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RESUMO 

 

 

Com o início da informática pode dispor de atividades com uma melhor praticidade e eficiência, 

devido a rápida velocidade de processamento de informações, pois foi uma verdadeira revolução 

que marcou a história da humanidade. Ao passar dos anos, a informática em si tomou de fato 

conta do mundo devido seus benefícios, relacionados à rapidez e precisão. Estes quesitos fazem a 

vida da humanidade ser mais produtiva em um prazo de tempo mais curto, sendo uma ferramenta 

indispensável à medida que se passam os anos. Conjuntamente a evolução da informática dos 

hardwares e softwares em suas mais diversificadas áreas contribuem para a evolução tecnológica, 

pois são inimagináveis as criações de até onde se pode chegar com tal ferramenta. O computador, 

sendo um grande aliado no desenvolvimento da educação, pois a apresentação de inúmeros 

recursos computacionais como os softwares e Internet ajudam para uma melhor compreensão, 

além de motivar a aprendizagem, que é muito importante para o ensino, pois, em uma era digital, 

os mais atualizados poderão ser por vez os mais produtivos. Direcionando para o ensino 

especifico de física, o computador e software podem ser imprescindíveis para uma concepção 

melhor de assuntos abordados, pois, sendo a física uma ciência da natureza, pode-se criar 

situações de fato, demonstrando a natureza. Em si, desde macroscópica como a microscópica. Os 

softwares podem fazer uma pessoa entender um processo físico que, sem ele, talvez não fosse 

possível a esta pessoa ter a compreensão abstrata do fenômeno. 
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ABSTRACT 

 

 

 With the beginning of the computer may have activities with better convenience and efficiency, 

due to the rapid speed of information processing, it was a real revolution that marked the history 

of mankind. Over the years, the computer itself actually took over the world because of its 

benefits, related to the speed and accuracy.These items make the life of mankind to be more 

productive in a shorter period of time, being an essential tool as we move through the year. Along 

the evolution of the computer hardware and software in its most diverse areas contribute to 

technological change, are as unimaginable as the creations on where we can reach with that tool. 

The computer, being a great ally in the development of education, because the presentation of 

numerous computing resources such as software and Internet help for better understanding, and 

motivate learning, which is very important for teaching, for in a digital age, the most current at a 

time may be the most productive. Targeting specific to the teaching of physics, and computer 

software may be necessary for a better conception of subject matter, because, being a science of 

physical nature, can create de facto situations, demonstrating the nature. In itself, since the 

macroscopic and microscopic. The software can make a person understand a physical process, 

without it, might not be possible this person has an understanding of abstract phenomenon.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A informática se fez tão importante na vida das pessoas, de uma maneira rápida, trazendo 

o que a sociedade cada vez está mais a se superar, que é a rapidez, pois onde há rapidez se 

encontra satisfação.  

Na educação, onde sempre é cobrada eficiência por todos, mesmo sabendo que no Brasil 

isto é muito difícil de ser concretizada devido à falta de infra-estrutura em vários setores 

públicos, a informática vem como meio aliado a tentar suprir o ensino convencional. Inovações 

são criadas por instituições, com pesquisas na área de educação virtual, proporcionando um 

ensino diferenciado para alunos de escolas de ensino fundamental e médio, com os quais são 

tratados no trabalho.  

Estimular o aluno é uma difícil tarefa e, o auxilio de softwares educativos que vem com 

objetivo de extrair um pensamento de um aluno é muito bom, pois faz com que o ensino 

aprendizagem seja realmente alcançado. 

Além dos softwares proporcionarem uma visão do abstrato aos alunos, é possível ter um 

importante auxílio com ferramentas matemáticas incorporadas, onde no ensino de física isso é 

muito importante e crucial, pois é nesta parte que a grande maioria dos alunos param o 

pensamento devido à má compreensão da matemática, para então poder empregar à física. 
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2 INÍCIO DA INFORMÁTICA 

 

 

2.1 ALGORITMOS 

 

 

Para resolver um problema no computador é necessário se descrever primeiramente este 

problema de uma forma clara e precisa. É preciso que encontremos uma seqüência de passos que 

permitam que o problema possa ser resolvido de maneira automática e repetitiva. Além disto, é 

preciso definir como os dados que serão processados serão armazenados no computador. 

Portanto, a solução de um problema por computador é baseada em dois pontos: a seqüência de 

passos e a forma como os dados serão armazenados no computador. Esta seqüência de passos é 

chamada de algoritmo. Um exemplo simples e prosaico, de como um problema pode ser 

resolvido caso forneçamos uma seqüência de passos que mostrem a solução, é uma receita para 

preparar um bolo. 1 

A noção de algoritmo é central para toda a computação. A criação de algoritmos para 

resolver os problemas é uma das maiores dificuldades dos iniciantes em programação em 

computadores. Isto porque não existe um conjunto de regras, ou seja, um algoritmo, que nos 

permita criar algoritmos. Caso isto fosse possível, a função de criador de algoritmos 

desapareceria. Claro que existem linhas mestras e estruturas básicas, a partir das quais podemos 

criar algoritmos, mas a solução completa depende em grande parte do criador do algoritmo. 

Geralmente existem diversos algoritmos para resolver o mesmo problema, cada um seguindo o 

ponto de vista do seu criador. 

 

 

2.2 MÁQUINA PERFURADORA DE CARTÕES 

 

 

Com os precários, mas eficiente modo lógico de solucionar problemas da época em 

meados do séc XIX foi, de fato, com o Dr. Herman Hollerith (1860-1929), empresário norte-
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americano, quem impulsionou a criação e evolução das máquinas perfuradoras de cartões, 

utilizados para fazer o censo da época. Sua invenção trouxe muito ganho de tempo, sendo que 

esta tarefa foi realizada cerca de cinco anos a menos do que com os métodos manuais utilizados 

até então. 2 

 

 

2.3 O PRIMEIRO COMPUTADOR 

 

 

A história da informática nos remete ao final do século XIX. Na época dos nossos 

tataravôs os computadores já existiam, apesar de serem extremamente rudimentares. Eram 

computadores mecânicos, que realizavam cálculos através de um sistema de engrenagens, 

acionado por uma manivela ou outro sistema mecânico qualquer. Esse tipo de sistema, comum na 

forma de caixas registradoras, predominou até o início da década de 70, quando as calculadoras 

portáteis se popularizaram. 

No final do século XIX, surgiu o relê, uns dispositivos eletromecânicos, formados por um 

magneto móvel, que se deslocava unindo dois contatos metálicos. O relê foi muito usado no 

sistema telefônico, no tempo das centrais analógicas. Nas localidades mais remotas, algumas 

continuam em atividade até os dias de hoje. 

Construído em 1936 pelo engenheiro alemão Konrad Zuse (1910-1995), o primeiro 

computador eletro-mecânico funcionava a partir de relés que executavam os cálculos e dados 

lidos em fitas perfuradas. Zuse então decidiu vender seu projeto ao governo alemão, que recusou 

sua oferta, pois não considerava de grande auxilio para o esforço de guerra. 
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Figura 2.1: O primeiro computador eletromecânico. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 COMPUTADOR E GUERRAS 

 

 

Precisamente na Segunda Guerra Mundial que realmente nasceram os computadores 

atuais. A Marinha americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o 

computador Harvard Mark I, projetado pelo professor Howard Aiken, com base no calculador 

analítico de Babbage. O Mark I ocupava 120m³ aproximadamente, conseguindo multiplicar dois 

números de dez dígitos em três segundos. 4 

Simultaneamente, e em segredo, o Exército Americano desenvolvia um projeto 

semelhante, chefiado pelos engenheiros J. Presper Eckert e John Mauchy, cujo resultado foi o 

primeiro computador a válvulas, o Eletronic Numeric Integrator And Calculator (ENIAC), capaz 

de fazer quinhentas multiplicações por segundo. Tendo sido projetado para calcular trajetórias 
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balísticas, o ENIAC foi mantido em segredo pelo governo americano até o final da guerra, 

quando foi anunciado ao mundo. 5 

O engenheiro John Presper Eckert (1919-1995) e o físico John Mauchly (1907-1980) 

projetaram o ENIAC: Eletronic Numeric Integrator And Calculator. Com 18.000 válvulas, o 

ENIAC só ficou pronto em 1946, vários meses após o final da guerra. Os custos para a 

manutenção e conservação do ENIAC eram proibitivos, pois dezenas a centenas de válvulas 

queimavam a cada hora e o calor gerado por elas necessitava ser controlado por um complexo 

sistema de refrigeração, além dos gastos elevadíssimos de energia elétrica. 

 

  Imagem (2.2): ENIAC primeiro computador do Mundo. 6 

 

 

 

                                                
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Presper_Eckert
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Mauchly
http://pt.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
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O certo é que as inovações informáticas não pararam de acontecer e o computador 

enraizou-se de tal forma, que são poucas as coisas que subsistem sem o seu uso. Tornou-se parte 

essencial na vida das sociedades. O crescimento populacional, a globalização e o 

desenvolvimento do capitalismo no século XX incutiram novas necessidades no ser humano. A 

informática surge neste contexto, em que havia a necessidade do homem registrar e manipular 

dados em grandes quantidades com precisão e rapidez. 

Em 1622 um matemático inglês desenvolveu a primeira régua de cálculo. Este foi o ponto 

de partida para se chegar à informática, só que foi um processo demorado, que foi conquistado 

com pequenas descobertas. 

Apesar de tudo isso, os primeiros computadores começaram a surgir durante a década de 

40, naturalmente com propósitos militares. Os principais usos eram a codificação e a 

decodificação de mensagens e cálculos de artilharia. 
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3 INTERNET 

 

 

3.1 INÍCIO 

 

 

A Internet é um conglomerado de redes em escala mundial de milhões de 

computadores interligados pelo TCP/IP que permite o acesso a informações e todo tipo 

de transferência de dados. Ela carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os 

documentos interligados por meio de hiper ligações da  World Wide Web, e a infra-estrutura para 

suportar correio eletrônico e serviços, como comunicação instantânea e compartilhamento de 

arquivos. 

