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RESUMO 

 

 

SOUZA, Gilberto Morel de Paula e. A Informática como recurso didático para a 
aprendizagem de Física no ensino médio . Natal, 2007. 84f. Dissertação (Mestrado 
em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) – Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática, UFRN, 2007. 
 

 

A realização deste trabalho foi motivada por nossas preocupações, enquanto 
professor da disciplina de Física, no ensino médio e no ensino superior, onde temos 
observado muitas dificuldades no desempenho dos alunos, ao tentarem dar 
prosseguimento a seus estudos fora da sala de aula, em virtude da falta de 
equipamentos adequados, ou mesmo, de um laboratório onde eles possam colocar 
em prática os conteúdos estudados. O trabalho objetiva construir e testar um 
software educativo que sirva como ferramenta auxiliadora na aprendizagem de 
Física no Ensino Médio, na área de eletricidade, com ênfase no estudo da 
eletrodinâmica em resistores. O software desenvolvido apresenta-se como uma 
alternativa aos problemas de aprendizagem, colocando a informática como 
ferramenta auxiliar, visto que, além de ser uma alternativa em plena expansão 
tecnológica, dotada de diversos recursos, estimula a aprendizagem significativa, 
segundo a perspectiva de David Ausubel. Um software contendo um programa 
destinado à aplicabilidade de conteúdos de física no ramo da eletricidade é 
apresentado como uma ferramenta auxiliar, onde o estudante pode, não apenas, 
rever os conteúdos apresentados em sala, como também por em prática, através de 
um laboratório virtual, alguns destes conteúdos, além de testar seus conhecimentos 
através de um banco de questões discursivas. A avaliação do software desenvolvido 
foi feita submetendo-o à apreciação de profissionais da área de física. Igualmente, 
através de avaliações contínuas, foram feitas comparações entre o desempenho de 
alunos de cinco turmas distintas, na mesma escola, que se utilizaram do programa 
como ferramenta auxiliadora de sua aprendizagem, e o desempenho daqueles que 
não o utilizaram.  
 
 
Palavras-chave : Informática; Aprendizagem Significativa; Eletricidade. 

 



 

ABSTRACT 

 

 
 
SOUZA, Gilberto Morel de Paula e. The Computer Science as Didactic Resource 
for Physics Learning in the Medium Teaching . Natal, 2007. 84f. Dissertation 
(Master’s Degree in Teaching of Natural Science and Mathematics) – Program of 
Masters Degree in Teaching of Natural Science and Mathematics, UFRN, 2007. 
 
 
 
 
The accomplishment of this work was motivated by our concerns, while teacher of 
Physics discipline, in the medium teaching and in the higher education, where we 
have been observing a lot of difficulties in the students' acting, to the they try to give 
pursuit out to their studies of the classroom, because of the lack of appropriate 
equipments, or even, of a laboratory where they can put in practice the studied 
contents. The work aims at to build and to test an educational software that it serves 
as tool auxiliadora in Physics learning in the Medium Teaching, in the area of 
electricity, with emphasis in the study of the electrodynamic in resistors. The 
developed software comes as an alternative to the learning problems, putting the 
computer science as auxiliary tool, because, besides being an alternative in the 
middle of the technological expansion, endowed with several resources, it stimulates 
the significant learning, according to David Ausubel's perspective. A software 
containing a program destined to the applicability of physics contents in the branch of 
the electricity is presented as an auxiliary tool, where the student can, not just, to 
review the contents presented at room, as well as for in practice, through a virtual 
laboratory, some of these contents, besides testing their knowledge through a bank 
of discursive subjects. The evaluation of the developed software was made 
submitting him/it to the professionals' of physics area appreciation. Equally, through 
continuous evaluations, they were made comparisons among the students' of five 
different groups acting, in the same school, that you/they were used of the program 
as tool  of his auxiliary  learning, and the acting of those that didn't use it.    
   
   
Keywords : Computer science; Significant learning; Electricity. 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

 

Com a sofisticação e versatilidade cada vez maiores dos                     

microcomputadores, estes se tornaram ferramentas indispensáveis no dia-a-

dia, quer sejam no âmbito comercial, industrial ou educacional.  

As escolas estão cada vez mais se modernizando através da 

informática, e este mecanismo de modernização vem se desenvolvendo de 

maneira muito rápida, através de computadores e programas mais sofisticados. 

A velocidade com que a informática se desenvolveu nos últimos anos, 

possibilitou um avanço crucial na qualidade do ensino, principalmente por ser 

um instrumento que desperta a atenção do alunado (SILVA, 1998). 

Qualidade educacional pressupõe introdução de melhorias no 

processo de construção do conhecimento, busca de estratégias mais 

adequadas à produção de conhecimento atualizado e desenvolvimento no 

educando, da habilidade de gerar conhecimento novo ao longo da vida. Implica 

diversificar espaços do conhecimento, processos e metodologias. 

É uma qualidade comprometida com a eqüidade, e, por isso, com a 

tentativa de – numa sociedade cada vez mais tecnologicamente evoluída –       

oportunizar a todos: 

 

� A igualdade de acesso a instrumentos tecnológicos disponibilizadores e 

gerenciadores de informação. 

 

� Os benefícios decorrentes do uso da tecnologia para desenvolvimento 

de atividades apropriadas de aprendizagem e para aperfeiçoamento dos 

modelos de gestão escolar, construídos a nível local, partindo de cada 

realidade, de cada contexto.  

 

É preciso diminuir a lacuna existente entre a cultura escolar e o 

mundo ao seu redor, aproximar a escola da vida, expandindo-a em direção à 
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comunidade e tornando-a facilitadora das interações entre os atores humanos, 

biológicos e técnicos. Esse novo meio tecnológico é composto pelas mentes 

humanas e as redes técnicas de armazenamento, transformação, produção e 

transmissão de informações. Para a criação dessa nova tecnologia, é 

importante que o professor encare os elementos do contexto em que vive o 

aluno e os incorpore ao cotidiano da escola, criando, assim, um novo ambiente 

semelhante à vida, o qual o aluno encontrará nas atividades sociais, nos 

serviços e nas organizações (SILVA, 1998). 

O desenvolvimento das estruturas mentais é influenciado pela 

cultura, pela linguagem usada pela coletividade e pelas técnicas de produção, 

armazenamento e transmissão das representações da informação e do saber 

(SILVA, 1998). Por isso, as novas tecnologias da informação devem ser 

aproveitadas pela educação para preparar o novo cidadão, aquele que deverá 

colaborar na criação de um novo modelo de sociedade, em que os recursos 

tecnológicos sejam utilizados como auxiliares no processo de evolução 

humana.    

A capacidade de gestão e de processamento de informações na 

sociedade atual caracteriza a competição entre as diferentes realidades 

produtivas, requerendo dos indivíduos intuição, criatividade, agilidade de 

raciocínio associada ao manejo da tecnologia e maior conhecimento técnico. 

Nesse sentido, a educação deve ser dirigida para o progresso e a expansão do 

conhecimento. 

As modernas tecnologias de informação e comunicação tornam 

crescentes as tendências de surgimento de uma sociedade globalizada. Isto 

exige seres sociais capazes de se comunicarem, conviverem e dialogarem num 

mundo interativo e interdependente. Seres que entendam a importância de 

subordinar o uso da tecnologia às necessidades do ser humano. 

Desse modo, a capacitação de professores para o uso das novas 

tecnologias de informação, tal como o computador, implica redimensionar o 

papel que este docente deverá desempenhar na formação do cidadão do 

século XXI. É, de fato, um desafio à pedagogia tradicional, porque significa 

introduzir melhorias no processo de ensino-aprendizagem e, ainda, nos modos 
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de estruturação e funcionamento da escola e de suas relações com a 

comunidade. 

A tecnologia computacional contribui para motivar os alunos e 

modificarem seu comportamento no processo de aprendizagem; ajuda na 

formação de estudantes com necessidades educativas especiais, bem como 

estimula os professores a melhorarem suas práticas pedagógicas 

(SILVA,1998). 

A crescente e irreversível presença do computador – dos recursos de 

informática de um modo geral – nos mais corriqueiros atos da vida das 

pessoas, tornou indispensável a informatização das diversas escolas no país, 

sejam estas públicas ou privadas. Uma garantia de otimização dos programas 

de utilização da informática na educação requer principalmente uma ênfase na 

capacitação de Recursos humanos, bem como uma infra-estrutura física e de 

suporte técnico que possibilite o bom funcionamento dos equipamentos.  

A linguagem audiovisual é uma mixagem de som, palavra, imagem, 

de maneira a facilitar o entendimento entre as pessoas. Uma das 

características de um recurso audiovisual é trazer para perto o que está longe, 

aumentando a relação entre o aluno e o conteúdo, pela imagem e som 

eletrônicos (CRUZ; FIALHO, 1996). 

Nas últimas décadas, a informática tem tido enorme avanço tanto em 

seu potencial como na sua diversidade de uso (MEDEIROS, 2002), tais como o 

uso financeiro, o lúdico, o militar e, sem dúvida alguma, o uso educacional. 

Em 1996, Baser observava que, em países desenvolvidos, cerca de 

90% dos laboratórios de pesquisa utilizavam o computador como ferramenta de 

auxílio tecnológico. Já em 1922, Thomas Edson, famoso inventor da lâmpada 

elétrica, referindo-se ao cinema, afirmava: “as figuras em movimento estão 

destinadas a revolucionar o nosso sistema educacional. Em poucos anos, elas 

suplantarão amplamente, senão inteiramente, o uso dos livros didáticos” (apud, 

OPPENHEIMER, ibid). Apesar de parte das previsões de Edson não terem sido 

concretizadas, é inegável a importância das animações no meio educacional. 

Em se tratando do ensino de Física, este, às vezes, torna-se 

enfadonho e complexo, devido as argumentações matemáticas, certamente 
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abstratas, que envolve. Assim sendo, faz-se necessário que o professor 

procure utilizar recursos reais ou animações que possam complementar a 

linguagem verbal e escrita da matemática. 

Na perspectiva de motivar o aluno, muitos professores procuram, 

através de desenhos, dar uma idéia dos fenômenos dinâmicos. Porém, a 

utilização dos desenhos depende, muitas vezes, da habilidade do professor em 

se fazer entender através deles; além disso, os desenhos levam muito tempo 

para serem feitos e, nem sempre, proporcionam um bom entendimento por 

parte dos estudantes, entendimento este que possa modificar sua estrutura 

cognitiva, possibilitando a assimilação do conteúdo estudado, de forma 

significativa.  

Muitas vezes, determinados fenômenos não podem ser reproduzidos 

em uma sala, ou mesmo em um laboratório, como explosões nucleares, 

fenômenos em altíssima velocidade ou em velocidade muito baixa ou, ainda, 

aqueles considerados muito caros para as instituições de ensino. Por essa 

razão, esses fenômenos podem, a baixo custo, ser reproduzidos em 

simulações virtuais num computador, possibilitando a repetição da experiência 

simulada quantas vezes forem necessárias. 

Vale destacar que a possibilidade de vivência virtual de experiências 

no ensino da Física e de outras disciplinas permite suprir uma das deficiências 

do ensino tradicional, apontada por Medeiros (2002), que é a dificuldade de 

prover as necessidades individuais de aprendizagem dos alunos quanto à 

repetição de conteúdos/simulação de experiências. 

Com as limitações dos laboratórios e das salas de aula, em geral, o 

professor deve sempre ter o cuidado de articular a teoria com a prática, mesmo 

que seja através de simulações virtuais. 

Alguns pesquisadores têm desenvolvido simulações virtuais com a 

finalidade de minimizar essas dificuldades na prática educacional. Dentre tais 

pesquisadores, podemos citar: 
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� Tampus; Velenje (1996) que criaram simulações de linhas de força de 

um campo elétrico para diferentes distribuições de cargas elétricas. 

� Kamishima (1996) que desenvolveu simulações em oscilações para 

serem trabalhadas em nível universitário. 

� Sperandeo-Mineo (1996) que desenvolveu simulações em entropia na     

abordagem estatística da 2ª Lei da Termodinâmica. 

 

 

Em seu trabalho de doutorado, Gaddis (2000) fez um amplo             

levantamento das principais justificativas quanto ao uso da informática na          

educação. Segundo o autor, o referido procedimento possibilita nas situações 

de ensino-aprendizagem, dentre outros benefícios: 

 

 

� A redução do “ruído” cognitivo, de maneira que os estudantes possam     

concentrar-se nos conceitos envolvidos nos experimentos; 

� O fornecimento de feedback para aperfeiçoar a compreensão dos 

conceitos; 

� A coleta, em tempo record, de uma grande quantidade de dados, pelos 

alunos; 

� A concepção e a testagem de hipóteses, pelos estudantes; 

� O engajamento dos alunos em tarefas com alto nível de interatividade; 

� O envolvimento dos estudantes em atividades que explicitem a natureza 

da pesquisa científica; 

� A Redução da ambigüidade e conseqüente ajuda na identificação dos 

relacionamentos de causas e efeitos, em sistemas complexos; 

� O desenvolvimento das habilidades de resolução de problemas; 

� O aumento de uma compreensão mais profunda acerca dos fenômenos 

físicos. 
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Apesar de tantas justificativas a favor do uso da informática na 

educação, algumas limitações desse uso não podem ser desconsideradas. 

Dentre essas limitações, destacamos: 

 

 

� Perda da habilidade em lidar com equipamentos reais (MIRO-JULIA, 

2001); 

� Simulações são modelagens do real que devem ficar bem claras para os 

estudantes e professores, principalmente se os modelos não 

descreverem corretamente os fenômenos reais, ou seja, se esses 

modelos apresentarem erros grosseiros. 

