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RESUMO 

 

Este trabalho de dissertação tem como tema a utilização de ferramentas da 
Informática Educativa como instrumento pedagógico no estudo da Eletricidade em 
uma perspectiva de aprendizagem significativa, tal trabalho se constitui um estudo 
de caso, onde o universo de pesquisa é o quantitativo de 20 alunos que cursam o 3º 
ano do Ensino Médio de uma escola pública denominada EEFM Profº Plácido 
Aderaldo Castelo situada no Conjunto Ceará, periferia de Fortaleza. Este estudo teve 
o intuito de analisar a utilização e a importância de algumas ferramentas 
provenientes da Informática Educativa como instrumento de apoio ao aprendizado 
de Eletricidade na disciplina de Física no Ensino Médio. Com essa pesquisa foi 
possível fazer um breve apanhado histórico sobre Informática Educativa, foi possível 
também mostrar várias formas de inserir o computador na educação e 
principalmente no ensino de Física, mostrando também as dificuldades para esta 
inserção, foi mostrado neste estudo também as principais características da 
aprendizagem significativa de David Ausubel. Para isso foi feito um levantamento da 
bibliografia referente à Informática Educativa e seus instrumentais. O referencial 
teórico foi elaborado a partir das contribuições de autores pessoais e autor entidade, 
compreendendo: Brasil (1996, 2002); Breton (1991); Fiolhais e Trindade (2003); 
Valente (1999); Vidal et al (2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2002e), Moreira e Masini 
(2001) dentre outros. No estudo de caso foi feita uma pesquisa inicial com o intuito 
de diagnosticar o nível de conhecimento sobre alguns assuntos da Eletricidade, mais 
especificamente da eletrodinâmica e também verificar a motivação dos alunos para 
com a disciplina de Física, vale ressaltar que até então as aulas de Física eram 
todas ministradas em sala de aula sem o uso de nenhum recurso proveniente da 
Informática Educativa. Em seguida foram dadas 02 (duas) aulas de Eletricidade no 
laboratório de informática utilizando uma abordagem significativa e se utilizando de 
ferramentas da Informática Educativa, como objeto de aprendizagem, Softwares 
Educativos e blog contendo um podcast e no final foi pedido aos estudantes que 
novamente respondessem outro questionário. Tal questionário tem a finalidade de 
constatar se tais ferramentas contribuíram para a melhoria na aprendizagem e na 
motivação desses estudantes com os estudos de Eletricidade através de recursos da 
Informática Educativa. No primeiro questionário ficou constatado que a maioria dos 
alunos estavam insatisfeitos com o seu nível de aprendizagem e também com os 
recursos utilizados para ensinar Eletricidade. Tal insatisfação já não mais foi 
constatada quando da aplicação de ferramentas provenientes da Informática no 
laboratório de Informática.  
 

 
 
Palavras-chave: Informática Educativa, Ensino de Física, Aprendizagem 
Significativa de Ausubel, Ensino de Eletricidade, Ferramentas Computacionais  
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ABSTRACT 

 

The theme of this research is the use of educational informatics tools as a pedagogic 
device for the study of electricity in a significant learning perspective. This research is 
the analysis of a case consisting of twenty students that attend a secondary 
education third grade in a public school named EEFM Profº Plácido Aderaldo Castelo 
located on Conjunto Ceará, outs kirts of Fortaleza. The central interest of this study 
was to analyse the use and importance of some tools deriving from educational 
informatics as a supporting tool for the learning of electricity in the physics subject on 
secondary education. The bibliographical collecting gave me the opportunity to make 
a short historical gathering on educational informatics showing different ways of 
inserting the computer in education, chiefly in the teaching of physics, and besides 
the difficulties to achieve this insertion, show the main characteristics of David 
Auseubel’s significant learning. The theoretical points were elaborated from the 
contributions of personal authors an official, including: Brasil (1996, 2002); Breton 
(1991); Fiolhais e Trindade (2003); Valente (1999); Vidal et al (2002a, 2002b, 2002c, 
2002d, 2002e), Moreira e Masini (2001), among others. In the study of the case, an 
initial research was made with the intention of knowing the knowledge level on some 
electricity subjects, especially electrodynamic, as well as verifying the students’ 
motivation for physics – it’s worth saying that up to that moment physics classes were 
all given without the use of any resource from the educational informatics. After this 
two classes of electricity subject were given in the laboratory of informatics using 
educational informatics tools with focus on learning, educational softwares and a blog 
containing a podcast, at the end students were as kectto answer another 
questionnaire. Such questionnaire has the purspose of verifying whether such tools 
have contributed to improve the referred students’ learning and motivation about the 
studies of electricity by means of educational informatics devices. The first 
questionnaire showed that most of the students were dissatisfied with both their level 
of learning and the devices used to teach electricity. Otherwise, such dissatisfaction 
was not noticed when informatics tools were used in the laboratory of informatics.  
 

 
Keywords: educational informatics; physics teaching; significant learnig; 
informatics tools; electricity teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, é extremamente significativo o nível de abrangência da 

Informática, pois, a utilidade dos conhecimentos provenientes desse segmento 

adquire cada vez mais importância no cotidiano das pessoas influenciando 

diretamente em suas atividades de lazer, de cultura e principalmente profissional.  

 

Uma forma de comprovar o que foi afirmado acima é analisar os dados do 

International Data Corporation – IDC, em 2011 as vendas de computadores pessoais 

no Brasil cresceram 10,5 % sobre o ano anterior. Vale ressaltar que no ano de 2010 

já tinha havido um crescimento de 23,5 % nas vendas em relação a 2009. Segundo 

a Fundação Getúlio Vargas, o número de computadores pessoais no Brasil chegou a 

85 milhões, esse quantitativo coloca-o entre os quatro países que mais têm 

equipamentos domésticos ou corporativos, ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos, China e Japão. Ainda segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 2012 pode-

se chegar a marca de 50 computadores para cada 100 brasileiros. 

 

A utilização de tais equipamentos já se tornou importantíssimo e bastante 

necessária nos setores familiares, comerciais, acadêmicos e principalmente 

educacional. 

 

No que diz respeito ao segmento educacional, a gama de aplicações das 

ferramentas e tecnologias provenientes da informática educativa - IE é enorme, 

especialmente nas escolas de educação básica no Brasil, pois a utilização dos 

recursos provenientes da IE torna-se – sem abdicar de outros recursos pedagógicos 

- uma tentativa de promover um meio eficaz para elevação da qualidade do ensino. 

Para tanto foi incluído nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, na área de 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, como um componente curricular que 

possa transformar o ensino - dito tradicional – em aulas mais atraentes que motivem 

os alunos a buscarem o crescimento intelectual, pois com essas tecnologias torna-se 

mais fácil a captação de informações que podem, inclusive, ajudar na inclusão 

desses estudantes no mercado de trabalho.  
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Com o aumento de estudos e estudiosos sobre Informática Educativa, 

vem surgindo no Brasil outras modalidades de ensino. Um exemplo disso é a 

Educação a Distância (Ead) através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA. 

Tal modalidade foi implantada no país, pelo governo federal, num projeto intitulado 

de Universidade Aberta do Brasil (UAB), que consiste em levar educação de nível 

superior a estudantes que tinham dificuldade em frequentar o ensino regular, por 

conta principalmente das inviabilidades geográficas em que se encontravam e de 

uma estrutura bem deficiente, que não atendia aos anseios e expectativas de tais 

alunos.  

 

Com a inserção dessas novas tecnologias e a implantação da Ead houve 

uma grande transformação nas vidas desses estudantes, principalmente, no que diz 

respeito a comodidade de ficarem em suas regiões e receberem a mesma educação 

que recebem os cursos presenciais. Dessa forma, esse projeto pretende levar uma 

formação acadêmica a contento, onde não deixaria nada a desejar em comparação 

com o ensino presencial, é o que afirma uma pesquisa divulgada em 2009 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

Segundo este Instituto, comparando-se alunos com os mesmos perfis, as notas 

alcançadas por eles no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE 

de 2005, 2006 e 2007 (alunos a distância e presenciais) são praticamente idênticas 

(O Estado de S. Paulo de 19.07.09, p. A21). 

 

A necessidade de se realizar um trabalho sobre a utilização de 

ferramentas da Informática Educativa como instrumento pedagógico no estudo da 

Eletricidade em uma perspectiva de aprendizagem significativa, deve-se à 

experiência de ensino de Física, vivida anteriormente pelo autor em instituições de 

Ensino fundamental, Médio de escolas públicas e privadas, e Ensino Superior, 

atualmente, como professor tutor em cursos de graduação semipresencial e a 

distância na Universidade Federal do Ceará – UFC e na Faculdade Grande 

Fortaleza – FGF. 

 

Tanto nas escolas públicas como privadas o autor constatou a 

desmotivação e a falta de interesse dos alunos em apreender o conteúdo mínimo 

necessário para se obter êxito na disciplina de Física. 
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Esse contexto despertou a busca de soluções para a motivação e a 

facilitação do ensino-aprendizagem no ambiente escolar, aliando-se às ferramentas 

da Informática Educativa como meio eficaz para elevação da qualidade do ensino de 

Eletricidade, mais especificamente do assunto de eletrodinâmica. 

 

Também é objeto de motivação para a feitura dessa dissertação um 

estudo realizado anteriormente, pelo autor, sobre “A Informática Educativa como 

instrumento motivador e facilitador no ensino da Física através da perspectiva dos 

alunos do curso de especialização em ensino e prática de Física”. Este estudo foi 

apresentado como trabalho final para a obtenção do título de especialista no curso 

de Especialização em Ensino e Prática de Física da Universidade Federal do Ceará 

– UFC. A principal diferença desse estudo para aquele, é que a análise se 

desenvolveu sobre a perspectiva dos alunos de uma escola pública e não mais dos 

professores. 

 

Basicamente, a ideia desse projeto foi de se servir da empatia que os 

estudantes têm com as ferramentas tecnológicas para promover uma relação 

proveitosa e agradável entre o uso do computador e conhecimentos de 

eletrodinâmica. A ideia foi de ensinar Física de forma agradável a fim de promover 

uma aprendizagem significativa, segundo a teoria de Ausubel, ao ponto de ser 

assimilado pelos alunos de uma forma eficaz e duradoura, transformando um 

ambiente de ensino (sala de aula) em um ambiente motivador. 

 

Sendo assim, o objetivo precípuo deste trabalho foi de analisar a 

importância de algumas ferramentas provenientes da Informática Educativa como 

instrumento de apoio ao aprendizado de Eletricidade na disciplina de Física no 

Ensino Médio.  

 

A presente dissertação tem como foco principal os alunos de 3º ano do 

Ensino Médio que já estudaram eletrodinâmica de uma forma tradicional, ou seja, 

sem o auxílio de quaisquer instrumentos advindos da Informática Educativa. A base 

teórica se fundamenta num levantamento bibliográfico que se refere à Informática 

Educativa e suas ferramentas e também a um grande número de aplicações práticas 
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que podem ser utilizadas em sala de aula. O referencial teórico foi elaborado a partir 

das contribuições de autores pessoais e autor entidade, compreendendo: Brasil 

(1996, 2002); Breton (1991); Fiolhais e Trindade (2003); Moreira e Masini (2001); 

Valente (1999); Vidal et al (2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2002e) dentre outros. 

 

Em seguida foi realizado um estudo de caso, constituído basicamente na 

aplicação de dois questionários e aulas auxiliadas por ferramentas provenientes da 

IE, em 20 (vinte) alunos que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio à noite, na 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Plácido Aderaldo Castelo.  

 

As ações acima descritas têm como objetivo diagnosticar e se necessário, 

promover mudança no nível em que se encontram tais estudantes na disciplina de 

Física, mais especificamente no estudo da eletricidade.   

 

Todo esse estudo é dividido em capítulos divididos da seguinte forma: 

 

O capítulo dois é constituído de toda revisão bibliográfica estudada, que 

serviu, portanto, de um suporte teórico que deu uma maior segurança para a 

aplicação das ferramentas provenientes da Informática Educativa. Neste capítulo foi 

feito um pequeno cenário sobre Informática Educativa, cujo foco principal foram as 

ações acontecidas no Brasil. Em seguida foi mostrada a importância da aplicação de 

ferramentas provenientes da Informática Educativa no processo de aprendizagem, 

no que diz respeito ao ensino de Eletricidade, onde também foi relatado as principais 

dificuldades encontradas na implementação dessas tecnologias na educação. 

 

No capítulo três foi feito uma breve apresentação sobre a aprendizagem 

significativa de Ausubel e de que forma essa teoria pode ser aplicada no ensino de 

Física. 