De acordo com a Internet World Stats, 1,96 bilhões de pessoas tinham acesso à Internet 

em junho de 2010, o que representa 28,7% da população mundial. Segundo a pesquisa, 

a Europa detinha quase 420 milhões de usuários, mais da metade da população. Mais de 60% da 

população da Oceania tem acesso à Internet, mas esse percentual é reduzido para 6,8% na África. 

Na América Latina e Caribe, um pouco mais de 200 milhões de pessoas têm acesso à Internet (de 

acordo com dados de junho de 2010), sendo que quase 76 milhões são brasileiros. 

A rede mundial de computadores, ou Internet surgiu em plena Guerra Fria. Criada com 

objetivos militares seria uma das formas das forças armadas norte-americanas manterem as 

comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de 

telecomunicações. Nas décadas de 1970 e 1980, além de ser utilizada para fins militares, a 

Internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Estudantes e professores 

universitários, principalmente dos EUA, trocavam idéias, mensagens e descobertas pelas linhas 

da rede mundial. 

 

 

3.2 WORLD WIDE WEB 
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A Organização Européia para a Investigação Nuclear (CERN) foi a responsável pela 

invenção da World Wide Web, ou simplesmente a Web, como hoje a conhecemos. Corria o ano 

de 1990, e o que, numa primeira fase, permitia apenas aos cientistas trocar dados, acabou por se 

tornar a complexa e essencial Web. 

O responsável-mor pela invenção chama-se Tim Berners-Lee, que construiu o seu 

primeiro computador na Universidade de Oxford, onde se formou em 1976. Quatro anos depois, 

tornava-se consultor de engenharia de software no CERN e escrevia o seu primeiro programa 

para armazenamento de informação, chamado Enquire, e embora nunca tenha sido publicada, foi 

a base para o desenvolvimento da Web. 

Em 1989 propôs um projeto de hipertexto que permitia às pessoas trabalhar em conjunto, 

combinando o seu conhecimento numa rede de documentos. Foi esse projeto que ficou conhecido 

como a World Wide Web. 7 A Web funcionou inicialmente dentro do CERN e, no Verão de 

1991, foi disponibilizada mundialmente. 

Enquanto isso, com o decorrer da década, a Internet conseguiu com sucesso acomodar a grande 

maioria das redes públicas existentes (embora algumas redes, tais como a FIDONET, 

continuaram separadas). Durante a década de 1990, estimou-se que o crescimento da Internet era 

de mais de 100% ao ano, com um breve período de crescimento explosivo entre 1996 e 1997 

8. Este crescimento é atribuído freqüentemente à falta de uma administração central, assim como 

à natureza aberta dos protocolos da Internet. 9 

As pessoas têm sonhado com uma base de dados de informação universal. Nesta base de 

dados, não apenas os dados seriam acessíveis para as pessoas ao redor do mundo, mas também 

deveriam criar links para outras peças de informação, de modo que somente os dados mais 

importantes seriam rapidamente descobertos por um usuário. 

Apenas recentemente a tecnologia necessária para fazer tais sistemas existe. O sistema 

mais popular em uso atualmente é a World Wide Web. A descrição oficial define a WWW como 

um grande-área hipermídia iniciativa de recuperação de informação com o objetivo de dar acesso 

universal a um grande universo de documentos. Em termos mais simples, a Web é uma rede de 

computador baseado na Internet que permite aos usuários de computadores terem acesso à 

informação “armazenada” em outro através da rede mundial. 
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   Imagem (3.1): Gráfico mostrando a proporção de usuários de Internet a cada 100 

        pessoas, entre 1997 e 2007, feita pela União Internacional de Telecomunicações. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA INTERNET 

 

 

Foi somente no ano de 1990 que a Internet começou a alcançar a população em geral. 

Neste ano, o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a 

utilização de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente 
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interessantes. A partir deste momento a Internet cresceu em ritmo acelerado. Muitos dizem que 

foi a maior criação tecnológica, depois da televisão na década de 1950.      

A década de 1990 tornou-se a era de expansão da Internet. Para facilitar a navegação pela 

Internet, surgiram vários navegadores (browsers) como, por exemplo, o Internet Explorer da 

Microsoft e o Netscape Navigator. O surgimento acelerado de provedores de acesso e portais de 

serviços on-line contribuiu para este crescimento. A Internet passou a ser utilizada por vários 

segmentos sociais. Os estudantes passaram a buscas informações para pesquisas escolares, 

enquanto jovens utilizavam para a pura diversão em sites de jogos. As salas de chat tornaram-se 

pontos de encontro para um bate-papo virtual a qualquer momento. Desempregados iniciaram a 

busca de empregos através de sites de agências de empregos ou enviando currículos por e-mail. 

As empresas descobriram na Internet um excelente caminho para melhorar seus lucros e as 

vendas on-line dispararam, transformando a Internet em verdadeiros shoppings centers virtuais. 

Nos dias atuais é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares 

de pessoas do mundo todo. Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de 

extrema importância. A Internet também está presente nas escolas, universidades, empresas etc., 

possibilitando acesso às informações e notícias do mundo em apenas um click. 

 

 

3.4 DIFUSÃO SOCIAL DA INTERNET NO MUNDO 

 

 

A língua dominante da comunicação na Internet é o inglês. Isto talvez seja o resultado das 

origens da Internet, assim como o papel do inglês como língua franca. Além disso, isso também 

talvez esteja relacionado às grandes limitações dos primeiros computadores, que foram 

fabricados na maior parte nos Estados Unidos, que não compreendem outros caracteres que não 

pertencem àqueles do alfabeto inglês. 

Por comparação, as línguas mais usadas na World Wide Web são o inglês (28,6%), 

chinês (20,3%), espanhol (8,2%), japonês (5,9%), francês (4,6%), português (4,6%), alemão 

(4,1%), árabe (2,6%), russo (2,4%) e coreano (2,3%). 
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Por região, 41% dos usuários de Internet do mundo estão na Ásia, 25% na Europa, 16% 

na América do Norte, 11% na América Latina e Caribe, 3% na África, 3% no Oriente Médio e 

1% na Austrália.  

 

Imagem (3.2): Sites de Internet por países. 11 
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3.5 IMPORTÂNCIA EM COMUNICAÇÃO 

 

 

Uma das características mais interessantes da Internet é a possibilidade de descobrir 

lugares inesperados, de encontrar materiais valiosos, endereços curiosos, programas úteis, 
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pessoas divertidas, informações relevantes. São tantas as conexões possíveis que a viagem vale 

por si mesma. Viajar na rede precisa de intuição acurada, de estarmos atentos para fazer 

tentativas no escuro, para acertar e errar. A pesquisa nos leva a garimpar jóias entre um monte de 

banalidades, a descobrir pedras preciosas escondidas no meio de inúmeros sites publicitários. A 

comunicação torna-se mais e mais sensorial, mais e mais multidimensional, mais e mais não-

linear. As técnicas de apresentação são mais fáceis hoje e mais atraentes do que anos atrás, o que 

aumentará o padrão de exigência para mostrar qualquer trabalho pelos sistemas multimídia.  

O som não será um acessório, mas uma parte integral da narrativa. O texto na tela 

aumentará de importância, pela sua maleabilidade, facilidade de correção, de cópia, de 

deslocamento e de transmissão. 

Na educação, professores e alunos praticam formas de comunicação novas. Encontram 

colegas com os quais podem comunicar-se facilmente por correio eletrônico e por listas de 

discussão, por comunicação instantânea em IRC (Internet Relay Chat), que é um protocolo de 

comunicação utilizado na Internet. Atualmente começam a comunicar-se por intermédio de voz 

(programas como o Iphone) e também de imagem (programas como o CuSeeme ou a última 

versão do Iphone). 

Aumenta a procura pelos chats ou bate-papos. Muitos estudantes passam horas seguidas 

em conversas aleatórias, fragmentadas, em um autêntico jogo de cena, de camuflagem de 

identidade, de meias-verdades. Mas o chat tem um grande potencial democrático, por ser aberto, 

multidimensional. Nessas trocas, realizam-se encontros virtuais, criam-se amizades, 

relacionamentos inesperados que começam virtualmente e muitas vezes levam a contatos 

presenciais. 

Começamos a ser nossos próprios editores de textos e diretores de imagens na Internet. 

Há centenas de jornais escolares na rede. Quem tem algo a dizer pode fazê-lo sem depender da 

autorização de emissoras, jornais ou conselhos editoriais; basta colocá-lo na sua página pessoal.  

Os estudantes podem mostrar sua capacidade on-line, ao vivo, sem ter de esperar anos 

pelo ingresso formal dentro do mercado de trabalho. O artista está podendo divulgar suas obras 

para o mundo inteiro imediatamente. O pesquisador consegue publicar na rede os resultados do 

seu trabalho instantaneamente, sem depender do julgamento de especialistas e sem demora na 

publicação. Isso torna mais difícil a seleção do que vale ou não vale a pena ser lido. Nem sempre 

há um conselho editorial de notáveis para filtrar os melhores artigos. Com isso, há muito lixo 
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cultural, mas também se amplia imensamente o número e a variedade de pessoas que se expõem 

ao julgamento público. 

As profissões ligadas à informação e à comunicação estão experimentando um grande 

desenvolvimento. Cada vez temos menos tempo para procurar tantas informações necessárias. 

Por isso precisamos de mediadores, de pessoas que saibam escolher o que é mais importante para 

cada um de nós em todas as áreas da nossa vida, que garimpem o essencial, que nos orientem 

sobre as suas conseqüências, que traduzam os dados técnicos em linguagem acessível e 

contextualizada. 

A educação através da Internet terá que ser responsável por esta ruptura paradigmática a 

partir da mudança de tecnologia. A aposta da Internet na educação foi de que a tecnologia 

introduz um paradigma e interfere na produção de conhecimento. O conservadorismo na 

educação ainda não permitiu isso. Uma prova disso é o crescente cuidado com o acesso às 

informações por parte das crianças, chegando até a criação de programas coibitivos ou mesmo a 

censura através de amparo legal. 