 

 

Preocupado com todas essas questões, parte delas vivenciada na 

nossa prática pedagógica como professor de Física, buscamos, no curso de 

Mestrado, aprofundar nossos estudos no âmbito dessas questões, na 

perspectiva de melhorar a nossa mediação no processo de ensinar/aprender 

Física no Ensino Médio. 

Com essas intenções, definimos os seguintes objetivos para a 

realização deste trabalho: 

 

 

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Construir e testar um software educativo que sirva como ferramenta 

auxiliadora na aprendizagem de Física no Ensino Médio, na área de 

eletricidade, com ênfase no estudo da eletrodinâmica em resistores. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

� Criar e implementar um software na área de eletrodinâmica que possa 

ser utilizado, pelos alunos, como um incentivo na aprendizagem do 

respectivo conteúdo trabalhado em sala de aula; 

� Possibilitar ao aluno o acesso a um laboratório virtual dirigido para a 

área de eletrodinâmica, onde ele possa consolidar os conhecimentos 

adquiridos teoricamente em sala de aula, tais como associação de 

resistores, medidas elétricas com voltímetro e amperímetro, e teste do 

funcionamento de um chuveiro elétrico; 

� Ensejar, ao aluno, a verificação dos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula, através de testes contidos no próprio software; 

� Oportunizar ao aluno, de acordo com as suas necessidades, a revisão 

dos conteúdos de eletrodinâmica apresentados em sala de aula. 

� Avaliar a aprendizagem/desempenho dos alunos antes e após a 

utilização do software em estudo.  

 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

 

 

Ao longo de quinze anos como professor de Física do Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) e em 

instituições privadas de Ensino Médio, notadamente na área de 

eletromagnetismo, têm sido motivos de nossas preocupações as muitas 

dificuldades de aprendizagem dos alunos na área de Física, tais como: 

incompreensão de resultados obtidos na resolução de problemas, falta de 

interpretação das leis físicas, equívocos na utilização de princípios teórico-

metodológicos na solução de problemas, não-articulação teoria/prática, dentre 

outras.  
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Analisando relatórios emitidos pela Comissão Permanente do 

Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(COMPERVE/UFRN) e encaminhados às escolas de Ensino Médio, 

observamos que muitas daquelas dificuldades de compreensão do conteúdo 

programático da disciplina de Física também têm se manifestado quando do 

ingresso dos alunos no ensino superior, através do vestibular.  

Outras experiências nossas, no âmbito da docência na áea de Física, 

têm nos levado a constatar que, mesmo no nível superior, aquelas dificuldades 

de aprendizagem dos alunos têm se manifestado. Assim sendo, como 

professor de Eletromagnetismo no curso de Licenciatura em Física do CEFET-

RN, temos tido a oportunidade de observar a angústia de muitos alunos1, por 

não conseguirem expressar seus conhecimentos nessa área, conhecimentos 

estes que deveriam ter sido construídos no Ensino Médio. 

Preocupado com a aprendizagem dos alunos, temos trabalhado 

determinados conteúdos relacionando-os com situações reais da sua vida 

cotidiana, como é o caso de alguns fenômenos que envolvem aparelhos 

elétricos, rotineiramente utilizados nas residências. Mesmo nessas situações 

de ensino-aprendizagem que consideramos potencialmente significativas, 

ainda temos percebido dificuldades de compreensão de alguns alunos, o que 

nos leva a crer que essas dificuldades se manifestam tanto com conteúdos 

predominantemente teóricos, quanto com os conteúdos predominantemente 

experimentais.  

Considerando a área em que realizamos o nosso curso de Mestrado, 

e com todas essas preocupações nos instigando a aprofundar os nossos 

estudos, consideramos pertinente e relevante construir algo que pudesse se 

constituir em recurso para a melhoria do ensino de Física, o que nos motivou a 

eleger os objetivos deste trabalho, anteriormente mencionados. 

No nosso entendimento, a relevância deste trabalho está na tentativa 

da procura incessante de ferramentas que possibilitem a construção de 

                                            
1 Constatamos que a maior angústia desses alunos, agora no nível superior, é motivada pelo 
fato de terem estudado conosco, no ensino médio, aquele conteúdo de Física sobre o qual, 
naquele momento, demonstram grande desconhecimento, o que também é motivo de 
desconforto e preocupação para o professor. 
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conhecimentos de Física, notadamente na área de eletrodinâmica, que sejam 

utilizados não apenas de maneira didática numa instituição de ensino, mas 

também que possibilitem aos alunos a sua utilização no dia-a-dia. 

A eficiência na aprendizagem de determinado conteúdo depende de 

um grande número de fatores específicos, quais sejam: a relevância do 

conteúdo ministrado para os alunos, a motivação para a aprendizagem, a 

autoconfiança do aluno e a sua relativa independência quanto a fatores 

concorrentes, sejam eles de ordem física ou psicológica. Por outro lado, 

diversos fatores podem dificultar a utilização dos conteúdos vistos em sala de 

aula que, às vezes, são memorizados, apenas, durante algum tempo.  

Torna-se, assim, indispensável, a busca de alternativas para melhor 

aquisição e aplicação dos conteúdos estudados e a sua pronta evocação, 

quando necessária. 

Sintonizado com todas essas questões e preocupações, 

pretendemos, com este trabalho, colocar à disposição do público em geral e 

dos estudantes, particularmente, um laboratório virtual que possa auxiliar na 

(re)construção de conhecimentos na área de eletrodinâmica. 

Apesar da presença de energia elétrica em residências ser um fato 

corriqueiro, poucas pessoas – dentre elas, muitos estudantes – sabem 

relacionar os conteúdos vistos em sala de aula com os aparelhos 

eletrodomésticos rotineiramente utilizados.  

Através de um programa informatizado, pode-se simular a utilização 

desses aparelhos em diversas situações, sem que se corra o risco de danificá-

los, fato este que também amplia a relevância do presente trabalho.  

 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A nossa Dissertação está estruturada em seis capítulos, assim, 

organizados: 

O capítulo 1 que discute dificuldades no ensino-aprendizagem de 

conteúdos na área da disciplina de Física no Ensino Médio. Igualmente, ali, 
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estão definidos os objetivos desta Dissertação, analisada a importância deste 

trabalho e apresentada a estrutura do mesmo, em termos da sua distribuição 

pelos diversos capítulos que o compõem.  

No capítulo 2, procedemos a uma abordagem à Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, como base da fundamentação 

teórica deste trabalho. 

O capítulo 3 trata da importância do uso do computador como meio 

educativo, nos diversos segmentos da informática, mostrando os avanços da 

tecnologia nesta área, avanços estes que têm permitido, dentre outras coisas, o 

uso de softwares educativos para o ensino de Física. Nesse capítulo, 

descrevemos, de maneira breve, alguns softwares existentes no mercado e 

dirigidos ao ensino de Física; nessa discussão, também procuramos mostrar os 

limites e possibilidades desses recursos no trabalho de ensinar-aprender Física 

no Ensino Médio. 

O capítulo 4 mostra alguns critérios para a avaliação de softwares, 

com as vantagens e desvantagens de cada técnica apresentada. 

O capítulo 5 apresenta o programa LABFIS, explicando como os seus 

comandos devem ser utilizados, e como o software foi desenvolvido, incluindo-

se aí as telas do programa com as respectivas explicações para o seu uso. No 

capítulo em questão, também pode ser encontrada a avaliação feita por 

professores da área de Física, bem como as avaliações aplicadas aos alunos 

do Ensino Médio, com suas respectivas notas, seguidas da análise dos 

resultados obtidos com sua aplicação.  

O capítulo 6, seguido das Referências, é destinado às considerações 

finais, com recomendações a respeito da utilização do software em questão.  
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2  APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

 

 

A nossa motivação para a construção de um laboratório virtual, 

como ferramenta auxiliar no ensino de Física no Ensino Médio, tem subjacente 

a nossa preocupação com um ensino-aprendizagem que perspective o 

sucesso escolar do aluno. O sucesso escolar e o seu inverso – o fracasso 

escolar – são fenômenos complexos que sofrem determinações de múltiplos 

fatores, de natureza intra-escolar e extra escolar. 

Como principal mediadora das experiências pedagógicas 

proporcionadas ao aluno, a ação docente tem limites: ‘o professor não pode 

tudo’, o que não significa dizer que ‘ele nada pode’. Na nossa compreensão, a 

consciência do professor – acerca dos limites da sua ação – aponta para as 

suas possibilidades, haja vista que, a despeito das precárias condições de vida 

e de trabalho, o professor poderá imprimir qualidade social a sua ação docente. 

Nesse sentido, o esforço do professor em proporcionar experiências 

significativas ao aluno poderia ser uma das formas de motivar a aprendizagem 

deste e, conseqüentemente, aproximá-lo, cada vez mais, do sucesso escolar.     

A Aprendizagem Significativa tem, em David Ausubel, um dos seus 

maiores expoentes. Mas, quais as condições para que ocorra esse tipo de 

aprendizagem?  

 

 
Para que ocorra aprendizagem significativa, é necessário que 
haja um relacionamento entre o conteúdo a ser aprendido e 
aquilo que o aluno já sabe, especificamente com algum 
aspecto essencial da sua estrutura cognitiva como, por 
exemplo, uma imagem, um conceito, uma proposição. 
(RONCA, 1980, p.61). 

 

 

Como profissionais da educação, podemos observar, através de 

relatos e outros meios, as dificuldades que alguns alunos têm em absorver 

determinados conhecimentos que lhes foram passados em sala de aula. Muitas 
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vezes, essas dificuldades se devem à maneira como os conteúdos foram 

apresentados aos alunos.  

A aprendizagem se torna eficiente a partir do momento em que a 

experiência pedagógica possibilita a construção de conhecimento, salientando-

se que um conhecimento é construído mediante a modificação de outros 

conhecimentos pré-existentes, denominados subsunçores (AUSUBEL, 2000). 

Ou seja, a aprendizagem  para ser significativa  deve modificar a estrutura 

cognitiva do aluno; é um processo através do qual uma nova informação (novo 

conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva (não literal) 

à estrutura cognitiva do aprendiz (AUSUBEL, 2000). Portanto, só se pode 

aprender a partir daquilo que já se conhece (MOREIRA, 1997), uma vez que o 

conhecimento vai se reestruturando, ao longo do tempo, com a aquisição de 

novas informações.  

Ao contrário, “na aprendizagem mecânica, o conteúdo é relacionado 

com a estrutura cognitiva [do aluno] de uma forma arbitrária, isto é, casual e ao 

pé da letra, o que não traz consigo a aquisição de nenhum significado” 

(RONCA, 1980, p.65).  

Na aprendizagem significativa, o que se constrói na estrutura 

cognitiva é o significado das palavras utilizadas para se construir um 

conhecimento e não as palavras propriamente ditas. O que não ocorre com a 

Aprendizagem Mecânica, onde o conhecimento adquirido através da 

memorização pode ser esquecido ao longo dos anos ou meses, uma vez que 

ele não acarreta alteração na estrutura cognitiva do aluno; mas, apenas, a 

memorização de palavras ou símbolos. Isto pode ser constatado em sala de 

aula, quando se enuncia uma lei física, por exemplo. O aluno armazena em 

suas anotações as palavras ditas pelo professor, mas não constrói significados 

a partir delas, significados estes que o auxiliem a analisar um determinado 

problema e a estabelecer um caminho para a sua resolução.  

Outro fato que caracteriza uma Aprendizagem Mecânica pode ser 

constatado no trabalho de alguns ‘guias de turismo’ que narram 

mecanicamente a história de igrejas, monumentos, etc., sem nenhum 

conhecimento significativo da história. Desse modo, se eles forem 
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interrompidos na sua explanação mecânica, voltam ao início da narrativa, 

demonstrando um completo desconhecimento do assunto, do qual só 

conseguiram memorizar uma seqüência pré-estabelecida de palavras sem 

sentido, destacando-se que essa aprendizagem por memorização não resulta 

na aquisição de novos conhecimentos (AUSUBEL, 2000). 

É importante sublinhar com Howe (apud RONCA, 1980, p. 65) que 

“[...] não devemos simplificar muito a distinção entre aprendizagem significativa 

e aprendizagem mecânica, pois se trata muito mais de um continuum do que 

de uma dicotomia”. Ou seja, nem todas as aprendizagens mecânicas ou 

significativas são mecânicas ou significativas no mesmo nível. 

A Aprendizagem Significativa, segundo Ausubel (2000) pode ser 

obtida através da: 

 

� Recepção – quando o aluno recebe as informações e consegue              

relacioná-las à sua estrutura cognitiva, criando, desse modo, novos 

significados. 

 

A obtenção de informações, em qualquer segmento do 

conhecimento humano, é essencialmente uma aprendizagem por recepção. 

Alguém expõe um conteúdo para que outro o assimile. O conteúdo é 

apresentado ao aluno de maneira acabada, não envolvendo qualquer tipo de 

descoberta por parte do aluno (AUSUBEL, 2000). Exige-se apenas que este 

possa compreender o conteúdo que lhe foi apresentado de maneira a 

incorporá-lo à sua estrutura cognitiva. 

Para que se tenha uma aprendizagem por Recepção, faz-se             

necessário que o material apresentado, como forma de informação, seja            

potencialmente significativo, ou seja, possa se relacionar de maneira não 

arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do aluno; além disso, a estrutura  

cognitiva do discente deve conter idéias ancoradas que sejam relevantes para  

relacionar o novo material a ele apresentado (AUSUBEL, 2000). 
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� Descoberta – quando o aluno por si só constrói conhecimentos               

relacionando as novas informações com aquelas já existentes na sua       

estrutura cognitiva.  