 

No capítulo quatro apresenta-se a caracterização do universo e os 

métodos abordados para a realização do estudo de caso, ou seja, a metodologia 

utilizada neste trabalho. 
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No capítulo cinco foi apresentado as análises dos resultados e as 

respectivas discussões feitas a partir do estudo de caso realizado. 

 

Finalmente, no último capítulo é feita a conclusão do estudo realizado, 

ressaltando que neste capítulo também é feito sugestões que podem melhor o 

processo de aprendizagem dos alunos, principalmente no que diz respeito ao ensino 

de Eletricidade. 
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2. INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

2.1. Breve histórico sobre Informática Educativa 

 

A Informática Educativa é uma área que utiliza equipamentos advindos da 

computação como instrumentos de apoio ao ensino e aprendizagem. Ela pode agir 

nos diversos segmentos educacionais, onde pode contribuir de forma efetiva no 

processo ensino-aprendizagem em todas as áreas possíveis de transmissão de 

informação, seu objetivo principal, segundo Cox (2003), é contribuir com o 

crescimento educacional  de forma individual e social permitindo assim uma maior 

integração do indivíduo que se apodera de tais informações. 

 

O início da Informática Educativa se confunde com o aparecimento dos 

primeiros computadores pessoais. Tais computadores apareceram quando já estava 

finalizando os anos 70 do século XX. O 1º computador pessoal surgiu em 1979, o 

que representou um marco significativo na implementação da Informática a um 

número bem expressivo de indivíduos e de diversas áreas sociais, que antes não 

tinham acesso a essas tecnologias. 

 

Fiolhais e Trindade (2003, p. 261) afirmam que:  

 

O ano de 1980 ficou marcado na história dos computadores no ensino. 
Seymourt Papert, professor de Matemática no Massachusetts Institute of 
Technology, em Boston nos EUA, [...] criou a linguagem de computador 
Logo, com a qual crianças com mais de seis anos podiam programar e 
desenhar figuras matemáticas. A linguagem Logo teve um enorme impacto 
porque propiciou poderosas facilidades computacionais para as crianças e 
um modo completamente diferente de falar sobre educação. Algumas 
destas facilidades, como os gráficos, foram revolucionárias considerando o 
poder computacional disponível naquela altura, e durante muito tempo o 
Logo foi o único software educacional que permitia aos estudantes 
desenvolver atividades educacionais com o computador.  
 

Torna-se necessário também fazer o registro histórico da introdução da 

Informática Educativa no Brasil. Vidal et al (2002b) afirmam que, no Brasil, as 

primeiras ações no sentido de promover a inserção da IE ocorreram também na 

década de 70, onde alguns experimentos vindos dos Estados Unidos foram 

implantados no Brasil. Neste período, o órgão governamental que coordenava e 
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promovia a IE em todo o país era a Secretaria Especial de Informática da 

Presidência da República. Tal Secretaria promoveu no ano de 1973 a I Conferência 

Nacional de Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior. Esta conferência foi o primeiro 

evento a discutir e a abrir um canal de discussão sobre o uso efetivo do computador 

nas diversas áreas da educação. Sobre esse contexto, Vidal et al (2002b) afirmam: 

 

A informática foi considerada como o setor mais importante para a 
construção de uma modernidade aceitável e própria, capaz de articular o 
avanço científico e tecnológico com o patrimônio cultural da sociedade e 
promover as interações necessárias, a educação foi considerada pelo 
regime militar como a alavanca da informatização de nossa sociedade, 
condição imprescindível para o ingresso do país no mundo desenvolvido. A 
informática foi, então, considerada como prioritária e objeto de medidas 
protecionistas, visando garantir a auto-suficiência nacional em termos de 
produção tecnológica no setor. Cerca de dez anos mais tarde, em 1982, o 
Ministério da Educação começou a articular-se no campo da informática 
educativa, criando programas especiais, instigando o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e de desenvolvimento e fomentando um 
desenvolvimento institucional da área. Enquanto isto, iniciativas oriundas da 
sociedade civil começam a delimitar o cenário da informática educacional no 
Brasil. As iniciativas pioneiras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, iniciadas a partir de 1973, formaram toda uma geração de 
pesquisadores que impulsionaram a área. 
 

A partir dos passos relatados acima foi possível criar uma gama bem 

maior de pesquisadores e estudiosos nessa área, de tal forma que houve um 

aumento bem significativo de eventos que discutiam a inserção da Informática na 

educação. Como exemplo disso, foi realizado em Brasília um seminário sobre 

Informática na Educação organizado pelo Ministério da Educação, pelo CNPq e pela 

FINEP em 1981, foi nesse seminário que surgiu o projeto EDUCOM. 

 

O EDUCOM representou à primeira ação oficial, concreta, de levar 
computadores as escolas públicas brasileiras e seu objetivo principal foi 
estimular o desenvolvimento da pesquisa multidisciplinar, voltada para a 
aplicação das tecnologias de informática no processo de ensino-
aprendizagem. Através deste projeto foram implementados cinco centros de 
informática educativa nas Universidades Federais de Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e na Universidade Estadual de 
Campinas.(VIDAL et al 2002b, p.11) 

 

Em seguida, no ano de 1986, o Ministério da Educação e Cultura – MEC 

concebeu e implementou o Programa intitulado, Programa de Ação Imediata em 

Informática na Educação de 1º e 2º Graus (hoje Ensino Fundamental e Médio) que 

tinha como meta a promoção, junto às secretarias estaduais de educação, do 
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surgimento de uma boa infra-estrutura para dar apoio logístico, estrutural e 

intelectual às ações e iniciativas no setor da Informática Educativa. Um dos marcos 

desse Programa foi o surgimento do 1º Concurso Nacional de Software Educativo. 

 

Para que houvesse cada vez mais a promoção da Informática Educativa 

nas escolas, principalmente nas escolas públicas de todo o país, foram 

implementados vários outros programas: FORMAR – permitiu que vários professores 

obtivessem o título de especialista em Informática Educativa; PRONINFE – 

programa cujo objetivo específico era estimular pesquisas na área de IE nas escolas 

de 1º, 2º e 3º graus; PROINFO – neste programa a prioridade era de introduzir as 

tecnologias advindas da Informática nas escolas públicas de Ensino Fundamental e 

Médio; o objetivo seria alcançado com a inserção de 100.000 (cem mil) 

computadores e a aquisição e distribuição de softwares educativos.  

 

Mas foi na década de 90 que os investimentos se intensificaram, 

principalmente no que diz respeito ao aporte de recursos para formar profissionais 

de educação aptos a usar de maneira efetiva as técnicas e recursos da Informática 

Educativa. Conforme confirma Moraes (1997): 

 

Em 1990, o Ministério da Educação aprovou o 1º Plano de Ação Integrada -
PLANINFE, para o período de 1991 a 1993, com objetivos, metas e 
atividades para o setor, associados a um horizonte temporal de maior 
alcance. O PLANINFE, assim como o PRONINFE, destacava, como não 
poderia deixar de ser, a necessidade de um forte programa de formação de 
professores, acreditando que as mudanças só ocorrem se estiverem 
amparadas, em profundidade, por um intensivo e competente programa de 
capacitação de recursos humanos, envolvendo universidades, secretarias, 
escolas técnicas e empresas como o SENAI e SENAC. A partir de 1992, em 
função de gestões realizadas em anos anteriores e de uma firme 
determinação do Ministro da Educação daquela época, foi criada uma 
rubrica orçamentária específica no Orçamento da União, para o 
financiamento das atividades do setor. Esta foi uma luta batalhada por mais 
de cinco anos pela coordenação do Programa, que acreditava em sua 
importância para a consolidação das atividades planejadas na área, para 
que não ficassem à mercê de possíveis injunções políticas, como de fato 
ocorreram. 

 

2.2. A inserção do Computador na Educação 

 

Não se pode negar que os computadores, atualmente, exercem um grande 

poder de gerar e principalmente disseminar informações de diversas áreas de 
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conhecimento e isso cada vez mais vem aumentando com o passar do tempo. Com 

o feito, a aplicação dos computadores e sua tecnologia é atualmente gigantesca 

podendo abranger uma infinidade de segmentos. 

 

Considerando-se o aparato tecnológico atualmente disponível, o 
computador é investido de um “poder real” e o estudo das possibilidades de 
sua aplicação é abordado por diferentes disciplinas, como as Ciências 
Cognitivas, que o consideram como uma espécie de extensão das 
faculdades intelectuais humanas ou como objeto incitativo; as Ciências 
Humanas, e em particular a Antropologia, que o situam enquanto mediador, 
ameaça ou objeto de catarse; as Ciências Econômicas, que o abordam 
enquanto bem de consumo e fenômeno de massa; as Ciências da 
Educação, que o relacionam com o estado do funcionamento do processo 
educativo e com sua modelagem, avançando na elaboração de um status 
didático específico para tal recurso tecnológico. Inúmeras pesquisas 
avançam nesta direção, revelando que a informática educativa tem potencial 
para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem à medida que o 
computador, adequadamente empregado, desmistifica o erro, abole o 
conceito de “burrice”, valoriza a autonomia e os conhecimentos informais do 
aluno, desloca a ênfase do ensinar para o aprender, cede espaço à 
aprendizagem por livre descoberta, à aprendizagem colaborativa e 
construtivista, realimenta e redimensiona a prática do professor e permite 
que a escola extrapole seus limites físicos interagindo efetivamente com o 
que se passa fora dela. (Vidal et al, 2002b, p. 06) 

 

Com base na realidade descrita acima, pode-se afirmar que é totalmente 

compatível a aplicação do computador nas ações educacionais. Entretanto, o ato de 

somente inserir o computador em sala de aula não é garantia de aumento de 

motivação, muito menos de aprendizagem efetiva para os alunos. Na verdade, para 

que haja uma contribuição significativa na melhoria da educação com o uso desses 

aparatos tecnológicos torna-se necessário uma gama bem maior de ações, ações 

estas que vão desde a mudança de atitude dos professores, alunos e quaisquer 

membros que influenciem diretamente na educação, até uma boa qualificação do 

corpo docente para planejamento eficiente de aulas de qualidade utilizando os 

recursos computacionais disponíveis. Para isso, tal qualificação deve acontecer com 

uma razoável frequência a fim de que os profissionais sempre estejam atualizados 

no que diz respeito à utilização de tecnologias em sala de aula. Se todo esse 

processo ocorrer de forma eficiente e bem planejado, a possibilidade de melhoria 

nas aulas se torna real, pois com certeza a motivação tanto do corpo discente como 

do corpo docente aumentará consequentemente influenciando diretamente e 

positivamente no processo de ensino-aprendizagem. 
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A inserção dos computadores e suas tecnologias na sala de aula deve ser 

muito bem planejada, pois existem algumas ações que, feitas de forma incorreta, 

podem comprometer sobremaneira esse trabalho. Portanto, é salutar tomar algumas 

providências conforme afirmam Vidal et al (2002b). As providências são as 

seguintes: O software educativo não deve ser um instrumento que isola os alunos do 

contexto educador e socializante que é a sala de aula. Portanto, torna-se de extrema 

importância que tal software seja um verdadeiro elo de integração de conteúdos, 

promovendo a comunicação entre os alunos e professores proporcionando assim a 

compreensão dos conteúdos curriculares; Deve-se evitar também Softwares que 

“aprisionam” alunos no seu meio ambiente bem limitado, ou seja, privando-os do 

contanto com outras pessoas. E também Softwares que propõem atividades 

excessivamente repetitivas e pouco criativas, ferramentas assim são totalmente 

incompatíveis com a verdadeira finalidade a que foram concebidos; Deve-se está 

muito atento, também, com o uso da Internet, pois tal ferramenta tem uma grande 

abrangência, o que pode ser bastante perigoso, pois pode haver uma mudança do 

objetivo principal, que é o objeto de pesquisa; Os profissionais precisam também ser 

bastante cuidadosos na escolha de jogos educativos, pois tais ferramentas podem 

seduzir tanto os alunos como professores e encaminhá-los a uma certa alienação e 

com certeza desviá-los do objetivo principal que é o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e da criatividade; Outro erro comum é tornar o laboratório de informática um 

ambiente à parte que os alunos apreciam em detrimento da sala de aula, que os 

alunos deploram. Os dois ambientes devem constituir em espaços pedagógicos 

complementares cada um com seu grau de importância, onde se possa promover a 

verdadeira construção de conhecimentos e promoção de informações úteis para a 

educação, culminando com o objetivo principal que é aprender de forma efetiva e 

significativa; Também no que diz respeito ao laboratório de informática, deve-se 

evitar que haja uma desconexão entre o trabalho do professor e o técnico de 

informática que trabalha no laboratório, pois o trabalho em conjunto desses dois 

profissionais pode ser extremamente importante para a condução dos alunos a um 

ambiente rico de conhecimentos e possibilidades. 