Colocam-se desafios para a educação no futuro a respeito dos currículos e paradigmas que 

irão se construir a partir dessa nova realidade. Amplia-se radicalmente, através da Internet, o 

conhecimento sobre os peixes, por exemplo, que passarão a ter os futuros alunos a partir da 

consulta às listas de discussão específicas, home-pages, etc, chegando à conclusão de um trabalho 

melhor e mais amplo. 

A Internet não pode ser apenas apresentada como uma grande fonte de dados sobre os mais 

diversos assuntos, sem que se perceba que se transformou também o modo de produzir 

conhecimento. É a partir desta clareza que se devem estabelecer os paradigmas e conteúdos da 

educação do futuro. 

Enquanto não se parte para descobrir os verdadeiros potenciais da Grande Rede e que 

benefícios podem trazer para a educação, poderemos ser condenados a transpor toda uma 

pedagogia retrógrada para a Internet. Não devemos ter medo da perda da autoridade do professor 

como porta-voz do saber, pois outra será sua importância e sua legitimidade se dará a partir daí. 
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4 EVOLUÇÃO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

 

Em sala de aula é comum nos depararmos com alunos com dificuldades de aprendizado, 

principalmente em disciplinas como Matemática, Física e Química. Muitas vezes essas 

dificuldades se dão pela utilização de métodos de ensino inadequados para a realidade dos 

estudantes do séc. XXI.  

Não se pode esperar que o computador faça tudo sozinho. Ele fornece-nos informações e 

recursos, cabendo ao professor planejar a aplicação dos mesmos na sala de aula. A pressão 

constante em relação ao uso da informática torna-se cada vez mais evidente em todas as áreas e 

isso não é diferente na educação. A todo o momento os professores sentem que quem não for 

capaz de usar a informática como instrumento de ensino-aprendizagem está fora do contexto do 

mercado de trabalho atual. É necessário mudar este estado de coisas. 

A Informática tem se apresentado não apenas como uma ferramenta de auxílio no 

desenvolvimento de tarefas, mas também como uma tendência mundial, que vem interferindo de 

forma irredutível em todas as áreas do conhecimento, bem como nos variados setores 

profissionais, sejam públicos ou privados. Direta ou indiretamente, todos fazem uso de algum 

serviço no qual a tecnologia está sendo utilizada. 12 

Estamos vivendo na era digital, onde o acesso a novas tecnologias é cada vez mais fácil. 

A popularização do computador, a partir de 1981, com o primeiro computador pessoal lançado 

pela IBM, os primeiros computadores de interfaces gráficas, lançadas pela Apple em 1984, e o 

surgimento da Internet, fez da informática grande aliada no desenvolvimento da educação, onde a 

apresentação de recursos computacionais (softwares e Internet) ajuda na compreensão, além de 

motivar a aprendizagem. A evolução das tecnologias de informação e da comunicação impõe 

uma redefinição do espaço de trabalho. Hoje é mais rápido enviar um e-mail do que uma carta 

por correio. Cada vez menos será o trabalhador a deslocar-se ao trabalho, e cada vez mais será o 

trabalho que virá até ao trabalhador. Trabalhar a partir de casa parece ser cada vez mais a 

hipótese acertada numa altura em que a flexibilidade se tornou num dos assuntos na ordem do 

dia.  
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O mundo assiste hoje à integração e à implementação de novos meios que permitem uma 

maior rapidez e eficácia na troca de informação.  

Cada vez mais podemos perceber que o ensino tradicional de física (quadro e giz) tem 

motivado cada vez menos os estudantes, que encontram dificuldade em relacionar a física com a 

realidade. As dificuldades de interpretação de textos e a não compreensão das ferramentas 

matemáticas necessárias tem sido um grande tabu, para professores do ensino médio em todo o 

país, principalmente nas escolas públicas.   

A utilização de atividades experimentais para o ensino de ciências sempre foi e sempre 

será uma grande aliada dos professores. Juntamente com as atividades experimentais, a utilização 

de simulações em computador tem mostrado ser de grande eficiência no processo de ensino 

aprendizagem das ciências em geral e da Física em particular. 

Sites como o LabVirt, da USP, trazem, de forma criativa e interessante, animações em 

flash que podem e devem ser utilizadas como aulas experimentais, nas diversas frentes da física e 

da química. 13 

A grande necessidade de buscar novas formas de utilização do computador no ensino de 

física se dá porque essa lida com conceitos abstratos, que na grande maioria das vezes não são 

visualizadas pelos estudantes, principalmente nos momentos iniciais do contato com a disciplina.  

Se o computador não se tornar de fato uma ferramenta para o professor do século XXI estará cada 

vez mais prolongando o ensino tradicional e deixando que alunos deixem de desenvolver suas 

capacidades cognitivas. 

O acesso a redes, dentro e fora das empresas, a videoconferência em rede local, a 

utilização partilhada de documentos em tempo real e a redistribuição de chamadas telefônicas são 

alguns exemplos destas novas tecnologias. 

As novas tecnologias de comunicação trouxeram enormes vantagens aos mais diversos 

setores da sociedade. Podemos verificar o quanto ajudou no processo de recuperação da 

informação através das bases bibliográficas em CD-ROM e on-line, como também na obtenção 

do próprio conteúdo desejado. Os periódicos eletrônicos retratam uma parcela desse avanço 

tecnológico, apresentando vantagens e desvantagens tanto na sua forma “física” como nas bases 

que os disponibilizam. O objetivo desta apresentação é relatar as nossas experiências e 

considerações sobre essa nova modalidade de publicação, para fazer com que professores e 
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escolas entendam a importância da informática, não só no ensino de física, mas na educação de 

uma forma geral. 

 Essas novas tecnologias estão vinculadas ao computador, que revolucionou todas as 

formas de comunicação e produção. Na era digital, o indivíduo pode partilhar a mesma 

tecnologia independentemente do local onde estiver: em casa, no trabalho, em viagem, nas 

compras ou realizando transações bancárias. A evolução tecnológica estará sempre em constante 

evolução e aperfeiçoamento e não podemos viver sem ela. A utilização dessa tecnologia já está 

implementada na cultura de todos os povos. Há realidades diferentes de acesso aos novos 

equipamentos, mas eles estão em todos os lugares. Por mais que alguém diga que não convive 

diretamente com essa tecnologia é preciso lembrar que o simples ato de ir ao banco, pagar um 

estacionamento com um bilhete magnético ou cartão eletrônico, usar o telefone, ver televisão, 

sair à rua e expor-se às dezenas de câmaras que nos monitorizam em toda parte, insere qualquer 

cidadão nesse mundo moderno.  

Esse entendimento faz com que professores e alunos tornem-se cúmplices no 

desenvolvimento de novas metodologias de ensino. Parceria essa que se mostra de suma 

importância no reconhecimento das capacidades cognitivas de cada aluno, inserindo-o na 

realidade e facilitando a percepção de assuntos abstratos envolvidos no ensino de Física.  

 

 

4.1 COMPUTADOR NA ESCOLA 

 

 

Até bem pouco tempo o computador era privilégio de poucas escolas no Brasil, 

praticamente se concentrando nas escolas particulares. Mas com implementações de projetos do 

MEC esse cenário veio a mudar de maneira rápida. Escolas e comunidades escolares 

movimentaram-se a fim de poder ter um laboratório de computadores para então poder ter seus 

alunos em contato direto com a tecnologia. 

Para tal estratégia de implementação de tecnologia não era simplesmente necessário 

colocar os computadores em um espaço reservado e ponto final, pois se via a necessidade de 

entender, a princípio, os benefícios que tal método educacional poderia trazer aos estudantes. 
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Logo foi necessário refletir, discutir sobre isto, para que não fosse mais uma tentativa 

frustrada do país tentar mudar a realidade da educação. 

A partir do momento em que o Brasil se torna um modelo de país econômico, isto trouxe 

diversas mudanças em setores da economia em si, assim como também na política, regiões, 

sociedade, valores, etc. Entretanto, para concorrer em igualdade com os países do primeiro 

mundo, o Brasil viu que era necessário implementar os avanços tecnológicos existentes para ser 

um auxílio determinante no processo desse desenvolvimento econômico. 14 

Para uma estratégia ser empregada com sucesso é preciso que ela tenha corretos modos de 

execução. O governo, diante desse impasse da situação, percebe que para implementar a 

tecnologia para a população de formar geral, em um cenário onde a maioria não oferece 

condições econômicas que possibilite o acesso, vê um caminho alternativo para obtenção de 

sucesso, a escola. Para Eduardo O.C. Chaves: 

 

“O computador surge como um meio auxiliar alternativo de ensino, um recurso 

a mais para a diminuição das carências, em especial no 1º grau, notadamente 

quanto à evasão e à repetência”. 15 

 

Tanto no ensino fundamental como no médio, o computador vem com um sub-objetivo de 

minimizar algumas carências do ensino tradicional, porém há criticas em torno dessa nova 

ferramenta de ensino. Entretanto, grande parte das afirmações feita, tanto de um lado da crítica, 

como nos a favor do método, reflete, freqüentemente, algum desconhecimento de causa, às vezes 

até‚ com muita desinformação. Essas desigualdades de opinião são formadas em virtude de como 

os computadores são empregados na escola, pois nem sempre cumprem atingir os objetivos 

educacionais a que são propostos.  

Há preocupações sérias diante do fato do computador ser um aliado da educação, pois os 

defensores da introdução do computador na escola, ou mesmo da substituição da escola pelo 

computador, atrapalham a causa daqueles que, preocupados com a qualidade e a eficiência do 

ensino que é ministrado em nossas escolas, investigam a melhor maneira de fazer com que o 

computador contribua para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 
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Imagem (4.1): Sala de aula interativa criada através do PROINFO. 16 

 

 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO tem como meta incentivar 

o uso pedagógico das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) no ambiente escolar. 

Sendo assim, distribui laboratórios de informática para as escolas da rede estadual de ensino, 

tanto para as unidades escolares situadas na zona urbana quanto rural. 