 

O aluno deve ser capaz de organizar as informações obtidas e           

integrá-las à sua estrutura cognitiva, de modo a possibilitar a criação de um       

conhecimento organizado e, a partir daí, interiorizar o novo conhecimento de 

maneira significativa. Neste tipo de aprendizagem, o aluno cria situações onde 

ele pode, de forma autônoma, desenvolver passos para a resolução de 

problemas relacionados a determinados conteúdos (AUSUBEL, 2000). 

As informações podem ter um significado quando os educadores 

criam situações de aprendizagem que possibilitem aos alunos 

operacionalização com o material novo, uma vez que o processo significativo é 

um processo continuado de inclusão (NUÑEZ, 2004). 

Para Nuñez (2004), devem existir condições básicas para a 

assimilação significativa, tais como: 

 

� O novo conhecimento deve ser potencialmente significativo e deve ser 

capaz de ser assimilado de maneira a se relacionar com a estrutura 

cognitiva previamente existente na mente do aluno. 

� A estrutura cognitiva prévia deve comportar a existência de inclusores 

prévios – subsunçores – (AUSUBEL, 2000). Á medida que as novas 

informações vão se tornando potencialmente inclusores aumenta a 

capacidade cognitiva, uma vez que são incorporadas à estrutura 

cognitiva, ampliando as idéias já existentes na mente.  

� Predisposição para receber novos conteúdos de aprendizagem. Os 

alunos devem apresentar uma predisposição para relacionar as novas 

idéias à sua estrutura cognitiva. Nesse caso, cabe aos educadores, 

procurar uma motivação para despertar esta predisposição no aluno. 

 

Ausubel (2000) não nega a Aprendizagem Mecânica nas escolas, 

porém, esta se diferencia de sua proposta de Aprendizagem Significativa pelo 
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fato desta implicar conhecimentos prévios (subsunçores) necessários para que 

haja um relacionamento com as novas informações, resultando, desse modo, 

em uma modificação de sua estrutura cognitiva; enquanto que a Aprendizagem 

Mecânica não necessita desses conhecimentos prévios. As informações são 

armazenadas de maneira arbitrária, sem nenhuma relação com informações 

anteriores. 

É, pois, com a intenção de contribuirmos para a criação de meios 

favoráveis a um outro tipo de aprendizagem – deferente desta (a aprendizagem 

mecânica) que acabamos de relatar – que envidamos esforços para a 

construção de recursos pedagógicos, potencialmente capazes de favorecer a 

construção de aprendizagens significativas no âmbito da disciplina de Física. 

É o que discutiremos nos capítulos que se seguem.  
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3  INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO 

 

 

 
Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos utilizando recursos de 

informática, com o propósito de melhorar o dia-a-dia das pessoas, em diversas 

áreas do conhecimento. Na área da educação, por exemplo, várias publicações 

surgem, a cada dia, tentando melhorar o sistema de ensino-aprendizagem, tais 

como: Ferramenta de Autoria Multimídia para a Elaboração de Jogos 

Educativos (SIDNEI; DANTE, 2006); O uso da informática como instrumento de 

ensino aprendizagem (COSCARELLI, 1998). 

Vários recursos de informática estão disponibilizados no mercado, 

servindo como ferramenta auxiliar para a execução de diversas tarefas, como o 

AutoCAD, programa utilizado pelos engenheiros da construção civil; o Corel 

Draw, muito utilizado pelos Web Designers na elaboração de ilustrações, dentre 

outros. 

Ao lado de tantas mudanças teórico-metodológicas na área da 

educação, muitos conceitos no âmbito do ensino-aprendizagem têm se 

modificado em virtude da utilização de novas tecnologias. O computador, por 

exemplo, agilizou os cálculos matemáticos, nos permitindo dispor de mais 

tempo para aprimorarmos ou construirmos outros conhecimentos.  

 

 

3.1 O COMPUTADOR COMO MEIO EDUCATIVO 

 

 

Desde muito tempo, a educação já tem a sua importância 

reconhecida, mesmo fora das salas de aula. Para esse reconhecimento das 

atividades educacionais nos cursos de formação extra-escola, a participação 

dos correios, nos cursos por correspondência, tem sido fundamental, 
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ampliando-se a possibilidade desses cursos, nos dias de hoje, através de 

novos meios de comunicação (SARAIVA, 1996)2. 

Cursos de educação a distância têm se desenvolvido com o advento 

não só do computador, como de outros meios de comunicação a exemplo da 

TV, do rádio, da vídeo conferência. Qualquer que seja o meio empregado, 

esses novos meios de apropriação do conhecimento oferecem oportunidades 

ao aluno para aprofundar e reter melhor os novos conhecimentos adquiridos, 

dentro ou fora da sala de aula, uma vez que, através desses meios de 

comunicação, podemos evocá-los a qualquer hora e quantas vezes forem 

necessárias.   

No entanto, a preparação de materiais para serem aplicados no 

ensino a distância requer um trabalho bem mais elaborado e exaustivo, uma 

vez que o aluno, ao acessar quaisquer desses meios, estará à mercê de sua 

própria capacidade de entendimento.  

Os instrumentos pedagógicos escolhidos precisam ser adaptados às 

técnicas da auto-instrução, uma vez que o processo de aprendizagem deverá 

se dar com pequena participação de apoios externos (NUNES, 1997). Isto, 

porém, não minimiza a necessidade da presença do professor nos contatos 

iniciais do aluno com as novas tecnologias, bem como noutros momentos em 

que as atividades presenciais sejam imprescindíveis para o entendimento das 

questões trabalhadas. 

No âmbito dos recursos midiáticos, a Internet tem possibilitado o 

acesso a bibliotecas, museus, além da troca de informações entre pessoas nos 

mais distantes lugares do mundo. Dessa maneira, desde que se disponha de 

um computador, podemos, literalmente, trazer uma biblioteca para dentro de 

casa e, a qualquer hora, facilitar sobremaneira a aquisição de novos 

conhecimentos.  

Outra grande vantagem desses recursos é poder trabalhar com 

idéias e materiais no tempo/lugar possível e necessário, o que possibilita 

revisões e (re)construção de conhecimentos, fato este relevante também na 

retenção das antigas e novas aquisições. 

                                            
2 Em Aberto, Brasília, ano 16, n.70, abr./jun. 1996. 
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Muitos alunos têm dificuldades de absorver conhecimentos no curto 

espaço de tempo disponível na sala de aula; esta é uma das situações em que 

o uso da tecnologia como recurso da educação a distância pode ajudar a 

superar muitas das dificuldades do processo de ensinar/aprender.  

Não devemos considerar, no entanto que, ao introduzirmos a 

tecnologia na educação, esta possa, por si mesma, produzir grandes mudanças 

na aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, é necessário considerar o 

professor, nas instituições de ensino, como figura indispensável na aquisição 

de conhecimentos. Quanto mais se usam novas tecnologias, mais se faz 

necessária a presença do professor como elemento de sua utilização, uma vez 

que a tecnologia é capaz de ajudar o professor, mas não o substitui     

(HAWKINS, 1995).  

Uma ferramenta muito importante para o professor como auxílio         

tecnológico em suas pesquisas é a Internet na área educacional. O seu acesso,         

praticamente ilimitado através dos sites WWW (World Wide Web), tem 

interligado instituições de ensino no mundo inteiro, e em tempo real (STRONG, 

1997). As informações são transmitidas com uma rapidez fantástica, fazendo 

com que as informações a serem adquiridas estejam sempre atualizadas.  

Não há um equivalente eletrônico de aquisição de conhecimentos, 

catálogos de materiais on-line, bibliotecas, seminários etc, que possa ser 

comparado à Internet, haja vista que  

 

 

A Internet reforça a concepção dos estudantes como agentes 
ativos no processo e não como simples receptores de 
conhecimentos de seus professores e textos autoritários 
(RUDENSTINE, 1998) 
 

 

Sendo a Internet um veículo proliferador de informações, a sua            

utilização está aumentando cada vez mais, em virtude dela poder ser 

atualizada em tempo real.  

Desde a criação da Internet 2, nos Estados Unidos, em fevereiro de 

1999, que interligou várias universidades americanas através de milhares de    
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quilômetros de fibras ópticas, que as transmissões de informações têm se 

tornado cada vez mais eficientes, em virtude da rapidez de transmissão.  

A Internet 2  consegue  enviar  mensagens  à  razão de  2,4  gigabits  

por  segundo. Isso equivale a transmitir a mensagem 45.000 vezes mais rápida 

do que vários modem existentes no mercado3. 

Desse modo, os que têm acesso ao computador, geralmente, têm a 

oportunidade de navegar, adquirindo conhecimentos através dessas super-

redes, expandindo cada vez mais a educação através da informática.  

A utilização do computador, quando bem administrada, possui um 

grande poder de persuasão junto aos alunos, pois, ao mesmo tempo em que 

diverte, instrui. É uma das fantásticas maneiras de se aprender, utilizando-se 

as novas tecnologias de ensino-aprendizagem, sem as limitações de uma 

simples aula expositiva numa sala de aula convencional. 

Através dessa ferramenta podemos atribuir memória a um banco de 

dados, criar simulações, percepção de realidades virtuais etc. 

Negroponte (1995) afirma que a diferença no armazenamento de         

informações entre os sistemas tradicionais e os informatizados está entre       

ÁTOMOS e BITS. O primeiro é o responsável pelo armazenamento de              

informações em jornais, revistas etc. enquanto o segundo consiste de sistema 

digital constituído de caracteres binários “zero (0)” e “um (1)”. 

A informação armazenada em átomos requer um volume muito 

grande de material. A transferência de informações através desse sistema 

requer meios de transportes limitados e caros. Já a informação digitalizada é 

de fácil armazenamento e transporte. Através de um sistema simples 

constituído de um disco metálico, armazenam-se milhões de informações que, 

se fossem colocadas em livros ou revistas, ocupariam um volume muito grande 

de material.  

Quanto ao seu transporte, basta uma antena de rádio, ou uma linha 

telefônica e se transferem dados, em frações de segundo, para o mundo 

inteiro, através de um modem. Uma outra vantagem é a sua atualização em 

tempo real sempre que se fizer necessário.  

                                            
3  Revista Superinteressante, Abril/99. 
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Nesse sentido, são inúmeros os motivos para o emprego de novas 

tecnologias na educação, principalmente com a utilização da informática. O 

futuro do mundo está, ao que parece, “condenado” a se transformar em “bits”. 

A era da informática parece ser um rumo sem volta, haja vista que o ser 

humano não mais parece se adaptar a antigos paradigmas, fundados em 

tecnologias ultrapassadas. Desse modo, a informática parece ser o caminho 

mais produtivo e imediato para o desenvolvimento de novas técnicas 

educacionais (NEGROPONTE, 1995).        

Um fato interessante que podemos observar é que os conhecimentos 

adquiridos por uma pessoa, no início de seu percurso profissional, poderão 

estar obsoletos ao final da carreira, em virtude da rapidez com que se 

desenvolvem os diversos recursos da informática (LEVY, 1995).  

“O uso crescente das tecnologias numéricas, e das redes de 

comunicação interativa, acompanha e amplifica uma profunda mutação da 

relação com o saber” (LÉVY, 1995). Essas tecnologias favorecem, 

evidentemente, o acesso a informações, tais como hipertextos, multimídia e 

outras. 

A Internet possibilita o acesso a simulações que possam manipular     

determinadas ações sem submeter-se a situações que ofereçam perigo, como 

por exemplo, reações nucleares. Além do mais, os custos desse meio de 

recepção de informação estão se tornando cada dia mais baixos, favorecendo 

a sua aquisição. 

O desenvolvimento das três classes de tecnologias – computação, 

microeletrônica e telecomunicação – têm contribuído para o alastramento das 

diversas áreas do meio educacional, tais como física, biologia, química etc. Os 

avanços, principalmente na área da microcomputação, agregado à 

universalização a baixo custo, à multimídia e à realidade virtual têm papel 

importante no referido meio, principalmente nas matérias que requerem 

exercícios e experiências simuladas.  

Esses meios beneficiam não somente o ensino presencial, como 

também a aprendizagem de conteúdos escolares fora da sala de aula, 

cuidando-se para que os materiais empregados sejam elaborados de maneira 
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a não diminuir a qualidade acadêmica do ensino; muito pelo contrário, os 

materiais didáticos utilizados com as novas tecnologias devem primar, cada 

vez mais, pela melhoria da qualidade do ensino e dos respectivos materiais.  

Desde a década de 1970, o computador tem se tornado uma 

ferramenta indispensável para a educação em todo o mundo. Assim sendo, é 

necessário ensinar a todos o domínio das máquinas (MAZZOTTI, 1991), sob 

pena de se tornarem excluídos de participação social, em vários níveis, aqueles 

que não construíram sua autonomia com relação à utilização das diversas 

ferramentas tecnológicas.  

Essas ferramentas facilitam o desenvolvimento cognitivo do aluno, 

posto que, agregada ao computador está a multimídia, recurso que estimula o 

interesse do aluno em aprender de maneira descontraída, o que, às vezes, não 

é possível numa sala de aula tradicional, que não pode disponibilizar, para o 

aluno, as diversas situações que requerem o desenvolvimento de seu 

raciocínio, através de um sistema audiovisual. 

Todos necessitam de uma ferramenta extra-classe para melhor 

entender determinados assuntos mais complexos. O ambiente de estudo, os 

recursos disponíveis são peças fundamentais para um bom aprendizado. 

Desse modo, se faz necessário cada vez mais investir em auxílio didático que 

possa, fora das salas de aula, ajudar o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes. 