 

Sendo bem criterioso quanto da aplicação das providências acima citadas 

torna-se bem mais fácil apostar na certeza do sucesso dessas tecnologias e assim 
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será possível a verdadeira promoção do ensino de qualidade, como afirmam Vidal et 

al (2002b):  

 

Não se pode esquecer que professores e alunos têm que caminhar juntos 
no processo pedagógico mediados por computadores. Os conhecimentos de 
ambos têm que ser associados e investidos na realização de um objetivo 
maior: construir conhecimentos de modo colaborativo, criativo, dinâmico e 
centrado na formação para a cidadania, no novo modelo de sociedade. A 
informática não é pré-requisito para a educação de qualidade e para a 
realização de um trabalho pedagógico sério e renovador. No entanto, o uso 
do computador pode redimensionar a prática do professor, tornando a sala 
de aula um espaço conectado com a sociedade tecnológica emergente, e 
servindo como um foco para fazer com que os alunos avancem de modo 
prazeroso na aprendizagem. 

 

É inegável a importância que o computador e suas ferramentas têm, 

principalmente no que diz respeito a sua utilização como instrumento de apoio 

pedagógico. Sendo assim, aliado a um bom planejamento, tais equipamentos, 

podem auxiliar os professores e alunos no processo de obtenção de informações e 

futura melhoria na aprendizagem.  

 

Mas torna-se claro, analisando a realidade das escolas públicas 

brasileiras, que massivamente isto ainda está um pouco longe de acontecer, devido 

a vários problemas que segundo Mucchielli (1988), apud Fiolhais; Trindade (2003, 

p.270) são de natureza material e pedagógica. 

 

É inquestionável que no âmbito da Educação Pública, ano após ano tem 

havido um significativo crescimento de investimentos para melhoria dos 

equipamentos (hardwares), que são indispensáveis para o perfeito funcionamento do 

projeto de implementação da IE nas escolas. Mas mesmo assim, vários problemas 

de ordem material ainda persistem, atrapalhando deveras a qualidade das aulas 

mediadas por computador; abaixo seguem alguns desses problemas: 

 

a) Falta de investimentos maiores para que haja rápida atualização de 

máquinas e equipamentos, pois é sabido que os hardwares se tornam rapidamente 

obsoletos; 

 

b) O quantitativo de computadores existentes na maioria dos laboratórios 

de informática de escolas públicas ainda é insuficiente; 
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c) Falta um apoio logístico melhor, principalmente no que diz respeito a 

manutenção de equipamentos e/ou conexões; 

 

Existem ainda problemas de natureza pedagógica que, ao contrário dos de 

natureza material, não podem ser resolvidos somente com aportes financeiros. Para 

minimizar tais problemas torna-se necessárias diversas ações, tais como 

planejamento e implementação de estratégias, além de dedicação efetiva daqueles 

indivíduos que se propõem a solucioná-los. Segundo Mucchielli (1988), apud 

Fiolhais; Trindade (2003, p.270) os problemas de natureza pedagógica são: Os 

programas ficam bem aquém das expectativas dos alunos, fazendo com que os 

estudantes não se sintam motivados para utilizá-los na escola e muito menos em 

suas casas; Torna-se muito difícil a avaliação dos programas, devido ao número 

crescente destes. Isto dificulta o conhecimento dos programas mais relevantes, 

impossibilitando aos professores fazer uma devida apreciação com o intuito de 

adequar tais programas às necessidades pedagógicas dos professores; É bastante 

difícil a aquisição de softwares de boa qualidade; a escolha deve ser, por parte do 

professor, bem criteriosa, pois um software de baixa qualidade pode deixar a aula 

monótona para os alunos, comprometendo assim todo um planejamento pedagógico 

feito, anteriormente, pelo educador; Nos dias de hoje ainda é possível verificar que 

alguns docentes ainda são bem resistentes em aceitar a inserção dessas novas 

tecnologias em suas aulas; A falta de qualificação ou uma formação mal feita dos 

professores para utilizarem dessas tecnologias, também é um grande problema a ser 

enfrentado. Pois não adianta dispor dos melhores equipamentos e softwares na sala 

de aula se o professor não souber utilizá-los da melhor forma possível. 

 

2.3. Softwares Educacionais 

 

Não se pode negar que há um grande crescimento de investimentos por 

parte dos governos federais, estaduais e municipais, para incrementar as escolas 

com bons laboratórios de Informática e com equipamentos de boa qualidade.  Mas 

apenas o melhor equipamento não resolve, pois somente com uma boa estrutura de 
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softwares educacionais é possível se alcançar o objetivo principal, que é a melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Segundo Oliveira (2000 apud GOMES; PADOVANI, 2005), softwares 

educativos são sistemas computacionais que interagem de forma intencional a fim 

de facilitar a aprendizagem de assuntos específicos.  

 

Segundo Vidal et al (2002d, p. 05), define-se software educativo todo e 

qualquer software que é desenvolvido exclusivamente para ser usado na educação, 

pois estes softwares são constituídos de aplicativos direcionados para atender 

dentro de normas didáticas e pedagógicas uma clientela específica. Existem também 

os softwares que são aplicáveis à educação, pois são softwares que não foram 

desenvolvidos exclusivamente para educação, mas dispõem de aplicativos que 

podem ajudar no processo de ensino-aprendizagem, como exemplos tem-se os 

editores de textos e de planilhas eletrônicas. 

 

O software educativo é a espinha dorsal das aplicações da informática na 
educação e é, principalmente, em torno deste material didático que é 
construído todo o conjunto de expectativa com relação às aplicações 
pedagógicas do computador. Sem dúvida, o software educativo, tendo em 
vista suas características, configura-se como um material didático 
revolucionário, especialmente tendo em vista o desenvolvimento da 
multimídia e as possibilidades de trabalho envolvendo imagens fixas, 
imagens em movimento e sons. [...] Os novos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN enfatizam que os recursos didáticos desempenham um 
papel importante no processo de ensino e aprendizagem, desde que se 
tenha clareza das possibilidades e dos limites que cada um deles apresenta 
e de como eles podem ser inseridos numa proposta global de trabalho. Em 
outras palavras, é fundamental que o professor saiba situar-se com relação 
ao material didático disponível, confrontá-lo com suas necessidades 
docentes e selecioná-lo adequadamente com vistas a fomentar o processo 
de ensino-aprendizagem, potencializando o uso do material e delimitando 
seus limites e possibilidades. E, com relação ao software educativo, a 
atitude deve ser a mesma. (Vidal et al 2002d; p. 08) 

 

Quando da sua inserção em um ambiente de ensino e estudo, os 

softwares educacionais passam a ter um grau bem maior de importância para 

promoção da aprendizagem significativa, pois tais softwares funcionam como apoio 

as intervenções do professor, funcionam também, e principalmente, como 

instrumento de motivação para os alunos, a fim de que eles passem a construir 

conhecimentos significativos. Enfim, a inserção de forma correta dos softwares 

educativos dinamiza o ambiente escolar. 
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Segundo Valente (1993), apud Vidal et al (2002d, p.12): considera que o 

ensino por computador pressupõe três elementos: computador, software e aluno. O 

que diferencia é a maneira como esses três elementos se relacionam, podendo 

assumir duas configurações. A primeira estabelece que o computador através do 

software, ensina o aluno, e a segunda propõe que o aluno, através do software, 

“ensina” o computador. 

 

Valente (1999) classifica os softwares educacionais em seis grupos; são 

eles: 

a) Tutoriais: trata-se de instruções que são dadas aos alunos através de 

um computador, que pode utilizar sons, animações e avaliação, sem mudar o 

modelo pedagógico original. Atualmente temos vários exemplos de softwares 

constituídos de tutoriais como o TelEduc, que é um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA onde se pode realizar diversos cursos utilizando a Internet. 

Valente (1999), afirma também que um programa do tipo tutorial é um software 

basicamente constituído de uma sequência pedagógica específica, onde o aluno 

pode utilizá-la de duas maneiras. A primeira é obedecendo a forma seqüencial que o 

software oferece. A segunda maneira permite ao estudante escolher diretamente as 

informações que desejam sem precisar obedecer as sequências propostas. Nos 

softwares do tipo tutorial o professor tem um papel fundamental, que é auxiliar os 

estudantes na compreensão das informações, a fim de transformar essas 

informações – adquiridas através desses programas – em conhecimento efetivo.  

 

b) Programação Segundo Valente (1999), os softwares de programação 

estão diretamente ligados ao raciocínio dos estudantes, pois a execução desses 

programas é a representação fiel dos problemas e das soluções que o aluno se 

propõe a fazer. Sendo essa característica, portanto, muito importante para o 

processo ensino-aprendizagem, pois permite aos estudantes perceberem 

rapidamente os seus erros e corrigi-los. Para Valente (1999), a criação de ambientes 

de aprendizagem utilizando programação deve ter as seguintes características: tais 

ambientes não podem fornecer aos alunos todas as informações já prontas; devem 

também incentivar a descoberta e motivar esses alunos para a exploração de novos 

assuntos e novas pesquisas; deve promover junto aos estudantes a auto motivação; 
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deve também estimulá-los a formar grupos e através deles promover troca de 

experiências e informações; considerar o papel do professor como o facilitador da 

aprendizagem, com a função de contribuir para o desenvolvimento intelectual, 

cultural e crítico dos alunos. 

 

c) Processador de texto: os processadores de texto são softwares que 

dispõem de um número muito grande de aplicativos que na maioria das vezes são 

de fácil utilização e que permitem aquele indivíduo que o está usando se utilizar da 

escrita para poder expressar suas opiniões, além da interação com o computador 

através do seu idioma natural e pelos comandos que permitem a formatação do 

texto. Valente (1999) afirma que a grande desvantagem dos processadores de texto 

é não promover uma execução crítica sobre o conteúdo que está sendo elaborado, 

por exemplo, esse tipo de software permite verificar se o texto está justificado ou 

centralizado, se a fonte é apropriada, mas com relação ao conteúdo a comparação 

entre o que está escrito e as idéias originais não ocorre. Como exemplo disso temos 

o software da Microsoft Word que pode ter uma finalidade bastante educativa, 

apesar de não ter sido programado com este propósito. 

 

d) Multimídia: os softwares multimídia são aplicativos bem completos e 

que são totalmente compatíveis ao ambiente educacional, pois são constituídos de 

animação, sons, imagens e de ambientes virtuais bem agradáveis aos indivíduos 

que se utilizam de tais softwares, um exemplo clássico é a Internet. Devido a uma 

gama de aplicações vastíssima o uso de multimídia oferece ao estudante muitas 

informações, que devem ser utilizadas pelos alunos o mais significativamente 

possível, pois corre-se o risco das mesmas não significarem nenhuma melhora 

efetiva na aprendizagem, nesse momento cabe ao professor junto aos estudantes 

promover ações que possam permitir transformar as informações em um 

conhecimento verdadeiro. 

 

e) Simulação e Modelagem: segundo Valente (1999) trata-se de softwares 

que criam modelos dinâmicos e simplificados de situações do mundo real. A grande 

vantagem da simulação é permitir a reprodução de fenômenos do mundo real, como 

experimentos, uso de objetos perigosos, reações químicas, podendo também 

representar situações como desastres ecológicos, cirurgias, explosões nucleares etc. 
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A simulação permite a aplicação das etapas do método científico, facilitando o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas como levantar hipóteses, testar 

hipóteses, analisar resultados, construir tabelas, tomar decisões. Um exemplo dessa 

modalidade é o software Easy Java Simulations.  

 

f) Jogos: São softwares bem aceito pelos estudantes, pois a informação é 

passada de forma indireta através de uma competição, sendo portanto um atrativo a 

mais, pois os jovens e também os seres humanos de forma em geral são bastante 

competitivos. A estratégia utilizada nesse tipo de software segundo valente (1999) é 

baseada no argumento de que o educando aprende melhor quando é livre para 

descobrir e estabelecer relações, sem a diretividade do professor ou do computador. 

Os jogos buscam também resgatar o caráter lúdico do aprender, o que motiva e 

estimula os estudantes de forma bastante positiva. Como exemplo tem-se o software 

A Vingança do Professor, da Objetivo Office Media, trata-se de um jogo que 

apresenta a eletrodinâmica de um modo simples e divertido. A vitória depende dos 

conhecimentos que irá adquirir no decorrer da partida. 

 

Antes da escolha de um software para fins educacionais, o professor deve 

está totalmente preparado para tal ação, ou seja, ele deve está bem informado sobre 

todas as características e detalhes para a perfeita aplicabilidade junto aos alunos. 

