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O computador é hoje ferramenta indispensável na praxis científica. Com seu uso, o cientista pode 
gerar modelos, estabelecer relações e testar hipóteses de um modo inimaginável há algumas 
décadas. Infelizmente, o sistema educativo não tem incorporado a construção de modelos 
computacionais como ferramenta cognitiva relevante para aprendizagem de Física. Defende-se a 
inserção de modelagem computacional no ensino. 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

Comecemos com uma pergunta: se um trem viaja em linha reta durante 2 horas, a 40 km/h, 

quantos quilômetros percorre? Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a pergunta não é 

capciosa e sua resposta é realmente 80 km. 

 

Qualquer sujeito minimamente culto de nossa sociedade é capaz de responder a esta 

pergunta; mesmo que de forma não consciente, estará usando a relação: distância percorrida = 

velocidade do trem x tempo da viagem2. 

Comecei com esta pergunta para chamar a atenção que esta questão, que nos dias atuais nos 

parece elementar, não era trivial no tempo de Galileu.  Conforme apontado por diSessa (2001), 

Galileu tomou folhas e folhas de papel para provar seis teoremas relacionados ao movimento de 

corpos que se movem em linha reta com velocidade constante. A Álgebra Moderna que nos permite 

provar em poucas linhas os seis teoremas de Galileu, através da relação v = d/∆t, surgiu somente 50 

anos depois. Não existe um único símbolo de igual nos manuscritos de Galileu! Tem-se, pois, um 

dos incontáveis exemplos em que o desenvolvimento da Matemática (no caso Álgebra) veio a 

facilitar o raciocínio científico.  

 

A PRÁXIS CIENTÍFICA ATUAL 

  

  Desde os primórdios da Ciência Moderna, no século XVII, a pesquisa em 

Ciências Naturais, especialmente em Física, teve como um dos seus pilares de 

                                                           
1 Este texto contém um resumo de idéias e excertos Texto de Apoio N° 24, Tecnologias Educacionais no Ensino de 
Ciências, Programa Internacional de Doutorado em Ensino de Física. Universidade de Burgos, Espanha; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Janeiro de 2005. 
2 Até é possível que em situações pouco mais complicadas, em que o automóvel vai e volta, e esta relação algébrica só 
pode ser utilizada por partes, houvesse algum engano.  
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sustentação a Matemática. Mais recentemente, o uso de simulações e a 

construção de modelos computacionais, ao lado da teoria e experimentação, 

desempenham papel central na práxis científica. A Figura 1, extraída do projeto 

submetido pela Shodor Educational Foundation (SHODOR, 2004) ao National 

Science Foundation, E.U.A., ilustra a importância da Ciência da Computação na 

pesquisa científica.  No âmbito deste projeto, a Ciência da Computação - vista 

como a aplicação de técnicas numéricas e computacionais na solução de 

problemas científicos – é considerada uma das mais novas metodologias da 

pesquisa científica.  Nesta perspectiva, um problema científico (aplicação) é 

identificado e expresso em termos matemáticos, criando um modelo matemático, 

cujo algoritmo é expresso em um código computacional e submetido a alguma 

plataforma computacional (arquitetura). O resultado deste ciclo pode ser um 

grande conjunto de dados, uma imagem ou uma animação, que são utilizados 

para entender um determinado problema científico. Usualmente, a solução 

requer refinamentos que são feitos computacionalmente ou em laboratório.  

 
 Figura 1 - A computação, assim como a teoria e a experimentação, constituem o tripé de 

sustentação do desenvolvimento em Ciências dos dias atuais. Extraído de SHODOR (2004). 

 

A importância da computação na investigação científica é tal que já em 1989, um relatório 

do National Reserarch Council (E.U.A.) afirma que: 

 

“A computação científica se tornou uma experiência tão quotidiana na 

prática científica e na Engenharia, que pode ser considerada uma terceira 

metodologia fundamental das Ciências, paralela ao paradigma 
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experimental e ao teórico das ciências, mais bem estabelecidos.” (National 

Research Council, apud Teodoro & Valente, 2001).  

 

diSessa não é o precursor da idéia de que tecnologia, cognição e inteligência estão 

profundamente associados. Já em 1974, Olson argumentava que: 

 

“quase toda a forma de cognição humana requer que se trabalhe 

produtivamente e imaginativamente com alguma tecnologia. Tentar 

caracterizar inteligência independentemente destas tecnologias parece ser 

um erro fundamental” (Olson apud Teodoro & Valente, 2001, p.2). 

 

COMPUTADORES PODEM AUXILIAR OS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

diSessa se refere a grandes transformações, que podem levar anos e décadas para ocorrer. Já 

nos dias atuais, entretanto, há aplicativos computacionais, especialmente os de modelagem, 

desenvolvidos com base no princípio de que os computadores podem auxiliar os processos de 

construção do conhecimento, em contraposição à idéia de que são “máquinas de informação”, como 

a maior parte das páginas da web. A idéia básica é que a tecnologia pode reificar os objetos 

abstratos, ou seja, torná-los reais. Assim, objetos abstratos da matemática, como equações, funções, 

vetores e relações geométricas, podem ser “manipulados” diretamente. Por exemplo, a família das 

funções lineares pode ser “manipulada” em uma planilha eletrônica, atribuindo diferentes valores 

aos seus parâmetros. Os mais diversos tipos de gráficos podem ser gerados simultaneamente, 

permitindo que o efeito produzido pela variação de parâmetros e/ou condições iniciais seja 

rapidamente visualizada. Pontos, retas, planos, vetores podem ser manipulados com o mouse em 

programas de geometria dinâmica.  

