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RESUMO 

 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de programas governamentais 

de informatização da educação cria-se a oportunidade de utilizar o computador como uma 

nova ferramenta para resolver os problemas de insucesso do ensino de ciências em geral, e do 

Ensino de Física em particular. Este trabalho apresenta no Capítulo 1 uma breve resenha 

histórica da ascensão do computador no ensino. No Capítulo 2, apresentam-se os aspectos 

positivos e o potencial pedagógico do uso do computador no ensino e, em especial, no ensino 

de Física. O Capitulo 3, trata da formação e capacitação do professor para utilizar as 

Tecnologias da Informação e Comunicação. O Capítulo 4 apresenta os principais modos de 

utilizar o computador a favor do ensino de Física. O Capitulo 5 apresenta os principais 

argumentos para a implantação do Ensino de Física a Distância, utilizando como ferramenta, a 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

With the development of technology and the emergence of government programs for 

computerization of education there is the opportunity to use the computer as a new tool to 

work with the problems of failure of the teaching of science in general and the Teaching of 

Physics in particular. This work presents in Chapter 1 a brief history of the rise of computers 

in education. In Chapter 2, presents the positive aspects and potential educational use of 

computer in teaching and in particular the teaching of physics. Chapter 3, deals with the 

formation and training of teachers to use Information and Communication Technologies. 

Chapter 4 presents the main ways of using the computer for the teaching of physics. Chapter 5 

presents the main arguments for the implementation of the Distance Teaching of Physics, 

using as a tool, the Internet. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos em uma sociedade em profunda transformação, onde as novas tecnologias 

da informação estão a cada dia mais presente em nossas vidas, influenciando de forma 

considerável o modo como nos relacionamos, trabalhamos, produzimos conhecimento e 

estudamos.  

Conforme Mercado (MERCADO, 2002), “as novas tecnologias vem afetando todos 

os setores da atividade humana, proporcionando maior agilidade de comunicação, reduzindo 

esforços nas rotinas diárias”. 

Portanto surgem para facilitar nossas vidas, realizando tarefas complexas com maior 

velocidade e perfeição, reduzindo esforços e custos e, para algumas pessoas, tornou-se uma 

ferramenta indispensável para realizar tarefas do seu dia a dia. 

Em decorrência temos uma nova sociedade, modificada pelas novas tecnologias, 

como explica Froes (FROES, 1993): 

Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a Internet, 

a telemática  trazem novas  formas de  ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir. 

O simples uso de um editor de textos mostra como alguém pode registrar seu 

pensamento de forma distinta daquela do texto manuscrito ou mesmo datilografado, 

provocando no indivíduo uma forma diferente de ler e interpretar o que escreve, 

forma esta que se associa, ora como causa, ora como conseqüência, a um pensar 

diferente.  

Observamos em nosso dia a dia, que os computadores já estão presentes nos diversos 

setores da sociedade: nas editoras, nos bancos, nos supermercados, nos hospitais, no controle 

do tráfego urbano, nas universidades, escolas etc. Nas produções cientifica, humanas e 

artísticas seu uso é inevitável e cada vez maior, como relata Cano (CANO, 1998): 
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É cada vez maior o número de disciplinas científicas, humanas e artísticas que 

contam com a presença do computador para levar adiante os seus desenvolvimentos 

atuais: a física, a química, a biologia, a engenharia, a história, a filosofia, a musica, 

a pintura... Para estas disciplinas, a informática não é um fim em si mesma, mas 

sim um meio que facilita o seu caminho para a consecução de alguns fins 

determinados.   

Na educação, os computadores vêm ganhando cada vez mais espaço. Nas secretarias 

escolares é uma ferramenta indispensável, para inscrições e banco de dados para os alunos, na 

sala dos professores, auxilia na elaboração de textos e provas. No entanto, o desafio atual da 

educação, é a sua introdução nos currículos escolares, em salas de informática e salas de aula, 

o que já acontece na maioria das escolas particulares e algumas escolas públicas. 

Conseqüentemente, em algumas escolas o ensino vem passando por mudanças 

estruturais e funcionais perante o uso dos computadores. Conforme Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 2000), 

A denominada “revolução informática” promove mudanças radicais na área do 

conhecimento, que passa a ocupar um lugar central nos processos de 

desenvolvimento, em geral. É possível afirmar que, nas próximas décadas, a 

educação vá se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, em função 

de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela 

incorporação das novas tecnologias.  

Portanto, novas maneiras de ensinar e aprender estão sendo criados e transformados.  

Segundo Freire (FREIRE, 1975) apud Jucá (JUCÀ, 2006), “a educação visa não 

apenas inserir o homem no mundo, mas com o mundo, de uma forma crítica e autônoma”.  

Conforme Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO, 2002), “a introdução da 

informática na educação está associada não apenas as mudanças tecnológicas, mas também, 

as mudanças sociais”. 

Com a sociedade mais informatizada, a escola deve criar condições para que o aluno 

seja capaz de participar dessa sociedade sem sofrer exclusão, além de preparar indivíduos 

críticos, aptos a exercer funções necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, 

umas das formas de promover a inclusão dos alunos para futuramente não sofrerem exclusão 

digital, é inserir o computador como componente curricular, pois o uso adequado possibilita 

que os alunos, principalmente os de classes econômicas mais baixas, entrem em contato com 

ambientes mais sintonizados com as atuais exigências da sociedade da informação. Conforme 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 2000),  
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Ter ou não acesso à informação processada e armazenada pelos meios tecnológicos, 

especificamente o computador, pode se constituir em elemento de identidade ou de 

discriminação na nova sociedade que se organiza, já que a informática encontra-se 

presente na nossa vida cotidiana e incluí-la como componente curricular significa 

preparar o estudante para o mundo tecnológico e científico, aproximando a escola 

do mundo real e contextualizado. 

O que é questionado não é mais o uso dos computadores no processo educacional, 

mas sim de que forma essa introdução vem ocorrendo nas salas de aula, e como preparar os 

professores para usá-lo, pois somas importantes são e serão investidas na automatização dos 

meios de ensino, através de programas governamentais como o ProInfo, onde o principal 

investimento é a formação e capacitação dos professores. 

Portanto, conforme Gouvêa (GOUVÊA, 1999), 

O professor será mais importante do que nunca, ele precisa se apropriar dessa 

tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma forma que um 

professor, que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de começar a 

lidar de modo diferente com o conhecimento. 

No entanto, terá como desafio modificar seu papel e seu modo de ensinar. Em vez de 

agirem como se soubessem tudo e dar somente aulas expositivas, ele tem que se transformar 

em guia e assistente, o que lhe proporciona a vantagem de dedicar mais tempo e atenção aos 

alunos. Porém a tarefa mais importante do ensino ainda continua sendo a transmissão do 

saber. 

Os gestores de uma rede de ensino ou de uma escola também têm um papel muito 

importante na implantação das novas tecnologias na educação. Os professores em especial, 

devem aprender a lidar com essas novas ferramentas, sem tratá-lo como um ente estranho ao 

processo de aprendizagem.   

 

 

1.1 . Novos desafios no ensino de Física 

 

Os estudos de pedagogia demonstram por parte dos alunos uma grande dificuldade 

em compreender os fenômenos físicos. Como decorrência, observamos um elevado índice de 

reprovações nesta disciplina.  
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Segundo Fiolhais e Trindade (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003), “as causas deste 

problema não estão devidamente esclarecidas. E, por isso, as soluções também o não estão.”  

No entanto, um dos possíveis fatores que conduzem a essa dificuldade de 

aprendizagem, é a forma como o Ensino de Física vem sendo trabalhada, onde observa-se 

uma excessiva ênfase nas equações matemáticas e pouco uso de recursos pedagógicos mais 

eficazes. A forma tradicional de ensinar física, ou seja, utilizando apenas quadro branco, 

pincel e livros didáticos, está desajustada das teorias de aprendizagem mais recentes, pois 

apenas fixam na reprodução de modelos. Há também uma grande dificuldade dos alunos em 

relacionar o que aprendeu na sala de aula com o que acontece no seu dia a dia.  

Segundo Fiolhais e Trindade (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003), “A capacidade de 

abstração dos estudantes, em especial os mais novos é reduzida. Em conseqüência, muitos 

deles não conseguem aprender a ligação da Física com a vida real.”  

Seguindo as teorias mais recentes sobre a construção do conhecimento, para que 

ocorra aprendizagem, o aluno tem que assimilar o conteúdo a ser aprendido com algum 

conhecimento já adquirido em experiências do seu cotidiano. Se o aprendiz não conseguir 

fazer essa relação, ele dificilmente vai fixar o que aprendeu em sala de aula. 

Conforme Weiss e Cruz (WEISS; CRUZ, 2001), 

Nós nos motivamos a aprender o novo conhecimento, se este estiver conectado, de 

alguma forma, a conjuntos de conhecimentos significativos para nós. É importante 

a conexão entre as entidades mentais existentes, para o progresso e criação de novas 

entidades mentais. É assim que se dá a aprendizagem espontânea e informal, tanto 

na criança, quanto no adulto.  

Se o aluno não encontra um significado na aprendizagem de um conteúdo de Física 

ele não consegue assimilar esse novo conteúdo com o que já encontra no seu cognitivo, ele 

será obrigado a apenas memorizar as formulas, conceitos e teorias, o que leva ao fracasso na 

aprendizagem. Em decorrência o aluno perde o interesse pela Física. 

Segundo Fiolhais e Trindade (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003), “é de 

responsabilidade dos docentes proporcionarem aos seus alunos experiências de aprendizagem 

eficazes, combatendo as dificuldades mais comuns e atualizando, tanto quanto possível, os 

instrumentos pedagógicos que utilizam.” 

Portanto, cabe ao professor o papel de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

fornecendo recursos pedagógicos atualizados para que os alunos realmente aprendam. O 
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professor precisa estar aberto a inovações e adotar formas estimuladoras para melhorar suas 

aulas, tornando-as mais interessantes e atraentes.  

Os pesquisadores em Educação têm buscado transformações no processo de ensino-

aprendizagem e, com o avanço da informática e seu fácil acesso, essas mudanças estão 

acontecendo com maior velocidade e dinamismo.  

Portanto, o computador surge como um dos meios para facilitar o processo de ensino 

e aprendizagem do ensino em geral e, em especial, do Ensino de Física. O computador 

oferece varias possibilidades para ajudar no ensino de Física, como por exemplo, pode-se 

utilizar o computador para realizar uma experiência, através de um software de simulação ou, 

expor uma apresentação rica em recursos audiovisuais.  

Porém, para que esse recurso seja utilizado de forma correta, deve-se dar mais 

importância a questão da formação e capacitação dos professores, pois o trabalho com 

informática no Ensino de Física exige do professor um bom conhecimento da parte técnica e 

da parte pedagógica, para que possa dominar seus recursos e todo o potencial que o 

computador possa oferecer. 