 

Segundo Vidal, et al (2002d) deve-se observar alguns tópicos importantes 

do ponto de vista pedagógico, que são: objetivos educacionais: se o software traz, 

de maneira explícita, objetivos educacionais que possam ser articulados com o pla-

nejamento escolar ou se é possível elaborar objetivos educacionais para o software. 

Nem todo software foi concebido para uso em sala de aula, por isso o professor não 

deve esperar que ele tenha explicitado usos pedagógicos. Considerando que mesmo 

os softwares que não foram preparados com fins educativos, podem ser utilizados na 

sala de aula, ao planejar o uso de um deles, é importante verificar se os alunos já 

têm algum tipo de conhecimento acerca daquele software, se já utilizaram-no em 

alguma situação escolar ou não. No caso da realização de um projeto de estudo, que 

conte com a participação de outros professores, integrando várias disciplinas, os 

objetivos educacionais do software podem ultrapassar a dimensão específica de um 

assunto ou matéria e envolver aspectos interdisciplinares, explorando, inclusive, a 
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própria dimensão da educação em informática (alfabetização em informática); 

adequabilidade curricular: se o software contém elementos que complementem ou 

sejam compatíveis com o currículo formal da escola. O mais comum é procurar 

utilizar softwares que façam algum tipo de interface com o currículo escolar, no 

entanto, o professor pode optar por utilizar um software para trabalhar assuntos 

deixados fora do currículo, o que faz com que essa escolha seja muito criteriosa, 

uma vez que o aluno vai ter, neste recurso, a sua forma principal de aprendizagem; 

integração: se o software oferece facilidades de entrosamento, com outros recursos 

ou materiais instrucionais. Para uma boa performance na aprendizagem é importante 

que os materiais de ensino-aprendizagem possam ser integrados de maneira a se 

ter o maior rendimento possível, e o software a ser selecionado não deve fugir à 

regra. Se livros e materiais impressos cumprem determinadas funções em projetos 

interdisciplinares, ou mesmo no apoio a apreensão de algum conceito específico, os 

recursos que utilizam mídias associadas, envolvendo sons, imagens, sensações, 

sentidos e emoções cumprem outras funções que mobilizam estratégias cognitivas e 

procuram estimular no aprendente o interesse e a motivação para atribuir significado 

aquilo que está sendo apresentado, procurando situá-lo no contexto das suas 

representações prévias; grau de complexidade: o software apresenta algum tipo de 

hierarquia de conceitos ou princípios, com escalonamento em grau de dificuldade, 

nível de complexidade etc. Se na pedagogia tradicional a estratégia cognitiva exigia 

uma hierarquia de conceitos que partiam dos mais simples para os mais complexos, 

segundo uma lógica única e linear, o modelo construtivista considera que o processo 

de construção do conhecimento é singular, variando de indivíduo para indivíduo, que 

são portadores de saberes acumulados em processos genuínos e que a 

aprendizagem só se dá quando a pessoa consegue atribuir significado aquilo que 

está sendo-lhe apresentado. Na avaliação de um software, o professor deve estar 

atento ao modelo cognitivo que este apresenta e se é possível ir além do que está 

explicitamente proposto; avaliação: se o software contém algum instrumento de 

avaliação, e como esse instrumento está organizado. Mais uma vez, é necessário 

estar atento ao modelo de avaliação proposto no software, se consiste apenas em 

indicações de erros e acertos, evoluindo numa perspectiva linear, somativa, 

tradicional, com estímulos (sonoros e visuais) de conotação positiva ou negativa ou 

se contém mecanismo de registro das tentativas realizadas pelos alunos, identifican-

do as estratégias utilizadas por eles durante o processo de operacionalização do 
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software; Interatividade: a interação do aluno com o software é um importante fator 

de apreensão dos conceitos, no entanto, não se trata de qualquer tipo de interação 

exigida quando se navega por um software, mas aquelas que exigem 

posicionamento conceitual, são capazes de provocar conflitos cognitivos, remetem a 

reflexões, questionam saberes já instituídos, retiram o aluno da passividade. 

 

Segundo Valente (1999) tem-se que:  

 

A análise dos softwares mostrou também que o professor tem um papel 
fundamental no processo de aprendizagem. Em todos os tipos de software, 
sem o professor preparado para desafiar, desequilibrar o aprendiz, é muito 
difícil esperar que o software crie as situações para ele aprender. A 
preparação desse professor é fundamental para que a educação dê o salto 
de qualidade, deixando de ser baseada na transmissão da informação, 
passando a realizar atividades para ser baseada na construção do 
conhecimento pelo aluno. O professor necessita ser formado para assumir o 
papel de facilitador dessa construção de conhecimento e deixar de ser o 
"entregador" da informação para o aprendiz. Isso significa ser formado tanto 
no aspecto computacional, de domínio do computador e dos diferentes 
softwares, quanto no aspecto da integração do computador nas atividades 
curriculares. O professor deve ter muito claro quando e como usar o 
computador como ferramenta para estimular a aprendizagem. Esse 
conhecimento também deve ser construído pelo professor e acontece à 
medida em que ele usa o computador com seus alunos e tem o suporte de 
uma equipe que fornece os conhecimentos necessários para o professor ser 
mais efetivo nesse novo papel. Por meio desse suporte, o professor poderá 
aprimorar suas habilidades de facilitador e, gradativamente, deixará de ser o 
fornecedor da informação, o instrutor, para ser o facilitador do processo de 
aprendizagem do aluno o agente de aprendizagem.  

 

2.4. Meios de utilização das tecnologias computacionais no ensino 

da Física 

 

Atualmente existem muitos recursos e ferramentas computacionais que 

podem perfeitamente serem aplicadas para o ensino de ciências em geral e na 

Física em particular. Fiolhais e Trindade (2003) listam pelo menos 05 formas de 

utilização dessas ferramentas apropriadas para tal finalidade, são elas: 

 

A primeira trata da aquisição de dados por meio de um computador; esse 

recurso torna-se imprescindível, pois é sabido que para se estudar os fenômenos 

físicos faz-se necessário a utilização do laboratório, pois a Física é um ciência 

experimental. Sendo assim, a introdução do computador no laboratório é 

fundamental, pois através dele é possível a aquisição de dados experimentais, 
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utilizando sensores e softwares apropriados, deixando as pesquisas dos alunos e 

dos professores bem mais fácil e precisas. 

 

Ainda segundo Fiolhais e Trindade (2003, p. 263): 

 

O computador permite novas situações de aprendizagem ao propiciar aos 
alunos a realização de medições de grandezas físicas em tempo real que 
lhes fornecem respostas imediatas a questões previamente colocadas. A 
apresentação gráfica de dados facilita leituras e interpretações rápidas. 

 

A segunda forma seria a modelização e simulação; essa maneira de 

aplicação provavelmente é a forma mais conhecida da utilização no ensino das 

ciências, e principalmente da Física. 

 

Para Fiolhais e Trindade (2003) a modelização e simulação estão muito 

próximas de uma forma de aprendizagem designada por descoberta. 

 

Tais recursos são extremamente importantes na Física, pois simulam 

um ambiente ideal e totalmente compatível com o objetivo final, que é a promoção 

da aprendizagem significativa desses estudantes. 

 

A principal vantagem do uso das simulações está em ser possível 

abordar experiências difíceis ou impossíveis de realizar na prática, por requererem 

um aporte financeiro muito grande, por serem experiências que podem levar um 

grande perigo, ou até serem experiências demasiadamente lentas ou rápidas, etc. 

 

Para Fiolhais e Trindade (2003, p. 264): 

 

O acesso a boas simulações contribui para solucionar algumas questões no 
ensino das ciências. De fato, os alunos que estão a formar e desenvolver o 
seu pensamento sobre determinadas matérias científicas encontram 
problemas típicos que podem ser resolvidos por ambientes de simulação 
orientados por preocupações pedagógicas. Tal pode ser feito numa fase 
inicial da aprendizagem dessas matérias pois os alunos não necessitam de 
dominar todo o formalismo matemático subjacente para explorar uma dada 
simulação. Pelo contrário, se aos estudantes só forem fornecidas equações 
como modelo da realidade, eles serão colocados numa posição onde nada 
nas suas idéias comuns é parecido ou reconhecido como Física. Esta é 
uma situação que obviamente dificulta a aprendizagem. 
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Existem simulações que possuem características de jogos; quando isso 

acontece os estudantes tendem a receber tal recurso de forma mais positiva, 

aumentando com certeza o interesse para com esse tipo de ferramenta, pois os 

jovens atualmente têm em sua essência um verdadeiro fascínio por competições. 

Sabendo disso, os professores podem e devem utilizar tais características a fim da 

promoção da aprendizagem significativa, bastando juntar essa característica de 

jogos com uma boa quantidade de informações sobre os assuntos estudados. 

 

A terceira forma seria os ambientes de Multimídia, que atualmente são 

bem completos pois podem incluir num só programa uma variedade muito grande de 

mídias, tais como: textos, sons, vídeos, imagens, simulações etc. 

 

A utilização de programas com multimídia é perfeitamente compatível com 

a aprendizagem significativa de Ausubel, pois as principais características da 

multimídia é a interatividade e a flexibilidade na escolha das ações a serem tomadas. 

Portanto, isso permite aos estudantes participarem ativamente no seu próprio 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

A quarta seria a realidade virtual; para Fiolhais e Trindade (2003) a 

realidade virtual é uma forma de tecnologia que serve para facilitar a interação entre 

o homem, a máquina e o ambiente virtual. Este ambiente reproduz, através de 

técnicas de computação gráfica, um meio bem próximo da realidade desse indivíduo 

que se dispõe a conhecê-lo. A realidade virtual como ferramenta de aprendizagem 

apresenta as seguintes características: através dela é possível visualizar e estudar 

situações tridimensionais complexas; isso é excelente no estudo das Ciências, pois a 

todo momento, em atividades experimentais, é preciso demonstrar tais situações; 

propicia aos estudantes um ambiente extremamente seguro e adequado para 

realizarem experiências; os ambientes virtuais permitem situações de aprendizagem 

por tentativa e erro que podem encorajar os alunos a explorar uma larga escolha de 

possibilidades; um sistema de realidade virtual pode adquirir e mostrar graficamente 

dados em tempo real. 
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Para Fiolhais e Trindade (2003, p. 268): 

 

As principais características que a realidade virtual disponibiliza em 
benefício da educação são a imersão (a maioria das sensações provêm do 
ambiente virtual), interatividade (navegação livre, escolha do referencial, 
etc.) e a manipulação (ações realizadas pelo utilizador tal como no mundo 
real). Um elemento educativo importante é a grande proximidade entre o 
utilizador (aluno) e a informação no computador (conteúdos educativos). A 
realidade virtual tem sido considerada um poderoso instrumento de ensino e 
treino entre outras razões porque permite a interação com modelos 
tridimensionais bastante realistas e uma experiência multisensorial vivida 
pelo aluno. 

 

A quinta forma é a Internet, trata-se de uma ferramenta que se configura 

como um meio constituído de muitas possibilidades. Pois essa rede mundial de 

computadores permite novas formas de comunicação, rápidas e baratas. Criada 

durante a Segunda Guerra Mundial com fins militares e depois estendido às 

universidades americanas para finalidade científica. 

 

Devido a uma gama gigantesca de aplicações disponíveis, a Internet é 

totalmente propícia para fins educacionais, pois é um meio eficiente de busca de 

informações. Tornou-se também num elemento motivador para os professores. 

 

Essa motivação que facilita a aprendizagem ocorre principalmente pela 

dinâmica desse veículo de informação, quebrando barreiras de tempo e espaço. O 

aluno usa vários recursos como: bate-papos, correio eletrônico, lista de discussão, 

fórum de discussão etc. O professor, nesse meio virtual, funciona como elo de 

ligação para o conhecimento; fazendo um planejamento adequado, pode 

proporcionar aos estudantes aulas interdisciplinares e contextualizadas. 

 

O uso da Internet já contribui e pode contribuir ainda mais para uma 

melhor aprendizagem no ensino da Física, bastando para isso, haver uma expansão 

maior das simulações, da multimídia e da realidade virtual. 

 

Para que haja sucesso nessa interação professor-computador-aluno, 

Valente (1999) afirma: 

 

A análise dos diferentes usos do computador na educação nos permite 
concluir dois resultados importantes. Primeiro, que o computador pode tanto 
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passar informação ao aprendiz, quanto auxiliar o processo de construção do 
conhecimento e de compreensão do que fazemos. Segundo, que implantar 
computadores nas escolas sem o devido preparo de professores e da 
comunidade escolar, não trará os benefícios que esperamos.  