A sociedade deve perceber que para um real aproveitamento do computador na escola é 

necessário que se tenha um embasamento teórico-metodologico, pois, sem isto ocorrerá uma 

seleção pelos mais aptos ao método e marginalização da grande maioria que ainda não é. Isto 

inclui não somente alunos, mas também os professores necessitam de um embasamento, isto 

porque somente aqueles que já são dinâmicos e autônomos conseguem se adaptar à inovação sem 

uma proposta pedagógica que lhe dê sustentação. 

O computador é um grande aliado no desenvolvimento da educação, onde a apresentação 

de inúmeros recursos computacionais, como os softwares e Internet, ajudam para uma melhor 

compreensão, além de motivar a aprendizagem, que é muito importante para o ensino, pois em 

uma era digital os mais atualizados poderão ser os mais produtivos. 
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Direcionado para o ensino especifico de física, o computador e software podem ser 

imprescindíveis para uma concepção melhor de assuntos abordados, pois sendo a física uma 

ciência da natureza, pode-se criar situações demonstrando a natureza em si, tanto macroscópica 

como microscópica. Os softwares podem fazer uma pessoa entender um processo físico que antes 

sua mente não conseguia ter um pensamento abstrato da situação. 

 

 

4.2 MÍDIAS E EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Num mundo em que a tecnologia e as novas mídias encurtam distâncias, agilizam o tempo 

e criam novas formas de percepção e de relação com o conhecimento, o professor se pergunta 

como ser um educador do século XXI. Tem-se falado muito no Brasil da necessidade de 

incorporar a vasta produção audiovisual brasileira ao cotidiano de nossas escolas públicas, tendo 

como objetivo, além da formação do gosto, a ampliação da capacidade de análise e de crítica dos 

espectadores em relação aos produtos audiovisuais de grande público veiculados pela TV. 

Entretanto os professores do ensino fundamental e médio geralmente não dispõem de uma 

preparação especifica para isso em sua trajetória escolar e acadêmica. Poucos cursos de formação 

de professores têm laboratórios de informática e/ou de recursos audiovisuais e, raramente, são 

oferecidas disciplinas voltadas para análise, uso e produção desse tipo de material. Isso deixa 

uma lacuna na formação desses profissionais, da qual muitos reiteradamente se queixam. 

Para enfrentar esse problema é preciso agir em diversas frentes, contudo é na formação de 

professores que podemos construir soluções mais eficazes. Uma primeira medida deveria ser a 

adoção regular do uso de imagens (fotografa, cinema e televisão) pelas diversas disciplinas que 

compõem os currículos oficiais dos cursos de pedagogia e de licenciatura. Além da exibição de 

filmes e dos debates realizados a partir deles, muitas atividades que já fazem parte da prática 

pedagógica desses cursos podem ganhar em qualidade com o uso da fotografa e do vídeo: 

apresentação de seminários, relatórios de observações em escolas, prática de ensino 

supervisionada, realização de trabalhos de conclusão de curso, registro de visitas a instituições, 

treinamento de monitores, e assim por diante. 
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4.2.1 Vídeo 

 

 

O pesquisador BERGALA, analisando o modo pelo qual orientador de aprendizagem do 

Telecurso 2000 lidava com os recursos audiovisuais fornecidos pelo projeto, encontrou uma 

monitora de uma pequena escola de uma cidade do interior do Brasil que, insatisfeita com um dos 

produtos audiovisuais sobre poluição ambiental, tomou emprestada a câmara doméstica de um 

dos alunos e filmou com eles os rios que cortavam aquela cidade. Tendo feito uma edição simples 

das imagens coletadas (transferindo apenas as melhores tomadas para outra fita), a orientadora de 

aprendizagem passou a exibir seu próprio vídeo nas aulas de geografia, como recurso 

privilegiado para a discussão do problema. 17 

Experiências como essa sugerem que mesmo participando de um projeto onde todos os 

materiais didáticos vêm prontos, os professores sempre encontram uma maneira de criar os 

próprios materiais didáticos, adequados a sua realidade. Temos muito a ganhar, portanto, 

ensinando a futuros professores técnicas de produção e reprodução de imagens e a gramática da 

linguagem audiovisual. 

 

 

4.2.2 Filmes 

 

 

Outra medida que se pode adotar nos cursos de formação de professores é a exibição 

regular (e planejada) de parte do imenso e valioso acervo de obras da cinematografa mundial que 

foi posto a nossa disposição com o advento do DVD. Ensinar a ver, selecionar e exibir e analisar 

filmes implica necessariamente ver junto e falar de filmes em ambiente acadêmico, exatamente 

como falamos de livros didáticos ou textos literários. Precisamos passar a indicar filmografias, do 

mesmo modo como indicamos bibliografia, para o aprofundamento dos diferentes temas que 

abordamos em nossas disciplinas.  
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O cinema é um instrumento precioso para trabalhar a diversidade cultural em uma 

sociedade complexa e heterogênea como é a brasileira. Pode ensinar a conviver com o diferente, 

com os valores, crenças e visões de mundo que orientam as práticas dos distintos grupos sociais 

que integram essa sociedade. Exibir filmes que apresentam diferenças sociais, sexuais, raciais, 

físicas, etc., pelo ângulo de quem as vivencia pode ser uma estratégia bastante eficiente nesse 

sentido. Pode-se exibi-los dois a dois, durante uma mesma sessão, explorando semelhança ou 

contraste nas narrativas ou modos diferentes. Aproximar textos fílmicos de textos acadêmicos é 

uma excelente estratégia para trabalhar temáticas complexas com os estudantes, pois a imagem 

em movimento tende a pôr ao alcance do espectador realidades e experiências muito distintas das 

dele. Além disso, esse recurso permite abordar um mesmo problema sob diversos ângulos e 

perspectivas. 18 

Para serem valorizados pelo que são e não apenas pelo uso que se pode fazer deles, textos 

fílmicos, assim como textos literários, precisam ser apresentados com o máximo possível de 

referências: país de origem, língua, direção (dados biográficos), ficha técnica, premiações, 

significado que tem no contexto da cinematografa de origem ou no cenário mundial e assim por 

diante.  

Guias de vídeo, jornais, revistas especializadas, sites da Internet e, obviamente, livros 

sobre cinema oferecem dados completos. O uso de filmes em ambientes educacionais exige que 

se conheça pelo menos um pouco de história e teoria do cinema. Filmes não são decalques ou 

ilustrações para serem acoplados a textos escritos como apêndices hierarquicamente inferiores. 

Narrativos fílmicos são fontes de conhecimento: falam, descrevem, formam e informam. Para 

fazer uso delas é preciso saber como elas fazem isso. 

 

 

4.2.3 Fotografia 

 

 

Nesse sentido, pode-se propor, por exemplo, aos estudantes, a realização de pequenos 

ensaios fotográficos ou vídeo gráfico que abordem conteúdos trabalhados em sala de aula, tais 

como diversidade cultural, relação família / escola, dificuldades de aprendizagem, transposição 
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didática de conteúdos curriculares, organização e gestão escolar, relações de gênero na escola, 

etc. 

Isto é, em vez de nos restringirmos exclusivamente aos textos escritos, deveríamos propor 

e ensinar a realizar trabalhos e experiências que envolvessem o uso de registros em imagem ou 

imagem-som e discutir coletivamente as técnicas e o modo de realização desse tipo de material, 

de forma, que possa ser tomado como fonte de informação e de produção de novos 

conhecimentos.  

Em países como o Brasil, cujas escolas públicas, em geral, dispõem de poucos recursos 

materiais, o uso das câmeras fotográficas e sua exploração na produção de diferentes tipos de 

registros e de materiais pedagógicos é um bom começo, pois mesmo em contextos de privação 

material é possível encontrarmos câmeras e estudantes e professores com relativa intimidade com 

a fotografia. Hoje, mesmo os celulares mais simples fotografam e filmam. Preparar futuros 

professores para lidar com esse recurso, de forma criativa e original, contribui para que venham a 

desenvolver alternativas de trabalho em sua prática profissional. É necessário, entretanto, que 

sejam oferecidos subsídios teóricos e práticos para os estudantes para o recurso a fotografa, como 

o registro de observações de aulas de outros professores, realizadas nas escolas durante o período 

de prática de ensino supervisionada. Porém há aspectos éticos, pedagógicos e técnicos a serem 

considerados. O uso da imagem de outrem, mesmo com fins acadêmicos, científicos ou 

educacionais só pode ser feito com expressa autorização deste e, no caso de ser menor de idade, 

com autorização dos pais. Além disso, registrar aulas de outro professor, observadas com fins de 

aprendizado e de treinamento, de modo a torná-las fonte de conhecimento e de reflexão sobre a 

prática pedagógica, exige, além da concordância deste, algum domínio da técnica e uma 

definição prévia dos objetivos a serem alcançados. Requer um projeto para a captura das imagens 

(o que será fotografado e como), um roteiro para a edição ou montagem das imagens e algum 

tratamento delas para a elaboração do relatório final. Vale lembrar que o que fica impresso e num 

registro fotográfico não é uma parcela do “mundo real”, mas uma imagem, tão carregada de 

conceitos e significações quanto qualquer outra forma de texto. Assim, nesse tipo de proposta 

pedagógica, é necessário considerar e discutir com os estudantes que, longe de serem janelas para 

a realidade, fotografias são transcodificações de processos, dotadas de uma magia nem sempre 

passível de explicitação.  
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Desta forma, ao propor aos estudantes de cursos de formação de professores a realização 

de ensaios fotográficos sobre alguns dos conteúdos programáticos das disciplinas que compõem o 

currículo de seus cursos, estaremos dando a eles a oportunidade de codificar textos e conceitos 

em imagens e de, ao fazer isso, perceber as imagens como meta códigos de textos que, para 

serem compreendidas, precisam ser decifradas, decodificadas em suas estruturas de significação. 

 

 

4.2.4 Era da informação 

 

 

A era da informação trouxe consigo um fluxo intenso de palavras, sons e imagens que 

transitam por uma rede global, expandindo e questionando os limites de tempo e espaço. Uma 

onda imensurável de informações percorre o globo terrestre em segundos, interage e torna cada 

vez mais complexa a compreensão do mundo que nos cerca. Conceitos antes absolutos estão 

expostos a um processo de descobertas em que todo conhecimento já nasce com prazo para 

expirar e é reinterpretado, reinventado ou descartado numa velocidade inédita. 