 

 

1.2. Objetivos deste trabalho 

 

Este trabalho tem por objetivo, mostrar a importância de utilizar o computador como 

um dos meios para melhorar o desempenho dos estudantes de Física, facilitando o processo de 

ensino-aprendizagem e tornando as aulas mais atrativas. Pretende-se ainda, mostrar os 

aspectos positivos da utilização dessas novas ferramentas e analisar as principais modalidades 

de utilização direta a serviço de finalidades e de estratégias educacionais no ensino e em 

especial, no ensino de Física. Também será mostrada a questão da capacitação e formação dos 

professores, para que possam usar o computador como uma nova ferramenta educacional, e o 

uso desta no Ensino de Física à Distância. 
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2. HISTÓRICO DO COMPUTADOR NO ENSINO 

 

 

Valente (VALENTE, 1993) afirma que: “o ensino através da informática tem suas 

raízes no ensino através das máquinas”. Esta idéia foi usada primeiramente por Dr.Sidney 

Pressey em 1924, através de uma máquina que corrigia testes de múltipla escolha. 

Segundo Pons (PONS, 1998), “somente na década de 40 que tecnologia educativa 

como campo de estudo e como disciplina acadêmica tem se desenvolvido nos Estados 

Unidos”. 

A primeira referência específica no campo formativo são os cursos projetados para 

especialistas militares apoiados em instrumentos audiovisuais, ministrados durante a II Guerra 

Mundial. Portanto a primeira utilização de novas tecnologias educacionais se apoiou em 

explorar recursos multimídias. 

Em 1950, B.F. Skinner, professor de Harvard, propôs uma máquina (Figura 1) para 

ensinar usando o conceito de instrução programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Máquinas de ensinar. Podia apresentar padrões auditivos e visuais. Respostas corretas fazem passar para 

outro modulo.  Fonte: http://www6.ufrgs.br. 
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Segundo Valente (VALENTE, 1993), a instrução programada consiste:  

em dividir o material a ser ensinado em pequenos segmentos logicamente 

encadeados e denominados módulos. Cada fato ou conceito é apresentado em 

módulos sequênciais. Cada módulo termina com uma questão que o aluno deve 

responder preenchendo espaços em branco ou escolhendo a resposta certa entre 

diversas alternativas apresentadas. O estudante deve ler o fato ou conceito e é 

imediatamente questionado. Se a resposta está correta o aluno pode passar para o 

próximo módulo. Se a resposta é errada, a resposta certa pode ser fornecida pelo 

programa ou, o aluno é convidado a rever módulos anteriores ou, ainda, a realizar 

outros módulos, cujo objetivo é remediar o processo de ensino. 

Porém, esta idéia nunca se tornou muito popular pelo fato de ser muito difícil a 

produção do material impresso. Esse problema foi resolvido com o advento do computador, 

onde os materiais poderiam ser apresentados pelo computador com grande flexibilidade. 

Dessa forma os primeiros programas de instrução programada foram implementados no 

computador. Nasciam os primeiros softwares educacionais, a instrução auxiliada por 

computador, conhecida como CAI. 

Décadas depois surgem os primeiros computadores pessoais (Figura 2), segundo 

Fiolhais e Trindade (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003),  

Surgiu em 1979 e outros logo se seguiram. Com efeito, a IBM introduziu no 

mercado, em 1981, o seu computador pessoal, o IBM-PC, que imediatamente se 

tornou popular. Em 1984 a Apple lançou o computador Macintosh, uma máquina 

revolucionária pela facilidade de utilização que era oferecida pela sua interface 

gráfica. Nesse mesmo ano apareceu, com enorme sucesso, o sistema operativo 

Windows, da Microsoft, com funcionalidades semelhantes ao do Macintosh. Estava 

dado um outro passo decisivo para a democratização dos meios informáticos. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2. Primeiros computadores pessoais. a) IBM-PC; b) Apple Macintosh com interface gráfica. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org. 

 

a) 

 

b) 
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Com o aparecimento dos computadores pessoais a utilização do computador 

disseminou-se pelo mundo todo, sendo utilizados nos diversos campos de aplicação, pois 

nesse momento, os computadores ficaram mais baratos e conseqüentemente mais “populares”. 

Dessa forma, começaram a ser utilizados nas residências e escolas, tornando-se uma 

alternativa de enormes possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. 

Em decorrência houve uma disseminação de diversas formas de softwares 

educativos, os CAI ou PEC (Programas Educacionais por Computador). 

Segundo Valente (VALENTE, 1993), “de acordo com estudos feitos pelo The 

Educational Products Information Exchange (EPIE) Institute uma organização do Teachers 

College, Columbia, E.U.A., foram identificados em 1983 mais de 7.000 pacotes de software 

educacionais no mercado, sendo que 125 eram adicionados a cada mês.” 

Outro avanço importante na aplicação da informática na educação foi, nos anos 80, o 

desenvolvimento substancial da Internet. Ao final dessa mesma década foi criada a World 

Wide Web (WWW), mas popularizou-se apenas na década de 90.  

Conforme Medeiros e Medeiros (Medeiros; Medeiros, 2002), “em países 

desenvolvidos, já em 1996, Baser (BASER, 1996) observava que aproximadamente 90% dos 

laboratórios de pesquisa em Física eram assistidos por computadores, e que os laboratórios de 

ensino caminhavam na mesma direção.”  

 

 

2.1. Histórico da Informática Educativa no Brasil 

 

No Brasil, com relação ao uso dos computadores na educação, há relatos do uso 

desde a década de 70. A primeira discussão sobre o assunto ocorreu, segundo Moraes 

(MORAES, 1993), em 1971 em um seminário promovido pela Universidade de São Carlos, 

onde se discutiu o uso dos computadores no ensino de Física.  

Para Valente e Almeida (VALENTE; ALMEIDA, 1997), 

O uso da informática no Brasil, como recurso educacional, teve inicio a partir de 

algumas experiências na UFRJ, UFRGS e UNICAMP. Na UFRJ, em 1973, o Núcleo 

de Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino-Americano de 

Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES) usou o computador no ensino de 
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Química, através de simulações. Na UFRGS, nesse mesmo ano, realizaram-se 

algumas experiências usando simulação de fenômenos de física com alunos de 

graduação.  

Após as primeiras experiências do uso do computador no ensino, o MEC, em 1982, 

assumiu compromisso de criação de instrumentos e mecanismos necessários, capazes de 

colaborar para o estudo e encaminhamento da questão, colocando-se à disposição para a 

implementação de projetos que permitissem o desenvolvimento das primeiras investigações 

na área. 

O projeto Educom foi o primeiro projeto público a tratar da informática educacional, 

responsáveis pelas primeiras investigações a respeito do uso de computadores na educação, 

agregou diversos pesquisadores da área e teve por princípio o investimento em pesquisas 

educacionais. Segundo Moraes (MORAES, 2002), este projeto possuía varias metas, dentre 

elas: 

Desenvolver a pesquisa do uso educacional da informática, ou seja perceber como o 

aluno aprende sendo apoiado pelo recurso da informática e se isso melhora 

efetivamente sua aprendizagem. Outra meta era levar os computadores às escolas 

públicas, para possibilitar as mesmas oportunidades que as particulares ofereciam a 

seus alunos.  

Segundo Tavares (TAVARES, 2001), “este projeto forneceu as bases para a 

estruturação de outro projeto, mais completo e amplo, o Proninfe.” 

Então, em outubro de 1989, O Proninfe foi instituído pelo MEC, na época havia 

necessidade de um forte programa de formação de professores, acreditando que as mudanças 

só deveriam ocorrer se estivessem amparados em profundidade por forte programa de 

capacitação de recursos humanos.  

Esse programa tinha como principal objetivo, desenvolver a informática educativa no 

Brasil, através de projetos e atividades com fundamentos pedagógicos sólidos e atualizados. 

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) surgiu a partir do 

Proninfe, em abril de 1997. Teve um maior incentivo financeiro e atingiu todos os estados do 

território nacional. Inicialmente tinha intenção de formar mais de 25 mil professores e atender 

6,5 milhões de estudantes através da compra e distribuição de 100 mil computadores 

interligados à internet. 

Em 2007, o ProInfo passou por uma revisão elaborada pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), intitulando-se Programa Nacional de Tecnologias 
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Educacionais. Atualmente seus projetos e suas pesquisas envolvendo as novas tecnologias da 

informática e educação, são realizados nos seus Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE), 

existentes nos estados. Os NTE de cada estado são os responsáveis pela capacitação dos 

professores, através de cursos de curta duração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

3. ASPECTOS POSITIVOS DO USO DO COMPUTADOR NO ENSINO 

 

 

O computador não é a chave para a solução de todos os problemas da educação, mas 

sem duvida nos fornece grandes vantagens, quando utilizada de forma correta.  

Seu uso no processo de ensino-aprendizagem, esta de acordo com as mais recentes 

teorias sobre a construção do conhecimento, o que não ocorre com as praticas de ensinos 

tradicionais. Com o uso do computador o aluno tem o papel principal no seu processo de 

ensino-aprendizagem, o professor se torna um orientador e facilitador desse processo. Dessa 

forma, o aluno se desenvolve de forma ativa, realizando suas próprias descobertas, ao invés de 

somente assimilar conhecimentos prontos, baseados na memorização. 

Portanto, conforme Mercado (MERCADO, 2002), o computador “favorece a 

aplicação de novas abordagens de ensino-aprendizagem e estratégias pedagógicas, 

influenciando os paradigmas educacionais vigentes.” 

De um modo geral, auxilia na aprendizagem, melhorando a qualidade do processo 

ensino-aprendizagem dos estudantes e ajudando na construção do processo de conceituação, 

contribuindo diretamente o desenvolvimento cognitivo, além de desenvolver habilidades para 

que ele possa lidar com o computador em outros ambientes. 

Também enriquece o ambiente escolar, motivando os alunos na busca do 

conhecimento. Sua utilização serve como ferramenta que valorize o prazer do aluno em 

construir seu processo de aprendizagem, pois conforme Melo e Antunes (MELO; ANTUNES, 

2002), “as apresentações que utilizam muitos meios como textos, gráficos, sons, imagens e 

animações aumentam a compreensão e prendem por mais tempo a atenção dos alunos.”  

O uso dos computadores possibilita a criação de um novo ambiente escolar, onde 

diminui o espaço existente entre a cultura escolar e a cultura extra-escolar. Neste ambiente os 
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alunos se sentem mais motivados a aprender e se concentram mais, pois o computador traz 

mais flexibilidade na aprendizagem e abre possibilidade de novas relações entre os alunos, 

pois promove maior cooperação entre eles. Também ajuda na redução da taxa de abandono 

escolar e auxilia a escola a promover a integração curricular.  

Segundo Piaget (PIAGET, 1978) apud Jucá (JUCÁ, 2006), para a construção de um 

novo conhecimento  

O sujeito precisa vivenciar situações em que possa relacionar, comparar, diferenciar 

e integrar os conhecimentos. Assim, ele estará construindo conhecimentos de longa 

duração, pois incorporou-os em situações práticas e experiências vivenciadas. Desta 

forma, este novo elemento será conectado aos demais elementos da rede mental, 

tornando-se um novo nó desta rede. 

Utilizando softwares educativos de simulação e jogos nas aulas de Física, 

proporciona ao aluno uma forma diferente de aprender os fenômenos físicos, pois o aluno 

absorve conhecimento através da assimilação, dessa forma, ele é capaz de organizar melhor a 

realidade, compreendendo as relações entre o que aprendeu e o que já havia aprendido em 

outros momentos de sua vida. Segundo Jucá (JUCÁ, 2006), “neste processo há esforço e 

prazer, pois da ao aprendiz uma sensação de realização, de bem-estar.” 