Fazendo uma apreciação crítica acerca da educação, Rajasingham 

(1995) cita alguns fatores críticos nesse âmbito: 

 

� Alguém que está no papel de aluno; 

 

� Alguém que está no papel de professor; 

 

� Algo que constitui um problema que o aluno está tentando resolver com 

a ajuda do professor. 
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A presença desses três fatores implica o aparecimento de um outro 

– o conhecimento para a solução de um problema. 

Os primeiros fatores são pertinentes à sala de aula, porém, o último 

fator, no qual o aluno está tentando resolver um problema com a ajuda de um 

professor, nem sempre é possível, uma vez que nem sempre o professor está 

presente para auxiliá-lo na busca das soluções necessárias.  

Na sala de aula, o fato de as aulas terem horários determinados para 

início e fim, não possibilita ao aluno dispor sempre do professor ao seu lado, 

necessitando, às vezes, de mais tempo para a resolução de determinados 

problemas.  

Quando o aluno conhece os meios necessários para a resolução de 

um problema, ele não precisa de um professor, porém, é importante dispor de 

uma ferramenta que o auxilie na ausência desse professor.  

A informática seria uma ferramenta ideal para esse fim. Dispondo de 

um software educativo, o aluno poderá tentar encontrar o caminho necessário 

para a resolução de um problema, pensar sobre esse problema à hora em que 

achar mais conveniente. Através do computador, o aluno poderá também 

simular acontecimentos que gerem um problema e tentar solucioná-lo.  

Enfim, o computador oportuniza ao aluno usar sua imaginação e criar 

situações com a finalidade de aprimorar seus conhecimentos ou reforçar 

aqueles adquiridos em sala de aula. “O que o indivíduo pode aprender e como 

ele aprende depende do modelo de que disponha” (PAPPERT, 1980, p. ii). 

Portanto, temos no computador uma ferramenta para ser utilizada na 

área educacional, com o objetivo de proporcionarmos ao aluno – meios para o 

seu desenvolvimento cognitivo.  

 

 

3.2 CONCEITO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

Os programas de computador estão se tornando cada vez mais 

sofisticados e de fácil acesso, diminuindo drasticamente o tempo de realização 
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de tarefas. Assim sendo, usuários estão incansavelmente atualizando seus 

computadores com programas, novas interfaces que possibilitem um 

relacionamento adequado entre homem e máquina. Desse modo, o homem, ao 

utilizar um computador, sente-se engajado no seu próprio meio ambiente físico, 

através de interfaces que lhe possibilitem um melhor gerenciamento de bancos 

de dados, compreensão de linguagens, utilização de telas, ícones, botões, 

menus; enfim, dispositivos capazes de conectar, cada vez melhor, os módulos 

cognitivos e sensoriais dos usuários. 

A interatividade homem-máquina está cada vez mais integrada, 

possibilitando a utilização da informática em diversos setores da sociedade.  

A grande quantidade de programas tem despertado o interesse dos 

alunos pelas diversas áreas da educação. As vantagens são relevantes, uma 

vez que, de posse de um software, onde se tenham ferramentas necessárias 

para a obtenção de informações, podemos interagir com ele para a resolução 

de um problema, o que torna possível, literalmente, estudar na hora em que for 

mais conveniente, de acordo com a necessidade de cada estudante.  

Todavia, isto não significa que o futuro do professor presencial seja o 

esquecimento; muito pelo contrário – o que precisam ser mudadas são as 

práticas pedagógicas, destacando-se que é necessário investir na formação 

dos professores para que sejam mudadas essas práticas (HAWKINS, 1995). 

Tais mudanças, no entanto, não podem ser imediatas, uma vez que requerem 

algum tempo de adaptação às novas tecnologias de ensino.  

Aos alunos, também cabe um período de adaptação às novas 

tecnologias, ressaltando-se que, para isto, é imprescindível que eles tenham 

contato e confiança nos programas a serem utilizados na informática e, 

principalmente, consigam se adaptar a uma plena interação com a máquina. 

Hawkins (1995) cita, pelo menos, três condições mínimas 

necessárias para uma boa aprendizagem, utilizando-se as novas tecnologias 

educacionais: 

 

� A criação de uma experiência concentrada de aprendizagem, em que o 

professor esteja, no maior tempo possível, imerso no assunto abordado; 
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� O apoio ao professor enquanto está experimentando as novas práticas 

na sala de aula. Nesse sentido, o professor necessita dialogar com pessoas 

peritas no assunto sobre as novas técnicas a serem utilizadas. Deve existir 

uma estrutura de apoio ao seu trabalho. 

 

� Uma terceira parte é a necessidade de o professor estar sempre 

envolvido em diálogos com colegas, principalmente se esses colegas, da 

mesma forma que ele, estejam experimentando aquelas tecnologias 

educacionais. 

 

 

3.3 TIPOS DE SOFTWARES UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO 

 

 

O uso do computador, na área educacional, objetiva primordialmente 

explorar suas potencialidades na perspectiva de contribuir para o processo de 

conceituação ou construção do conhecimento.  

Os programas utilizados na educação devem promover a maior 

interação possível entre o computador e o estudante, possibilitando-lhe 

também expressar o seu próprio saber para o desenvolvimento de suas 

tarefas. Nessa discussão, é importante destacar que a escolha da linguagem 

utilizada no programa é de suma importância para o desenvolvimento de um 

software.  

Os resultados de suas operações, em geral, não são gráficos, e a 

reparação de um erro no programa é uma tarefa bastante trabalhosa. Já os 

programas dirigidos para processadores de textos são mais simples e 

requerem do usuário conhecimento do idioma utilizado e dos comandos para a 

formatação do texto. Esses programas, porém, não permitem uma execução 

do conteúdo, apenas a sua apresentação. Igualmente, tais programas não 

possibilitam um feedback em termos do significado do conteúdo digitado e o 

processador de texto não possui características adicionais à escrita que auxilie 

a construção do conhecimento. 
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A Internet, por disponibilizar inúmeros recursos, é outro dispositivo 

que pode ser utilizado no computador para a construção de conhecimento, 

transformando-se, indubitavelmente, na maior ferramenta da informática. São 

inúmeras as ferramentas nela disponibilizadas, tais como jogos educativos, 

sites de pesquisa etc. “A Internet é realmente a esperança educacional” 

(RUDENSTINE, 1998, p.42).  

 

 

3.4 COMPARAÇÃO DE ALGUNS SOFTWARES EDUCACIONAIS DE FÍSICA 

 

 

O estudo da Física requer do trabalho docente uma estreita relação 

‘teoria/prática’, haja vista a necessidade de observação dos fenômenos 

estudados vinculada à discussão/compreensão de conceitos, princípios e leis 

que os regem. 

Em geral, a construção de conhecimento, a elaboração de uma lei 

física, de uma equação etc são calçadas em observações de fenômenos 

existentes na natureza, ou criados em laboratórios. No entanto, nem sempre é 

possível essa observação direta, fazendo-se necessária a criação de modelos 

que possibilitem a análise de resultados. Desse modo, modelos podem ser 

criados através de softwares, possibilitando sua utilização como simuladores 

de fenômenos físicos. 

Alguns softwares, disponibilizados no mercado, procuram facilitar a 

interação entre o computador e o estudante no que se refere à construção de 

conhecimentos. A tabela, a seguir, nos mostra alguns softwares que podem ser 

facilmente encontrados no mercado, inclusive via Internet. 
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Quadro 1 – Comparação entre alguns softwares educativos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Outros softwares foram desenvolvidos recentemente com o intuito de 

facilitar o aprendizado dos estudantes, tais como o Vest 21 Mecânica, 

desenvolvido por Wilton P. Silva e outros. Este software é destinado ao Ensino 

Médio. Seu conteúdo é dividido em 19 lições de Mecânica. É utilizado como 

livro eletrônico com recursos de animação e disponibiliza várias ferramentas 

para a solução de problemas. 

Outro software, o ELECTRAS, desenvolvido por Antonio Vanderlei 

dos Santos e outros, demonstra o campo elétrico gerado por uma distribuição 

de cargas elétricas diferentes. 

Sof tware Construtor  Interatividade  Auto -avaliação  

 

GRALFÍSICA 

Itpsoft 
(www.itpsoft.com/html/producto
s/in_productos/gralfísica.htm) 

Não há. Apresenta algumas 
figuras de aparelhos 
utilizados em laboratórios de 
eletricidade. 

Não há recursos 
para uma auto-
avaliação. 

 
INTERACTIVE 

PHYSICS 

www.jroma.pt/software_física.ht
m 

Não há. Disponibiliza 
apenas conceitos na área 
de eletrostática. 

Não possibilita 
esse recurso. 

 
 

FÍSICA 

Constantino A. Ultreras – 
Departamento de Física da 
Universidade do Chile. 
Members.tripod.com/~mitarca/fi
sica.htm 

Não há. Mostra o assunto 
abordado em modo texto. 

Não possibilita 
esse recurso. 

 
 

FÍSICA 

 
Marco Sarabia – Universidade 
do Equador. 
Imaginapoder.es.fortunecity.co
m//tiza/58/ 
 

 
Não há. Assunto dirigido 
para a área de mecânica 

 
Não possibilita 
esse recurso. 

 
 
 
 

FÍSICA 

 
 

Editora Scipione 

 
 
Não há. 
O programa é dirigido 
apenas para exercícios. 

Possibilita auto-
avaliação por 
intermédio de 
simulados cujas 
questões são  
selecionadas 
pelo usuário. 
 

 
 

WEB 

 
Interactive Image Technologies 

Limited. 
 

 
Possibilita a montagem de 
circuitos elétricos e medidas 
elétricas. 

 
Não possibilita 
esse recurso. 
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Dos seis softwares mencionados na tabela, cinco não apresentam 

interatividade, ou seja, não possibilitam ao aluno interagir com o programa, 

alterando dados que possam visualizar mudanças nas grandezas físicas. 

Alguns softwares, encontrados no mercado e dirigidos ao ensino de 

Física, procuram levar ao estudante, através do uso computador, um 

laboratório virtual, onde ele possa aplicar, na prática, seu conhecimento nessa 

disciplina, ainda que seja virtualmente, possibilitando a interação homem-

computador. Porém, a maioria desses softwares não dispõe de recursos que 

possibilitem ao aluno se auto-avaliar, ou quando possibilita uma auto-

avaliação, não dispõe de laboratório virtual. 
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4  AVALIAÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS  

 

 
 

Ao deparar com um programa de computador, o usuário se vê diante 

de um problema: como utilizar determinados recursos?  

Muitas vezes, a utilização das ferramentas disponibilizadas no 

programa requer conhecimentos específicos, não sendo acessível a qualquer 

usuário. Por isso, faz-se necessário, após a confecção de um software, avaliá-

lo, com a finalidade de estreitar o relacionamento homem-máquina. 

Diversos recursos existem para possibilitar uma avaliação mais 

adequada de um software, levando-se em conta a diversidade de usuários. 

 

 

4.1  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL 

 

 

Segundo Robin Jeffries (1997), o uso de interfaces (UI) de softwares 

pode ser avaliado usando algumas técnicas como seguem. 

 

� Avaliação heurística - método proposto por Nielsen e Molich (1990): 

trata-se de uma avaliação mais profunda de UI e requer dos especialistas 

aplicações de seus conhecimentos, direcionando-os para os problemas de 

usabilidade.  

� Teste de usabilidade - é o estudo da interface no mundo real ou em 

condições controladas, através do qual os avaliadores reúnem dados sobre 

problemas que surgem no decorrer do uso do software. 

� Linhas de guias - é uma técnica que avalia o software através de 

recomendações específicas sobre o desenho de uma interface, levando-se 

em consideração a maneira como os conteúdos são apresentados ou como 

deveriam ser arrumados. 

� Inspeção cognitiva - combina inspeção de software com modelos 

cognitivos de aprendizagem por exploração. Nessa técnica, os 
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desenvolvedores de interfaces as inspecionam no contexto de tarefas 

centrais onde o usuário necessitaria realizá-las. 

 

 

Quadro 2 – Técnicas para avaliação de softwares educativos. 
Fonte: JEFFRIES (1997). 

 

 

Jeffries (1997) cita alguns critérios ergonômicos que devem ser 

levados em consideração, na avaliação de um software. 

 

• Presteza - este critério diz respeito às informações que permitam ao 

usuário se localizar no andamento do programa; assim como a utilização 

das ferramentas necessárias que possibilitem o seu modo de acesso. 

Uma boa presteza poupa ao usuário o aprendizado de vários comandos.      

Dessa maneira, uma caixa de diálogo pode mostrar ao usuário, por 

exemplo, como devem ser inseridos alguns dados, poupando-lhe tempo 

Técnica  Vantagens  Desvantagens  

 
 
Avaliação Heurística 

 
- Identifica mais problemas; 
- Identifica os problemas 
mais sérios; 
- Baixo custo. 
 

 
- Requer experiência em UI; 
- Requer várias avaliações. 

 
 
Teste de Usabilidade 

 
- Identifica sérios e 
repetidos problemas; 
- Evita problemas de baixa 
prioridade.  
 

 
- Requer experiência em UI; 
- Perde problemas 
consistentes. 

 
 
Linha de Guia 

 
- Identifica problemas 
gerais repetidos; 
- Poder ser usada por 
projetistas de software. 
 

 
- Perde alguns problemas 
chave. 

 
 
Inspeção Cognitiva 

 
- Ajuda a definir e supor o 
público alvo; 
- Poder ser usada por 
projetistas de software. 
 

 
- Precisa de metodologia; 
- É tediosa; 
- Perde problemas gerais e 
repetidos. 
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desnecessário de raciocínio, facilitando a navegação no software e 

diminuindo a margem de erro. 