O mundo conectado pelas redes de comunicação abre novas formas de interação e acesso 

ao conhecimento.  Mas de que forma tudo isso afeta as relações entre aluno e professor nos dias 

de hoje?  

Teria o professor que se tornar um especialista em novas tecnologias, uma espécie de que 

domina as novas linguagens para estar atualizado? Este é um tempo que anuncia desafetos para a 

educação. O professor hoje precisa estar consciente de seu papel que extrapola o uso da 

tecnologia como simples ferramenta. A proposta é mais ousada: ver o conhecimento como uma 

grande jornada, em aquele que o aluno deve embarcar juntos. 

 

 

4.3. MÉTODOS COMPUTACIONAIS 

 

 

A Vantagem do uso dos métodos computacionais em cálculo numérico é enorme. Com a 

popularização de computadores de baixo custo e de alta capacidade de processamento, 
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praticamente todas as áreas de exatas tem feito uso cada vez mais intensivo dos métodos e 

técnicas computacionais na resolução de problemas, para os quais as soluções manuais são 

impraticáveis e imprecisas. 

As formas tradicionais de compreender e de agir sobre o mundo foram reestruturadas 

pelas novas possibilidades de ensinar usando o mundo digital. Conseqüentemente, a sociedade 

adquiriu novas maneiras de viver, de trabalhar e de fazer a educação.  

O aprendizado há algum tempo atrás, restringia-se somente a escola-instituição, porém, o 

que se percebe, é que a informação segue de uma forma muito veloz. O uso do computador e os 

correspondentes softwares como ferramenta de trabalho de cálculo numérico requer o 

entendimento dos seus princípios de operação e de como eles interferem nos resultados obtidos. 

Geralmente, é aceito como verdade que computadores não erram e que são os usuários que 

cometem enganos. Na realidade, o computador, como dispositivo de cálculo numérico, “comete” 

erros devido às suas características intrínsecas e o papel do usuário é quantificar esses erros e 

encontrar formas de, se não eliminá-los, pelo menos minimizá-los através de métodos de 

“tratamento de erros”. 19 

Quando a complexidade do problema impossibilita o avanço pela via analítica ou porque 

os cálculos são longos demais, se fazem necessárias diversas ferramentas computacionais como 

softwares, a fim de automatizar os cálculos e as aplicações necessárias para um melhor 

entendimento dos assuntos. 

No cálculo manual temos controle da propagação do erro porque, visualmente, estamos 

conferindo o resultado de cada operação aritmética ao digitá-lo na calculadora. No computador 

não temos como checar cada operação, tendo em vista a velocidade com a qual elas são 

realizadas e também pela quantidade, que impossibilita a conferência dos resultados das 

operações aritméticas. Desta forma, a verificação dos resultados e o controle sobre a propagação 

de erros em programas de computador é essencial para se atingir resultados consistentes e 

confiáveis. 

A aritmética computacional não é a mesma coisa que a aritmética à base de lápis e papel. 

No cálculo manual é sempre possível monitorar os resultados intermediários e ajustar a precisão 

dos cálculos, dentro os quais os softwares dedicados a visualização de experimentos virtuais se 

mostram atuantes nesse quesito, através das ferramentas dentre as quais contam em cada um 
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especificamente. Na aritmética computacional, cada número tem uma quantidade de algarismos 

fixos, que muitas vezes podem ser inadequadas para o cálculo repetitivo. 

O cálculo manual usualmente é realizado para um pequeno número de operações 

aritméticas, enquanto que o cálculo computacional pode envolver bilhões de operações 

aritméticas. Assim, pequenos erros que poderiam passar despercebidos no cálculo manual, podem 

arruinar completamente o resultado do cálculo computacional, por causa da acumulação e 

propagação de erro. Desta maneira se faz necessário desenvolver formas de “tratamento de erros” 

eficientes durante a criação de softwares usados no cálculo numérico. 

Os softwares para cálculo numérico são ferramentas que possibilitam realizar cálculos 

que, de outra forma, seriam praticamente impossíveis de serem realizados por motivo da sua 

extensão e complexidade. Basicamente podemos classificá-los como: Softwares Individuais, 

Pacotes, Bibliotecas e Sistemas de Softwares. 

O Software Individual pode ser composto de alguns módulos e sua função é executar 

computação especifica. Podemos citar, como um exemplo, às calculadoras científicas que 

realizam desde as operações simples até algumas mais complicadas, como de cálculo integral e 

diferencial. 

Os Pacotes são uma coleção de programas que visam resolver problemas em áreas 

especificas. Temos um exemplo nos softwares que auxiliam a engenharia. 

As Bibliotecas são umas coleções sistematizadas de softwares para a resolução de 

diversas classes de problemas de matemática. Normalmente é composto de centenas de 

programas. 

Há muitas formas de aproveitar esses recursos para o aprendizado: pesquisas, jogos que 

estimulam o raciocínio lógico saudável, não disputas violentas e softwares educacionais com 

diferentes propósitos. Sendo assim, a informatização necessita obrigatoriamente de capacitação, 

formação dos professores, para que tudo o que está disponível possa ser realmente útil e colabore 

para uma globalização justa, responsável e que oportunize o saber, a igualdade entre as classes, 

etnias, enfim, para todo e qualquer cidadão.  

Através das novas tecnologias há uma grande interação na busca pelo conhecimento, que 

passa a ser participativa e cooperativa, promovendo a autonomia e a responsabilidade do aluno na 

construção do processo de ensino-aprendizagem. A incorporação de meios tecnológicos na escola 

deve ser considerada como parte da cultura escolar. 
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Entretanto, a informática na educação é uma realidade, mas ainda está longe de ser uma 

totalidade e, talvez, essa seja a grande dificuldade, pois a maioria dos educadores não possui 

conhecimento suficiente para a utilização dessas tecnologias de maneira correta, mesmo em 

escolas que já possuem esses recursos. Atualmente, as crianças que têm acesso utilizam, muitas 

vezes, sem restrições, o que, certamente, se torna um grande problema para o desenvolvimento e 

até riscos, sendo uma das desvantagens das tecnologias de ensino. 

As tecnologias da educação são grandes aliadas da educação. Se bem aproveitadas, 

possibilitam uma aprendizagem com eficiência e rapidez. Sendo assim, tudo que se fizer em prol 

da correta utilização da informática certamente estará indo na direção de um futuro promissor na 

área do desenvolvimento humano. 

 

 

4.4 COMPUTADOR ADJUNTO À FÍSICA 

 

 

O ensino pelo computador implica que o aluno, através de tal ferramenta, possa adquirir 

conceitos sobre praticamente qualquer assunto abordado. Entretanto, a abordagem pedagógica de 

como isso acontece é bastante diversificada, pois entre vários métodos que podem ser 

empregados na computação, há uma oscilação entre dois grandes pólos, constituídos por 

hardware (parte física do computador) e software (parte abstrata do computador), sendo esta 

segunda o principal foco, pois é nesta parte que se apóia os programas de computador, fazendo 

com que a nova era da tecnologia seja tão vasta de diversificada para uma mesma situação ou 

não. De um lado o aluno, através do software, "ensina" o computador. Quando o computador 

ensina o aluno, o computador assume o papel de máquina de ensinar e a abordagem educacional é 

a instrução auxiliada por computador. Essa abordagem tem suas raízes nos métodos de instrução 

programada tradicionais, porém, ao invés do papel ou do livro, é usado o computador.  

Outro tipo de software que ensina é dos jogos educacionais e a simulação. Nesse caso, a 

pedagogia utilizada é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta.  

Cada vez mais podemos perceber que o ensino tradicional de física (quadro e giz) tem 

motivado cada vez menos os estudantes, que encontram dificuldade em relacionar a física com a 

realidade. As dificuldades de interpretação de textos e a não compreensão das ferramentas 
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matemáticas necessárias tem sido um grande tabu, para professores do ensino médio em todo o 

país, principalmente nas escolas públicas.  

O  MEC elaborando métodos a fim de efetivar  os  primeiros  cursos  para  propiciar  a  

formação  adequada aos profissionais da informática tornou-se de grande importância primeiro 

uso da informática na educação sendo como próprio ensino  da  informática e da computação 

auxiliando a área da física como todas as outras ciências. O método  para  que o professor  possa  

empregar  a  informática educacional com mais tranqüilidade e naturalidade e eficácia em seu dia 

a dia é  fornecer  a  ele  cursos, além, é claro, de  uma  infra-estrutura adequada  e  condições  

mínimas para realizar seu trabalho.  

O computador apresenta-se como uma ferramenta que possibilita sua utilização em várias 

dessas vertentes: com textos, com animações, com experiências simuladas, entre outras. 

Referente à construção de projetos em multimídia e softwares educativos pedagógicos que irão 

trabalhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos é preciso que se use e aplique os conceitos 

como pilares no trabalho com a informática na educação. Devemos estar com olhares críticos   

da   utilização   de  instrumentos pelo homem como elementos para organizar e alterar o real, 

onde se  encaixa perfeitamente o computador e a informática. 
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5 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

A interdisciplinaridade surge no século XX como um esforço de superar o movimento de 

especialização da ciência e superar a fragmentação do conhecimento em diversas áreas de estudo 

e pesquisa. 

Um ponto comum a pensadores da educação é o objetivo de trazer reflexões sobre a 

interdisciplinaridade, através dos estudos de conceitos sobre o tema, tendo como principal foco o 

traço de paralelos estudos temáticos, pois o conhecimento está tão fundamentado em 

especificidades que atualmente nossos alunos não conseguem mais enxergar o saber como um 

todo. Entender o que vem a ser interdisciplinaridade requer visualização de como o processo de 

ensino e aprendizagem, através da interdisciplinaridade, poderia trabalhar com a construção do 

conhecimento baseado na realidade e sem fragmentação. A necessidade de integrar as disciplinas 

escolares e de contextualizar os conteúdos tornou-se consenso entre docentes e pesquisadores em 

educação.  