Dessa forma, o aluno não precisa mais decorar a matéria e, o que foi aprendido nunca 

mais será esquecido, pois este novo conhecimento estará conectado a sua rede neural.  

Segundo Weiss e Curz (WEISS; CRUZ, 2001), “diante de um computador, com uma 

proposta pedagógica e um ambiente diferente, o aluno se sente mais a vontade com as 

cobranças formais de sala de aula, e pode revelar os conhecimentos que realmente construiu.”  

O aluno que se encontra em um ambiente informatizado apresenta mais interesse nas 

aulas e conseqüentemente não se sente “forçado” a aprender determinado conteúdo, desse 

modo pode aprender de uma forma mais “natural”. 

Conforme Marques e Caetane (MARQUES; CAETANO, 2002), “através do uso das 

novas tecnologias os alunos podem adquirir uma melhor maneira de refletir, manipular, 

questionar, construir, pesquisar, analisar, sistematizar, desenvolver atenção, raciocínio e 

criatividade nas atividades curriculares”.  

Desenvolvendo a criatividade, o raciocínio lógico, a imaginação e a flexibilidade do 

pensamento. Cria-se uma nova forma de aprender mais eficaz, onde o aluno se torna 

autônomo na construção do seu saber. Também proporciona um aumento da flexibilidade do 
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pensamento, aumento da organização e atenção na realização de tarefas e fortalece a 

autonomia. 

Através da internet, o professor pode participar de fóruns online e comunidades 

online para trocar conhecimentos e experiências com outros profissionais e assim, enriquecer 

suas aulas com mais informações. A internet possui várias paginas de fóruns e comunidades 

online que debatem temas relacionados à Física, o que seria um ótimo meio para o estudante e 

o professor de Física aprofundar mais sobre um determinado tema, estimulando à discussão, o 

pensamento, e a reflexão.  

O uso do computador proporciona um aumento da flexibilidade do pensamento, 

aumento da organização e atenção na realização de tarefas. Desenvolve a imaginação, a 

criatividade e fortalece a autonomia. 

Infelizmente ainda há muitas barreiras na inclusão das novas tecnologias no ensino, 

devido há fatores diversos, como por exemplo: Investimentos em equipamentos (o 

computador é muito caro se comparado com lápis e livros didáticos), o preconceito por parte 

de alguns profissionais da educação sem muito conhecimento sobre a potencialidade das 

novas tecnologias. 
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4. A FORMAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Segundo Viana e Araújo (VIANA; ARAÚJO, 2000), “entendemos que a formação 

do professor tem que ser um processo contínuo, que começa nos estabelecimentos de 

formação inicial e que prossegue através de diversas etapas de sua vida profissional”  

A formação do professor não termina no final do seu curso de formação inicial. 

Como todo profissional, deve estar atento as novidades do seu campo de atuação e, com o 

desenvolvimento científico cada vez mais rápido, o professor deve adquirir novas habilidades 

compatíveis com essa nova realidade. Deve estar atento com as novas propostas pedagógicas, 

que poderão ajudá-lo em suas práticas docentes. Dessa forma Mercado (MERCADO, 2002) 

afirma que,   

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são 

exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e 

fundamentalmente, é necessário formar continuamente o novo professor para atuar 

neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como mediador do processo 

ensino-aprendizagem.   

Portanto, não basta colocarmos a disposição só o computador, é preciso preparar este 

professor continuamente, respeitar o seu tempo e fazer com que eles entendam o porquê de se 

utilizar o computador em sala de aula.  

O professor deve, primeiramente, ter conhecimento do potencial do uso do 

computador e as formas mais eficazes de sua utilização, dessa forma o professor não utilizará 

de forma incorreta uma ferramenta de alto custo e com muitos recursos. 

Portanto, fica evidente que o investimento apenas em equipamentos para inclusão 

das novas tecnologias implica no fracasso do objetivo do uso das novas tecnologias, pois a 

simples presença do computador na escola não afeta a aprendizagem de conteúdos do 
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currículo. Primeiramente deve-se mudar a postura dos professores e do corpo técnico e 

administrativo de cada unidade escolar. 

Porém, como afirma Valente e Almeida (VALENTE; ALMEIDA, 1997), “não se 

trata apenas de criar condições para o professor dominar o computador ou o software, mas 

sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o 

computador pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo.” 

A formação do professor deve fornecer muito mais que informação técnicas sobre os 

computadores. Conforme Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO, 2002),  

ela deve dar condições para o professor construir conhecimentos sobre aspectos 

computacionais; compreender as perspectivas educacionais que estão nos softwares 

em uso, isto é, as noções de ensino-aprendizagem e conhecimentos implícitos no 

softwares; e entender porque e como integrar o computador na sua prática 

pedagógica. 

Para tanto, o ideal seria que o professor aprenda a lidar com as novas tecnologias 

durante sua graduação, incluindo em disciplinas apropriadas e de modo mais detalhado nas 

didáticas de conteúdos específicos, no qual crie condições para que o professor saiba 

recontextualizar o aprendizado e as experiências vividas durante sua formação, voltado para a 

sua realidade de sala de aula compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos 

pedagógicos que se dispõe a atingir.  

Porém ainda não é uma realidade em alguns cursos de licenciatura, pois ainda faltam 

políticas publicas em educação e interesse das universidades.  

Segundo Mercado (MERCADO, 2002), “em algumas universidades, as soluções 

propostas ainda se restringem em programas de formação de nível de pós-graduação ou, como 

programas de qualificação de recursos humanos.” 

Conforme Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO, 2002), “a formação dos 

professores é alicerce fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. É preciso que o 

professor compreenda as transformações que estão ocorrendo no mundo e a necessidade de 

acompanhar esses processos.”  

Conforme Valente e Almeida (VALENTE; ALMEIDA, 1997),  

as novas possibilidades que os computadores oferecem como multimídia, 

comunicação via rede e a grande quantidade de software disponíveis hoje no 

mercado fazem com que essa formação tenha que ser mais profunda para que o 
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professor possa entender e ser capaz de discernir entre as inúmeras possibilidades 

que se apresentam. 

Portanto, é preciso formar os professores do mesmo modo que se espera que eles 

atuem em sala de aula. 

O ideal, segundo Mercado (MERCADO, 2002), seria que o professor, durante a sua 

formação, incorporasse na sua metodologia: 

 Um profundo conhecimento da potencialidade das novas tecnologias e da 

maneira correta de aplicá-las; 

 Estímulo à pesquisa como base de construção do conteúdo a ser veiculado 

através do computador, ensinando a pesquisar e transmita o gosto pela 

investigação científica a alunos de todos os níveis de ensino; 

 Capacidade de provocar hipótese e deduções que possam servir de base à 

construção e compreensão de conceitos; 

 Habilidade de permitir que o aluno justifique as hipóteses que construiu e 

as discuta; 

 Lemas de conduzir a análise grupal a níveis satisfatórios de conclusão do 

grupo a partir de posições diferentes ou encaminhamentos diferentes do 

problema; 

 Capacidade de divulgar os resultados da análise individual e grupal de tal 

forma que cada situação suscite novos problemas interessantes à pesquisa. 

Dessa forma, segundo Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO, 2002), “o 

professor perde o posto de dono do saber, mas ganha um novo e importante posto, o de 

mediador da aprendizagem. Ele passa a dirigir as pesquisas dos alunos, aponta caminhos, 

esclarece duvidas, propõe projetos e sem duvida aprende muito mais.”  

O professor torna-se um orientador e facilitador da aprendizagem, observando atento 

e participante o progresso dos alunos e, através de questionamentos, propõe desafios e 

incentiva a refletir sobre o que o aluno produz. Conforme Mercado (MERCADO, 2002), “ele 

e o aluno estudam, pesquisam, debatem, discutem, e chegam a construir conhecimentos, 

desenvolve habilidade e atitudes.” 

Os professores deverão organizar as informações, selecioná-las e colocá-las à 

disposição dos alunos e ensinar-lhes a utilizá-las.  A aula transforma o ambiente de sala de 
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aula em um ambiente de aprendizagem eficaz, onde predomina o trabalho em grupo e 

interação aluno-aluno e aluno-professor. 

 

 

4.1. O ProInfo 

 

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) é desenvolvido pela 

Secretaria de Educação à Distância (SEED), por meio do Departamento de Infra-Estrutura 

Tecnológica (DITEC), em parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. O 

programa funciona de forma descentralizada, sendo que em cada Unidade da Federação existe 

uma Coordenação Estadual do ProInfo. 

Segundo Tavares (TAVARES, 2002), esse programa pode ser considerado  

Um projeto com forma avançada de organização. Suas metas e diretrizes não foram 

elaboradas por uma única equipe da esfera governamental. A definição do ProInfo 

foi baseada numa intensa articulação e negociação entre a Secretaria de Educação à 

Distância (SEED/MEC), o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais da Educação 

(CONSED) e por comissões estaduais de informática na educação, composta por 

representantes dos diversos municípios, das universidades e da comunidade em 

geral.  

O ProInfo, tem como objetivo principal introduzir tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) nas escolas publicas (municipal e estadual), visando promover a inclusão 

digital, dinamizar e qualificar os processos de ensino-aprendizagem e fazer com que os 

agentes educacionais reflitam sobre a tecnologia digital e as possibilidades de mudanças que 

as mesmas possam provocar em sua trajetória pessoal e profissional.  

Portanto, conforme Tavares (TAVARES, 2002), “a capacitação de professores é 

tratada com muita atenção, onde não visa apenas prepará-los para usar o computador como 

ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem, mas cria uma consciência crítica sobre 

sua utilidade na educação.” 

Dessa forma o professor é motivado a aprender a utilizar o computador de uma 

forma mais adequada a sua realidade profissional. O uso do computador na educação apenas 

ganhará sentido se essa consciência crítica sobre sua utilidade for realmente criada. 
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Segundo Bastos (BASTOS, 2008), “hoje o ProInfo congrega um conjunto de 

processos formativos, dentre eles o curso Introdução à Educação Digital (40h) e o curso 

Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com as TICs (100h).”  

Os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) de cada estado são os responsáveis 

pelo capacitação dos professores, através desses dois cursos. Os cursos são realizados nos 

laboratórios do NTE, onde são utilizados apenas softwares livres em ambiente Linux, ou seja, 

softwares de distribuição gratuita.  

  Segundo Bastos (BASTOS, 2008), “o Proinfo integram programas governamentais 

de uso de softwares livres e utilizam o sistema operacional Linux Educacional, desenvolvido 

especialmente para uso de professores, gestores e alunos da rede pública de ensino.” 

 O projeto possui iniciativas muito importantes na educação, no entanto ha algumas 

dificuldades para realizar esse projeto como burocracias, problemas nas estruturas físicas das 

escolas, falta de tempo para que a escola se mobilize no sentido de se apropriar da 

informática.  

 Além disso, os cursos oferecidos para a capacitação dos professores possuem carga 

horária insuficiente para uma boa aprendizagem do uso do computador no ensino. Segundo 

Tavares (TAVARES, 2002), o curso “refere-se na maior parte das vezes à observação e 

exploração de softwares ou da internet e poucas vezes referenciando a construção de 

conhecimento.”  