 

Outra característica importante é a possibilidade de trabalhar com diferentes representações 

de um mesmo modelo computacional, tais como animações, gráficos, diagramas dinâmicos e 

representações icônicas de processos. Sob o ponto de vista educacional, estas ferramentas 

costumam apresentar a possibilidade do “aprender-fazendo”, na qual o aprendiz constrói seus 

próprios modelos ou simulações, e o “aprender-explorando”, na qual trabalha com criações de 

outros. De qualquer modo, o aprendiz é um agente ativo na construção do seu conhecimento e é 

capaz de desenvolver atividades que extrapolam os limites impostos por lápis e papel. É sob esta 
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perspectiva que entendemos que os computadores devam ser inseridos na educação (Veit & 

Teodoro, 2002).  

 

MODELOS E MODELAGEM 

 

 Ciência é um processo de representação do mundo, sempre sujeito a reformulações [Veit & 

Teodoro, 2002). Fazer Física implica trabalhar com modelos físicos: criá-los, validá-los, corrigi-los, 

testar hipóteses, predizer... A Figura 2 ilustra a importância das tecnologias computacionais em 

Física. 

 
Figura 2: Em Física trabalha-se com modelos, previsões e medidas. O computador é útil, e muitas 

vezes indispensável, para as previsões e medidas (Aguiar, 2005). 

 

 A compreensão de como parte das ciências tem evoluído, a noção de que é possível predizer, 

não apenas observar fatos, a compreensão do pensamento científico, em contraposição à lógica 

indutivista, e a abordagem de vários tópicos mais próximos da realidade do que os usuais exercícios 

acadêmicos, passa pela compreensão de modelos e pela prática da modelagem computacional. Por 

isto, entendemos que a modelagem computacional pode se constituir em uma ferramenta cognitiva 

útil, e quem sabe até indispensável, na aprendizagem de Física nos dias atuais. 

 

 Modelos físicos são descrições simplificadas e idealizadas de sistemas ou fenômenos físicos, 

aceitos pela comunidade científica, que envolvem elementos como proposições semânticas e  

modelos matemáticos subjacentes. Na maior parte das vezes, entretanto, os aspectos matemáticos 

são superestimados, a parte conceitual fica em segundo plano e o aluno: 

- despende a maior parte do tempo fazendo cálculos algébricos ou numéricos; 

- vê a Física como uma disciplina em que é preciso decorar fórmulas; 

- pouco usa o computador para resolver problemas;  
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- não vislumbra idéias gerais subjacentes a vários problemas solúveis com um único modelo 

(vê cada caso particular de um determinado modelo, como um problema distinto); 

- não pensa nas hipóteses assumidas, nas aproximações envolvidas, do limite de validade dos 

modelos. 

 

 Concordamos com Medeiros & Medeiros (2002) quando, ao citar Härtel, enfatizam que "o 

valor educacional de uma simulação dependerá do fato de ela poder vir a representar para o 

estudante um papel de auxiliar heurístico e não apenas cumprir um papel algorítmico ou 

meramente ilustrativo".  É indispensável que o aluno seja instigado a explorar as simulações 

computacionais de modo a favorecer a tomada de consciência de que há modelos físicos que a 

suportam; que se dê conta que os modelos representam descrições idealizadas de situações reais, 

que envolvem aproximações e que têm limites de validade. 

 

 Desde que sejam propostas atividades apropriadas para os alunos, a modelagem 

computacional pode contribuir para: 

- a construção e exploração de múltiplas representações de um mesmo fenômeno; 

- a construção e investigação de situações-problemas; 

- o tratamento de problemas mais gerais e atuais; 

- a desmitificação da imagem de Física com uma disciplina difícil, onde o mais importante é 

decorar fórmulas. 

 

 Há softwares especiais para a modelagem computacional em Matemática e Ciências, como o 

Tabulae, Modellus, Cabri e planilhas eletrônicas. A visão de aprendizagem que fundamenta estes 

softwares considera métodos de aprendizagem ativos e interativos (aprender fazendo, aprender 

explorando, aprender a aprender, aprender a pensar, procurando abolir do ensino a visão de que o 

aluno é paciente, o professor agente e a escola o cenário do processo de ensino). 

 

 Como construir atividades apropriadas para que a modelagem tenha eficácia na 

aprendizagem da Física é uma questão intimamente ligada à pesquisa em ensino de Física. Levar 

em conta o conhecimento produzido nestas pesquisas e os referenciais teóricos sobre aprendizagem 

compartilhados pela comunidade de pesquisadores em Ensino de Física é uma condição desejável, 

senão indispensável, para a produção de material educacional relevante. Assim como são desejáveis 

estudos criteriosos para avaliar a eficácia das experiências didáticas desenvolvidas, nas quais não 

somente as propriedades inerentes aos softwares são importantes, mas especialmente o entorno 

docente. 
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 Pode-se discutir se há condições de introduzir modelagem computacional no tratamento de 

Física em nível médio frente às atuais condições de nossas escolas. Parece-me indiscutível, 

entretanto, que sua introdução nas disciplinas de Física Geral de nossos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado, é indispensável. 
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