 

Diante de todas essas possibilidades de utilização do computador no 

ensino, pode-se afirmar que o uso das ferramentas provenientes da informática 

educativa é muito importante, porém não se deve ter a idéia de que o computador 

resolverá os problemas da educação. Conforme afirma Valente (1999): 

 

O uso de computadores para auxiliar o aprendiz a realizar tarefas, sem 
compreender o que está fazendo, é uma mera informatização do atual 
processo pedagógico. Já, a possibilidade que o computador oferece como 
ferramenta para ajudar o aprendiz a construir conhecimento e a 
compreender o que faz, constitui uma verdadeira revolução do processo de 
aprendizagem e uma chance para transformar a escola.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL  

 

Inicialmente, é importante considerar que, segundo Moreira e Masini 

(2001), Ausubel é um representante do cognitivismo. Portanto, este grande teórico 

de estudos da Educação, explica o processo de aprendizagem segundo a teoria 

cognitivista, apesar de reconhecer também a importância da experiência afetiva.  

 

Na visão cognitivista, a aprendizagem é um processo de armazenamento 

de informações, que são assimiladas e guardadas na mente dos estudantes de uma 

forma estrutural, para que no futuro tais informações possam ser úteis. Sobre isso 

Moreira e Masini (2001, pp.14) afirmam: 

 

Novas idéias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida em 
que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, 
como ponto de ancoragem para as novas idéias e conceitos. A experiência 
cognitiva não se restringe à influência direta dos conceitos já aprendidos 
sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange também 
modificações significativas nos atributos relevantes da estrutura cognitiva 
pela influência do novo material. 

 

Ainda segundo Moreira e Masini (2001), os adeptos da teoria cognitiva 

defendem que a aprendizagem de um material que venha a se tornar significativo é 

constituída por um mecanismo humano, para que se possa armazenar e assimilar 

um número considerável de informações e idéias. 

 

Segundo Novak (1977 apud Moreira e Masini 2001, pp. 17): 

 

A ideia central da teoria de Ausubel é a que o fator isolado mais importante 
influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. A ideia é 
simples, mas a explicação de como e por que esta ideia é defensável e 
complexa. 

 

Com base na citação acima, pode-se definir o conceito de aprendizagem 

significativa pela óptica de Ausubel, como sendo um processo pelo qual ocorre a 

interação de novos conhecimentos com informações já pré-existentes na estrutura 

mental de um indivíduo. Tais informações pré-existentes Ausubel as define de 

subsunçores. Portanto, Moreira e Masini (2001) concluem afirmando que a 
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aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em 

subsunçores relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende.  

 

Segundo Moreira e Masini (2001, pp. 17): 

 

Ausubel vê o amarzenamento de informações na mente humana como 
sendo altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual 
elementos mais específicos de conhecimento são relacionados (e 
assimilados) a conceitos e proposições mais gerais, mais inclusivos. 
Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de 
subsunçores que são abstrações da experiência do indivíduo. Em Física, 
por exemplo, se os conceitos de força e campo já existem na estrutura 
cognitiva do aluno, eles poderão servir de subsuçores para novas 
informações referentes a certos tipos de força e campo como, por exemplo, 
a força e o campo eletromagnéticos. 
 

Em contradição com a aprendizagem significativa, Ausubel define também 

aprendizagem mecânica, trata-se de uma aprendizagem onde as novas informações 

possuem pouca ou nenhuma relação com as informações relevantes já existentes na 

estrutura cognitiva. Sendo, portanto, informações captadas e armazenadas de forma 

arbitrária. 

 

Ausubel também define a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem 

por recepção. O que diferencia uma da outra é o fato de que na aprendizagem por 

recepção o produto final, que é o objeto de estudo, é oferecido ao estudante já de 

forma “mastigada”, enquanto que na aprendizagem por descoberta os estudantes 

vão construindo esse produto de forma gradual, até a chegada do resultado 

esperado. 

 

Ambas aprendizagens podem ser significativas; o pré-requisito para isto 

ocorrer é que haja uma relação entre as novas informações adquiridas com as 

informações já armazenadas anteriormente, ou seja, subsunçores. 

 

Segundo Moreira e Masini (2001) existem duas condições necessárias 

para que a aprendizagem significativa aconteça. Primeiramente, o conteúdo a ser 

aprendido tem de ser potencialmente significativo para o estudante. E a outra é o 

fato de que este estudante manifeste um interesse de relacionar o novo conteúdo à 

sua estrutura cognitiva. 
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Segundo Ausubel (1968 apud Moreira e Masini 2001, pp. 24): 

 

Do ponto de vista de Ausubel, a compreensão genuína de um conceito ou 
proposição implica a posse de significados claros, precisos, diferenciados e 
transferíveis. Porém, ao se testar esse conhecimento simplesmente pedindo 
ao estudante que diga quais os atributos criteriais de um conceito ou os 
elementos essenciais de uma proposição, pode-se obter apenas respostas 
mecanicamente memorizadas. Ausubel argumenta que uma longa 
experiência em fazer exames faz com que os alunos se habituem a 
memorizar não só proposições e fórmulas, mas também causas, exemplos, 
explicações e maneiras de resolver “problemas típicos”. Propõe, então, que, 
ao se procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de 
evitar a “simulação da aprendizagem significativa” é utilizar questões e 
problemas que sejam novos e não-familiares e requeiram máxima 
transformação do conhecimento existente. 
 

A citação acima segundo Moreira e Masini (2001) evidencia a 

aprendizagem significativa proposta por Ausubel. 

 

Para Ausubel, um dos fatores que dificultam bastante a aprendizagem 

significativa é a falta ou não utilização de recursos que podem facilitar a captação de 

conteúdos e também integração desses conteúdos à estrutura cognitiva do 

estudante. Portanto, segundo Moreira e Masini (2001), o papel principal do professor 

é de colaborar com os alunos no intuito destes assimilarem e armazenarem de forma 

significativa informações específicas. 

 

Um desses recursos que podem ser utilizados é o mapa conceitual, que 

segundo Moreira e Masini (2001) trata-se de um diagrama bidimensional que mostra 

as relações hierárquicas entre conceitos de uma disciplina e que derivam sua 

existência da própria estrutura da disciplina. A utilização de mapas conceituais tem 

vantagens e desvantagens. Sobre isso Moreira e Masini (2001, pp. 56-57) afirmam: 

 

Do ponto de vista instrucional, dentre as possíveis vantagens do uso de 
mapas conceituais pode-se mencionar:1) enfatizar a estrutura conceitual de 
uma disciplina e o papel dos sistemas conceituais no seu desenvolvimento; 
2) mostrar que os conceitos de uma certa disciplina diferem quanto ao grau 
de inclusividade e generalidade, e apresentar esses conceitos numa ordem 
hierárquica de inclusividade que facilite a aprendizagem e a retenção dos 
mesmos; 
3) prover uma visão integrada do assunto e uma espécie de “listagem” 
daquilo que foi abordado nos materiais instrucionais. Dentre as possíveis 
desvantagens, poder-se-ia citar: 1) se o mapa não tiver significado para os 
alunos, eles poderão encará-lo apenas como algo mais a ser memorizado; 
2) os mapas podem ser muito complexos ou confusos, dificultando a 
aprendizagem e a retenção, ao invés de facilitá-las; 3) a habilidade dos 
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alunos para construir suas próprias hierarquias conceituais pode ficar 
inibida, em função do fato de que já recebem prontas as estruturas 
propostas pelo professor (segundo sua própria percepção e preferência). 
 

Com base no exposto acima, os mapas conceituais podem servir de apoio 

aos estudantes e professores em qualquer disciplina, basta para isso utilizar o 

conhecimento básico para sua construção. Como forma de ilustrar o que foi exposto 

acima, tem-se dois exemplos de mapas conceituais aplicados na Física, um 

utilizando conceito de Campo e o outro Indução Eletromagnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Um mapa conceitual para campo (Moreira, M. A. 1977, 1979 apud Moreira e Masini 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Um mapa conceitual para indução eletromagnética (Moreira, M. A. 1977, 1979 apud Moreira 

e Masini 2001) 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Delineamento do Estudo 

 

O trabalho aqui desenvolvido se propôs a fazer um estudo sobre a 

importância da utilização de ferramentas da Informática Educativa como instrumento 

pedagógico no estudo da Eletricidade em uma perspectiva de aprendizagem 

significativa. Para isso foi feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto, além 

de um estudo de caso com discentes de uma escola pública de Fortaleza. Levou-se 

em consideração para análise de tal pesquisa as abordagens quantitativas. 

 

A importância da abordagem quantitativa, segundo Gil (2001), é que esta 

permite observar, descrever e explorar os aspectos característicos de uma 

determinada população. 

 

4.2. Caracterização do Universo/Seleção dos Sujeitos 

 

O universo escolhido para esse estudo foi a Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Professor Plácido Aderaldo Castelo. Trata-se de uma escola 

pública situada na periferia de Fortaleza, no bairro Conjunto Ceará. Tal escola, 

atualmente, funciona nos três turnos (manhã, tarde e noite) e conta com 1.323 

alunos matriculados. Esta instituição de ensino conta com 48 professores (todos com 

licenciatura plena) em sala de aula, o que dá uma relação aluno/docente de 27,5. A 

escola conta ainda com somente 17 funcionários, o que faz com que a relação 

aumente para 77,8. O núcleo gestor é constituído por 04 profissionais, sendo: diretor 

geral e três coordenadores escolares; o autor deste trabalho ocupa um desses 

cargos. 

 

No que se refere ao ambiente físico, recentemente a escola passou por 

uma grande reforma elétrica, deixando-a assim com uma boa estrutura física. A 

escola conta com 12 salas de aula, 01 biblioteca, 01 sala de vídeo/auditório e um 

excelente laboratório de informática. Este, portanto, foi o ambiente propício e 
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fundamental para a realização das ações feitas durante o desenvolvimento desse 

estudo.  

 

Após a caracterização do universo, e como a pretensão desse estudo foi 

de trabalhar com assuntos de Eletricidade, os sujeitos selecionados pertenciam ao 3º 

do ensino médio, visto que a Eletricidade somente é estudada nesta série. Portanto, 

a pesquisa foi realizada com 20 (vinte) alunos do 3º ano noturno. Vale ressaltar que 

o motivo da escolha desse turno ocorreu por conta de uma breve averiguação e 

constatação - junto aos alunos – que os mesmos nunca tinham utilizado o laboratório 

de informática da escola nas aulas de física. 

 

4.3. Questões Éticas 

 

O estudo teve início após o consentimento da Diretora geral da escola. Os 

alunos do 3º ano, sujeitos do estudo de caso foram abordados de modo informal, a 

fim de justificar os objetivos da pesquisa. Após o consentimento verbal, um termo 

formal foi assinado pelas partes constituintes desse estudo sendo, portanto, esse ato 

essencial para tomar parte do estudo. 

 

4.4. Estratégias de coleta e variáveis do Estudo de Caso 

 

A coleta de dados preliminares ocorreu em agosto de 2011, para ajuste 

dos questionários com questões abertas e principalmente questões fechadas e 

também planejamento das ações futuras. A coleta de dados e informações antes da 

intervenção com aulas utilizando ferramentas da Informática Educativa, ocorreu no 

dia 10 de Janeiro de 2012.  

 

As etapas seguintes aconteceram nos dias 17 e 24 de janeiro de 2012, 

através de aulas utilizando somente recursos da Informática Educativa. Inicialmente, 

os alunos foram convidados a irem ao laboratório de Informática da escola, lá 

tiveram acesso ao produto final dessa dissertação, que é um blog, intitulado 

“informática educativa e o ensino de Física”.  



43 

 

Tal ferramenta dispunha de links que direcionavam a um podcast1, que 

continha aulas de Eletricidade, e ao objeto de aprendizagem nomeado de desafio 

eletrizante, onde os alunos poderiam simular a instalação de diversos equipamentos 

elétricos em uma residência. Em seguida os alunos acessaram um jogo multimídia 

intitulado de “A vingança do professor”, tal ferramenta era constituída de diversos 

ambientes virtuais, onde os alunos poderiam obter várias informações sobre 

conteúdos provenientes da Eletricidade. O trabalho de campo e o plano de aula 

(anexo C) foram realizados pelo autor deste estudo. 

 

O estudo de caso e a respectiva pesquisa oriunda desse estudo foi 

constituída por dois questionários: um aplicado no primeiro momento, ou seja, antes 

de qualquer utilização de recursos provenientes da Informática Educativa e o outro 

aplicado no final dos encontros.  