 

5.1 TERMO SIGNIFICATIVO 

 

O termo interdisciplinaridade está cada vez mais presente nos documentos oficiais e no 

vocabulário de professores e administradores escolares. Contudo a construção de um trabalho 

genuinamente interdisciplinar na escola ainda encontra muitas dificuldades.  

 

“Voltada para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a 

capacidade de dialogar com as diversas ciências, fazendo entender o saber 

como um e não partes, ou fragmentações”. (FAZENDA, 1994).20 

 

Assim podemos dizer que a interdisciplinaridade trata-se de uma proposta onde a forma 

de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo aluno que, como defende 

Pombo (2004), "Visa integrar os saberes disciplinares" e não eliminá-los. Não se tratar de unir as 
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disciplinas, mas é fazer do ensino uma prática em que todas demonstrem que fazem parte da 

realidade do educando. 21 

Um movimento que não inclui métodos no contexto até por vezes limitado do ambiente 

escolar, com o propósito de ampliar as atividades mediante o trabalho disciplinar promovendo 

articulação e a aproximação do professor ao aluno devido uma construção mútua entre educando 

e educador. Lógico que, para tal, é necessário uma coordenação orientada e continuada, para que 

os objetivos sejam cumpridos. Segundo Carlos:  

 
“Com isso o saber continua dividido, mas o aluno compreende que a 

ramificação do saber é apenas uma forma facilitada de se estudar a parte de um 

todo; e que o mesmo vale para as disciplinas, onde cada conteúdo destas faz 

parte de uma totalidade.” 
22

 

 

Dentro do ensino das ciências, definir um objeto que está em construção, co-existindo 

com aquele que o estuda é uma tarefa difícil e até certo ponto parcial, uma vez que este objeto 

está se transformando e se alterando. Assim, toda discussão sobre interdisciplinaridade é passível 

de análise comparativa com o material contemporâneo sobre o tema até que este esteja mais bem 

desenvolvido e articulado, muito mais pela prática do que pela teoria, uma vez que a 

interdisciplinaridade está acontecendo e, a partir disso, uma teoria tem sido desenvolvida. 

 

 

5.2 NA ESCOLA 

 

 

Para que se possa ter uma metodologia do trabalho interdisciplinar deve-se ter atitude 

aliada aos métodos aplicados, englobando também integração dos conteúdos abordados e, logo, à 

medida que for obtida uma melhor percepção do conhecimento em si, será de fato superado o 

déficit entre pesquisa, ensino e aprendizagem, ponderando sobre o estudo e a pesquisa, a partir do 

apoio das diversas ciências. Além disso, o ensino-aprendizagem é centrado no olhar do que 

aprendemos ao longo de toda a vida (educação continuada).  
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Na aprendizagem, o professor é o ponto principal de apoio que ajuda o aluno a descobrir, 

a reconstruir e a posicionar-se frente ao conhecimento. No processo de aprendizagem o aluno não 

constrói sozinho o conhecimento, pois mesmo o professor que está no foco principal também 

aprende ao ensinar, de modo a aperfeiçoar seus métodos, mesmo após anos de intenso trabalho 

em prol da educação. Essa construção é feita continuamente com outros e na interação com os 

outros. As práticas pedagógicas em sala de aula devem exceder uma visão fragmentada e 

descontextualizada do ensino, tornando as aprendizagens significativas.   

Humildade ante a limitação do próprio saber e perplexidade ante a possibilidade de 

desvendar novos saberes é reconhecer limitações e ter coragem para superá-las. A efetivação do 

processo de envolvimento do educador em um trabalho interdisciplinar, mesmo que sua formação 

tenha sido fragmentada, é realizado através da interação, pois a educação só tem sentido no 

encontro.  

Em todo contexto histórico vivido desde tempos atrás, mas presente principalmente na 

virada de milênio, a caracterização do trabalho intelectual, fragmentação do conhecimento e pela 

excessiva predominância das especializações, demanda a retomada do antigo conceito de 

interdisciplinaridade que, no longo percurso desse século, foi sufocado pela racionalidade da 

revolução industrial. A necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada do 

processo do conhecimento justifica-se pela compreensão da importância da interação e 

transformação recíprocas entre as diferentes áreas do saber. 

Essa compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento e do 

conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o ensino como processo reprodutor de um saber 

parcelado que, conseqüentemente, muito tem refletido na profissionalização, nas relações de 

trabalho, no fortalecimento da predominância reprodutivista e na desvinculação do conhecimento 

do projeto global de sociedade. (SIQUEIRA; PEREIRA, 1995, p.1) 23 

 

 

5.3 DIFICULDADES PARA A IMPLANTAÇÃO 
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Conhecidamente e vivida por muitos professores em todo o Brasil, as dificuldades em 

aplicar métodos inovadores em sala de aula ou fora dela fica muitas vezes somente no papel, ou 

nem mesmo até chega ao mesmo. Meinardi (1999, p.28), na Quarta Jornada Nacional de Ensino 

de Biologia, na Argentina, questionou:   

  A maioria de nós se forma como docentes de uma disciplina, trabalhamos sozinhos em 

sala de aula e não temos tempo  remunerado  para  discutir  com  docentes  de  outras  disciplinas. 

Pergunto-me como podemos fazer interdisciplina nestas condições. 24 

A interdisciplinaridade vem como aspiração emergente em prol a superação da 

racionalidade científica positivista, quebrando paradigmas e propondo a visão de um todo, onde 

todos ganham com a interdisciplinaridade, primeiramente pelo conhecimento recuperar sua 

totalidade e complexidade, onde os professores pela necessidade de melhorarem sua interação 

com os colegas e repesar da sua prática docente, para com os alunos por estarem em contato com 

o trabalho em grupo, tendo o ensino voltado para compreensão do mundo que os cerca, e por fim 

a escola que tem sua proposta pedagógica refletida a todo instante e ganham como grandes 

parceiros à comunidade, porque o entendimento do mundo que está inserido os alunos, partem do 

principio de se ouvir também a comunidade, pois é de suma importância levar em conta no 

momento da avaliação de um projeto didático, as aprendizagens realizadas pelos alunos durante a 

realização desse.  

 

 

5.4 PRÁTICA 

 

 

Com a ampliação da aplicação da interdisciplinaridade na ciência, tem se desenvolvido 

novas praticas de pesquisa. Muitas disciplinas que até então eram consideradas incomunicáveis, 

considerada a distancia entre seus objetos de estudo, estão sendo reunidas para dar respostas a 

novos problemas de pesquisa e a questões que uma única disciplina não é capaz de responder. 

Na prática, a interdisciplinaridade é um esforço de superar a fragmentação do 

conhecimento, tornar este relacionado com a realidade e os problemas da vida moderna. Muitos 

esforços têm sido feitos neste sentido na educação. Na ciência, por sua vez, os esforços estão na 
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busca de respostas, impossíveis com os conhecimentos fragmentados de uma única área 

especializada. Um projeto é definido como satisfatório com base nas aprendizagens que 

proporciona aos seus alunos, não pela qualidade pontual de seu produto final. 
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6 MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

A expansão da informática em larga escala através de uma disseminação da Internet faz 

com que as pessoas tenham de se adaptar as inovações tecnológicas presente em grande parte do 

mundo e, no contexto de educação, isso se faz totalmente presente, pois o computador hoje em 

dia é um elemento integrante do processo de ensino e aprendizagem que, por vários motivos, 

estão muitas vezes associados a questões econômicas, dadas a necessidade de escala de projetos 

de ensino por computador e treinamento profissional de simulações e animações computacionais. 

Para o ensino de física torna-se possível pelas novas linguagens desenvolvidas para a rede 

internacional de computadores.  A criação de aplicativos sendo eles totalmente interativos ou não 

permite a investigação de suas possibilidades didáticas e o desenvolvimento de materiais 

adequados à proposta metodológica do professor, auxiliando de forma eficaz dentro de um 

conceito de produção de materiais digitais. Um trabalho em conjuntos de aplicativos de física 

disponíveis em formato digital e as concepções teóricas que integram a produção de um material 

de ensino que aplicado ao ensino escolar, é de grande valia em termos de ganho com 

aprendizagem e interatividade. Os aplicativos (softwares) abordam temas de física do ensino 

médio e superior, e são divididos em grupos dentre os quais os mais encontrados no mercado são 

os de mecânica, óptica e eletricidade. Tem caráter interativo e são concebidos para uso em 

diversos contextos de ensino.  

A obtenção dos softwares que contem aplicativos ao ensino de física são encontrados com 

grande facilidade devido a Internet ser o principal mediador dentre os usuários e os distribuidores 

dos softwares que são amplamente divulgados. As possibilidades de utilização de computadores 

em processos de aprendizagem são como as que ocorrem com os materiais e ferramentas, sua 

utilização e eficácia são de diferentes avaliações e empregos devidos as diferentes funções e 

propósitos de cada software, onde na escola os educadores começam a fazer previsões a respeito 

dos ambientes de aprendizagem efetiva num futuro próximo. Segundo Ezrailson. 25 

 

“O ambiente atual, com a estrutura de salas de aula como utilizamos hoje em 

dia, provavelmente será substituído por ambientes baseados nas novas 

tecnologias de informação e comunicação”. 
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Um propósito dos docentes para uma investigação dos métodos aplicáveis pelo software 

apresenta em seqüência as conseqüências da utilização de tal instrumento de ensino. Logo a 

criação dos materiais será ministrada de forma pedagógica a fim de se obter os interesses dos 

alunos envolvidos via o professor, que deverá estar previamente preparado para que os objetivos 

sejam concluídos. Algumas ferramentas podem ser utilizadas de forma eficiente no contexto da 

utilização do computador.    Esta interatividade entre forma e conteúdo pode ser abordada com a 

preparação de materiais que envolvam explicitamente a interação ativa do aluno aprendiz com o 

conteúdo proposto no material, que podem ser simulações teóricas (como exercícios virtuais), 

simulações experimentais e atividades de auto-avaliação. O objetivo de sua produção é entender 

as formas e possibilidades desta linguagem aplicadas ao ensino de física, e avaliar sua eficácia, 

pois devem ser abordados, de conteúdos usuais do ensino médio, sendo que o método exige a 

construção de metodologias apropriadas, com um lugar exclusivo para a abordagem dos 

trabalhos, pois do contrário a tecnologia empregada pode-se tornar frustrante ao aluno e também 

ao educador. 

