à avaliação numérica e simbólica de expressões 

matemáticas, a construção de gráficos, a construção de algoritmos para a realização 

de tarefas matemáticas, a avaliação de integrais e derivadas de funções, a 

resolução de sistemas lineares. 

Barra de Ferramentas Matemáticas 

Operações Básicas 

Comparação Lógica 

Construções de Gráficos 

Vetores e Matrizes 

Avaliação 

Cálculo 

Programação 

Palavras-chave Simbólicas 

Símbolos Gregos 

http://www.ufrgs.br/eng04030/Apostila_MathCad6.pdf 
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3. Proteus é um software criado para montar circuitos eletrônicos. O sistema 

ainda conta com ferramentas que estão presentes em laboratórios de eletrônica, ele 

tem a capacidade de simular projetos com Arduino de forma muito simples 

 
Figura.04 Proteus Figura.05:simulação do Arduino no Proteus 

 

 
 

http://www.cerne-tec.com.br 

4. “A Travessia do Rio": Neste aplicativo temos alguns elementos visuais 

básicos e de fácil entendimento, como a embarcação, as margens do rio, a água do 

rio e dois ancoradouros 

Figura.06: A Travessia do Rio 

 
http://www.if.ufrj.br/~marta/aplicativos 

 
5. O PhET Interactive Simulations é um laboratório virtual que possui 

inúmeras simulações de experimentos científicos. A utilização do software é simples, 

basta apenas um computador com acesso à internet e com o acessório Java Flash 

instalado, assim os simuladores poderão ser usados sem qualquer dificuldade. 

Figura.07, 08, 09 e 10 Representação visual “Forças e Movimentos”, “Balançando”,  
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Gravidade e Órbitas” e “Rampa: Forças e Movimentos” 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations 

 

6. Estellarium é um software livre de astronomia para visualizar o céu na 

forma de um planetário. Ele possui uma ótima qualidade técnica e gráfica, podendo 

simular o céu diurno e o noturno, assim como também seus crepúsculos de forma 

bem realista. 

Figura.11 estelarium 

 
http://www.stellarium.org 

  

7. Celestia este software permite que o usuário visualize objetos, variando 

em escala de satélites artificiais e galáxias inteiras em 3D.  

Figura 12: celestia 

 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/lcn/_conhecendoosistemasolar.4.zoom.jpg 
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8. Phun ou Algodoo É um software que simula a gravidade, força elástica, 

tração em correias e muito mais. Mistura a diversão de um bom jogo com toda a intuição da 

física básica e da mecânica. 

Figura:13, 14, 15 e 16 Phun —Foguete—Molas,—Playground e Algodoo—eletricidade. 
 

 
 

http://www.escrevinhadoramapaense.com 

 

9. O SimPhysics é um app para aprender física com uma coleção de 50 

jogos com mais de 350 níveis para ajudar os alunos a se envolver profundamente 

com a física. 

 

 

Figura: 17 SimPhysics 

 

http://aplicativoseducativos.com.br/wp-ntent/uploads/2016/11/simphysics2.jpeg 

 

www.efisica.if.usp.br 

 

file:///C:/Users/Rosiane/Downloads/2538-6064-1-PB%20(1).pdf 

 

http://numptyphysics.garage.maemo.org/ 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/107266 

 

http://simphysics.com.au// 
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http://www.if.ufrgs.br/computador_ensino_fisica/modellus/modellusI_animacao.htm 

http://www.iop.org 

 

http://www.sbfisica.org.br/v1/novopion/index.php/links/blogs-e-sites 

 

https://flyawaysimulation.com/images/media/9479/fsps-sim-physics-x-official-promo-

video/ 

 

https://itunes.apple.com/ro/app/simphysics/id563669432?platform=ipad&preserveScr

ollPosition=true#platform/ipad 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations 

 

https://rieoei.org/historico/expe/1585Heineck.pdf 

  

 https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index 

 

www.fisica.net 

 

www.infoescola.com 

 

www.li.facens.br/eletronica 

 

www.mundoeducacao.com.br 

 

www.sofisica.com.br 

 

http://www.design-simulation.com/IP/Index.php 
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