 

A divisão dos questionários ficou da seguinte forma: no primeiro 

questionário continha 20 questões fechadas, agrupadas em três aspectos: perfil dos 

entrevistados, nível motivacional no estudo da Eletricidade e conhecimento 

específico sobre tópicos de Eletricidade. O segundo questionário continha 15 

questões, das quais 14 fechadas e 01 aberta, agrupadas em dois aspectos: nível 

motivacional no estudo da Eletricidade depois do uso das ferramentas da Informática 

Educativa e conhecimento específico sobre tópicos de Eletricidade depois de 

utilizadas as ferramentas provenientes da Informática Educativa. 

 

As variáveis a seguir relacionadas foram trabalhadas neste estudo: 

 

- Perfil dos entrevistados: gênero; idade; estudo em escola pública; 

reprovação no 3º ano do Ensino Médio. 

 

- Nível motivacional no estudo da Eletricidade antes e depois de utilizadas 

as ferramentas da Informática Educativa: conhecimento anterior sobre Eletricidade e 

onde ocorreu tal conhecimento; nível de importância da Eletricidade para o cotidiano 

                                                 
1
 Podcast é uma palavra que vem da junção entre Ipod (aparelho produzido pela Apple que reproduz mp3) e 
Broadcast (transmissão), podendo ser definido como uma espécie de programa de rádio gravado em formato 
digital, normalmente em mp3, pois ocupa um espaço pequeno. 
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dos alunos; nível motivacional das aulas de Eletricidade antes e depois do uso das 

ferramentas da Informática Educativa; satisfação quanto aos recursos pedagógicos 

existentes na sala de aula; a importância dos recursos pedagógicos e da informática 

para a aprendizagem de Física; nível de conhecimento sobre informática e onde foi 

adquirido tal conhecimento; 

  

- Conhecimento sobre Informática Educativa: capacitação na área de 

Informática em geral e de Informática Educativa e onde ocorreu o conhecimento. 

 

- Conhecimento específico sobre tópicos de Eletricidade: Foram feitas 

questões sobre carga elétrica, corrente elétrica, processos de eletrização de um 

corpo, efeitos da corrente elétrica, elementos de um circuito elétrico, associação de 

resistores e dispositivos de segurança de um circuito elétrico. 

 

4.5. Tratamento das informações/Dados 

 

Os dados e informações adquiridos através dos questionários foram 

tabelados quantificados e interpretados, utilizando-se conhecimentos da estatística 

descritiva, tal ação será desempenhada pelo próprio autor desse estudo. As 

questões abertas foram categorizadas e analisadas qualitativamente e 

quantitativamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão analisados dois questionários que foram aplicados 

com os estudantes que constituem o universo desse estudo de caso e também da 

pesquisa. Primeiramente, serão analisadas as respostas dadas pelos aluno no 

primeiro questionário (anexo A) aplicado antes de qualquer ação pedagógica, ou 

seja, tal questionário serviu de parâmetro básico para detecção de algumas variáveis 

que serão descritas abaixo. No segundo questionário (anexo B), que abordou 

recursos provenientes da Informática Educativa, também será feita uma análise 

utilizando-se dos mesmos critérios para análise do primeiro questionário (anexo A), 

obviamente, agora com novas variáveis.  

 

5.1. Perfil dos entrevistados 

 

As variáveis consideradas para definir o perfil dos entrevistados são sexo, 

idade, repetência do 3º ano e séries do ensino médio cursadas em escola pública. 

 

TABELA 5.1 – Sexo dos entrevistados. 

Sexo n  % 

Feminino 14  70 

Masculino 06  30 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

De acordo com os dados da tabela 5.1, podemos concluir que a grande 

maioria dos entrevistados é constituída por mulheres, ao número de 14 (quatorze) 

que equivalem a 70% do total, ficando portanto o quantitativo de homens em 30% do 

total. 
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TABELA 5.2 – Idade dos entrevistados. 

Idade N  % 

De 15 a 16 anos 00  00 

De 17 a 18 anos 06  30 

Acima de 18 anos 14  70 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Torna-se fácil perceber com os dados da tabela 5.2 que a pesquisa foi 

realizada com adultos, pois 70% dos entrevistados tem acima de 18 anos, enquanto 

que apenas 06 (seis), num total de 30%, estão na faixa etária de 17 a 18 anos. 

 

TABELA 5.3 – Repetência do 3º ano do Ensino Médio. 

Repetência n  % 

Sim 01  05 

Não 19  95 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

TABELA 5.4 – Séries do Ensino Médio estudadas em escola pública. 

Todas séries do EM em escola pública n  % 

Sim 17  85 

Não 03  15 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Analisando os dados das tabelas 5.3 e 5.4 podemos perceber que a 

grande maioria dos alunos, equivalente a 85%, ou um total de 17 (dezessete) 

estudantes, estudou todas as séries do Ensino Médio em escola pública, e pode-se 

concluir também que somente 01 (um) aluno está repetindo o 3º ano pela segunda 

vez, ou seja, 95% do total de alunos nunca repetiu esta série. 

 

Enfim, podemos concluir que a população escolhida para este estudo de 

caso está dentro das expectativas esperadas, no que diz respeito ao seu perfil como 



47 

 

estudante de 3º ano noturno de uma escola pública, com efeito, ao analisarmos as 

tabelas acima percebemos claramente que se trata de um público adulto, na sua 

maioria mulheres, e que apresentam bom desempenho, pois 95% de sua totalidade 

nunca repetiu o 3º ano ainda, sua base no Ensino Médio é toda adquirida em escola 

pública. 

 

5.2. Nível motivacional no estudo da Eletricidade 

 

As variáveis consideradas para definir o nível motivacional dos alunos no 

estudo da Eletricidade são: conhecimento sobre Eletricidade, nível de importância do 

estudo da Eletricidade para o cotidiano, conceito das aulas de Eletricidade segundo 

os alunos, nível de qualificação dos alunos sobre Eletricidade após as aulas formais 

na escola, satisfação com os recursos pedagógicos utilizados pelo professor de 

Física para ensinar Eletricidade, identificação dos recursos utilizados pelo professor 

de Física para ensinar Eletricidade. 

 

TABELA 5.5 – Conhecimento sobre eletricidade antes do estudo 

escolar. 

Conhecimento sobre eletricidade N  % 

Sim 10  50 

Não 10  50 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Através da tabela 5.5 é fácil percebe-se que 50% dos alunos se 

consideram com uma certa base na disciplina de Eletricidade, base esta que ocorreu 

antes dos estudos formais na escola. Os meios utilizados para isto, foram – segundo 

os alunos – os livros, os programas de tv, e a Internet e curso por exemplo. Um 

aluno afirmou ter feito um curso de eletricidade predial e um outro adquiriu algum 

conhecimento através de uma palestra sobre o assunto. 

 

Mas os dados da tabela acima são preocupantes, pois um número 

significativo de alunos não tinham conhecimento nenhum quando começaram a 

estudar Eletricidade. Ou seja, segundo Ausubel, para haver aprendizagem 
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significativa os estudantes têm de relacionar os novos conhecimentos adquiridos 

com os conhecimentos pré-existentes, os chamados subsunçores. 

 

TABELA 5.6 – Nível de importância da eletricidade para o 

cotidiano segundo os alunos. 

NÍVEL n  % 

Muito importante e indispensável 04  20 

Importante, porém não é indispensável 15  75 

Não tem importância nenhuma 01  05 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Foi quase unanimidade entre os alunos o fato de que o assunto 

Eletricidade é importante para o cotidiano dos alunos, pois 95%, ou seja, 19 

(dezenove) alunos acham importante tal estudo para o seu cotidiano. Deste 

montante, 20% considera-o também indispensável. Apenas para 01 (um) aluno tal 

assunto não tem importância nenhuma. Com tais dados podemos concluir que o 

assunto Eletricidade desperta um bom interesse dos estudantes, pois o primeiro 

passo para os alunos absorverem e aplicarem na prática esses conhecimentos é 

achá-los importantes, cabe portanto, aos professores de Física se aproveitarem de 

tal interesse e tentar articular o tema de forma significativa. Desse modo, as aulas 

tornam-se mais interessantes, onde os alunos serão indivíduos que participarão de 

forma direta e ativa no seu processo de aprendizagem. 

 

TABELA 5.7 – Conceito das aulas sobre eletricidade 

segundo os alunos. 

CONCEITO n  % 

Péssimas 02  10 

Regulares 11  55 

Boas 05  25 

Ótimas 02  10 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 



49 

 

Através da tabela 5.7 podemos perceber um dado alarmante, pois 65% 

dos alunos estão insatisfeitos com as aulas de Eletricidade que estão assistindo, o 

que contrasta com os dados da tabela 5.4 onde a maioria dos alunos acham que o 

assunto de Eletricidade é importante. Neste sentido, pode-se tratar de uma certa 

frustração para esses alunos, pois ao mesmo tempo que estão na esperança de uma 

boa aprendizagem do assunto, têm sua expectativa frustrada com o fato de que tais 

aulas não atendem às suas necessidades de obtenção de tal conhecimento. Apenas 

07 (sete) alunos do total de 20 (vinte) consideram as aulas de Eletricidade entre 

boas e ótimas. 

 

TABELA 5.8 – Nível de qualificação dos alunos sobre 

eletricidade após as aulas formais na escola. 

NÍVEL n  % 

Péssimo 06  30 

Regular 12  60 

Bom 01  05 

Ótimo 01  05 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

No total de 20 (vinte) alunos, apenas 02 (dois) alunos se consideram com 

nível entre bom e ótimo, no que diz respeito ao seu conhecimento sobre os assuntos 

de Eletricidade. Temos aí, portanto, 90% dos alunos que estão totalmente 

insatisfeitos com o seu nível de qualificação, sendo 06 (seis) alunos no nível de 

péssimo e 12 (doze) no nível regular. Tais dados são perfeitamente coerentes com o 

que foi analisado na tabela anterior, pois, alunos que diagnosticam que as aulas são 

ruins, obviamente irão responder que possuem baixo nível de qualificação nesse 

assunto.  

 

Com a afirmação acima é possível concluir que esse grupo de alunos 

necessita de aulas que possam motivá-los a fim de fazer com que possam mudar 

essa realidade indicada por eles. Torna-se necessário e urgente um conjunto de 

ações que promovam uma formatação efetiva e suficiente, essas ações devem fazer 
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com que esses estudantes percorram um caminho que os levem a obter os 

conhecimentos necessários, e assim obtenham uma aprendizagem significativa. 

 

TABELA 5.9 – Satisfação com os recursos pedagógicos 

utilizados pelo professor de Física para ensinar 

eletricidade segundo os estudantes. 

SENTEM-SE SATISFEITO n  % 

Sim 04  20 

Não 16  80 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

De acordo com a tabela 5.9, percebemos que 80% dos alunos não estão 

satisfeitos com os recursos pedagógicos utilizados pelo professor de Física. Com 

efeito, 100% dos alunos afirmam serem utilizados somente lousa e pincel nas aulas 

de Eletricidade. Esse resultado é alarmante, pois nos faz levantar um 

questionamento sobre os motivos da não utilização de outros recursos. Será que é 

por falta destes na escola? Ou simplesmente falta uma qualificação desse 

profissional para utilização dessas ferramentas? Acreditamos que a resposta seria a 

junção disso tudo. Certamente a escola não dispõe de todos os recursos 

pedagógicos apropriados para que o professor consiga exercer com mais qualidade 

a sua função. Faltam mais investimentos por parte das escolas na aquisição dos 

equipamentos que auxiliarão esses profissionais. Sabe-se porém, que falta 

principalmente, uma qualificação apropriada e periódica que possa dar suporte 

técnico e pedagógico a esse professor. 

 

Com base no afirmado acima, é indispensável também um urgente 

conjunto de ações junto aos professores e à escola para que haja uma 

incrementação desses recursos pedagógicos para o ensino. Isto se aplica 

principalmente para o ensino da Física, que é uma disciplina experimental onde 

torna-se necessário praticar, pois determinados conteúdos só poderão ser 

compreendidos pelos alunos se existir demonstrações práticas desses assuntos. 

Desse modo, com certeza os alunos assimilarão de uma maneira efetiva essas 

informações. 
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Entende-se por recursos pedagógicos todas as ferramentas e/ou 

equipamentos que possam facilitar o processo de aprendizagem significativa. São 

exemplos: laboratório de Física e laboratório de Informática, ambos constituído de 

equipamentos e softwares apropriados.  

 

5.3. Nível motivacional no estudo da Eletricidade depois do uso das 

ferramentas da Informática Educativa 

 

A partir desse momento, passamos a analisar o questionário 02 (anexo B), 

onde se abordou as ferramentas da Informática Educativa. As variáveis 

consideradas para definir o nível de conhecimento dos alunos sobre Eletricidade 

foram: se os alunos já tinha algum conhecimento prévio sobre informática, nível de 

qualificação desse conhecimento de informática, lugar onde ocorreu a qualificação, 

se os alunos já haviam estudado Eletricidade com o auxílio de ferramentas da 

informática, nível motivacional dos alunos para a aula de Eletricidade utilizando 

ferramentas da informática educativa, nível de importância das ferramentas 

utilizadas nas aulas para o ensino da Eletricidade segundo os alunos. 