O programa falha em considerar que para o professor bastam cursos rápidos para a 

sua atuação pedagógica utilizando o computador na educação de forma eficaz. Sendo assim, 

não se pode ainda afirmar que a informática educacional no Brasil esta sedimentada em uma 

base firme, coerente e consistente. 
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5. MODOS DE UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

Na sala de aula, o computador pode desempenhar varias funções, através de 

softwares desenvolvidos especialmente para práticas pedagógicas, os softwares educativos, ou 

seja, uma versão computadorizada dos métodos tradicionais de ensino.  

De acordo com Cano (CANO, 1998), “O software educativo é um conjunto de 

recursos informáticos projetados com a intenção de serem usados em contexto de ensino e 

aprendizagem.” 

Para Juca (JUCA, 2006), um software pode ser considerado educacional  

quando adequadamente utilizado em uma relação de ensino-aprendizagem. As 

características principais que distinguem um software educativo é o seu 

desenvolvimento fundamentado em uma teoria de aprendizagem e a capacidade em 

que um aluno tem de construir, de forma autônoma, o conhecimento sobre um 

determinado assunto.  

Portanto, este tipo de programa é desenvolvido especialmente para auxiliar na 

construção do conhecimento relativo a um determinado conteúdo didático, fazendo associação 

de um rico conteúdo didático com um programa que ensina e diverte ao mesmo tempo.  Tem 

como característica principal, um caráter didático e como objetivo principal fazer com que o 

aluno tenha prazer em lidar com o conteúdo proposto e aprender de uma forma mais clara e 

objetiva. 

Borges (BORGES, 1999) apud Jucá (JUCÁ, 2006), defende que os softwares 

educativos podem estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e, conseqüentemente, da 

autonomia do indivíduo, à medida que podem levantar hipóteses, fazer interferências e tirar 

conclusões a partir dos resultados apresentados. 



20 

 

Desenvolvendo o raciocínio lógico do aluno, facilita sua aprendizagem, 

principalmente nas matérias das áreas das exatas e, desenvolvendo sua autonomia aumenta 

seu interesse pelas aulas. 

Para que um software educativo cumpra sua finalidade é preciso que o professor 

saiba selecionar e planejar os materiais utilizados em sala de aula ou, melhor ainda, se o 

professor for capaz de desenvolver seu próprio material mesmo não conhecendo nenhuma 

linguagem de programação. Esse material pode ser feito utilizando softwares de modelagem 

ou aplicativos como o MSOffice ou o BrOffice.  

O professor deve estar atento a qualidade e as especificações do software educativo. 

Antes de aplicar um software educativo nas aulas, o ideal seria verificar de forma criteriosa 

suas características e sua qualidade como software educativo.  

O software educativo de qualidade deve obedecer aos objetivos pedagógicos da 

disciplina, interagindo com o currículo já existente e, alguns princípios básicos, que segundo 

Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO, 2002), para promover a aprendizagem, os 

princípios do software educativo seriam: 

 O objetivo geral da instrução é promover a aquisição de conhecimentos que 

possam ser facilmente acessados e aplicados em novas situações; 

 As instruções devem ser centradas no aluno, isto é, a inteligência dele deve ser 

explorada; 

 Os conhecimentos prévios do aluno devem ser o ponto de partida para a 

instrução; 

 Os objetivos da aprendizagem devem ser significativos; 

 A aprendizagem deve estar situada em um contexto realista e significativo; 

 A construção social do conhecimento deve ser oportunizada; 

  A compreensão profunda, a reflexão e a criação de novos significados devem 

ser enfatizadas; 

 Os alunos devem ser ajudados a prestar atenção em seus pensamentos. 

Segundo Valente (VALENTE, 1993),  

A implantação da informática na educação consiste basicamente de quatro 

ingredientes: o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o 
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computador como ferramenta educacional e o aluno. O software educativo tem tanta 

importância quanto os outros ingredientes, pois, sem ele, o computador jamais 

poderá ser utilizado na educação. 

Sem os softwares educativos o computador não tem função no ensino e não contribui 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Há vários tipos de softwares educativos, e podem ser classificados de acordo com o 

seu objetivo pedagógico, sua característica e sua vantagem no processo de ensino-

aprendizagem. O quadro que segue abaixo mostra, de forma resumida, os tipos de programas 

mais utilizados no ensino, e as possíveis funções deste para os processos de ensino-

aprendizagem.   

Tabela 01.  Tipos de programas e possíveis funções para o processo de ensino-

aprendizagem 

Atividade do aluno Tipo de programa Funções Perspectiva de aprendizagem 

- Aplica; 

 - Inclui; 

 - Compreende; 

 - Sistema tutoriais; - Professores; 

- Tutor; 

- Guia. 

 - Significativo verbal: 

indutivo/dedutivo. 

 - Modelização/ Simulação; 

- Demonstração; 

- Jogos heurísticos e de 

estratégias; 

- Programação pedagógica; 

- Verificação de 

hipóteses; 

- Tomada de decisões; 

- Conceituação e 

resolução de 

problemas; 

- Aprendizagem por 

descobrimento; 

- Resolução de problemas; 

- Atua; 

- Realiza tarefas; 

- Comunica-se; 

- Coopera 

- Editores de texto; 

- Gestores de bancos de 

dados; 

- Planilha de calculo; 

- Programa de desenho, 

estatísticos e de 

representação. 

- Ajuda a organizar, 

representar, 

armazenar, recuperar e 

apresentar informação. 

- Processamento significativo 

da informação 

- Tomada de decisões. 

- Redes de comunicação 

(internet); 

- facilitam a 

transmissão, o acesso 

à informação e a 

comunicação 

- Aprendizagem em 

colaboração. 

Fonte: Sancho (SANCHO, 1999, 46) apud Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO). 
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No ensino de Física, além dos softwares mencionados na tabela 01, pode-se usar o 

computador para aquisição de dados de experiências em tempo real, substituindo aparelhos 

utilizados em laboratórios de física experimental.  

Diferentes autores apresentam diferentes classificações de possibilidades de usos da 

Informática na Educação em geral, e no ensino de Física em particular. Nesta parte desse 

trabalho serão mostrados alguns dos modos mais citados pelos autores e suas principais 

características e vantagens no processo de ensino-aprendizagem de Física. 

 

 

5.1. Simulação de fenômenos físicos 

 

Segundo Medeiros e Medeiros (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002), “podem ser vistas 

como representações ou modelagens de objetos específicos reais ou imaginados, de sistemas 

ou fenômenos.” 

Para Cano (CANO, 1998), “reproduzem na tela do computador, de forma artificial, 

fenômenos e leis naturais, oferecendo ao aluno um ambiente exploratório que lhe permita a 

cabo uma atividade de pesquisa.”  

Uma simulação permite ao aluno escolher os valores das variáveis iniciais, para os 

quais o programa faz o processamento e fornece as resposta e às respectivas animações 

geradas a partir de um banco de dados. Portanto, este tipo de software possui um alto nível de 

interatividade e possibilita ao aluno a oportunidade de por em prática o que aprendeu na sala 

de aula, facilitando sua aprendizagem e ajudando a compreender melhor os conceitos 

aprendidos na teoria. 

Algumas simulações fornecem um feedback para aperfeiçoar a compreensão dos 

conceitos e fenômenos apresentados, dessa forma, permite ajudar principalmente alunos com 

dificuldade de compreender o fenômeno físico estudado. 

Portanto, as simulações surgem com a finalidade de ajudar os alunos a ter uma 

melhor compreensão do conteúdo abordado em sala de aula, tornando conceitos abstratos 

mais concretos e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo em geral, favorecendo a 

aprendizagem construtivista 
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Conforme Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO), neste software “o aluno 

tem a oportunidade de poder observar, passo-a-passo, todo o processo de desenvolvimento da 

experiência em questão e ainda conta com o recurso de que a mesma experiência pode ser 

refeita inúmeras vezes.” 

Através da simulação, pode-se representar experiências originais que podem ser de 

difícil montagem, muito caras, de alta periculosidade ou imperceptível aos sentidos humanos, 

como por exemplo, reproduzir experimentos relacionados à Física Moderna, possibilitando, 

dessa forma, testar hipóteses formuladas pelos alunos. 

Algumas simulações se apresentam na forma de um “jogo”, fornecendo uma 

recompensa pela realização de um certo objetivo proposto. Segundo Fiolhais e Trindade 

(FIOLHAIS; TRINDADE, 2003),  

o caráter de jogo de algumas simulações pode aumentar bastante o seu potencial 

pedagógico. (...) Os jogos permitem uma grande variedade de situações e uma 

exploração flexível delas pelos jogadores (a resposta rápida e individualizadas dada 

por um computador constitui precisamente uma das causas da fixação dos jovens 

pelos jogos).  

Dessa forma o aluno aprende de uma forma diferente e prazerosa, desenvolvendo seu 

raciocínio lógico e a capacidade de tomar decisões na resolução de um problema. 

No entanto, as boas simulações são bastante complicadas de serem desenvolvidas e 

requerem um grande poder computacional, recursos gráficos e sonoros, de modo a tornar a 

situação problema o mais perto do real possível. E, por mais complexa e próxima do real, 

nunca ira substituir totalmente a realidade por ela representada. 

Conforme Medeiro e Medeiros (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002), “em Física um 

sistema real é freqüentemente muito complexo e as simulações que o descrevem são sempre 

baseados em modelos que contem, necessariamente, implicações e aproximações da 

realidade”.  

Comete-se um grande erro ao afirmar que a simulação é equiparável ao experimento 

real de Física, pois somente representa um determinado aspecto da realidade e nunca a sua 

total complexidade.  

Portanto, desde que não sejam utilizadas para substituir experimentos reais, as 

simulações são ótimos recursos pedagógicos para o ensino de Física, principalmente se forem 

usadas como ferramenta para compreender futuros resultados de experimentos reais. 
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 Considera-se uma boa simulação aquela que possui a capacidade de fazer boas 

predições, descrevendo e explicando as partes principais dos fenômenos físicos com os quais 

estão relacionados e para os quais foi desenvolvido, e não somente aquela que possui ótimos 

recursos gráficos e multimídia, por mais encantadora que possam parecer. 

Alguns exemplos de simulações desenvolvidas para o Ensino de Física e suas 

respectivas descrições:  

 Movimento Relativo - Relatividade para todos: Possibilita uma visualização 

do movimento de um corpo em diferentes referenciais, quer eles sejam de inércia ou 

acelerados. O programa consta de quatro partes - "Carro", "Avião", "Elevador" e "Colisões" - 

que funcionam independentemente umas das outras. O aluno pode manipular os dados 

relativos às condições iniciais do problema, tais como: massa da bola, aceleração da 

gravidade, velocidade da bola relativamente ao referencial móvel e velocidade e aceleração 

desse referencial, como mostra na Figura 3; deste modo, pode fazer estudos quer em 

referenciais de inércia quer em referenciais acelerados (apenas na opção "Colisões" o 

referencial móvel é sempre de inércia). Pretende-se assim que seja o utilizador a criar os 

movimentos possibilitando, desse modo, uma maior variedade de situações a explorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceleração: elementos e funcionamento: O simulador estabelece ligações 

entre os conceitos da Física relacionados com os movimentos acelerados e retardados, com 

suas leis, equações, gráficos e tabelas. A simulação mostra um carro em uma estrada, onde 

pode-se variar os parâmetros que descrevem o movimento do carro, tais como: velocidade 

Figura 3. Software de simulação: Movimento Relativo – Relatividade para todos. Fonte: http://nautilus.fis.uc.pt 
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inicial, aceleração e espaço percorrido. Para cada caso são mostrados os gráficos da variação 

da posição, da velocidade e da aceleração com o tempo. Mostra também um vídeo de situação 

real de carros em movimento em uma estrada e uma colisão entre carros.  