• Carga de Trabalho - esse critério avalia a maneira pela qual uma 

interface se apresenta ao usuário, de maneira a reduzir a sua carga 

cognitiva e perceptiva. A Carga de Trabalho ainda se subdivide em: 

Brevidade e Densidade Informacional. A Brevidade diz respeito à mínima 

informação de entrada e saída de dados apresentada numa interface, 

que possibilite ao usuário limitar a carga de trabalho de leitura e entradas, 

assim como o número de passos a serem seguidos. Isso facilita, também, 

a navegação no programa com baixa margem de erro. Já a Densidade 

Informacional estabelece a maneira como um conjunto de informações é 

posto na tela de maneira direta e relevante, dispensando-se aquelas 

informações supérfluas.  

• Controle Explícito - estabelece a maneira pela qual as ações dos usuários 

são controladas pelo sistema e também o controle que o usuário tem 

sobre o processamento de suas ações pelo sistema. Este critério ainda 

se subdivide em: Ações Explícitas do Usuário e Controle do Usuário. As 

Ações Explícitas referem-se às relações entre o processamento pelo 

computador e as ações do usuário. Dessa maneira, o computador só 

deve processar as ações solicitadas pelo usuário. O Controle do Usuário 

refere-se ao fato de que o usuário deveria estar sempre no controle das 

tarefas processadas pelo sistema, sendo a iniciativa do usuário 

antecipada ao processamento por este último. 

• Adaptabilidade - refere-se à capacidade do sistema de reagir conforme o 

contexto e necessidades ou preferências do usuário. Esse item ainda se 

subdivide em: Flexibilidade e Consideração da Experiência do Usuário. A 

Flexibilidade diz respeito a procedimentos diferentes que possam atingir a 

mesma meta, ou seja, a realização de uma tarefa. Quando esses meios 

diferentes podem ser utilizados por vários usuários, ou um usuário em 

particular, com a finalidade da realização de uma tarefa de acordo com a 

experiência do usuário, tem-se a Consideração da Experiência do 

Usuário. 
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• Gestão de Erros - diz respeito aos mecanismos utilizados para se evitar 

ou minimizar a ocorrência de erros, e que possa também, quando eles 

surgirem, favorecer a sua correção. Esses mecanismos devem: 

- Fornecer mensagens de erro orientadas às tarefas; 

- Utilizar os termos tão específicos quanto possíveis para as 

mensagens de erros; 

- Utilizar mensagens de erro o mais breve possível; 

- Adotar vocabulários neutros, que não sejam personalizados, 

repreensíveis ou humorísticos nas mensagens de erro. 

• Homogeneidade/Coerência - trata da maneira pela qual os títulos, nas 

diversas interfaces, devem ser apresentados com o mesmo formato. 

• Significado dos Códigos e Denominações - diz respeito à relação entre o 

objeto ou a informação e o significado a que ele se refere. Códigos 

significativos diminuem a incidência de erro pelo usuário. 

• Compatibilidade - refere-se ao fato de que as informações apresentadas 

devem ser compatíveis com os hábitos e características do usuário, bem 

como de seu meio. 

 

Este conjunto de critérios mencionados favorece a utilização do 

computador como ferramenta de trabalho. O usuário, dessa maneira, deve se 

sentir mais confortável ao utilizá-lo, além de ter o domínio sobre o programa 

nas diversas situações de apresentação. 
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5 LABFIS – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO  

 

 

 

O software desenvolvido neste trabalho é de utilização na área de 

eletricidade.  

A sua página de abertura contém um Menu Principal, onde pode 

ser encontrado um link de acesso a um breve currículo do autor, bem como o 

seu respectivo e-mail, para onde podem ser encaminhadas dúvidas dos 

usuários, que também podem navegar através das opções do Menu, 

prosseguindo ou retornando em sua “viagem” educativa.  

Nesse menu, pode-se optar por acessar um laboratório virtual, 

onde o estudante terá a oportunidade de adquirir conhecimentos físicos sobre 

associação de resistores, funcionamento de um chuveiro elétrico e o valor da 

resistência de um condutor em função de suas características físicas. O link 

correspondente à Associação de Resistores fornece ao estudante a 

oportunidade de poder dispor de um circuito elétrico com lâmpadas associadas 

em série ou em paralelo, verificando-se a passagem da corrente elétrica pelo 

circuito, bem como a diferença de potencial nas extremidades das lâmpadas. 

No Simulador Termoelétrico, o aluno terá a oportunidade de 

modificar as características do resistor de um chuveiro elétrico, tais como seu 

comprimento e área da seção transversal, para determinar o valor de sua 

resistência e potência elétrica do chuveiro. Isto fará com que um termômetro 

virtual, colocado acima do chuveiro, indique a temperatura da água de acordo 

com as modificações efetuadas. Para simplificação do simulador, foram 

adotadas como constantes, o material do resistor do chuveiro como sendo de 

nicromo, cujo valor da resistividade a 20°C é igual a 5 x 10-4 Ω.mm; a tensão 

elétrica da rede, 220V.  

Outras grandezas necessárias para a obtenção dos resultados 

aqui propostos foram inseridas de maneira implícita, não sendo visualizadas 

pelo usuário. Tais grandezas foram: vazão de água no chuveiro, 66,7 ml/s; 

temperatura inicial da água, 25°C e calor específic o da água, 4,2 x 103 J/Kg°C. 
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Por último, através do Menu Principal, o usuário tem acesso a um  banco de  

questões dissertativas, num total de 50, onde ele poderá testar seus 

conhecimentos sobre eletricidade, especificamente em eletrodinâmica, através 

de avaliações, onde as questões são apresentadas de maneira aleatória, pelo 

Programa.  

 

 

5.1  AMBIENTE DE PROJETO DO LABFIS 

 

 

O LABFIS (Laboratório de Física) foi desenvolvido em um programa 

utilizado para animações denominado de flash, em virtude de ser um programa 

bem adequado às animações e cálculos inseridos neste projeto; além do mais, 

é de fácil utilização, pois o usuário não necessita do conhecimento dessa 

linguagem, apenas de conceitos físicos na área de eletricidade. 

 

 

5.2  PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E DE UTILIZAÇÃO DO LABFIS 

  

 

Para este trabalho, a escolha da linguagem de programação foi feita 

baseada nos recursos necessários na execução do programa.  

A vantagem da utilização desse programa está no fato da facilidade 

de execução de cálculos matemáticos necessários na simulação dos 

dispositivos elétricos, bem como do simulador termoelétrico.  

O tema do conteúdo foi escolhido, levando-se em conta situações 

reais encontradas no dia a dia, pelos alunos, a facilidade de se entender, numa 

simulação, o funcionamento de um chuveiro elétrico, o que elimina o perigo de 

acidentes, possíveis em pesquisas reais que se utilizam de tais aparelhos. 

 

5.3  IMPLEMENTAÇÃO DO LABFIS 
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Algumas telas foram desenvolvidas a partir do PowerPoint do 

Windows XP e, em seguida, reprogramadas em flash, uma vez que, para as 

habilidades a que se destina o software, alguns comandos não poderiam ser 

executados a partir do PowerPoint. 

Procuramos simplificar o máximo possível o acesso ao Programa, 

uma vez que ele objetiva facilitar a compreensão dos conteúdos ministrados 

em sala de aula e, conseqüentemente, a ser utilizado por qualquer usuário que 

não necessite de profundos conhecimentos de informática. 

A seguir, será definida cada tela apresentada no Programa, cujo 

acesso é feito através do Menu Principal na tela inicial. O software é auto-

executável, podendo ser acessado em qualquer computador, independente de, 

ali, existir ou não o Flash instalado. 

 

5.4  MODELO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 
 

 
 

TELA INICIAL CURRICULUM DO AUTOR 

MENU 

FECHAR LABORATÓRIO 
VIRTUAL 

AVALIAÇÃO 

RESISTÊNCIA ASSOCIAÇÃO 
EM SÉRIE 

ASSOCIAÇÃO 
EM PARALELO 

SIMULADOR 
TERMOELÉTRICO 

EFEITO JOULE COMO FUNCIONA TEXTOS 
EXPLICATIVOS 

PRINCIPAL 

MAPA CONCEITUAL 

Figura 1 - Organograma do LabFis. 
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Figura 2 – Tela Inicial 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Esta tela mostra a visão inicial do Programa, logo após o seu acesso. 

No Menu Principal, acessado através da barra azul escura vertical, o usuário 

poderá escolher os diversos temas a serem pesquisados no Programa, 

conforme mostrado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Menu Principal 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Este Menu possibilita o retorno ao início do Programa ou a qualquer 

outra tela, independente da tela que esteja sendo acessada. 

 * PRINCIPAL 

* LABORATÓRIO VIRTUAL 

* AVALIAÇÃO 

* FECHAR 
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O nome Gilberto Morel de Paula e Souza é um hiperlink que, ao ser 

clicado, dá acesso à outra tela, mostrando um breve resumo do curriculum 

vitae do autor.  

 

 

Figura 4 – Curriculum Vitae do Autor 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Esta tela também possibilita ao usuário ter acesso ao e-mail do 

autor, para o caso dele necessitar quaisquer esclarecimentos sobre o 

Programa ou sobre o assunto que esteja estudando. 

 

 

 

 

 

 

 



 47

 

Figura 5 – Laboratório Virtual 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6 – Circuito em Série 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Laboratório Virtual 
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Nesta tela, o aluno terá acesso a um laboratório virtual, onde ele 

poderá escolher, através de botões seletores, circuitos em série ou em 

paralelo, um simulador termoelétrico e uma área para se determinar a 

resistência de um condutor.  

Aqui, o aluno poderá digitar um valor para a tensão que deverá ser 

aplicada ao circuito, bem como selecionar valores para as resistências das 

lâmpadas. Caso ele não queira que alguma das lâmpadas seja considerada no 

circuito, deverá digitar “0” zero no local de sua resistência, o que levará o 

Programa, automaticamente, a desconsiderar a respectiva lâmpada, nesse 

circuito.  

Quando o botão Aplicar for acionado, o amperímetro e os 

voltímetros, instalados no circuito, marcarão, respectivamente, a intensidade de 

corrente no circuito e as tensões nas extremidades de cada lâmpada. A 

qualquer momento, alterando-se qualquer dos valores digitados, o Programa 

recalculará os valores indicados pelos medidores. 

O voltímetro indicará “zero” nas lâmpadas que não foram consideradas no 

circuito, já que não haverá queda de potencial naquele trecho.  

Figura 7 – Circuito em Paralelo 
Fonte Dados da pesquisa. 
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No circuito em paralelo, o usuário poderá digitar um valor para a 

tensão elétrica da fonte e colocar valores para as resistências das lâmpadas 

que ele deseja que estejam em funcionamento no circuito. Ao lado dessas 

resistências, há uma opção para fechar a chave correspondente, sem a qual a 

lâmpada não será reconhecida no circuito. Ao ser acionado o botão de Aplicar, 

os amperímetros, instalados em cada ramo do circuito, indicarão a intensidade 

de corrente estabelecida em cada lâmpada. Além do mais, um amperímetro 

instalado no fio principal indicará a corrente total do circuito.   

Se por acaso uma das chaves for fechada sem o valor da respectiva 

resistência, o usuário será avisado, através de um texto apresentado na tela, 

de que deverá digitar um valor para a resistência da lâmpada. Se, no entanto, o 

valor escolhido para resistência for zero, o programa avisa ao usuário que ele 

provocou um curto-circuito, já que a corrente total passará apenas pelo curto-

circuito, zerando os demais amperímetros instalados nas outras lâmpadas. 

Figura 8 – Simulador Termoelétrico 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Simulador Termoelétrico nada mais é do que um chuveiro elétrico 

virtual. Na área de trabalho, o usuário poderá inserir o tamanho do resistor do 

chuveiro, assim como a área de sua seção transversal. Foi fixada a medida do 

filamento em milímetro e em múltiplo de 102
,
 para que o aluno, escolhendo 

aleatoriamente um valor, esteja este na ordem de grandeza dos tamanhos 

reais dos filamentos de chuveiros elétricos residenciais, o mesmo acontecendo 

para a sua espessura.  

O Programa implicitamente calculará, pela 2ª Lei de Ohm, o valor da 

resistência elétrica. A potência elétrica também é calculada pelo Programa, 

bem como a temperatura da água, após o aquecimento, sem, no entanto, ter o 

usuário de utilizar qualquer equação. Ele poderá perceber a variação na 

temperatura da água, em função das mudanças ocorridas nas características 

físicas do filamento do chuveiro sem a preocupação de formalismo matemático. 

A partir do momento em que os valores escolhidos façam com que a 

temperatura da água se eleve, a cor da pele da pessoa tomando banho vai se 

tornando cada vez mais avermelhada, dando a idéia de um maior aquecimento 

da água. 

Aqui, tivemos a preocupação de mostrar ao aluno como se processa 

o transporte e a transformação de energia elétrica em calor no filamento do 

chuveiro através do Efeito Joule. Isto é mostrado clicando-se no hiperlink 

EFEITO JOULE.  

A tela acionada mostrará em animação, a passagem da corrente 

elétrica no filamento do chuveiro, bem como a vibração das moléculas do 

filamento.  
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Figura 9 – Efeito Joule 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 

Nesta tela, o aluno poderá verificar através de animação como se 

processa a transformação de energia elétrica em calor, através do movimento 

dos elétrons livres na corrente elétrica e, as vibrações das partículas do 

filamento do chuveiro em virtude da transferência de energia da corrente para 

essas partículas.  