 

TABELA 5.10 – Conhecimento prévio dos alunos sobre 

Informática. 

CONHECEM n  % 

Sim 16  80 

Não 04  20 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Através da tabela 5.10 percebe-se que 80% dos alunos já têm um 

conhecimento prévio de informática. Esse resultado é muito bom, pois por um lado 

nos dá a certeza de que a maioria dos alunos já dispõe do requisito mínimo para 

futuras aulas que se utilizem de recursos provenientes da Informática Educativa. Por 

outro lado, pode-se supor que os instrumentos e/ou equipamentos que serão 

utilizados direta ou indiretamente na prática da informática não constituirão 

empecilhos, muito menos uma novidade para muitos. Entretanto, vale ressaltar que 
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esse fato não se constitui em garantia plena de que esses alunos terão um excelente 

desempenho nas aulas. Apesar de pequeno, ainda existe um quantitativo de alunos 

que se consideram sem nenhum conhecimento de informática. Então cabe aos 

profissionais que vão ministrar essas aulas contornarem esse problema. 

Acreditamos que a forma de fazer isso começa com a escolha de ferramentas bem 

fáceis de utilizar. 

 

TABELA 5.11 – Nível de conhecimento prévio dos alunos 

sobre informática na visão deles próprios. 

NÍVEL n  % 

Péssimo 04  20 

Regular 04  20 

Bom 09  45 

Ótimo 03  15 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

No total de 20 (vinte) alunos, apenas 03 (três), ou seja 15%, se situa no 

nível de Ótimo, os outros estão inseridos entre os níveis Péssimo 04 (quatro) o que 

equivale a 20%, Regular 04 (quatro) equivalente também a 20% e Bom 09 (nove) 

que dar no tal de 45%. Portanto, temos um percentual de 65% dos alunos que se 

consideram entre Bom e Ótimo. O que nos permite concluir que, se bem 

estimulados, esses alunos poderão contribuir de maneira eficaz na construção de 

seu próprio conhecimento, no que diz respeito a utilização de recursos provenientes 

da Informática Educativa nas aulas de Física. 

 

TABELA 5.12 – Lugar onde se deu principalmente, o nível 

de conhecimento dos alunos sobre informática. 

LUGAR n  % 

Em cursos 13  65 

De forma autodidata 07  35 

Outros 00  00 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 
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Através da Tabela 5.12 pode-se perceber que 65% dos alunos adquiriram 

algum conhecimento de informática através de cursos, enquanto que 35 % do total 

obtiveram esses conhecimentos por conta própria. Assim, para esses alunos os 

conhecimentos não foram adquiridos de uma maneira formal, através de técnicas e 

didáticas apropriadas exclusivamente para o assunto. 

 

TABELA 5.13 – Experiência no estudo da eletricidade com 

aplicações de ferramentas da Informática. 

JÁ HAVIAM ESTUDADO n  % 

Sim 06  30 

Não 14  70 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Percebe-se ao analisar os dados da Tabela 5.13, que a grande maioria 

dos alunos (70%) nunca haviam estudado Eletricidade se servindo de recursos 

provenientes da Informática. Esse percentual é perfeitamente coerente com o que foi 

comentando nas Tabelas 5.7 e 5.9 onde, respectivamente, tínhamos 65% dos alunos 

insatisfeitos com as aulas de Eletricidade, e 80% de alunos insatisfeitos com os 

recursos utilizados nessas aulas. Como sabemos, eles afirmaram que os únicos 

recursos pedagógicos utilizados eram lousa e pincel. 

 

Portanto, com essas constatações, concluímos que há uma total 

desmotivação desses alunos para as aulas de Eletricidade que aconteceram sem 

nenhuma inserção de ferramentas provenientes da informática educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

TABELA 5.14 – Nível de motivação com as aulas de 

eletricidade utilizando-se de ferramentas da informática 

educativa. 

NÍVEL n  % 

Péssimo 00  00 

Regular 04  20 

Bom 11  55 

Ótimo 05  25 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Os dados da tabela acima nos faz constatar que a utilização de novas 

estratégias pode modificar o grau de motivação dos alunos. Com efeito, foi 

constatado anteriormente que os alunos estavam bem desmotivados com as aulas 

de Eletricidade, pois segundo os mesmos, os recursos pedagógicos utilizados 

nessas aulas não tinham um poder de despertar a atenção para o que estava sendo 

estudado. Percebe-se que quando foi utilizado novos recursos pedagógicos, tal 

desmotivação desapareceu, pois 80% dos alunos consideraram, seu nível 

motivacional nas aulas entre Bom e Ótimo, e nenhum se inseriu no nível Péssimo. 

 

Esse resultado já era esperado, pois sabe-se que os alunos estão cada 

vez mais em contato com a Internet, televisão, vídeo-game e áudios (mp3, mp4 

etc...). Neste sentido, a escola deve se aproveitar disso para utilizar esses recursos 

audiovisuais com o propósito de melhorar o ensino, pois está provado que quando 

os professores utilizam recursos como projetores e a equipamentos áudio visuais as 

aulas são mais bem aceitas pelos alunos, ou seja, há uma motivação bem maior do 

que aquela aula tida como tradicional, sendo portanto, uma estratégia a mais no 

intuito de ajudar aos alunos alcançar a aprendizagem.  

 

Os investimentos devem acontecer principalmente em recursos 

pedagógicos que permaneçam nas salas de aula, ou seja, que estejam 

permanentemente ao alcance dos professores e alunos. Um exemplo disto é a lousa 

digital, que é um equipamento que reúne todas as funções audiovisuais, desde a 

projeção de um simples filme, até uma aula interativa, onde, ao simples toque na 
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lousa, o professor poderá acessar páginas na internet, escrever, desenhar, mostrar 

simulações e enviar via e-mail todo o conteúdo da aula dada para os alunos. Assim, 

através da lousa digital, o professor dinamizará e incrementará positivamente o 

ensino da Física.  

 

Mas não se pode esquecer que o professor continua tendo um papel 

primordial e fundamental nesse processo, pois sem um eficiente planejamento da 

aula e de como utilizar esses recursos, todos os investimentos em recursos 

tecnológicos ou de qualquer ordem serão em vão. 

 

TABELA 5.15 – Nível de importância dos recursos pedagógicos 

provenientes da Informática Educativa utilizados na aula de 

eletricidade, segundo os alunos. 

NÍVEL n  % 

Muito importante e indispensável 11  55 

Importante, porém não é indispensável 09  45 

Não tem importância nenhuma 00  00 

Total 20  100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

Com os dados da tabela 5.15 podemos afirmar que 100% dos alunos 

acham importante a utilização de ferramentas provenientes da Informática Educativa 

como recurso pedagógico nas aulas de Eletricidade. Como a Física, e principalmente 

a Eletricidade, requer muitas aplicações práticas do conteúdo estudado. No entanto, 

muita das vezes isso se torna impossível. Principalmente por ser considerada uma 

disciplina bastante complexa e também por falta de um bom aporte financeiro. Uma 

forma de solucionar tais problemas seria a inserção de ferramentas tais como: a 

internet, programas multimídias e de simulação, softwares educativos, laboratórios 

de Informática, projetores digitais e notebooks para professores, etc... 

 

Outro fator que deve ser considerado é o fato que 55% dos alunos acham 

indispensável a utilização desses recursos tecnológicos na aulas de Eletricidade. 

Com isso conclui-se que os alunos têm a consciência da importância da utilização 



56 

 

dessas ferramentas como instrumentos de apoio ao seu aprendizado, mas eles têm 

também a certeza de que o professor é insubstituível. 

 

Em uma pergunta aberta sobre a aceitação dessas ferramentas nas aulas 

de Eletricidade, 100% dos alunos gostaram da utilização desses recursos 

tecnológicos, que foram: a utilização de um blog que continha um podcast sobre 

Eletricidade e um link para o objeto de aprendizagem Desafio Eletrizante, que trata 

de assuntos da Eletricidade com aplicações no cotidiano. Foi aplicado também, no 

laboratório de Informática, um jogo intitulado A vingança do Professor. Trata-se de 

um software educativo que contém diversos ambientes que simulam situações do 

cotidiano e que permitem aos alunos a descoberta de informações sobre 

Eletricidade. Tais informações, quando bem assimiladas pelos estudantes, podem 

promover aprendizagem significativa. Abaixo segue os comentários dos alunos sobre 

essas ferramentas. 

 

• É forma criativa de assistir aula; 

• Fica mais fácil aprender; 

• É muito importante utilizar a informática nas aulas; 

• Temos uma interação maior com os colegas; 

• É bom porque podemos ouvir o podcast em casa e várias vezes; 

• Foi legal; 

• Porque nos proporciona uma forma agradável e interativa de estudar; 

• É uma maneira inovadora de aprender, espero que se expanda na 

escola. 

• Gostei muito. 

 

5.4. Conhecimentos específicos dos tópicos de Eletricidade; 

comparações de resultados entre os questionários antes e depois 

da utilização de recursos provenientes da Informática educativa. 

 

Passaremos agora a analisar o conhecimento específico dos tópicos de 

eletricidade antes e depois de utilizadas as ferramentas provenientes da Informática 

Educativa: 
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TABELA 5.16 – Definição de carga elétrica. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

n % n % 

Acertos 12 60 12 60 

Erros 08 40 08 40 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

TABELA 5.17 – Identificação dos processos de eletrização. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

n % n % 

Acertos 08 40 08 40 

Erros 12 60 12 60 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

TABELA 5.18 – Definição de corrente elétrica. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

n % n % 

Acertos 14 70 15 75 

Erros 06 30 05 25 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 
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TABELA 5.19 – Definição de choque elétrico. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

N % n % 

Acertos 10 50 13 65 

Erros 10 50 07 35 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

TABELA 5.20 – Definição de resistor elétrico. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

N % n % 

Acertos 10 50 11 55 

Erros 10 50 09 45 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

TABELA 5.21 – Característica de uma associação de resistores 

em série. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

n % n % 

Acertos 09 45 13 65 

Erros 11 55 07 35 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 
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TABELA 5.22 – Característica de uma associação de resistores 

em paralelo. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

n % n % 

Acertos 08 40 12 60 

Erros 12 60 08 40 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

TABELA 5.23 – Identificação de dispositivo de segurança num 

circuito elétrico. 

 

ITENS 

Sem uso das 

ferramentas 

Com o uso das 

ferramentas 

n % n % 

Acertos 09 45 16 80 

Erros 11 55 04 20 

Total 20 100 20 100 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

As tabelas 5.16 até 5.23 são compostas de dados quantitativos que 

informam a quantidade de acertos e erros cometidos pelos alunos nos itens que 

foram perguntados nos questionários 01 (anexo A) e 02 (anexo B). Os itens 

abordaram assuntos da Eletricidade, tais como: carga elétrica, processos de 

eletrização, corrente elétrica, circuitos elétricos, elementos de um circuito elétrico e 

dispositivos de um circuito elétrico. Vale ressaltar que os estudantes responderam 

dois questionários contendo os mesmo itens, em momentos diferentes. O primeiro 

aconteceu no início deste estudo, ou seja, somente com os conhecimentos pré-

existentes (subsunçores), sem nenhuma intervenção de qualquer recurso 

tecnológico. O segundo momento, da aplicação do questionário 2 (anexo B), ocorreu 

logo depois de aulas dadas através de recursos provenientes da Informática 

Educativa, como blog, podcast software educativo e objeto de aprendizagem.  

 



60 

 

Quando da comparação dos resultados obtidos, pode-se concluir que o 

desempenho dos estudantes melhoram depois da aulas dadas com recursos 

computacionais, pois houve um aumento de acertos em 06 (seis) dos 08 (oito) itens 

respondidos. A melhora na quantidade de acertos somente não ocorreu nos itens 

representados pelas tabelas 5.16 e 5.17, pois os quantitativos se mantiveram iguais.  

 

Com base na análise acima pode-se concluir que o uso de ferramentas 

provenientes da Informática Educativa contribuiu sobremaneira para a melhoria na 

aprendizagem e no aumento da motivação dos alunos e professores. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Com base neste estudo, pode-se concluir que o uso de ferramentas 

provenientes da Informática Educativa como recurso pedagógico a ser utilizado no 

ensino de Física em geral, e mais especificamente em Eletricidade, pode colaborar 

de forma direta para a aprendizagem. Tais recursos tecnológicos são perfeitamente 

compatíveis com o que afirma Ausubel, onde ele defende a idéia que, para haver 

aprendizagem significativa, torna-se necessário que uma nova informação 

complemente e enriqueça as informações pré-existentes na mente do indivíduo à 

busca de conhecimento.  