 A Experiência de Millikan: Simular a experiência de Millikan (Figura 4), 

bem como a análise dos dados experimentais, conservando uma característica fundamental de 

uma atividade de laboratório, o erro experimental. O aluno necessitará de concentração e 

habilidade manual para realizar a simulação, o que contribuirá para o entendimento de como 

se dá uma atividade de laboratório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graphs and Tracks: Concebido por David Trowbridge, da Universidade de 

Washington, em Seattle, e editado pela Physics Academic Software (uma ação da Sociedade 

Americana de Física). O seu desenvolvimento teve por base as dificuldades que os alunos 

tinham ao relacionar o movimento de corpos com a respectiva representação gráfica e vice-

versa. Assim, o programa é constituído por duas partes: na primeira, a partir da observação 

gráfica do comportamento de um corpo (posição, velocidade ou aceleração em função do 

tempo), o aluno tem que inferir sobre a respectiva trajetória. Na outra situação, os alunos têm 

que descrever graficamente o comportamento de um corpo depois de observarem o seu 

movimento. Conforme as ações do utilizador, o software vai respondendo com "feedback" 

apropriado ou de reforço se a resposta for correta, ou com indicações apropriadas para obter a 

solução desejada, se a resposta for errada. 

Figura 4. Software de simulação: A Experiência de Millikan. 
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 Espelhos e Lentes: Nessa simulação o aluno observa a formação das imagens 

em espelhos esféricos côncavos e convexos, posicionando os objetos e escolhendo seu 

tamanho com um simples clique do mouse. O resultado é uma imagem que se forma 

imediatamente na tela.  

 Pêndulo: Este programa simula um pêndulo elástico em todas as suas 

possibilidades. Permite o estudo do pêndulo simples, do oscilador harmônico com mola, de 

oscilações forçadas e amortecidas e de movimentos caóticos. É possível apresentar gráficos 

em tempo real de velocidades, posições e energia, além dos espaços de fase.  

 

 

5.2. Modelagem Computacional 

 

Segundo Johnson-Laird (JOHNSON-LAIRD, 1997) apud Falkembach 

(FALKEMBACH, 2005), “modelagem é uma técnica que permite a construção de modelos, 

com o objetivo de facilitar a compreensão, a discussão e a aprovação de um sistema antes da 

sua construção real”  

Utiliza-se a palavra modelagem no sentido de um processo de representação, ou seja, 

um modelo simplificado de um sistema, mas mantendo apenas as suas características 

essenciais. Para tanto utiliza ferramentas matemáticas como funções, vetores e figuras 

geométricas.  

Na modelagem computacional, o aluno tem a possibilidade de criar múltiplas 

representações de um mesmo fenômeno físico, utilizando-o como se fosse uma simulação. O 

aluno faz e refaz representações, explorando-as sobre as mais diversas perspectivas. Dessa 

forma, o aluno pode aprender fazendo ou apenas explorando. Alguns softwares de 

modelização como o Modellus e o Logo, o usuário não precisa saber nenhuma linguagem de 

programação, basta conhecer os símbolos matemáticos. 

Para Veit (VEIT, 2005), “a modelagem computacional, tem como objetivo, desmitificar 

a imagem da Física com uma disciplina difícil, contribuir diretamente na construção e exploração 

de múltiplas representações de um mesmo fenômeno, e construção e investigação de situações-

problemas e no tratamento de problemas mais gerais e atuais.” 
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Conforme Vasconcelos (VASCONCELOS et al, 2005), em sua pesquisa na 

Universidade Federal do Ceará, constatou-se  

que o uso de  software educacional de simulação e modelagem pode ser utilizado 

como um recurso que apresenta grande viabilidade no processo de ensino 

aprendizagem, permitindo que os alunos analisem fenômenos físicos a partir de 

equações e desenvolvam atividades de simulação. Desta forma, através de um 

ambiente computacional de manipulação e modelização de equações o aluno pode 

construir um conhecimento partindo da idéia de que o modelo matemático utilizado 

não se apresenta apenas como uma fórmula estática e sem aplicação, e sim como 

algo inserido em fenômenos do seu cotidiano.  

Dessa forma, a modelização desenvolve determinados processos cognitivos, 

facilitando a compreensão das teorias, pois o aluno concentra-se na causa dos fenômenos 

físicos e em suas possíveis conseqüências, proporcionando uma melhor aprendizagem das 

teorias, atribuindo sentido ao que esta sendo estudado. Além de ensinar os alunos a realizar 

um planejamento antes de solucionar um problema.  

Para Veit e Teodoro (VEIT; TEODORO, 2002), o uso da modelagem no Ensino de 

Física tem como objetivos desenvolver habilidades e competências destacadas a seguir: 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos; 

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e 

discursiva entre si; 

 Expressar-se corretamente utilizando a linguagem Física adequada e elementos 

de sua representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 

apreendido, através de tal linguagem; 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 

sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o 

conceito de medir, fazer hipóteses, testar; 

 Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, 

identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas; 

 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; 
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Dentre os softwares de modelagem, algumas categorias se destacam, tais como: 

planilhas eletrônicas (BROffice, Excel); softwares que permitem cálculos algébricos e 

numéricos (e.g., Mathcad, Mathematic, Matlab); e softwares que permitem a implementação 

e análise de modelos representando processos sistêmicos (e.g. o Visq, Stella e PowerSim). 

(VEIT, 2005). 

Alguns softwares de modelagem mais utilizados no processo de ensino-

aprendizagem de disciplinas de exatas, e suas respectivas descrições. 

 Modellus: Segundo Veit e Teodoro (VEIT; TEODORO, 2002),  

Foi concebido especialmente para modelagem em Ciências Físicas e Matemática sob 

uma visão de ensino que enfatiza, no processo de aprendizagem, a exploração e a 

criação de múltiplas representações de fenômenos físicos e de objetos matemáticos. 

Assim como outras ferramentas computacionais, permite ao usuário fazer e refazer 

representações explorando-as sobre as mais diversas perspectivas. Sua sintaxe de 

escrita é praticamente a mesma que se usa ao escrever um modelo no papel, tanto 

para funções quanto para equações. Sendo o único software de autoria que dispensa 

completamente qualquer linguagem ou metáfora de programação, ao contrário do 

que ocorre com excelentes ferramentas para modelagem como o Logo e Stella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Software de modelagem: Modellus. 
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 Logo: Segundo Weiss (WEISS, 2001), 

Foi criada no Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, EUA por 

Seymour Papert em 1980 para ser usada em contexto de ensino e de aprendizagem. 

Possui fácil compreensão e pode ser manipulado por crianças ou por pessoas leigas em 

computação e sem domínio em matemática, e ao mesmo tempo, o Logo tem o poder 

das linguagens de programação profissionais. O Logo também proporciona como 

linguagem de programação, a possibilidade de ser utilizada como “software” de 

autoria, ou seja, permitindo a criação de outros softwares, a partir dele. 

Portanto, o Logo (Figura 6) tem duas raízes: uma computacional e outra pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PowerSim:  É uma ferramenta comercial de modelagem quantitativa que permite 

ao usuário construir seus modelos através da elaboração de diagramas de fluxo para a 

representação de sistemas dinâmicos. Esta metáfora é composta por dois tipos básicos de 

variáveis: níveis (estados) e taxas (ações). Além destes tipos, pode-se incluir constantes para 

completar a representação. Os níveis integram (ou acumulam) os resultados da ação num sistema. 

Uma variável nível é computada pela mudança, devido a variáveis taxas, que alteram o valor 

prévio do nível. O PowerSim divide-se em pelo menos duas áreas de trabalho interligadas entre si: 

A Camada de Construção do Modelo, onde se constrói os diagramas do modelo; e a Janela  de 

Figura 6. Software de modelagem: Logo 
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Equações, onde são mostradas as equações que regem o modelo, montadas automaticamente pelo 

programa, de acordo com o diagrama criado pelo modelador. Estas equações são expressas na 

forma diferencial, devendo ser especificados os valores iniciais dos níveis e as constantes no 

modelo. 

 

 

5.3. Internet 

 

A maior rede de computadores do mundo, a internet, esta a cada dia tornando-se 

mais popular, contamos com uma fonte de informação inesgotável, onde podemos encontrar 

informações indisponíveis ou de difícil localização. A internet esta presente em praticamente 

todas as áreas de atividade humana, e em todos os países do mundo, sendo assim, um 

fenômeno de dimensão global. Tornou-se uma poderosa ferramenta de pesquisa acadêmica, 

disponibilizando na rede artigos sobre diversos temas, além de possibilitar a publicação de 

suas idéias.  

Surgiu como uma iniciativa de uma instituição militar dos EUA, a denominada 

DARPA (Agencia de Projeto Avançados de Pesquisa em Defesa). Segundo Frutos (FRUTOS, 

1998), “a primeira idéia constituiu em comunicar um grupo de quatro computadores através 

de linhas telefônicas, de maneira que criaram à primeira “rede” de computadores 

denominados DARPANET (conjunto do nome da agência e da palavra “net”, rede, em 

inglês).” 

Em 1969, tornou-se ARPANET (Advanced Research Projects Agency), interligava 

em rede um conjunto de laboratórios de pesquisa, onde foram acrescentados mais 

computadores à rede. Segundo Frutos (FRUTOS, 1998), 

Sua extensão definitiva a partir das universidades e dos centros de pesquisa para o 

grande publico somente ocorreu com o surgimento da World Wide Web (WWW), 

ou a sua denominação mais usada, a Web (...). A “Web” começou no Laboratório 

Europeu de partículas físicas CERN, no início dos anos 90. Desejava-se construir 

um sistema hipermídia com links a outros sistemas que facilitassem o uso da 

Internet e que rompesse a visão plana do texto. 
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A partir da criação da Web é que a internet começou a ser usada de modo 

generalizada por todos os setores da sociedade. No Brasil, sua exploração comercial foi 

liberada somente em 1995. 

Não há dúvida de que um dos mais importantes recursos oferecidos pelo computador 

é a possibilidade virtualmente ilimitada de comunicação com qualquer pessoa, a qualquer 

hora e em qualquer lugar, o que abre à exploração mapas culturais muitas vezes bastante 

distintos do nosso. 

Através dos recursos da internet, é possível encontrar informações sobre uma grande 

diversidade de assuntos, ela renova a forma como a pesquisa vem sendo efetuada no sistema 

educacional. Além de possibilitar acessar as notícias mais recentes, buscar informações 

específicas para o trabalho, para o lazer ou ainda interagir com outras pessoas. Favorece a 

comunicação rápida, fácil e barata com o mundo. As salas de bate-papo (chat) e as 

videoconferências permitem que a comunicação se realize em tempo real.  

