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Quem é capaz de responder?Quem é capaz de responder?

Se um trem viaja em linha reta durante 

2 horas,  a 40km/h, que distância percorre? 

80km

d = v t



Pois para Galileu não foi tão simples Pois para Galileu não foi tão simples 
assim:assim:

• 1636, em Diálogos relativos 

a duas novas ciências

Galileu demonstra 

6 teoremas sobre 

movimento uniforme !



Teorema 1 de GalileuTeorema 1 de Galileu

• Se uma partícula, em movimento uniforme com 
velocidade constante, percorre duas distâncias,  então 
os intervalos de tempo requeridos estão uns para os 
outros na razão dessas distâncias.



Prova do Teorema 1 usando Álgebra:Prova do Teorema 1 usando Álgebra:



Prova de Galileu:Prova de Galileu:

• Páginas + páginas



Comentários*:Comentários*:

• Não há um único sinal de igual (=) nos manuscritos 
de Galileu!

• Os primórdios da Álgebra ocorrem 5 anos depois 
da publicação de Galileu, com Descartes (1596-
1650)

* Andrea diSessa, Changing Minds Computers. Learning and 
Literacy, MIT 1999



A evolução da cultura humana está
fortemente vinculada ao conhecimento já
disponível para o indivíduo (diSessa, 1999).

Tecnologia, cognição e inteligência 
estão profundamente associados (Olson, 
1974).



Tecnologias como ferramentas Tecnologias como ferramentas 
cognitivas:cognitivas:

- a tecnologia pode reificar os objetos abstratos

- equações, funções, vetores e relações 
geométricas, podem ser “manipulados”
diretamente

Exemplos: Modellus, Excel



Por que modelagem computacional no              Por que modelagem computacional no              
ensino?ensino?

• Ciência é um processo de representação do 
mundo, sempre sujeito a reformulações           
(descrição x explicação)

• Fazer Física           trabalhar com modelos físicos



Física



Praxis Praxis científica atual:científica atual:



A compreensão de como parte das A compreensão de como parte das 
ciências tem evoluídociências tem evoluído

• a noção de que é possível predizer, não apenas 
observar fatos, 

• e a abordagem de vários tópicos mais próximos 
da realidade do que os usuais exercícios 
acadêmicos 

• passa pela prática da modelagem



Aprendizagem de Física requer a 
discussão de modelos físicos:

• descrições simplificadas e idealizadas de 
sistemas ou fenômenos físicos
• aceitos pela comunidade de físicos
• envolvem elementos como:

• proposições semânticas  
• modelos matemáticos subjacentes



Usualmente o aluno:Usualmente 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 
• não vislumbra idéias gerais subjacentes a vários 

problemas solúveis com um único modelo
• não pensa nas hipóteses assumidas, nas 

aproximações envolvidas, do limite de validade dos 
modelos,



Modelagem computacional pode Modelagem computacional pode 
contribuir na:contribuir na:
- construição e exploração de múltiplas 

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

problemas, 
- no tratamento de problemas mais gerais e atuais
- na desmitificação da imagem de Física com uma 

disciplina difícil, em que é preciso decorar 
fórmulas

- ...



Há Há softwaressoftwares especiais para modelagem especiais para modelagem 
computacionalcomputacional

• Cabri (geometria dinâmica)
• Tabulae (geometria dinâmica) (UFRJ)
• Modellus (Ciências e Matemática)
• ...
• planilhas de cálculo



Visão de aprendizagem que fundamenta Visão de aprendizagem que fundamenta 
estes estes softwares:softwares:

Ø métodos de aprendizagem ativos e interativos
• aprender fazendo
• aprender explorando
• aprender a aprender
• aprender a pensar

Ø abolição de ensino em que:
• aluno é paciente
• professor agente
• escola cenário do processo de ensino



É possível a introdução de modelagem É possível a introdução de modelagem 
computacional no ensino? computacional no ensino? 
Em que nível?Em que nível?

• defendo que no nível médio

• indiscutivelmente nas disciplinas introdutórias de 
Física Geral