Colocando-se o cursor sobre a extremidade direita do filamento, o 

aluno poderá variar o tamanho e a espessura do mesmo. Dessa forma, ele 

perceberá que, de acordo com essas dimensões físicas, a resistência aumenta 

ou diminui. Ele poderá perceber como as dimensões do filamento alteram a 

resistência do condutor e, conseqüentemente, a corrente que por ele passa, 

através do movimento dos elétrons livres da corrente elétrica mostrada na 

animação - aumentando quando a resistência diminui ou diminuindo a sua 

intensidade quando a resistência aumenta.  
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Além disso, fica também explícita a variação da temperatura da água 

do chuveiro através de um termômetro de mercúrio colocado no lado direito da 

tela, mostrando o comportamento da temperatura da água através dele. Com 

isso, de acordo com as explicações iniciais em sala de aula pelo professor da 

disciplina, o aluno poderá compreender melhor a variação na temperatura da 

água quando se selecionam as posições VERÃO ou INVERNO no chuveiro 

elétrico. 

Clicando-se no hiperlink COMO FUNCIONA, colocado na parte 

superior esquerda dessa tela, o aluno terá acesso a textos explicativos (vide 

tela a seguir) sobre o Efeito Joule e, nesses mesmos textos, palavras 

destacadas lhe darão acesso a outros textos explicativos sobre o que elas 

representam para a Física elétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Textos Explicativos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Desse modo, além das explicações em sala de aula, o aluno terá 

disponível em sua casa, através do software, não apenas um laboratório 

virtual, mas também resumos dos assuntos relacionados a Efeito Joule 

abordados nas aulas presenciais. 

 

 

Figura 11 – Mapa Conceitual 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 12 – Resistência e Resistividade 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Na tela “Resistência e Resistividade” o usuário terá ao seu dispor 

valores a serem escolhidos para a resistividade, comprimento e área da seção 

transversal de dispositivos condutores, com a finalidade de se obterem as 

resistências desses condutores calculadas pelo Programa, através da 2ª Lei de 

Ohm.  

Estas operações permitem ao aluno estabelecer uma relação entre 

essas grandezas, de maneira que ele possa compreender como varia a 

resistência de um condutor, em função de suas características físicas. Isso o 

leva a compreender melhor o que foi falado em sala de aula, pelo professor, a 

respeito da escolha dos fios em instalações elétricas, o porquê dos filamentos 

das lâmpadas serem de espessuras diferentes para potências diferentes. 
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Figura 13 – Avaliação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Aqui, o aluno poderá testar seus conhecimentos através de um 

banco de questões dissertativas, bastando para isto, que ele selecione quantas 

questões constarão na avaliação, num total de 50 questões. O Programa 

selecionará aleatoriamente as questões do seu banco de questões.   

Na tela de cada questão, há uma opção para que o aluno tenha 

acesso à(s) respectiva(s) resposta(s) e possa compará-la(s) com a(s) sua(s). 

Caso o aluno queira responder à outra avaliação, bastará retornar à 

tela inicial da avaliação, selecionar o número de questões desejadas e 

recomeçar a resolução. As novas questões apresentadas poderão ser 

diferentes daquelas selecionadas na avaliação anterior, já que o Programa as 

insere aleatoriamente.  

Uma vantagem desse método é que o aluno poderá testar seus 

conhecimentos quando e quantas vezes desejar, não ficando restrito a horários 
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pré-estabelecidos pelas escolas, os quais, nem sempre, correspondem às 

necessidades dos alunos. 

A disposição no Programa do link destinado à avaliação foi colocada 

no final do Programa, de maneira que o aluno explore o máximo possível o 

software, antes de acessar essas avaliações.  

Neste trabalho, optamos por considerar o teste de conhecimento 

como a etapa final da aprendizagem e não após cada seqüência de conteúdo. 

Para Pressman (1995), a engenharia de software consiste de um 

conjunto de etapas que envolvem métodos e ferramentas. Essas etapas são 

descritas como paradigmas de engenharia de software, cujas etapas são 

escolhidas, levando-se em consideração a natureza do projeto e da aplicação, 

os métodos e as ferramentas a serem utilizados. 

A metodologia utilizada neste Programa foi baseada no Ciclo de Vida 

Clássico, descrito por Pressman, chamado também de Modelo Cascata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Ciclo de Vida Clássico / Modelo Cascata. 

Fonte: Engenharia de Software – Pressman. 

 
 
 

• Análise e engenharia de sistemas - Abrange uma visão geral do 

Programa, estabelecendo-se os requisitos para todos os elementos do 

sistema. Essa visão geral é importante, principalmente, quando o 

software deve fazer interface com outros elementos, como pessoas, 

Engenharia 
de sistemas 

Análise 

Projeto 

Codificação 

Testes 

Manutenção 



 57

hardware e bancos de dados. Neste Programa, levamos em 

consideração a clientela a utilizá-lo, no caso, alunos do ensino médio. 

• Análise e requisitos de software - estabelece a coleta dos requisitos 

concentrados especificamente no software. Deve compreender o 

domínio da informação para o software, bem como a função, 

desempenho e interface exigidos. As informações foram coletadas, 

levando-se em consideração os conteúdos já vistos pelos alunos em 

sala de aula. 

• Projeto - O projeto de software consiste em quatro atributos distintos do 

Programa: estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes 

procedimentais e caracterização de interface. 

• Codificação - Nesta etapa, uma máquina deve traduzir de forma legível 

o Programa. O LabFis foi codificado para o Flash. 

• Testes - Após ser efetuada a codificação, inicia-se a seqüência de 

testes do Programa. Esses testes concentram-se nos aspectos lógicos 

internos do software, garantindo que todas as instruções sejam 

executadas corretamente. 

• Manutenção - O software sofrerá mudanças após ter sido concluído, 

visto que erros podem ser detectados posteriormente, ou para 

acomodar alterações em virtude de novo sistema operacional ou a 

pedido do cliente, para acréscimos funcionais de desempenho. A 

manutenção de um software requer a aplicação de todas as etapas 

vistas anteriormente. 

 

 

5.5  APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO LABFIS 

 

 

O LABFIS foi apresentado a profissionais da área de Física, para que 

eles pudessem tecer comentários acerca de sua utilização, considerando a 

principal clientela a quem se destina - alunos do Ensino Médio. Paralelamente, 

o software foi distribuído a alunos de um colégio local, para que dele fizessem 



 58

uso fora de sala de aula e, assim, oportunizassem um feedback dessa 

utilização como ferramenta auxiliadora na construção de conhecimento.  

 

 

5.5.1  Avaliação por Profissionais da Área de Físic a 

 

 

Para sua efetiva validação, o software foi submetido à avaliação de 

dois professores da área de Física do CEFET-RN, cujos resultados, 

apresentados por eles, são descritos a seguir. 

 

- Avaliação efetuada por Calistrato Soares da Câmar a, Doutor em 

Física e Professor do CEFET-RN 

 

O software educativo LabFis é um recurso didático bastante 

interessante e útil para auxiliar o professor nas aulas de Eletricidade, tornando-

as mais atraentes para os alunos. Esse Programa aborda os principais 

conceitos, leis e aplicações referentes a essa área da Física, tais como a 

primeira e a segunda Lei de Ohm, Potência Elétrica, dispositivos elétricos 

(resistores, lâmpadas, fonte de tensão, instrumentos de medição) etc. Além 

disso, o software também possui um banco de questões para avaliação. 

O Programa LabFis também pode ser utilizado, pelo aluno, para 

complementar os seus estudos, dentro e fora da sala de aula. Entretanto, esse 

Programa não deve, em nenhuma hipótese, substituir o livro texto ou as aulas 

experimentais, mas ser utilizado como um recurso que auxilie o aluno na 

utilização e entendimento dos mesmos. Esse tipo de software, assim como 

outros similares, Edison e Electronic Workbench, por exemplo, consideram 

circuitos e dispositivos elétricos ideais, o que nunca é observado na prática. 

Daí, um dos motivos da impossibilidade do LabFis substituir as aulas 

experimentais. A apresentação parcial e resumida da teoria, por parte desse 

software, também invalida a troca do livro-texto pelo mesmo.       
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 De um modo geral, o software LabFis apresenta vários pontos 

positivos que tornam a sua utilização bastante viável. O primeiro ponto é que o 

Programa não precisa ser instalado e pode ser utilizado a partir de um Cd-Rom 

auto-executável. O segundo aspecto importante é que o LabFis não exige 

computadores com configurações robustas para ser rodado, o que barateia a 

sua utilização. A facilidade de uso é o terceiro ponto favorável e que o torna um 

recurso bastante didático, tanto para os alunos, como para os professores.  

A estabilidade também é um dos pontos fortes do Programa, que 

pode ser utilizado intensamente sem apresentar nenhuma mensagem de erro.  

A parte gráfica do software também é bastante agradável e clara, o 

que o torna bem atraente para os alunos e facilita o seu entendimento. A opção 

“avaliação” do LabFis é bastante interessante e permite ao aluno não somente 

se auto-avaliar quanto ao seu nível de aprendizagem do Programa, mas 

também quanto à aprendizagem acerca da eletricidade, como um todo. As 

questões se encontram em um nível bastante adequado e exploram tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente os principais conceitos da 

eletricidade.  

O Programa LabFis também apresenta duas deficiências que devem 

ser analisadas por seu autor. A primeira delas é uma melhor definição, dentro 

do próprio software, dos seus objetivos e a melhor forma dele ser utilizado por 

alunos e professores. O segundo ponto é a necessidade de um material teórico 

menos resumido que, junto com o livro-texto, possa auxiliar, de forma mais 

eficiente, o aluno na aprendizagem da teoria. Além disso, o número de 

questões da avaliação poderia ser maior e alguns aspectos gráficos e de 

apresentação do Programa também devem ser corrigidos.          

 

- Avaliação efetuada por Antônio Araújo Sobrinho, M estre em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática e Professor de Físic a do CEFET-RN 

  

O Cd-Rom ora analisado está muito bom para uma revisão de 

estudos, mas não para uma iniciação do Programa visto. 
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Sendo assim, ele complementa e serve também como fonte para 

aprimoramento dos conhecimentos. Dá um fundamento teórico para as 

aplicações práticas e é importante como uma aplicação de um laboratório 

virtual. Assim sendo, é uma boa ferramenta auxiliadora para estudos de 

eletrodinâmica. 

Ele apóia outras atividades práticas que lhe são complementares.  

Trabalhado isoladamente é apenas um formalismo matemático sem muita 

contextualização com os fundamentos físicos.  

Faz-se necessário, sempre que possível, se manusear os 

instrumentos e equipamentos para melhor assimilação do conteúdo. Isso nem 

sempre é possível e o laboratório virtual permite que “se trabalhe” com 

correntes e tensões acessíveis ou danosas no seu “manuseio”. Nesse caso, é 

uma forma de lidar com altas correntes e tensões.  

Explorando por esse lado, a aprendizagem pode ser mais 

significativa. Os conteúdos são relevantes dentro daquilo que se busca na 

aplicação da Física nas atividades do cotidiano, no que se refere à 

eletrodinâmica. 

 

 

5.5.2  Avaliação do Software Quanto aos Resultados da Aprendizagem  

 

 

Foram aplicados três testes avaliativos com dois grupos de vinte 

alunos cada, em um colégio da rede privada de ensino. A escolha do referido 

colégio para a realização da pesquisa foi feita em virtude da aplicação do Cd-

Rom coincidir com o mesmo conteúdo ministrado em sala de aula, entre os 

segundo e terceiro trimestres letivos, facilitando desse modo a realização da 

pesquisa. 

A média da referida escola é 7,5, considerada relativamente alta, 

quando comparada à média das escolas públicas do estado do Rio Grande do 

Norte, onde geralmente utiliza-se 6,0. 
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O Grupo-1 foi o que usou o software após a realização da primeira 

avaliação. O Grupo-2 efetuou todas as avaliações sem ter adquirido o software. 

Ao contrário do Grupo-1, Grupo-2 não foi informado, em momento algum, de 

que estava sendo avaliado com finalidade estatística. 

Os alunos do Grupo-1 receberam o software e foram orientados a 

não comentarem com outros alunos que estavam utilizando o Programa, uma 

vez que a curiosidade poderia fazer com que alunos do Grupo-2 tivessem 

acesso ao conteúdo do Cd-Rom, prejudicando a pesquisa. Eles também foram 

informados de que, ao final da pesquisa, os alunos do Grupo-2 receberiam 

também o Cd-Rom como forma de agradecimento na participação na pesquisa, 

mesmo que tenha sido sem o conhecimento prévio deles. 

Antes do procedimento, anteriormente descrito, os dois grupos foram 

submetidos a um teste acerca dos assuntos iniciais desenvolvidos no softwar,e 

na área de eletrodinâmica, sem, no entanto, terem ainda contato com o Cd-

Rom.   

 

 

 5.5.2.1 1ª Avaliação aplicada aos alunos antes da distribuição do 

software 

 

 

1-  A figura que se segue representa um nó em um circuito elétrico, contendo 

quatro amperímetros. Os números dentro dos círculos indicam a leitura dos 

amperímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

a)  Qual deve ser a leitura no amperímetro X? 

3 

9 

6 

X 
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b)  Em que lei se fundamenta a resposta do ítem anterior? 

 

2 - Em chuveiro elétrico, a resistência elétrica que aquece a água pode assumir 

três valores diferentes: ALTA, MÉDIA e BAIXA. A chave de ligação, para 

selecionar um destes valores, pode ser colocada em três posições: MORNA, 

QUENTE e MUITO QUENTE, não respectivamente. Escreva ao lado de cada 

situação a seguir, a correspondente resistência: 

Água QUENTE: Resistência......................... 

Água MORNA: Resistência ....................... 