Segundo Marques e Caetano (MARQUES; CAETANO, 2002), para a educação, “a 

internet pode ser considerada a mais completa e complexa ferramenta de aprendizado. 

Podemos, através dela, localizar fontes de informações que, virtualmente, nos habilitam a 

estudar diferentes áreas do conhecimento.” 

A utilização da internet na educação é uma realidade, seus recursos trazem uma 

dimensão especial ao processo educacional, propiciando a pesquisa, a interação, a construção 

e a socialização de conhecimentos. Trata-se de um instrumento particularmente importante e 

rico em possibilidades diversificadas: amplia, facilita e agiliza a pesquisa, mediante o recurso 

de navegação na Web. Além de favorecer a interatividade entre professor-aluno, aluno-aluno, 

professor-professor, por meio do uso de correio eletrônico convencional, listas de discussão, 

sistemas de videoconferência etc. Conforme Cano (CANO, 1998),  

Muitas universidades e centros de pesquisas contam com um crescente e potente 

sistema de informática e de redes de informação que contribui para o 

enriquecimento da vida acadêmica e para a diminuição das distâncias intelectuais e 

físicas da comunidade científica e acadêmica mundial (teleconferência, telebates...). 

Segundo Mercado (MERCADO, 2002), “a pesquisa na internet, com a facilidade de 

encontrar múltiplas respostas para qualquer tema, é deslumbrante, impossível de ser imaginar 

há bem pouco tempo.” 
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Sendo um dos mais avançados recurso de pesquisa do mundo, possibilita aos alunos 

e professores encontrar fontes de informações sobre diferentes áreas do conhecimento, e 

qualquer tema proposto em sala de aula terá uma grande quantidade de informações 

disponíveis na rede. Algumas informações contidas na internet, não são encontradas em livros 

ou vão ser publicados daqui alguns anos.  

Segundo Frutos (FRUTOS, 1998), “não há um tema sobre o qual não possamos 

encontrar inúmeros documentos espalhados pela rede, provenientes de fontes muito diversas, 

o que facilmente gera controvérsias.” 

Para tanto, foram criados instrumentos próprios para facilitar as pesquisas, os sites de 

busca, que permitem explorar a web para encontrar informações relacionadas a palavras-

chave que é digitada pelo usuário. 

Os principais e mais conhecidos sites de busca são: 

Tabela 02.   Sites de busca e respectivos endereços. 

Site de Busca End. Eletrônico 

Google www.google.com.br 

Cadê? (br) www.cade.com.br 

Yahoo www.yahoo.com 

Alta Vista http://www.altavista.com/ 

Achei(br) http://www.achei.com.br/ 

Buscai(br) http://www.buscai.com.br/ 

IgBusca(br) http://busca.igbusca.com.br 

Brbusca(br) http://www.brbusca.com/ 

 

Através da internet podemos nos comunicar de uma forma mais eficiente e mais 

barata. Para Vianna e Araújo (VIANA; ARAÚJO, 2000),  

os veículos de comunicação, como as revistas, programas de TV, vídeos, se 

comportam de maneira unilateral. O uso do computador, principalmente com 

acesso à Internet, proporciona uma troca de informações de maneira dinâmica, 

interativa, de mão dupla. As fronteiras geográficas deixam de existir e as 

informações podem ser compartilhadas por um número ilimitado de pessoas. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 2000),  
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o uso de ferramenta de comunicação on-line, pela rede de computadores, permite a 

aquisição de novas competências e habilidades e deve, por isso, fazer parte do 

currículo de qualquer disciplina, já que no ciberespaço milhões de pessoas podem 

ter interesses culturais e científicos semelhantes. 

Dessa forma os alunos podem trocar experiências e conhecimentos com outros 

alunos ou professores do mundo inteiro, assim como bibliotecas, centros de pesquisa, 

universidades, museus, todo um universo de percepção se abre para eles, a própria perspectiva 

de um mundo e de realidade se modifica, dando lugar à formação de um conhecimento mais 

global, menos limitado às fronteiras nacionais e imediatas. Eles podem construir pontes de 

conhecimento e entender outras culturas, outros modos de compreender o significado das 

coisas, da realidade. Segundo Almeida (ALMEIDA, 2002),  

As listas de discussão e fóruns estão permitindo aos educadores sair do isolamento, 

trocar idéias, busca ajuda, refletir conjuntamente, algumas vezes numa dinâmica 

que não é observada nem mesmo entre colegas que trabalham em uma mesma 

escola ou Universidade. Assim, elas passam a ser instrumentos que permitem a 

socialização de conhecimentos e proporcionam um debate enriquecedor, 

incentivando a pesquisa e a reflexão sobre diversos temas relacionados à educação.  

Dessa forma os professores podem trocar informações e experiências, 

proporcionando uma atualização constante de seus conhecimentos. Trocando informações e 

discutindo com outros profissionais, o professor adquire mais dinâmica na forma como 

ensinam, e está por dentro das teorias mais recentes de aprendizagem.  

As salas de discussões e fóruns, em alguns aspectos são mais vantajosas que uma 

conferência, congresso ou qualquer atividade que reúna profissional, pois o ritmo do diálogo 

nas conferências e congressos, muitas vezes é prejudicado pelo formalismo acadêmico ou pela 

impossibilidade de todos emitirem suas opiniões num curto espaço de tempo e escutarem as 

respostas, replicarem etc. Nas salas de discussões e fóruns onde se reúnem profissionais de 

escolas e universidades, além de não todos os participantes poderem emitir suas opiniões, 

responderem as perguntas de outros participantes, as salas possibilitam manter uma conversa 

que reúna ao mesmo tempo um tom de informalidade e uma organização de idéias que garanta 

uma profundidade teórica. Portanto, conforme Frutos (FRUTOS, 1998), 

a Internet e especialmente a Web estão se tornando o principal instrumento na 

revolução tecnológica da educação à distância. A Web, com a sua facilidade de 

apresentar conteúdos e estimular a interação, criou um novo espaço de 

desenvolvimento do ensino com computadores, chamado de ensino baseado na 

Web.  
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Como conseqüência surgiram várias modalidades de cursos à distância, ou seja, sem 

a presença física dos participantes em uma aula, nem a obediência de um horário 

determinado.  

A tabela a seguir demonstra as mudanças que podem acontecer, e em muitos casos já 

acontece na sala de aula com a utilização da pesquisa e comunicação na Internet.  

Tabela 03.   Perfil da sala de aula Antes e depois da Internet. 

 Na educação Tradicional Com a nova Tecnologia da 

Informação e Comunicação  

O Professor Um especialista Um facilitador 

O aluno Um receptor passivo Um colaborador ativo 

A ênfase educacional Memorização de fatos Pensamento crítico 

A avaliação Do que foi retido Da interpretação 

O método de ensino Repetição Interação 

O acesso ao conhecimento Limitado ao conteúdo Sem limites 

Fonte: (FALZETTA, 1999) apud (MARQUES; CAETANO). 

No entanto deve-se ficar atento ao excesso de informação que a Internet ocasiona, 

sendo esse o seu maior defeito. A Internet tem muito lixo, muitas informações repetidas, 

banalidades e muito marketing. Há também falsas informações, onde os alunos sem 

orientações tiram copias sem ao menos avaliar o conteúdo que esta sendo pesquisado. 

Para realizar uma pesquisa séria os alunos, professores e a escola precisam de um 

projeto pedagógico antes de usar essa fabulosa ferramenta. Portanto, antes de tudo deve-se 

ensinar os alunos a pesquisar e avaliar os conteúdos em rede, e inibir a prática de plágios.  O 

que exige do professor, orientar os alunos para selecionar e contextualizar o que é relevante 

nessa avalanche de informações. Sem essa orientação, os alunos se perdem facilmente nas 

possibilidades de navegação que a Internet proporciona. 

Segundo Mercado (MERCADO, 2002), os procedimentos básicos para a pesquisa 

sobre qualquer assunto, em qualquer suporte de informação, relacionados à Internet são: 

1. Em sala de aula será necessário definir o tema, estabelecer as palavras-chaves que 

auxiliarão a busca de informações. Estabeleça quais os conceitos relacionados a esses termos, 

os nomes (sejam de pessoas ou instituições) que participam e colaboraram no tratamento do 

tema em questão. 

2. Defina onde será feito a pesquisa. Na pesquisa em bibliotecas, escolha aquelas 

especializadas no assunto em questão. Na web deve-se pesquisar em diversos sites de busca. 



35 

 

Muitas vezes a melhor maneira de iniciar a pesquisa, é procurando saber quais instituições 

trabalham com os assuntos que esta sendo procurando, se essas instituições têm paginas na 

Internet e qual o conteúdo que elas disponibilizam para o público. Geralmente as instituições 

maiores disponibilizaram seus bancos de dados. 

3. A partir desse levantamento inicial faz-se uma análise sobre a confiabilidade 

dessas fontes, ou seja, quais os documentos que serão usados na elaboração do trabalho. O 

objetivo do professor é sempre proporcionar ao aluno a chance de trabalhar com diversos 

documentos, diferentes pontos de vista, opiniões, etc. 

4. Classifique essas fontes a partir dos interesses. 

5. Discuta sobre quais fontes fidedignas para a elaboração do texto. Na Internet 

precisa-se estabelecer alguns parâmetros: quem é o autor desse site; como o assunto é 

abordado; quais as fontes que ele utilizou para construir o texto e navegação; qual a 

periodicidade em que ele é modificado ou atualizado, etc. A partir dessa análise o site está ou 

não apto para ser usado como fonte da pesquisa em questão. 

Alguns sites brasileiros com informações relevantes e softwares pedagógicos para a 

disciplina de Física: 

Tabela 04.   Sites com conteúdos relevantes sobre Física e seus respectivos endereços 

Site Endereço Conteúdo 

Revista Brasileira de ensino de Física http://www.sbfisica.org.br/rbef/ Pesquisas e Artigos 

Física Dinâmica http://www.fisicadinamica.com.br Vídeos, exercícios  

Sociedade Brasileira de Física http://www.sbfisica.org.br/ Eventos, Encontros, Congressos. 

FisicaNet http://www.fisica.net/ Vídeos, livros e artigos 

Adorofísica http://www.adorofisica.com.br/ Bibliotecas, pesquisas e trabalhos 

Física Interativa http://www.fisicainterativa.com/ Vídeos, exercícios e animações 

Estude Física http://www.estudefisica.com.br/ef/ Livros, Apostilas e exercícios 

Física BR http://fisicabr.org/ Conceitos de Física básica  

Sala de Física http://br.geocities.com/saladefisica/ Planos de aula, laboratório virtual 

Feira de Ciências http://www.feiradeciencias.com.br/ Experimentos 

Portal do Professor http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ Recursos multimídia 

Através destes sites o professor de Física pode preparar sua aula ou indicar aos 

alunos para a pesquisa das teorias de um tema proposto. Sites como o portal do professor 

(MEC) apresenta diversos materiais pedagógicos elaborados especialmente para o Ensino de 

Física, como simulações, vídeos, experimentos, jogos e sugestões de aulas.  

http://www.fisica.net/
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5.4. Softwares Tutoriais 

 

Os softwares tutoriais apresentam as informações como se fossem livros, mas com 

diversos recursos multimídia embutidos (hipertextos, interface com sons, imagens, animações 

e simulações). Um tutorial possui vários links internos no qual acessam os recursos 

multimídia contidos no disco local ou numa pagina na web. Portanto, o tutorial pode 

funcionar on-line ou off-line dependendo do local onde a informações é recolhida. 