Deve-se haver a preocupação de construção de aplicativos para os quais se sabe haver 

dificuldades de aprendizagem, pois com base na literatura citada e com base na avaliação de 

livros didáticos do ensino médio, para os quais há confusões e, até mesmo desinteresses 

conceituais, que infelizmente no ensino de física isso é real no cotidiano presenciado pelo 

professor, que para tal deve-se investir de situações em que não há possibilidade de construção de 

experimentos reais e também para situações em que as análises experimentais não permitem uma 

discussão com grandes variações de parâmetros. Também foram elaborados alguns aplicativos 

com características de animação, para exploração de conceitos físicos ou matemáticos. Em todos 

os instantes que houver a interação do aluno com o aplicativo, de envolvimento num 

comportamento não mecanizado, deve ter a necessidade de interatividade para um 

comportamento mais ativo onde as mudanças dos fenômenos físicos podem ter seus dados 

alterados em tempo real, tendo assim uma aparência visual para explorar as características que se 

começa a perceber nos alunos. 
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7 VANTAGENS DO USO DO COMPUTADOR 

 

 

Verificando as inúmeras possibilidades da utilização do computador em situações 

didáticas a proposta de avaliar o real desempenho de aproveitamento se a utilização de uma 

simulação é capaz de provocar mudanças conceituais nos alunos, leva do senso comum a um 

padrão de respostas mais elaboradas. Para isto, dentro dos diversos temas e conteúdos, as opções 

de ferramentas auxiliam diretamente no desempenho do usuário que ao decorrer do tempo as 

trabalha com certa facilidade, e fazendo alusão às situações cotidianas. Para o desenvolvimento 

das simulações, opta-se pelo uso dos softwares que serão os responsáveis pela interação direta do 

usuário em função dos seus inúmeros recursos e interatividade, onde são construídas situações 

em que ocorrem fenômenos que podem ser estudados com facilidade, praticidade e rapidez onde, 

para isso, necessita-se de se preparar um roteiro para aplicação em laboratório de informática, de 

preferência.  

Para avaliação de aproveitamento, os alunos devem ser submetidos à pré-testes contendo 

questões qualitativas e quantitativas sobre os assuntos. Em seguida, utilizaram as simulações, 

seguindo instruções contidas no roteiro previamente elaborado e, finalmente, os alunos são 

submetidos a um pós-teste com questões semelhantes às do pré-teste. Ao se fazer análises das 

respostas dadas nestes testes buscando identificar, em dimensões e categorias de análise, os 

conceitos prévios dos alunos a respeito do tema.  
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8 INTERACTIVE PHYSICS 

 

 

Teoria e prática caminham juntas neste software educacional, é um laboratório de Física 

no computador, que permite a alunos e professores criarem inúmeras simulações com alto grau de 

interatividade. Enfatizando o estudo da Mecânica, Interactive Physics permite a visualização dos 

conceitos teóricos da Física clássica, na medida que o usuário pode construir suas próprias 

simulações, alterar parâmetros e investigar fenômenos. 26 

 

 

8.1 CRIADORES 

 

 

Criado pela Design Simulation Technologies que desenvolve, comercializa e oferece 

suporte a produtos de software utilizados por estudantes, educadores e profissionais para aprender 

e ensinar os princípios da física e usar esses princípios para criar modelos virtuais de projetos 

mecânicos, auxiliando na escola e na faculdade os estudantes e educadores a usar o software para 

investigar e experimentar conceito da física. 

 

 

8.2 DESCRIÇÃO 

 

 

Interactive Physics é um software no qual nele há ferramentas que podem ser usadas para 

criar diversos experimentos físicos virtuais, podendo ser usado tanto no ensino médio como no 

superior, sendo de grande auxilio na parte pedagógica de ensinar. 

Abrange conceitos de gravitação, conservação de energia, oscilações, colisões, etc, o 

software pode ser entendido como um "processador de textos" para a simulação do estudo dos 

movimentos.  
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8.3 OBJETIVOS DO SOFTWARE 

 

 

Interactive Physics pode ser utilizado em diferentes estratégias de aula: 

a) No laboratório de Física: Para comparar resultados entre as experiências realizadas 

nas bancadas dos alunos e o modelo simulado.  

b) Em aulas teóricas: Como auxílio para o melhor aproveitamento do tempo de aula. 

O professor pode simular fenômenos e facilitar a compreensão dos alunos de teorias 

geralmente bastante abstratas no laboratório de Informática, para que alunos possam investigar 

conceitos e fenômenos, mesmo antes de terem acesso aos modelos matemáticos. 

 

 

8.4 FUNÇÕES E FERRAMENTAS 

 

 

 Mostraremos a seguir como o software é de fato, identificando e explorando as 

ferramentas que nos permite fazer inúmeros experimentos virtuais. 

Através desta figura observa-se os menus na parte superior, que são importantes 

ferramentas visual do projeto (experimento virtual), sendo compostos por: 

 Arquivo: Menu onde se pode abrir, salvar, exportar, imprimir um projeto feito no 

software. 

 Editar: Menu opção de copiar, colar, recortar partes do projeto. 

 Mundo: Este é sem duvida um dos principais menus, pois nele há ferramentas 

importantíssimas como mudar a gravidade, resistência do ar, eletrostática, campo de 

força, assim como também controlar os passos e controles de pausa das molduras do 

projeto. 

 Visão: Menu referente à visualização da área de trabalho do projeto, como números e 

unidades, tamanho, limites, cores, centro de massa. 

 Objeto: Proporciona união ou separação de elementos do projeto, ajustes de som, fonte, 

elasticidade, atrito, e anexo de figura (imagem) ao projeto. 
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 Definir: Neste menu há como inserir uma diversidade de vetores ao elemento selecionado, 

inserir também botões controladores onde se pode construir menus para alteração de 

dados para fácil manuseio e execução do projeto. 

 Medida: Menu responsável pelas medidas dos elementos, como posição, tempo, 

velocidade, aceleração, quantidade de movimento, momento angular, força resultante, 

força da gravidade, força eletrostática, força do ar, campo de força. 

 Roteiro: Nele há opção de códigos executáveis para um projeto que se deseja. 

 Janela: Menu referente às propriedades, aparências, e geometria do elemento.  

 Ajuda: Auxilio geral do software. 

 

Imagem (8.1): Tela inicial do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte esquerda da tela inicial se encontram as ferramentas para criação dos objetos 

virtuais, separados por blocos que são os seguintes: 
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 Geométricos: compõem círculo, quadrados, polígono, polígono curvo, retângulo, e 

âncora. 

 Pontos e guias: compõe ponto, ponto quadrado, guia, guia curva, guia fechada. 

 Pinos e articulações: compõem articulação a pino ou fixa, e pinos sobre guia. 

 Bloco complementar: constituído por molas, amortecedores, motor, torque, separador, fio, 

haste, polia.  

 

 

8.5 TEMAS INVESTIGATIVOS 

 

 

Com as vastas ferramentas colocadas para o manuseio do aluno, podem-se criar diversos 

experimentos que ao decorrer de todo o ensino médio, poderá ser usado como ajuda para melhor 

aproveitamento dos estudos, em assuntos referentes a cada ano escolar atual.  

No primeiro ano de ensino médio pode-se, por exemplo, ser estudado assuntos como 

atrito, cinemática, colisões, dinâmicas de partículas ou rotacionais, energia, equilíbrio, leis de 

Newton, movimento plano, movimento unidimensional, projéteis, quantidade de movimento, e 

um dos principais, que são os estudos de vetores. 

Já no segundo ano do ensino médio assuntos de temas referentes à termodinâmica ficam 

pendentes, sendo que o principal foco do programa é, de fato, a mecânica clássica. 

No terceiro ano do ensino médio podem-se aproveitar partes de mecânica para estudar o 

comportamento de conjunto de partículas em tópicos de eletrostática e magnetostática. 

 

 

8.6 LANÇAMENTO OBLÍQUO 

 

 

Um movimento oblíquo é um movimento parte vertical e parte horizontal. Por exemplo, o 

movimento de uma pedra sendo arremessada em certo ângulo com a horizontal, ou uma bola 

sendo chutada formando um ângulo com a horizontal. 
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No programa Interactive Physics é possível demonstrar este evento de forma a 

proporcionar uma visualização virtual, como será explicado a seguir. 

Com a caixa de ferramenta selecionamos o circulo e, em seguida, podemos criar um 

círculo no tamanho que se deseja. Após clicando-se duas vezes no círculo, será apresentada às 

propriedades do circulo, que pode ser alterada. Logo, para termos controle do lançamento oblíquo 

do circulo que é nosso objeto, precisamos editar as componentes da velocidade horizontal e 

vertical.  

 

Imagem (8.2): Controle das propriedades de um círculo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para isto, o círculo criado, varia-se o menu superior “Definir / Novo Controle / 

Velocidade e Direção”. Após isto será criado duas barras de variações, onde se pode mudar a 

velocidade do círculo e também sua direção. 

 Neste exemplo o círculo se movimentará obliquamente para a direita. Para isto devemos 

alterar a componente vx e vy do círculo, em suas propriedades, devendo-se ter apenas uma noção 

de códigos para que o programa o interprete. 

 Em vx coloca-se, “Input[3] * cos(Input[2]*pi()/180)”. 
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 Em vy coloca-se, “Input[3] * sin(Input[2]*pi()/180)”. 

 Exemplificando que Input é a barra de alteração de valores, e [3] é o número do objeto 

selecionado que são enumerados de acordo com a seqüência em que são criados no projeto do 

programa. 

 Pronto, agora nosso círculo irá se movimentar em oblíquo para a direita. 

 Agora, para uma melhor interatividade, é que se apresentam as ferramentas do programa. 

 A ferramenta “gravidade” vai demonstrar virtualmente como o nosso círculo criado se 

comporta tendo velocidade inicial 18 m/s em um ângulo de 60º, na gravidade existente na Terra 

de 9,81 m/s² e na Lua 1,67 m/s². 

