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Aplicações essenciais das novas tecnologias no Aplicações essenciais das novas tecnologias no 
ensino de Físicaensino de Física

• modelagem computacional

• aquisição automática de dados

• plataformas de EAD e ambientes de aprendizagem 



Plataformas de EADPlataformas de EAD

• Softwares que oferecem, várias tecnologias existentes 
independentemente:

• fórum de discussões, 
• sessões de bate-papo, 
• correio eletrônico, 
• espaços apropriados para a disponibilização de 

material eletrônico (por alunos e professores) 
• consulta à utilização do ambiente, como: 

freqüência de acessos 
mapas demonstrativos da interação 

entre os usuários.
• facilitam a criação e gerenciamento de cursos
• ferramenta = cada uma desta funcionalidades



Plataforma de EADPlataforma de EAD

Livres Comerciais 
Teleduc Learning Space
Rooda Blackboard
Claro-line IntraLearn
Interage Web CT

Atividades síncronas e assíncronas.



Ambientes (virtuais) de aprendizagemAmbientes (virtuais) de aprendizagem

• recursos tecnológicos para enriquecer as condições de 
aprendizagem

• Necessariamente devem 

• incluir material educacional potencialmente 
significativo, como:

• textos, hipertextos, softwares,
• simulações, atividades,... 

• estimular a interação do aluno com: 
• professor
• outros alunos
• conhecimento
• recursos tecnológicos



Ambientes (virtuais) de aprendizagemAmbientes (virtuais) de aprendizagem

• recursos tecnológicos: usualmente plataformas de 
EAD (ex. TelEduc, ClaroLine, Moodle)

Plataforma virtual: fornece uma estrutura

material potencialmente significativo + 
estímulos e possibilidades de interação

=  ambiente de aprendizagem

⇒ “Virtual”: não-presencial, com potencialidade de 
presencial

⇒em contraposição a presencial



Por que microcomputadores no laboratório ?Por que microcomputadores no laboratório ?

Aguiar (UFRJ)

modelagem computacional 

aquisição automática de dados



Modelagem computacional
s é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento científico
s Física, Química, Biologia 
s noção de que é possível predizer, além de observar fatos 
... exercício da modelagem computacional

Microcomputadores no laboratório
s ampliam a capacidade de medir e interpretar dados (investigar 

fenômenos)
s noção sobre medidas no século XXI: nos lab. científicos, no setor 

produtivo, na área da saúde
=> alfabetização científica

aplicações nobres da novas tecnologias em Física : 
ferramentas cognitivas



mais tempo para discussão:mais tempo para discussão:

s dos aspectos físicos relevantes 
s das hipóteses assumidas
s das aproximações empregadas
s das limitações dos modelos físicos e matemáticos
s pensamento científico x lógica indutivista
s tratar problemas mais reais e atuais

Risco: caixa-preta



O processo de medida é relevanteO processo de medida é relevante

s dismitificar o processo de medida

Para isto:
s montagem e testes de sensores, 
s coleta de alguns dados manualmente 
s construção de curvas de calibragem
s tratamento de dados 
s e, só então, a implementação e uso de sistemas automatizados

Cavalcante, Tavolaro, Montarroyos, Aguiar, Laudares, Haag ...



Elementos básicos da aquisiçãoElementos básicos da aquisição



Outras noções básicas:Outras noções básicas:

s estado lógico
s número de valores mensuráveis 

com um sistema de 4, 8, 16 bits
s taxa de amostragem



Outras possibilidadesOutras possibilidades

s na análise dos dados  
s planilhas eletrônicas
s programas gráficos

s geração de sinais (geradores de ondas quadrada, ...)



Aquisição automática pode ser:Aquisição automática pode ser:

s indispensável:
s eventos que requeiram medidas muito freqüentes

s desejável
s para maior precisão nas medidas
s eventos que se estendem por longos intervalos de tempo

s dispensáveis
s quanto não há vantagens em relação ao sistema manual



É preciso espaço físico apropriadoÉ preciso espaço físico apropriado

s modelo atual: 
experiência substituída pela simulação

s modelo defendido: 

computador como instrumento 
auxiliando aquisição e interpretação de dados
trabalho em grupo de 3 ou 4 aluno/micro



Concluindo: Concluindo: 
s microcomputadores  precisam ser levados para os laboratório 

de Física: 
s modelagem e aquisição e tratamento de dados

s 3 ou 4 alunos/micro 

s a discussão, a conjetura e o teste de idéias

s atividades abertas 

s em substituição às fechadas

s sensores  

s Tópicos de Física Contemporânea

É preciso repensar e revitalizar os laboratórios.



Cuidado:Cuidado:
• Distinção entre propriedades inerentes e atribuídas ao 

recurso computacional!

• Novas tecnologias não podem ficar concentradas em um 
única disciplina do currículum.

• É indispensável uma reflexão continuada, 
especialmente quanto a novas práticas pedagógicas.

• “...a tecnologia educacional deve adequar-se às 
necessidades de determinados projetos políticos-
pedagógicos, colocando-se a serviço dos seus objetivos 
e nunca os determinando.”  (Rezende, 2000)