Constitui uma versão computacional da instrução programada, onde as informações 

apresentadas ao aluno seguem uma seqüência programada, onde o aluno pode escolher a 

informação que desejar.  Alguns softwares tutoriais apresentam perguntas para os usuários, 

com o objetivo de verificar se o mesmo compreendeu a lição. Permitem também que uma 

lição seja repetida quantas vezes for necessário, o que é vantajoso para alunos que tem 

dificuldades em aprender teorias e conceitos de Física.  

Uma das vantagens dos softwares tutoriais, com relação a outros softwares 

educacionais, é sua fácil elaboração, pois utilizando aplicativos como o Office ou BrOffice o 

professor pode produzir seus próprios ambientes de aprendizagem interativos, como se 

estivesse preparando uma aula. Através de hiperlinks, o professor pode acrescentar em seu 

tutorial, recursos multimídias como: Áudios, vídeos, animações e hipertextos e organizar as 

informações de forma não linear. Dessa forma possibilita ao aluno explorar as informações de 

uma maneira fácil, natural e mais apropriada às suas necessidades.  

 Uma das desvantagens deste software é o seu baixo potencial de interação com o 

aluno, devido à sua limitação de interpretar dados fornecidos pelo aluno fora dos limites 

previamente estabelecidos pelo programador.  

 

 

5.5. Softwares lúdicos 

 

Apresenta um componente lúdico e de entretenimento, são softwares desenvolvidos 

com a finalidade de desafiar e motivar o aluno a realizar uma determinada tarefa, envolvendo-

o em uma competição com a máquina ou com os colegas. O jogador, previamente conhecendo 

algumas regras, adota um papel e vai ensaiando estratégias para chegar a um objetivo 
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predeterminado.  Segundo Valente (VALENTE, 1993), “os proponentes desta filosofia de 

ensino defendem a idéia de que a criança aprende melhor quando ela é livre para descobrir 

relações por ela mesma, ao invés de ser explicitamente ensinada.”. 

Segundo Piaget citado por Puloski (PULOSKI, 1983),  

“... quando a criança se interessa pelo que faz, é capaz de empreender esforços até o 

limite de sua resistência física. Apenas quando as crianças se empenham em sua 

própria aprendizagem, apenas então tomará forma à verdadeira disciplina – a 

disciplina que as próprias crianças desejam e aprovam.” 

É devido ao seu caráter lúdico, promovendo um desafio prazeroso ao aluno, que o 

jogo didático é uma boa alternativa para se despertar o interesse pela Física. Ao despertar o 

interesse do aluno pelo o mundo físico e suas leis, aumenta as possibilidades de trabalho e a 

produtividade das aulas.  

A Física, como disciplina obrigatória do currículo escolar, necessita dos alunos 

habilidades como abstração, raciocínio, pensamento, reflexão, criatividade e experimentação. 

Dessa maneira, torna trabalhoso seu desenvolvimento durante a formação dos alunos. Os 

jogos didáticos apresentam como uma ferramenta que pode ajudar a alcançar essas 

habilidades, desse modo pode-se compreender a importância da aplicação desses softwares 

como uma forma alternativa de ensino. 

Também contribui para o desenvolvimento de outros aspecto, como sugere Miranda 

(MIRANDA, 2001) apud Rahal (RAHAL, 2009),  

(...) mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados à 

cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a 

construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da 

estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização 

(simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desfio e 

mobilização da curiosidade) e a criatividade. 

Os jogos didáticos dispõem de uma grande versatilidade, desse modo, possibilita 

trabalhar com os mais diversos conteúdos de Física. 

Entretanto a desvantagem deste tipo de software é o fato de a competição gerada 

poder desviar a atenção da criança do conceito envolvido no jogo. Além disto, a maioria dos 

jogos explora conceitos extremamente triviais e não tem a capacidade de diagnóstico das 

falhas do jogador. Portanto, o uso adequado dos softwares lúdicos depende de esforços e 

comprometimento tanto do professor quanto dos alunos. Segundo Rahal (RAHAL, 2009), “o 
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professor precisa ter planejado a aplicação desse método assim como ter bem definido os 

objetivos que se deseja alcançar com essa atividade para que se consiga avaliar os resultados 

obtidos e conseqüentemente ter sucesso na sua prática.” 

O jogo didático sem um bom planejamento e um objetivo previamente definido não 

tem nenhum valor pedagógico e contribui muito pouco na aprendizagem dos alunos. 

Alguns exemplos de jogos desenvolvidos para o Ensino de Física e suas respectivas 

descrições. 

 Phun: É um jogo de simulação em duas dimensões (Figura 8) criada pelo 

sueco Emil Ernerfeldt, onde o aluno estuda os movimentos e interações de objetos 

geométricos. Baseia-se em conceitos como: gravidade, força, vetores, densidade, impacto, 

fluidos, etc, no qual permite criar pequenos exercícios físicos virtuais. Tem como objetivo 

visualizar a maneira em que as forças físicas influem no movimento. Portanto, é uma ótima 

ferramenta para os professores ensinar conceitos básicos de física de uma forma mais 

interessante e divertida. 

 

 

 Pato Quântico: Faz uma metáfora ao Efeito Fotoelétrico, possibilitando o 

cálculo da constante de Planck “h”. Segundo Sales (SALES, 2008),  

Tem por objetivo facilitar a compreensão do efeito fotoelétrico, que trata da remoção 

de elétrons de uma superfície metálica quando nela incide luz (fótons) de 

determinada freqüência, fenômeno este devidamente explicado por Einstein. No pato 

quântico, a metáfora de patos em constante movimento no poleiro quântico 

Figura 7 - Software Lúdico: Phun. 
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simboliza a natureza dual, onda-partícula, dos elétrons ligados à superfície metálica 

ou catodo.  

No canhão de fótons, como pode ser vista na Figura 9, é possível regular a 

intensidade da luz fazendo variar o número de fótons-bala. Os fótons são representados pelos 

fótons-bala e são arremessados na direção dos elétrons-patos. Quando o fóton-bala atinge o 

elétron-pato com certa energia, ele abandona o poleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faz-se mudanças: Nesta software, o aluno realiza mudanças de moveis dentro 

de uma residência em 2D (duas dimensões). Ele contará com a ajuda de um carrinho e de duas 

pessoas que devem seguir seus comandos para que a mudança ocorra. Tem como objetivos: 

fazer com que o aluno perceba as relações entre força, deslocamento, trabalho realizado, 

energia gasta e energia transferida, aplicados a uma situação cotidiana. Reconhecer que 

somente as forças que fornecem ou retiram energia realizam trabalho, e que forças que apenas 

sustentam ou desviam não realizam trabalho. Reconhecer o trabalho como a quantidade de 

energia transferida entre sistemas, avaliar o trabalho necessário para realização de uma 

determinada tarefa. 

 Brincando com molas: Neste Software, o aluno compara as forças exercidas 

por diferentes combinações de molas para verificar que a força aplicada por uma mola, 

depende de características intrínsecas da mesma, e de quanto ela é esticada. O objetivo é 

descobrir como restabelecer o equilíbrio de uma balança que, de um lado pode-se pendurar 

blocos e do outro pendurar molas. Cada jogador atua de um lado da balança, um manipula os 

Figura 8 - Software Lúdico: Pato Quântico. 

 



40 

 

blocos e outro as molas. Os blocos podem ser escolhidos de um a um, de três em três ou de 

nove em nove. Já para as molas, as possibilidades são maiores, pois podem ser combinadas 

em série ou em paralelo, e esticadas de diferentes valores. Tem como objetivos: Descobrir 

como restabelecer o equilíbrio de uma balança que, de um lado pode-se pendurar blocos e do 

outro pendurar molas. Ajuda o aluno a compreender a força gravitacional exercida na Terra 

sobre o bloco, para que possa ser feita uma comparação com as forças exercidas pelas molas. 

 Roleta dos movimentos: Nesta atividade, os alunos listarão objetos, coisas ou 

fenômenos que estão relacionados aos movimentos. Posteriormente, criarão várias categorias 

baseadas nas características comuns dos exemplos citados. Em seguida, os alunos participarão 

de uma roleta, onde executarão ou responderão aos comandos apresentados sobre as 

características dos movimentos. Portanto, esta atividade estabelece uma relação do universo 

do aluno com os conceitos físicos, levando-os a perceber que os fenômenos do cotidiano são a 

matriz geradora do conhecimento. Tem como objetivos: Identificar, classificar e organizar os 

diferentes tipos de movimentos com base nas suas características comuns. Apresentar razões 

para a classificação e organização dos movimentos, por meio de argumentação clara e 

consistente. Reconhecer que existem várias características comuns entre os objetos, assim 

como características que os distinguem. Identificar as características relevantes para 

classificar os movimentos em movimentos de translação” e “movimentos de rotação”.  

 Lâmpadas: Neste jogo, o aluno terá a missão de descobrir qual lâmpada irá 

brilhar mais, quando o circuito for ligado. Para isso, deve observar as especificações de cada 

lâmpada (potência nominal) e verificar a forma como ela aparece ligada no circuito.  

Todos os jogos descritos acima estão disponíveis gratuitamente, possuem guias para 

orientar o professor durante a atividade.  

 

 

5.6. Coleta e análise de dados em tempo real 

 

Nos laboratórios escolares, em especial o de Física Experimental, os computadores 

tornaram-se ferramentas essenciais. Seu uso mais comum é o de receber os dados coletados 

nas experiências para posteriormente transformá-los em gráficos usando software como o 

Excel ou o outro software gráfico. 
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Utilizando sensores e software apropriado, já disponível no mercado (Figura 10), 

pode-se utilizar o computador para o monitoramento de experiências, coletando dados em 

tempo real, permitindo desse modo, uma nova situação de aprendizagem.  

 

 

 

Isto pode ser feito acoplando-se sensores às portas de entrada dos computadores. 

Uma vez coletados os dados podem ser apresentados aos alunos na forma de tabelas, gráficos 

ou através do fornecimento de valores médios e desvio padrão, ou outro tratamento estatístico 

apropriado.     

Segundo Rosa (ROSA, 1993), “uma vantagem desta utilização do computador reside 

em que o aluno é colocado um pouco mais próximo de um laboratório “de verdade”, na qual 

irá trabalhar, se optar pela Física experimental. Outra é que, estando livre da tarefa “chata” de 

anotar ou digitar os dados, o aluno pode dedicar-se mais profundamente à tarefa de analisá-los 

e deles retirar o conteúdo físico.” 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema (MAV). Permite executar uma série de experimentos em mecânica básica. 01 - Plano 

construído em material plástico. 02 - Sensor photogate.  03 - Sensor smart pulley utilizado para o estudo de 

movimentos. 04 - Interface 500 da pasco scientific ( 03 entradas analógicas e 02 digitais). 05 - Encaixe para o 
sensor. 06 - Placa para encaixe do sensor no estudo de movimento pendular. Fonte: http://mesonpi.cat.cbpf.br. 
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6. ENSINO DE FÍSICA À DISTÂNCIA 

 

 

Com o advento da Internet e sua rápida popularização, diversos conceitos de 

negócios foram criados e remodelados, expressões como e-commerce, e-business, e-book e e-

mail, já fazem parte do cotidiano das corporações.  