 

    Imagem (8.3): Lançamento oblíquo 
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 Imagem (8.4): Tela para mudança 

 da aceleração de queda livre do  

 círculo. 

 
 

  

 Na imagem 12.3 observa-se que a bola, quando se encontra na altura máxima, próxima 

dos 13 m, choca-se com o bloco “parede” construído a pouco mais de 21 m de distância do 

lançamento. 

 

    Imagem (8.5): Lançamento oblíquo 
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 Imagem (8.6): Tela para mudança 

 da aceleração de queda livre. 

 
 

 Na Lua o círculo se comporta de forma a subir muito mais alto do que na Terra, já que sua 

força de atração gravitacional é menor, logo menos será força da lua sobre o círculo, de forma 

que seu movimento passa da tela de visualização. 

 Em seguida, do mesmo experimento podemos alterar a resistência do ar que atua sobre o 

círculo, pois até o momento estávamos trabalhando sem ela. 

 

   Imagem (8.7): Lançamento oblíquo 
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Imagem (8.8): Tela para mudança 

 da resistência do ar exercida sobre o  

 círculo. 

 
 

Um experimento virtual como este proporciona ao aluno interatividade, aguçando o 

interesse ao aprendizado de forma criativa e divertida, mesmo sem ele perceber que, para 

demonstrar tal evento em situações físicas reais, seria praticamente inviável devido ao alto custo 

do experimento em questão, ou seja, em alguns cliques é possível demonstrar algo interessante, 

podendo aprofundar os conhecimentos em física. 
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9 CROCODILE PHYSICS 

 

 

Crocodile Physics contém uma ampla gama de componentes elétricos e eletrônicos. De 

baterias, lâmpadas e chaves até portas lógicas, circuitos integrados e semicondutores. Uma vasta 

biblioteca de componentes permite ao usuário investigar e experimentar sistemas com vários 

graus de complexidade. 

 

 

9.1 CRIADORES 

 

 

Criado pela Crocodile Clips, com a função de ser um software educativo para escolas e 

faculdade, sendo que seus produtos são recomendados por professores em todo o mundo pela sua 

abordagem inovadora para o aprendizado, podendo ser usado a partir do fim do ensino 

fundamental escolar. 27 

 

 

9.2 DESCRIÇÃO 

 

 

É um laboratório virtual de Física e um fabuloso simulador bastante fácil de usar e que 

permite ao utilizador trabalhar com uma série de diferentes modelos em eletricidade, movimento, 

forças, ópticas e ondas. 

A criação de circuitos é muito simples. Basta arrastar os componentes para a área de 

trabalho e ligá-los, desenhando fios entre os seus terminais. A simulação é matematicamente 

precisa, permitindo que você teste os sistemas e explore as leis físicas por trás dos sistemas. 

Ao se arrastar os componentes da barra de ferramentas lateral para o seu ecrã pode-se 

depois posicioná-los e movê-los conforme se deseja. De forma automática, cada ferramenta inicia 
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uma simulação das suas funções. Clique sobre elas para editá-las e crie os respectivos gráficos, 

em tempo real, para analisar os dados decorrentes da sua experiência. 

 

 

9.3 OBJETIVOS DO SOFTWARE 

 

 

Você pode usar o Crocodile Physics para simulações e experimentos em Mecânica. Por 

exemplo, realizar um experimento para estudo da conservação de energia em uma colisão é muito 

simples: apenas arraste os "carrinhos" da barra de ferramentas, coloque sobre eles sensores e 

ajuste-os para que eles se movimentem em sentidos opostos. Gráficos de velocidade e energia 

poderão ser visualizados durante a simulação. 

Crocodile Physics pode combinar simulações em circuitos elétricos/eletrônicos com a 

simulação de elementos mecânicos, além de permitir experiências com ondas e som. Com o 

software você tem acesso a um laboratório virtual e total controle das simulações. 

 

 

9.4 FUNÇÕES E FERRAMENTAS 

 

 

Em ordem de conteúdos abordados pelo software, inicialmente é apresentado o primeiro 

menu superior esquerdo (getting started), onde se pode começar a ter noção de como manusear o 

software. 

Seguindo são apresentados menus em temas específicos, como descrição do movimento, 

força e aceleração, energia e movimento, onde tais podem ser usados em paralelo no ensino 

médio. 

Para o segundo ano do ensino médio há menus que trabalham assuntos de óptica, onde é 

possível criar um espaço óptico com finalidade de analisar todos os tipos de reflexões difrações, 

selecionando espelhos ou lentes, inserindo objetos opacos. Pode-se com isto abordar assuntos da 

parte de ondas, bastando apenas selecionar as ferramentas adequadas e deixar a criatividade fluir. 
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Já o principal menu do software está ligado a assuntos de eletrônica, podendo-se construir 

uma infinidade de circuitos, graças às vastas ferramentas que são colocadas a disposição para, 

preferencialmente, alunos do terceiro ano do ensino médio. 

 

Imagem (9.1) Tela Inicial do programa 

 

 

 

9.5 APLICAÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

9.5.1 Espelhos esféricos (virtual) 

 

 

Podem-se analisar imagens formadas por espelhos curvos através das variações de 

posição, investigando também as características correspondentes da imagem formada. 

 



 66 

Imagem (9.2): Espelho côncavo (objeto antes 

do centro de curvatura): 

Imagem (9.3): Espelho côncavo (objeto sobre 

o centro de curvatura): 

  

Objeto verde à esquerda do centro de curvatura 

do espelho. 

Imagem obtida: Real, Menor, Invertida. 

Objeto verde sobre o centro de curvatura do  

Espelho. 

Imagem obtida: Real, Igual, Invertida. 

  

Imagem (9.4): Espelho côncavo (objeto entre 

centro de curvatura e foco) 

Imagem (9.5): Espelho côncavo (objeto sobre 

o foco) 

 

 

Objeto verde entre o centro de curvatura e o 

foco do espelho. 

Imagem obtida: Real, Maior, Invertida. 

Objeto verde sobre o foco do espelho. 

Imagem obtida: Imprópria, pois os raios 

refletidos são paralelos. 
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Imagem (9.6): Espelho côncavo (objeto entre 

foco e vértice) 

Imagem (9.7): Espelho convexo 

 

 

Objeto verde entre o foco e o vértice do 

espelho. 

Imagem obtida: Virtual, Direita, Maior. 

Objeto verde localizado na frente do espelho. 

Imagem obtida: Virtual, Menor, Direita. 
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9.5.2 Decomposição da luz em um prisma virtual 

 

 

Um fenômeno bastante interessante da luz e que todo mundo já viu pelo menos uma vez 

na vida é o arco-íris. Ele acontece porque a luz solar é  luz branca, o que significa que ela é 

formada por sete outras cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando 

chove e faz sol ao mesmo tempo, a luz do Sol atravessa as gotas de água, provocando um 

fenômeno óptico e meteorológico chamado dispersão da luz, como mostra o experimento com o 

prisma logo abaixo, cujos resultados são os famosos e belos arco-íris. O experimento da 

decomposição da luz solar, realizada por Newton, é extraordinariamente simples. Um prisma de 

vidro é suficiente, mas aqui faremos em nosso laboratório virtual do Crocodile Physics. 

No bloco “Parts Library / Optics” criamos um espaço óptico onde será inserido nosso 

prisma que está em “Transparent Objects”. 

Em “Light Sources” adicionamos nossa fonte de luz incidente, que será “Diverging 

Beam”. Logo após colocamos a fonte de luz incidindo no prisma e notaremos a decomposição 

da luz, como na imagem abaixo. 

 

 

         Imagem: (9.8): Luz sendo decomposta por um prisma. 
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9.5.3 Estudo de resistores (virtual) 

 

 

 Com ferramentas do programa é possível fazer circuitos com facilidade incrível, 

manuseando pilhas, resistores, fusíveis, led, diodo, voltímetros, amperímetros. 

 No experimento abaixo, foi construído virtualmente um circuito em que se pode analisar 

e estudar resistores colocados em série. 

 É selecionada a ferramenta “Basic Circuits”, que contém diversos itens de eletrônica, 

dentre os quais utilizaremos três resistores, uma bateria, voltímetros para comprovar a teoria de 

que em associação em série de resistores implicará na porcentagem proporcional de voltagem a 

cada resistor, tendo como somatório a voltagem da fonte, e um amperímetro para checagem se a 

corrente que passa por todos os resistores é a mesma. 

 

 

 

Imagem (9.9): Associação de resistores em série 
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É selecionada a ferramenta “Basic Circuits”, e utilizados os componentes eletrônicos: 

três resistores, uma bateria um voltímetro para comprovar a teoria de que em associação em 

paralelo de resistores implicará na mesma voltagem (ddp) a cada resistor, e amperímetros para 

checagem se a corrente que passa por todos os resistores são diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem (9.10): Associação de resistores em paralelo. 



 71 
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10 CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa da relação que a informática tem com o ensino 

em geral no país, para o ensino geral e, também, em particular à Física. 

 A medida com que se passam os anos, a tecnologia avança muito mais rápida, fazendo 

com que professores e todo o sistema educacional tenham de se adaptar com novos e inovadores 

métodos de ensino para poder atingir de forma significativa e eficiente os alunos. 

Teoria e prática caminham juntas através dos softwares educacionais, sendo estes um 

laboratório de Física no computador, permitindo que os professores junto aos alunos possam 

criar diversos experimentos virtuais, com um quesito muito importante que é a interatividade. 

Dividindo o estudo da Física por tópicos e, mediante os experimentos virtuais apresentados 

neste trabalho, como o movimento oblíquo, espelhos esféricos¸ dispersão da luz e circuitos 

elétricos, feitos através dos softwares educativos Interactive Physics e Crocodile Physics vimos 

como se pode ter conceitos teóricos da Física clássica, sendo que o usuário pode construir suas 

próprias simulações e desfrutar de uma alternativa viável que proporciona a visualização do que 

antes era abstrato, para obter uma compreensão mais significativa dos fenômenos físicos.  
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