Água MUITO QUENTE: Resistência ................................ 

 

 
3- Estes circuitos 

representam uma pilha 

ligada a duas lâmpadas e 

uma chave interruptora. 

Faça um círculo sobre o 

número do(s) circuito(s) 

correspondente(s), onde a 

ação da chave apaga ou 

acende as duas lâmpadas, 

simultaneamente. 

 

 
4 - Duas lâmpadas iguais, de 12V cada uma, estão ligadas a uma bateria de 

12V, como mostra a figura a seguir. Estando o interruptor C aberto, as 

lâmpadas acendem com intensidades iguais.  
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a) Que fenômeno ocorre ao se fechar o interruptor C? 

b) O que acontece com a lâmpada A? Justifique. 

c) O que acontece com o brilho da lâmpada B? Justifique. 

 

5 - O gráfico a seguir representa as intensidades das correntes elétricas que 

percorrem dois resistores ôhmicos R1 e R2, em função da ddp aplicada em 

cada um deles. Abaixo do gráfico, há o esquema de um circuito, no qual R1 e 

R2 estão ligados em série a uma fonte ideal de 12v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual a resistência equivalente do circuito mostrado? 

b) Determine, neste circuito, a intensidade, da corrente elétrica que percorre 

R1 e R2. 

 

6 - A figura a seguir representa uma 

bateria elétrica F, uma lâmpada L e um 

elemento C, cuja resistência depende 

da intensidade luminosa que nele 

incide. Quando incide luz no elemento 

C, a lâmpada L acende. 

 

Quando L acende: 
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a) a resistência elétrica de L mantém-se igual à de C. 

b) a resistência elétrica de L diminui. 

c) a resistência elétrica de C cresce. 

d) a resistência elétrica de C diminui. 

 

7- Num circuito elétrico, dois resistores, cujas resistências são R1 e R2 , com R1 

> R2, estão ligados em série. Chamando de i1 e i2 as correntes que os 

atravessam e de V1 e V2 ‚ as tensões a que estão submetidos, 

respectivamente, pode-se afirmar que: 

a) i1 = i2  e  V1 = V2. 

b) i1 = i2  e  V1 > V2. 

c) i1  > i2  e  V1 = V2. 

d) i1  > i2  e  V1 < V2. 

 

 

- Demonstrativo dos Grupos 

 

Notas 0  a  2,5 2,6  a  5,0 5,1  a  7,5 7,6  a  10,0 

Nº de Alunos 3 4 6 7 

Desvio Padrão 2,47 

Quadro 3 – Demonstrativo dos intervalos de notas na 1ª Avaliação do Grupo-1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Quadro 4 – Demonstrativo dos intervalos de notas na 1ª Avaliação do Grupo-2 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Notas 0  a  2,5 2,6  a  5,0 5,1  a  7,5 7,6  a  10,0 

Nº de Alunos 0 7 7 6 

Desvio Padrão 2,08 
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- Desempenho dos alunos na 1ª Avaliação 

 

 

 

Questões 

Responderam 

corretamente 

Responderam 

parcialmente 

Não souberam ou 

não responderam 

1 6 9 5 

2 14 5 1 

3 17 1 2 

4 8 11 1 

5 8 2 10 

6 10 0 10 

7 15 0 5 

Total de alunos no 

grupo 

 20  

Quadro 5 – Desempenho dos Alunos na 1ª Avaliação – Grupo-1 (Alunos que usaram 
software) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 

 

 

Questões 

Responderam 

corretamente 

Responderam 

parcialmente 

Não souberam ou 

não responderam 

1 5 6 9 

2 11 7 2 

3 13 5 2 

4 6 10 4 

5 5 8 7 

6 11 0 9 

7 17 0 3 

Total de alunos no 

grupo 

 20  

Quadro 6 – Desempenho dos Alunos na 1ª Avaliação – Grupo-2 (Alunos que não 
utilizaram o software) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Grupo - 1 Grupo - 2 

Aluno Notas(N) N-µ (N-µ)2 Desvio 

Padrão (σ) 

Aluno Notas(N) N-µ (N-µ)2 Desvio 

Padrão (σ) 

01 3,5 -2,46 6,0516  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,47 

01 4,5 -1,80 3,2400  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,08 

 

02 1,8 -4,16 17,3056 02 5,0 -1,3 1,6900 

03 2,5 -3,46 11,9716 03 3,3 -3,00 9,0000 

04 8,3 2,34 5,4756 04 3,9 -2,40 5,7600 

05 8,0 2,04 4,1616 05 8,8 2,50 6,2500 

06 7,0 1,04 1,0816 06 5,8 -0,50 0,2500 

07 7,8 1,84 3,3856 07 9,0 2,70 7,2900 

08 5,6 -0,36 0,1296 08 5,8 -0,50 0,2500 

09 8,8 2,84 8,0656 09 5,6 -0,70 0,4900 

10 6,0 0,04 0,0016 10 4,3 -2,00 4,0000 

11 5,5 -0,46 0,2116 11 7,0 0,70 0,4900 

12 3,5 -2,46 6,0516 12 6,0 -0,30 0,0900 

13 5,5 -0,46 0,2116 13 10,0 3,70 13,6900 

14 9,5 3,54 12,5316 14 5,5 -0,80 0,6400 

15 8,5 2,54 6,4516 15 8,5 2,20 4,8400 

16 9,8 3,84 14,7456 16 8,1 1,80 3,2400 

17 3,8 -2,16 4,6656 17 7,0 0,70 0,4900 

18 7,5 1,54 2,3716 18 10,0 3,70 13,6900 

19 2,3 -3,66 13,3956 19 3,5 -2,80 7,8400 

20 4,0 -1,96 3,8416 20 4,5 -1,80 3,2400 

Σ 119,2  122,1080 Σ 126,1  86,47 

µ 5,96  µ 6,30  

Quadro 7 – Demonstrativo das notas dos alunos na 1ª Avaliação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

µ - média aritmética                      σ  -  desvio padrão     

N   -  notas dos alunos                     σ = 
n

N 2)( µ−Σ
 

 n  -  número de alunos 
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Nesta primeira avaliação, 40% dos alunos do Grupo-1 ficaram com 

nota igual ou superior à média estabelecida pelo colégio, ou seja, 7,5. Já o 

Grupo-2 ficou com 30% dos alunos com nota igual ou superior a 7,5. Apesar 

destes dados, o Grupo-2 obteve uma média ligeiramente maior que a do 

Grupo-1, ou seja, 6,30 contra 5,96 e melhor desempenho também de acordo 

com o desvio padrão: 2,08 contra 2,47. 

O CD-Rom foi distribuído aos alunos do primeiro grupo para que eles 

pudessem utilizá-lo como ferramenta auxiliadora na sua aprendizagem. As 

avaliações que foram feitas posteriormente seguiram a rotina de testes da 

escola.  

A cada três ou quatro semanas, mais ou menos, os dois grupos 

foram submetidos a uma avaliação com os assuntos acumulativos 

desenvolvidos em sala de aula, cuja seqüência foi a mesma do Cd-Rom. 

Dessa maneira, os alunos do primeiro grupo tiveram a oportunidade de se 

familiarizarem com o software, enquanto assistiam às aulas normalmente.  

Esses dois grupos foram selecionados aleatoriamente, entre alunos 

de cinco turmas, num total de 300 alunos. A seleção dos alunos, apesar de ter 

sido aleatória, obedeceu a três critérios: 

 

1º - Alunos que através de um questionário, se dispuseram a participar de uma 

pesquisa sobre aprendizagem de eletricidade sem, no entanto, serem 

informados do que e como seria essa pesquisa, uma vez que se fossem 

informados que iriam receber gratuitamente um Cd-Rom, todos mostrariam 

interesse em participar, apenas, com o intuito de receber o Cd. 

2º - Alunos que responderam ao questionário mostrado a seguir, informando 

ter computador pessoal em casa. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NAT URAIS 

E MATEMÁTICA  

 

Prezados(as) alunos(as): 

 

Em virtude de estar em fase final do Mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, solicito a sua colaboração neste projeto 

respondendo a esse questionário, o mais breve possível.  

 

1- Após a apresentação do conteúdo de Física em sala de aula, você revisa a 

matéria em casa? 

2- Que recurso didático você utiliza para estudar Física fora da sala de aula? 

3- Quantas horas, por dia, você utiliza para esse estudo? 

4- Você dispõe de algum recurso adicional em casa para estudar Física, tais 

como dispositivos experimentais, programas de computador etc? 

5- Se dispõe, que dispositivos são esses? Que software utiliza? 

6- Você acha que dispondo em casa de um software educacional, ele poderia 

auxiliá-lo mais na compreensão e retenção dos conhecimentos de Física, 

obtidos em sala de aula? 

7- O que deveria conter esse software que lhe ajudasse a reter esses 

conhecimentos: laboratório virtual interativo, questões simuladas ou apenas 

textos para leitura?  

8- Você acha relevante a utilização de um software que contenha todos os 

requisitos apresentados na pergunta anterior? 
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De acordo com a sua resposta para a pergunta que fiz no 1º teste, você foi 

selecionado(a) para a pesquisa. Posteriormente, darei mais detalhes. 

Obrigado. 

Nome: ............................................................................... 

e-mail: ............................................................................... 

 

Do total de alunos que receberam este questionário, 100% 

responderam que não possuíam nenhum tipo de ferramenta, interativa ou não, 

através do computador, que pudesse ser utilizada para melhorar seus estudos 

de Física. 

Quando perguntados sobre o que deveria conter em um software 

para auxiliar em seu aprendizado, a grande maioria respondeu que gostaria 

que tivesse um laboratório virtual interativo. Alguns deles, habituados à 

aprendizagem mecânica em cursinhos e cursos isolados, responderam que 

gostariam que tivesse questões para serem, apenas, respondidas.  

Isso demonstra a falta de compreensão por parte dos alunos, e falta 

de aplicabilidade por parte de educadores de diversas escolas, senão total 

desconhecimento sobre aprendizagem significativa. 

 

 

5.5.2.2  2ª Avaliação aplicada aos alunos, após a u tilização do software 

pelo Grupo-1  

 

 

1- Sabe-se que a tensão da rede elétrica no Nordeste, fornecida pela CHESF 

(Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), é de 220 V. A potência 

dissipada em um aquecedor como, por exemplo, um chuveiro elétrico, é 

dada por P=U2/R, onde a resistência R do chuveiro é proporcional ao 

comprimento do resistor. A tensão U fornecida pelo gerador da distribuidora 

de energia e a corrente elétrica I no chuveiro, estão relacionadas pela Lei de 

Ohm: U=RI. Podemos aumentar a potência do chuveiro mudando apenas o 

comprimento do resistor. 
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a) Para se obter uma elevação na temperatura da água, o que ocorrerá com 

a potência do chuveiro? Por que? 

b) De que maneira você poderá aumentar a potência desse chuveiro? 

Justifique. 

c) Analise a potência e a intensidade de corrente elétrica em um chuveiro. De 

que maneira elas variam entre si? 

d) Essas variações nas grandezas citadas nos itens anteriores acarretam 

alteração na tensão da rede? Por que? 

 

2- Um forno de microondas opera na voltagem de 120 V e corrente de 5,0 A. 

Colocaram-se neste forno 200 g de água à temperatura de 25°C. Admita que 

toda energia do forno é utilizada para aquecer a água. Para simplificar, adote 

1,0 cal = 4,0J. 

 

a) Qual a energia, em joules, necessária para elevar a temperatura da água 

a 100°C? 

b) Para a potência fornecida pelo micro-ondas, em quanto tempo esta 

temperatura será atingida?    

 

- Demonstrativo dos intervalos de notas da 2ª Avali ação 

 

Quadro 8 – Demonstrativo dos intervalos de notas na 2ª Avaliação – Grupo-1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 9 – Demonstrativo dos intervalos de notas na 2ª Avaliação – Grupo-2 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Notas 0  a  2,5 2,6  a  5,0 5,1  a  7,5 7,6  a  10,0 

Nº de Alunos 1 4 8 7 

Desvio Padrão 2,18 

Notas 0  a  2,5 2,6  a  5,0 5,1  a  7,5 7,6  a  10,0 

Nº de Alunos 0 6 9 5 

Desvio Padrão 1,71 
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- Desempenho dos alunos na 2ª Avaliação 

 

 

 

Questões 

Responderam 

corretamente 

Responderam 

parcialmente 

Não souberam ou 

não responderam 

1- a 9 7 4 

1 - b 11 4 5 

1 - c 7 8 5 

1 - d 13 5 2 

2 - a 5 5 10 

2 - b 4 3 13 

Total de alunos no gr upo  20  

Quadro 10 – Desempenho dos Alunos na 2ª Avaliação – Grupo-1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

Questões 

Responderam 

corretamente 

Responderam 

parcialmente 

Não souberam ou 

não responderam 

1 - a 10 5 5 

1 - b 13 4 3 

1 - c 7 7 6 

1 - d 8 5 7 

2 - a 4 2 14 

2 - b 3 2 15 

Total de alunos no gr upo  20  

Quadro 11 – Desempenho dos Alunos na 2ª Avaliação – Grupo-2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Grupo - 1 Grupo - 2 

Aluno Notas(N) N-µ (N-µ)2 Desvio 

Padrão (σ) 

Aluno Notas(N) N-µ (N-µ)2 Desvio 

Padrão (σ) 

01 4,0 -2,76 7,6176  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,18 

  01 5,5 -0,97 0,9409  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,71 

02 3,5 -3,26 10,6276 02 6,0 -0,47 0,2209 

03 6,0 -0,76 0,5776 03 4,0 -2,47 6,1009 

04 9,0 2,24 5,0176 04 5,0 -1,47 2,1609 

05 8,0 1,24 1,5376 05 9,0 2,53 6,4009 

06 4,8 -1,96 3,8416 06 5,5 -0,97 0,9409 

07 7,5 0,74 0,5476 07 10,0 3,53 12,4609 

08 8,0 1,24 1,5376 08 7,0 0,53 0,2809 

09 5,8 -0,96 0,9216 09 6,0 -0,47 0,2209 

10 2,5 -4,26 18,1476 10 5,0 -1,47 2,1609 

11 6,5 -0,26 0,0676 11 5,0 -1,47 2,1609 

12 5,0 -1,76 3,0976 12 6,0 -0,47 0,2209 

13 6,0 -0,76 0,5776 13 9,0 2,53 6,4009 

14 9,5 2,74 7,5076 14 4,0 -2,47 6,1009 

15 7,5 0,74 0,5476 15 8,0 1,53 2,3409 

16 10,0 3,24 10,4976 16 9,0 2,53 6,4009 

17 5,8 -0,96 0,9216 17 7,0 0,53 0,2809 

18 10,0 3,24 10,4976 18 7,0 0,53 0,2809 

19 10,0 3,24 10,4976 19 6,5 0,03 0,0009 

20 5,8 -0,96 0,9216 20 5,0 -1,47 2,1609 

Σ 135,2  95,5080 Σ 129,5  58,2380 

µ 6,76  µ 6,47  

Quadro 12 – Demonstrativo das notas dos alunos na 2ª Avaliação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Como se pode observar pelos dados estatísticos, na 2ª avaliação, do 

total de alunos do Grupo -1, 45% ficaram com nota igual ou superior à média 

do colégio, enquanto que no Grupo -2, apenas 25% ficaram nesta mesma 

condição. 