Juntamente com essas expressões surge o termo e-learning com objetivos 

educacionais, utilizando as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) como 

instrumento inovador para a facilitação da aprendizagem. Também conhecido como Educação 

à Distância (EaD), tem como característica a distância entre os professores e alunos, ligados 

independentemente de tempo e espaço através de meios de comunicação como a Internet.  

Conforme Leite (LEITE, 2007), “o decreto n°. 5622/2005 que em seu 1° artigo 

define Educação à Distância - EaD, como modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.” 

Segundo Fernandes (FERNANDES, 2003), “tornou-se uma tendência, contribuindo 

com os métodos tradicionais de ensino e apresentando alternativas que ensejam economia de 

recursos e de tempo na produção de conhecimento.” 

Segundo Leite (LEITE, 2007), a educação à distância   

começou a alguns séculos atrás. Por volta do século XV, quando Johannes 

Guttenberg em Moguncia, Alemanha, inventou a imprensa, tornando desnecessário 

aos discípulos ir as escolas assistirem o mestre ler o raro livro copiado. Os livros 

copiados a mão eram caríssimos e inacessíveis a plebe, mesmo assim, as escolas 

resistiram ao livro escolar impresso, temiam que a figura do mestre pudesse se 

tornar desnecessária. 
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Segundo Landim (LANDIM, 1997) apud Leite (LEITE, 2007),  

O grande avanço da Educação à Distância no mundo surgiu a partir de 1970, com a 

criação de grandes instituições em países como a França (1972) pelo Centre 

Nacional de Enseignement a Distance. Na Inglaterra, através da Universidade à 

distância, British Open University (1969) e na Espanha com a Universidad Nacional 

de Educacion a Distancia - UNED (1972), em meio à descréditos e preconceitos se 

consolidaram durante a década de 1980, fazendo com que esta modalidade se 

difundisse pelo mundo, atendendo a crescente procura de segmentos diferenciados 

da sociedade.  

Segundo Alves (ALVES, 2002) apud Leite (LEITE, 2007), “a data de criação da 

EaD aqui no Brasil e imprecisa. Como na maioria dos países, a primeira forma de educação à 

distância ministrada no nosso país foi através de estudo por correspondência.” 

Segundo Leite (LEITE, 2007), “atualmente ha uma ampla oferta de praticamente 

todos os cursos de graduação em ensino à distância, proporcionados por universidades 

federais, estaduais e particulares mediado pelas facilidades da tecnologia.” 

As Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTIC) têm modificado 

consideravelmente as possibilidades de interação à distância. Os ambientes virtuais de 

aprendizagem, com o uso intensivo de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, são 

muito vantajosos, pois ampliam a possibilidade de colaboração entre as pessoas envolvidas no 

processo de aquisição de conhecimento. Ferramentas como: e-mail, chat (bate-papo), forum, 

mural, Blog, objeto URL, objeto texto, objeto download, entre outros enriquecem a mediação 

pedagógica e, tem como principal vantagem, a interatividade. Além disso, proporciona ao 

aluno escolher o horário e estabelecer o seu próprio ritmo de estudo. 

A utilização da Internet na EaD reuniu três possibilidades de comunicação numa só 

mídia: um para um, um para muitos e muitos para muitos. Antes dela utilizava apenas a 

tecnologia de um para um (ensino por correspondência). Segundo Azevedo (AZEVEDO, 

2000) apud Leite (LEITE, 2007), “via Internet pode-se experimentar aprender junto com os 

outros, interagindo com muitos, independente do tempo e do lugar de cada um.” 

Com a possibilidade de rápidas atualizações dos conteúdos sem os altos custos de 

reimpressão e distribuição de materiais impressos, a Internet tornou-se, por algumas 

instituições de EaD, uma alternativa indispensável para cortar custos e manter os materiais de 

estudo sempre atualizado. Além das vantagens econômicas, a Internet é muito importante 

para a pesquisa e a realização e o envio de atividades de forma rápida e confiável. 
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Alguns cursos de EaD utilizam a Internet para atividades como teleconferências e/ou 

videoconferência. A primeira consiste na apresentação ou aula para lugares distantes, onde o 

conferencista ou professor faz sua apresentação ao vivo para seu público alvo, que recebe som 

e imagem usando a rede (web), recriando à distância, as condições de um encontro visual de 

um para todos. Já a videoconferência aproxima-se mais de uma situação convencional de sala 

de aula, pois possibilita a conversa em duas vias, permitindo que o processo de ensino-

aprendizagem ocorra “face-a-face”, em tempo real (on-line), e possa ser interativo, entre 

pessoas que podem se ver e ouvir simultaneamente, recriando à distância as condições de um 

encontro entre pessoas. 

Portanto como afirma Fernandes (FERNANDES, 2003), “a Internet é hoje um dos 

meios mais propícios para difundir e aplicar a EaD, como tal, merece um destaque especial no 

trato da informação destinada a construção de conhecimentos.” 

Segundo Angotti (ANGOTTI, 2006) apud Leite (LEITE, 2007),  

A partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP (2003) e de projeções estimadas para o período 2006-2015, verifica-

se que não é possível atender a demanda qualificada e bem distribuída por físicos 

educadores, mesmo aceitando uma possível expansão sem precedentes nas 

matriculas e nas conclusões dos atuais cursos de licenciatura presenciais em física.  

Além disso, os cursos de licenciatura presenciais em Física apresentam um numero 

muito alto de desistência, se comparados aos demais cursos de licenciatura.  

Em decorrência, a quantidade de professores de Física que atuam no ensino 

fundamental e médio é insuficiente para acompanhar a demanda do numero de matriculas 

crescente nas escolas.  Segundo Cunha (CUNHA, 2006), “em Física o déficit de professores 

licenciados e da ordem de 23,5 mil no Brasil.”  

Segundo Angotti (ANGOTTI, 2006) apud Leite (LEITE, 2007),  

O ensino superior deve ter condições para habilitar 20 mil licenciados nos cursos 

presenciais ate 2015; somados aos docentes já habilitados, cerca de 10 mil, chega 

ao contingente de 30 mil licenciados, numero ainda insuficiente para atender ao 

Ensino Médio. Para esse segmento serão necessários outros 15 mil docentes de 

Física egressos dos cursos semi-presenciais e à distância. 

           Segundo Leite (LEITE, 2007),  
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De acordo com a SBF - Sociedade Brasileira de Física, o ano de 2006, apontou um 

inicio de formação através da EaD, com 5 mil vagas distribuídas para oferecer 

maior chance aos candidatos potenciais do interior do pais. Nos anos seguintes 

para atender a demanda, o ingresso terá que aumentar ate atingir um numero de 10 

mil novos estudantes no regime de EaD em 2010. 

Através das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), surgem 

boas alternativas para alcançar, sem prejuízos de qualidade, um publico distante dos centros 

universitários que necessitam de formação, são pessoas que trabalham como educadores, 

mas não possuem qualificação para exercer a função de professor de Física.  

Os meios tecnológicos contribuem satisfatoriamente para o Ensino de Física à 

distância, pois possibilita o contato e a colaboração entre os alunos e professores, 

disponibilizando diversos recursos pedagógicos, como animações, simulações, vídeos e 

laboratórios. 

Um bom exemplo é a PROLICEN (Programa de Licenciatura) da UFPB 

(Universidade Federal da Paraíba), que oferece Cursos de Física à Distância, com aulas 

interativas, animações, notas de aula de Física geral com livros técnicos e científicos, os 

alunos também contam com um laboratório virtual. 

Segundo Leite (LEITE, 2007), “os cursos de licenciatura em Física à distância 

podem trazer ao mercado deficitário um tipo de candidato diferenciado, moderno, adaptado a 

novas mudanças do futuro, acostumado a se atualizar freqüentemente, à medida que as 

oportunidades mediadas pela EaD vão surgindo.” 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o uso do 

computador no ensino em geral e no ensino de Física em particular. 

Foi constatado que o ensino através da informática iniciou-se a partir da idéia das 

máquinas de ensinar, que utilizavam o conceito de instrução programada. Mas somente com o 

aparecimento dos primeiros computadores pessoais, o uso dos computadores disseminou-se 

pelos diversos setores da sociedade e surgiram os primeiros estudos sobre seu uso no ensino. 

Anos mais tarde surgem no Brasil, os primeiros projetos com o objetivo de pesquisar, 

estudar e incluir o computador no ensino: Projeto Educom, Proninfe e o atual ProInfo, o que 

mostra o interesse do governo em incluir essas novas ferramentas como medida para erradicar  

a exclusão digital e atualizar os métodos de ensino. 

O projeto Educom visava apenas à pesquisa do uso educacional da informática e a 

introdução do computador no ensino. No entanto, tornou-se necessário a capacitação de 

professores para que utilizassem o computador integrado e contextualizado ao componente 

curricular da disciplina, pois a simples presença da informática na educação não é por si só, 

garantia de maior qualidade de ensino e de mudança na forma de ensinar e aprender.  

Na tentativa de capacitar os professores surge o projeto Proninfe e mais tarde o 

ProInfo, que atualmente oferece cursos gratuitos em seus Núcleos de Tecnologia Educacional, 

utilizando apenas softwares livres. 

Porém, o ideal seria que o professor aprenda a lidar com as novas tecnologias durante 

sua formação regular, em disciplinas apropriadas que envolvem a didática de conteúdos 

específicos, dessa forma o professor recém formado já possui conhecimentos sobre as 

Tecnologias de Informação e comunicação, e como trabalhar com essas novas ferramentas. 
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Além da iniciativa dos programas governamentais, é muito importante que os 

professores conscientizem-se de que não se pode mais ignorar esta avançada ferramenta, pois 

com o uso do computador nas aulas, o papel do professor deixa de ser o de “transmissor de 

informações” para ser o de facilitador e orientador do processo de aprendizagem. O aluno 

deixa de ser um receptor passivo de informações para se tornar um aprendiz ativo, construtor 

do seu conhecimento.   

Portanto, a ênfase da educação deixa de ser a memorização da informação 

transmitida pelo professor e passa a ser a construção do conhecimento realizada pelo aluno de 

maneira significativa, sendo o professor o facilitador desse processo de construção.   

O numero de matriculas no ensino médio aumenta a cada ano, e mesmo que 

aumentasse o numero de vagas nos cursos presencias de licenciatura em Física, ainda não 

teríamos o numero adequado de professores atuando no ensino. Portanto torna-se necessário o 

curso de Ensino de Física à Distância, para formar novos professores e, atender pessoas 

interessadas em ter uma formação superior, que não tem acesso aos centros universitários ou 

não possuem tempo para estudar em cursos presenciais.  

Para tanto, o Ensino à Distância conta com a ajuda das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação, possibilitando acesso sem limite de tempo e lugar, ou seja, a 

aprendizagem pode acontecer em qualquer hora ou em qualquer lugar, desde que tenha acesso 

a Internet. 
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