Nesta 2ª avaliação, houve um aumento na média das turmas, porém, 

o Grupo-1 obteve um aumento significativo em relação ao Grupo-2, apesar do 

desvio padrão deste grupo ter sido menor. 
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Para esta análise preliminar, o software desempenhou bem seu 

papel como ferramenta auxiliadora na aprendizagem de eletricidade, sem, 

contudo, tirar o mérito do desempenho do 2º grupo na avaliação. 

 

 

5.5.2.3  3ª Avaliação aplicada aos alunos, após a u tilização do software 

pelo Grupo-1  

 

 

1- A figura adiante mostra um circuito 

construído por um gerador ideal e duas 

lâmpadas incandescentes A e B, com 

resistências R e 2R, respectivamente, e no 

qual é dissipada a potência P. Sabendo-se 

que a tensão da fonte é U, constante, 

determine: 

a) A resistência total do circuito. 

b) A expressão para a potência total P dissipada nesse circuito, em função 

de R e U. 

c) Se a lâmpada B se queimar, qual deve ser a nova potência dissipada 

nesse circuito em função da potência anterior P? 

 

2- Deseja-se ferver a água de um recipiente no menor intervalo de tempo 

possível. Dispõe-se, para tanto, de um gerador de f.e.m. E= 60V e 

resistência interna r = 30Ω e ainda dois resistores, um de 3,Ω e outro de 

6,0Ω. 

a) Qual a melhor maneira de se associar os resistores, para se conseguir o 

propósito desejado? 

b) Na condição do item “a”, qual deve ser a tensão, corrente e potência 

fornecida por esse gerador? 
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c) Sabendo que a quantidade de calor necessária para ferver a água é de 

1,2×105 cal, calcule o intervalo de tempo mínimo necessário. Adote 1,0 ca 

l= 4,0J. 

 

3- Um fio de diâmetro igual a 2mm é 

usado para a construção de um 

equipamento médico. O comprimento 

da diferença de potencial nas 

extremidades do fio em função da 

corrente é indicado na figura a seguir. 

Qual o valor em Ohms da resistência 

de um outro fio, do mesmo material 

que o primeiro, de igual comprimento e com o diâmetro duas vezes maior? 

 

 

- Demonstrativo dos intervalos de notas da 3ª Avali ação 

 

 

Quadro 13 – Demonstrativo dos intervalos de notas na 3ª Avaliação – Grupo-1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Quadro 14 – Demonstrativo dos intervalos de notas na 3ª Avaliação – Grupo-2 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Notas 0  a  2,5 2,6  a  5,0 5,1  a  7,5 7,6  a  10,0 

Nº de alunos 0 4 7 9 

Desvio Padrão 1,80 

Notas 0  a  2,5 2,6  a  5,0 5,1  a  7,5 7,6  a  10,0 

Nº de alunos 0 0 13 7 

Desvio Padrão 1,29 
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- Desempenho dos alunos na 2ª Avaliação 

 

 

 

Questões 

Responderam 

corretamente 

Responderam 

parcialmente 

Não souberam ou 

não responderam 

1- a 8 12 0 

1- b 10 9 1 

1- c 5 8 7 

2- a 15 0 5 

2- b 7 8 5 

2- c 8 5 7 

3 16 2 2 

Total de alunos no 

grupo 

 20  

Quadro 15 – Desempenho dos alunos na 3ª Avaliação – Grupo-1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

Questões 

Responderam 

corretamente 

Responderam 

parcialmente 

Não souberam ou 

não responderam 

1- a 15 4 1 

1- b 10 8 2 

1- c 12 2 6 

2- a 18 0 2 

2- b 8 9 3 

2- c 14 3 3 

3 16 2 2 

Total de alunos no 

grupo 

 20  

Quadro 16 – Desempenho dos alunos na 3ª Avaliação – Grupo-2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Grupo – 1 Grupo - 2 

Aluno Notas(N) N-µ (N-µ)2 Desvio 

Padrão (σ) 

Aluno Notas(N) N-µ (N-µ)2 Desvio 

Padrão (σ)

01 4,0 -3,11 9,6721  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,80 

  01 7,0 -0,43 0,1849  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,29 

02 4,0 -3,11 9,6721 02 6,5 -0,93 0,8649 

03 6,2 -0,91 0,8281 03 6,0 -1,43 2,0449 

04 9,2 2,09 4,3681 04 6,5 -0,93 0,8649 

05 7,8 0,69 0,4761 05 9,5 2,07 4,2849 

06 5,0 -2,11 4,4521 06 7,0 -0,43 0,1849 

07 8,0 0,89 0,7921 07 9,8 2,37 5,6169 

08 8,4 1,29 1,6641 08 7,5 0,07 0,0049 

09 6,5 -0,61 0,3721 09 6,2 -1,23 1,5129 

10 5,0 -2,11 4,4521 10 5,5 -1,93 3,7249 

11 7,0 -0,11 0,0121 11 6,7 -0,73 0,5329 

12 5,5 -1,61 2,5921 12 8,0 0,57 0,3249 

13 6,5 -0,61 0,3721 13 9,5 2,07 4,2849 

14 9,0 1,89 3,5721 14 7,0 -0,43 0,1849 

15 8,0 0,89 0,7921 15 8,5 1,07 1,1449 

16 9,8 2,69 7,2361 16 9,5 2,07 4,2849 

17 6,5 -0,61 0,3721 17 8,0 0,57 0,3249 

18 9,5 2,39 5,7121 18 7,5 0,07 0,0049 

19 9,8 2,69 7,2361 19 6,0 -1,43 2,0449 

20 6,5 -0,61 0,3721 20 6,5 -0,93 0,8649 

Σ 142,2  65,0180 Σ 148,7  33,2860 

µ 7,11  µ 7,43  

Quadro 17 – Demonstrativo das notas dos alunos na 3ª Avaliação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Nesta terceira avaliação, 45% de cada grupo ficou com média igual 

ou superior a 7,5, média estabelecida pelo colégio. O Grupo-2, apesar de não 

ter tido contato com o software, ficou com 0,32 pontos acima da média do 

Grupo-1, ou seja, 7,43 contra 7,11. O Grupo-2, mais uma vez, ficou com menor 

desvio padrão.  
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Figura 15 – Demonstrativo das Médias dos Grupos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 2ª AVALIAÇÃO (%) 3ª AVALIAÇÃO (%) 

Grupo-1 13,42 19,29 

Grupo-2 2,70 17,93 

Quadro 18 – Demonstrativo dos incrementos nas médias obtidas nas 2ª e 3ª 
avaliações em relação à média da 1ª Avaliação 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 

 2ª Avaliação (%) 3ª Avaliação (%) 

Grupo-1 (7 alunos) 87,5 99,0 

Grupo-2 (6 alunos) 29,0 56,2 

Quadro 19 – Demonstrativo dos incrementos nas médias obtidas nas 2ª e 3ª 
avaliações em relação à média da 1ª Avaliação dos alunos cujas notas foram 

inferiores a 5,0. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Demonstrativo das médias dos grupos

0

2

4

6

8

 Avaliações 

Grupo-1 / 1ª avaliação

Grupo-2 / 1ª avaliação

Seqüência3

Grupo-1 / 2ª avaliação

Grupo-2 / 2ª avaliação

Seqüência6

Grupo-1 / 3ª avaliação

Grupo-2 / 3ª avaliação
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6  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

 

A elevação das médias de ambos os grupos na terceira avaliação, 

com um menor rendimento para o Grupo -1, pode ter sido causada por fatores 

externos à experiência ora relatada, tais como: a proximidade do vestibular da 

UFRN, onde vários alunos estavam dedicados, com mais afinco, a cursos 

isolados, cada um em sua área, destacando-se que tal período coincidiu com a 

fase final da nossa pesquisa.  

Todavia, analisando o rendimento dos grupos de uma maneira geral, 

verificamos que o Grupo -1 se destacou mais em relação ao Grupo -2, quando 

se comparam os resultados de ambos – na 2ª e 3ª avaliações em relação à 

primeira.    

Na 2ª avaliação, houve um aumento considerável no rendimento do 

Grupo-1, após ter o primeiro contato com o software. Na 3ª avaliação, esse 

aumento foi ainda maior. 

Analisando-se os resultados obtidos pelos alunos, cujas notas foram 

inferiores a 5,0, verificamos uma considerável melhora em ambos os grupos, 

porém, notadamente superior para o Grupo -1. 

Levando-se em conta o conteúdo desenvolvido no software, que se 

restringiu à eletrodinâmica, é inegável a sua importância como ferramenta 

auxiliadora para o aprendizado de Física. Podemos concluir que, 

desenvolvendo-se conteúdos que possam abranger todas as áreas de Física 

ministrada no Ensino Médio, de maneira que o aluno pudesse utilizar este 

recurso didático desde o 1º ano, essa utilização seria de grande valia para 

melhorar o desempenho dos alunos na construção do conhecimento. 

Visto ser uma ferramenta auxiliadora na aprendizagem de Física, o 

software aqui analisado desempenhou bem seu papel como incentivador ao 

estudo de Física, possibilitando ao aluno um crescimento em sua estrutura 

cognitiva, facilitando a apropriação dos conteúdos trabalhados.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

Procuramos, neste trabalho, apresentar a aplicabilidade de um 

software educativo que possa servir como ferramenta de apoio ao aluno, fora 

da sala de aula. É inegável a importância de um suporte educativo para a 

melhor absorção de conhecimentos e, com a presença do computador, nada 

mais adequado do que a utilização desses recursos tecnológicos para tornar o 

ensinar/aprender mais significativo e, conseqüentemente, a retenção da 

aprendizagem mais duradoura. 

Conforme a experiência aqui relatada, a validade do Programa criado 

pode ser analisada através de profissionais da área, bem como pela utilização 

direta dos alunos, através de avaliações contínuas. Essa versão preliminar do 

Programa será, posteriormente, aprofundada e ajustada aos novos conteúdos, 

de maneira que, numa outra etapa do Programa, possa abranger todas as 

áreas da Física do Ensino Médio, atualizando-se também no sentido de utilizar 

outros métodos de apresentação, conforme as novas tecnologias 

desenvolvidas no mercado da informática.  

Também se constitui em pretensão nossa, a análise de resultados 

obtidos com a utilização do software durante o processo de ensino-

aprendizagem, avaliando-se o desenvolvimento cognitivo dos alunos, após a 

aplicabilidade desse recurso, comparada a uma experiência didática, sem a 

sua utilização. 

Com isso, podemos demonstrar que o computador pode ser uma 

ferramenta de grande auxílio também na área da educação. 

Assim, recomendamos que o software, ora apresentado, seja 

utilizado no aprendizado de Física, não apenas por aqueles alunos que 

disponham de computador, mas também nos laboratórios de informática das 

instituições de ensino, possibilitando, desse modo, que todos tenham a 

oportunidade de utilizá-lo como ferramenta auxiliadora no processo de 

construção do conhecimento. 
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Devido à disposição dos assuntos abordados na área de 

eletrodinâmica, é recomendado que se apresente o programa de eletricidade 

em sala de aula, de acordo com a seqüência dos conteúdos do software para 

que, paralelamente, o aluno possa acompanhá-lo dentro e fora da sala de aula. 

Quando da utilização desse Programa nos laboratórios de 

informática das escolas, a utilização das lâmpadas nos circuitos elétricos, bem 

como do simulador termoelétrico, pode ser acompanhada pelo professor, para 

que ele possa dar sugestões acerca de sua utilização.  

Como os testes simulados disponibilizados no software selecionam 

as questões aleatoriamente, recomenda-se que ele deva ser acessado após a 

utilização de todos os assuntos abordados no Programa, possibilitando ao 

aluno uma visão geral de todo o conteúdo abordado. 

Finalizando estas Considerações, consideramos pertinente registrar 

a importância da experiência – por nós vivenciada e relatada nesta Dissertação 

– para a nossa formação pessoal e profissional.  
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