 

Ficou constatado também que esses recursos tecnológicos influenciam de 

forma ativa também na motivação desses estudantes, pois ferramentas como, blog, 

objetos de aprendizagem e programas multimídias despertam o interesse dos 

alunos, principalmente daqueles estudantes acostumados com aulas tradicionais, 

onde os únicos recursos pedagógicos utilizados são o pincel e a lousa. 

 

Através dos dados da pesquisa ficou claro que houve um aumento 

significativo na assimilação dos conceitos básicos de Eletricidade, são eles: carga 

elétrica, corrente elétrica, processos de eletrização, circuitos e equipamentos 

elétricos etc. A melhoria dessa aprendizagem credita-se na estratégia adotada nas 

aulas com o auxílio de ferramentas provenientes da Informática Educativa. Pois as 

aulas foram planejadas obedecendo a estratégia ausubeliana, onde os estudantes 

têm autonomia para desenvolver seu próprio conhecimento e o professor funciona 

como um apoiador para que os objetivos sejam alcançados; no nosso caso, a 

captação de informações sobre Eletricidade. 

 

Ainda pelos dados da pesquisa realizada, ficou claro que os estudantes 

acharam importantes as ações desenvolvidas nas aulas. Assim, a título de sugestão, 

recomenda-se a utilização de recursos e técnicas provenientes da Informática 

Educativa. 
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Não se pode achar que somente o uso dessas tecnologias serão 

suficientes para resolver os problemas de aprendizagem dos assuntos de Física. 

Claro que a inserção destas, ajuda sobremaneira, porém torna-se necessário 

também que os profissionais estejam capacitados e, principalmente, motivados para 

planejar de forma efetiva e eficaz todas as fases que constituem o verdadeiro 

processo de ensino-aprendizagem. Também é necessário que os gestores invistam 

na melhoria da estrutura das escolas; tal investimento tem de acontecer de forma 

permanente. Enfim, investindo-se (de forma responsável) primeiramente em 

profissionais e em seguida em equipamentos, propostas pedagógicas baseadas na 

teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel poderão ser facilitadas pelo uso da 

Informática Educativa.   
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO 01 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA (ENCIMA) 
 
 

 
 
 
 

ANTONIO MOZANE TEIXEIRA DA SILVA 
 
 
 

A utilização de ferramentas da Informática Educativa como instrumento 
pedagógico no estudo da Eletricidade em uma perspectiva de Aprendizagem 

Significativa 
 

Nome do pesquisador:   ________________________________ 

Data da Pesquisa: _____ / ______ / ______     

 

QUESTIONÁRIO 

I) PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

1ª Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

2ª Idade 

 (   ) De 15 a 16 anos 

 (   ) De 17 a 18 anos 

 (   ) Acima de 18 anos 



67 

 

3ª Você repetiu o 3º ano do Ensino Médio Alguma vez? 

 (   ) Sim. Quantas vezes ? __________ 

 (   ) Não 

 

4ª Você cursou todas as séries do Ensino Médio em Escolas Públicas? 

 (   ) Sim. 

 (   ) Não 

5ª Se a resposta da questão anterior foi Não. Quantifique as séries cursadas em 

Escolas particulares. 

 (   ) Somente o 1ª ano do Ensino Médio. 

 (   ) Somente o 2º ano do Ensino Médio. 

 (   ) O 1º e 2º anos do Ensino Médio. 

 (  ) Como repeti o 3º ano do Ensino Médio, já havia feito essa série na escola 

particular. 

 

II) NÍVEL MOTIVACIONAL NO ESTUDO DA ELETRICIDADE 

 

6ª Você já tinha algum conhecimento sobre o assunto Eletricidade antes do 

estudo na escola? 

 (    ) Sim  

 (    ) Não 

 

7ª Se a resposta da questão anterior foi sim, onde adquiriste tal conhecimento? 

(    ) Em livros 

(    ) Em programas de televisão 

(    ) Na internet 

(    ) Outros. Quais ? ___________________________________ 

 

8ª Em sua opinião o estudo sobre eletricidade tem que nível de importância para 

o seu cotidiano? 

(   )  Muito importante e indispensável 

(   )  Importante, porém não é indispensável 

(   )  Não tem importância nenhuma 
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9ª Para você as aulas sobre eletricidade foram: 

 (    ) Péssimas 

 (    ) Regulares 

 (    ) Boas 

 (    ) Ótimas 

 

10ª Em sua opinião em que nível você se encontra, no que diz respeito ao seus 

conhecimentos sobre eletricidade. 

(   )  Péssimo   

(   )  Regular 

(   )  Bom 

(   )  Ótimo 

 

11ª Em sua opinião os recursos pedagógicos utilizados pelo professor de Física 

foram suficientes e apropriados para o ensino da eletricidade? 

(   )  Sim 

(   )  Não 

 

12ª Identifique com um X os recursos utilizados pelo seu professor para ensinar 

eletricidade: 

(   ) Lousa e pincel 

(   ) Laboratório de Física 

(   ) Experiências em sala de aula 

(   ) Vídeos 

(   ) Slides de computador 

(   ) Transparências 

(   ) Programas de computador 

(   ) Outros. Quais? _____________________________________________ 

 

III) CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE TÓPICOS DE ELETRICIDADE 

13ª Marque com um X a definição correta de carga elétrica. 

 (   )  é uma propriedade física existente nos prótons, elétrons e nêutrons. 

 (   )  é uma propriedade física exclusiva dos nêutrons 
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 (   ) é uma propriedade física que permite por exemplo explicar a força de 

atração existente entre um próton e um elétron. 

 (   ) não sei responder 

  

14ª Quais são os processos de eletrização de um corpo? 

 (   ) atrito e contato 

 (   ) atrito, contato e indução 

 (   ) indução, magnetização e imantação 

 (   ) não sei responder 

 

15ª Qual a grandeza Física que representa o movimento ordenado de cargas 

elétricas? 

 (   ) campo elétrico 

 (   ) corrente elétrica 

 (   ) potencial elétrico 

 (   ) não sei responder  

 

16ª O choque elétrico ocorre quando: 

 (   )  a alta tensão penetra nos corpos de organismos vivos, por exemplo, 

seres humanos; 

 (   )  o campo elétrico penetra nos corpos de organismos vivos, por exemplo, 

seres humanos; 

 (   )  a corrente elétrica penetra nos corpos de organismos vivos, por 

exemplo, seres humanos; 

 (   )  não sei responder; 

 

17ª Existem elementos de circuitos elétricos cuja função, entre outras, é a de 

transformar energia elétrica em energia térmica ou limitar a intensidade da 

corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Que elementos são esses? 

 (   )  resistores 

 (   ) capacitores 

 (   ) geradores 

 (   ) não sei responder 
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18ª Em uma associação de resistores em ___________ , a resistência do resistor 

equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados. Qual o 

item que completa a lacuna acima? 

 (   ) série 

 (   ) paralelo 

 (   ) mista 

 (   ) não sei responder 

 

19ª Em uma associação de resistores em ___________ , o inverso da resistência 

equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências 

associadas. Qual o item que completa a lacuna acima? 

 (   ) série 

 (   ) paralelo 

 (   ) mista 

 (   ) não sei responder 

 

20ª Quais são os dispositivos utilizados para proteger circuitos elétricos? 

 (   ) resistores e reostatos 

 (   ) fusíveis e disjuntores 

 (   ) amperímetros e voltímetros 

 (   ) não sei responder 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO 02 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA (ENCIMA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO MOZANE TEIXEIRA DA SILVA 
 
 
 
 

A utilização de ferramentas da Informática Educativa como instrumento 
pedagógico no estudo da Eletricidade em uma perspectiva de Aprendizagem 

Significativa 
 

Nome do pesquisador:   ________________________________ 

Data da Pesquisa: _____ / ______ / ______     

 

                                   QUESTIONÁRIO  

I) NÍVEL MOTIVACIONAL NO ESTUDO DA ELETRICIDADE DEPOIS DO USO 

DAS FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

1ª Você tem alguma conhecimento sobre Informática ? 
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(   )  Sim  (   ) Não 

2ª Se sim, qual seu nível de conhecimento? 

(   )  Péssimo 

(   )  Regular   

(   ) Bom   

(   ) Ótimo 

3ª Esse nível de conhecimento se deu principalmente: 

(   )  em cursos específicos de informática 

(   )  de forma autodidata 

(   )  Outros. Quais? _____________________________________________ 

 

4ª Você já havia estudado o assunto Eletricidade com o uso de ferramentas da 

Informática Educativa? 

 (    ) Sim  

 (    ) Não 

5ª Qual seu nível de motivação durante as aulas de Eletricidade utilizando as 

ferramentas da Informática? 

(   )  Péssimo 

(   )  Regular   

(   )  Bom   

(   ) Ótimo 

 

6ª Em sua opinião os recursos provenientes da Informática Educativa utilizados 

nas aulas de eletricidade tiveram que nível de importância para a sua motivação? 

(   )  Foram muito importantes e indispensáveis 

(   )  Foram importante, porém não é indispensável 

(   )  Não teve importância nenhuma 

 

7ª Você gostou das ferramentas utilizadas nas aulas de Eletricidade? Justifique 

sua resposta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



73 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II) CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE TÓPICOS DE ELETRICIDADE 

DEPOIS DE UTILIZADAS AS FERRAMENTAS PROVENIENTES DA 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

8ª Marque com um X a definição correta de carga elétrica. 

 (   )  é uma propriedade física existente nos prótons, elétrons e nêutrons. 

 (   )  é uma propriedade física exclusiva dos nêutrons 

 (   )  é uma propriedade física que permite por exemplo explicar a força de 

atração existente entre um próton e um elétron. 

 (   ) não sei responder 

  

9ª Quais são os processos de eletrização de um corpo? 

 (   )  atrito e contato 

 (   ) atrito, contato e indução 

 (   ) indução, magnetização e imantação 

 (   ) não sei responder 

10ª Qual a grandeza Física que representa o movimento ordenado de cargas 

elétricas? 

 (   )  campo elétrico 

 (   ) corrente elétrica 

 (   ) potencial elétrico 

 (   ) não sei responder  

 

11ª O choque elétrico ocorre quando: 

 (   )  a alta tensão penetra nos corpos de organismos vivos, por exemplo, 

seres humanos; 

 (   )  o campo elétrico penetra nos corpos de organismos vivos, por exemplo, 

seres humanos; 

 (   )  a corrente elétrica penetra nos corpos de organismos vivos, por 

exemplo, seres humanos; 

 (   )  não sei responder; 
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12ª Existem elementos de circuitos elétricos cuja função, entre outras, é a de 

transformar energia elétrica em energia térmica ou limitar a intensidade da 

corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Que elementos são esses? 

 (   )  resistores 

 (   ) capacitores 

 (   ) geradores 

 (   ) não sei responder 

 

13ª Em uma associação de resistores em ___________ , a resistência do resistor 

equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados. Qual o 

item que completa a lacuna acima? 

 (   ) série 

 (   ) paralelo 

 (   ) mista 

 (   ) não sei responder 

 

14ª Em uma associação de resistores em ___________ , o inverso da resistência 

equivalente da associação é igual à soma dos inversos das resistências 

associadas. Qual o item que completa a lacuna acima? 

 (   ) série 

 (   ) paralelo 

 (   ) mista 

 (   ) não sei responder 

 

15ª Quais são os dispositivos utilizados para proteger circuitos elétricos? 

 (   ) resistores e reostatos 

 (   ) fusíveis e disjuntores 

 (   ) amperímetros e voltímetros 

 (   ) não sei responder 
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ANEXO C: PLANO DE AULA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA (ENCIMA) 
 

 
 
 

ANTONIO MOZANE TEIXEIRA DA SILVA 
 
 
 

A utilização de ferramentas da Informática Educativa como instrumento 
pedagógico no estudo da Eletricidade em uma perspectiva de Aprendizagem 

Significativa 
 

PLANO DE AULA 

 

1. DADOS GERAIS 

 

ESCOLA ESCOLHIDA: E.E.F.M Prof. Plácido Aderaldo Castelo 

PROFESSOR: Antonio Mozane 

NÍVEL: Médio   SÉRIE: 3º ano    

TURNO: Noite  HORÁRIO DAS AULAS: 19:00 as 21:30 h  

 

TEMA GERADOR: Tópicos de Eletricidade 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: Os ramos da Física de uma forma geral são vistos pelos 

alunos e até por muitos professores como assuntos muito complexos, repletos 

de fórmulas e descontextualizados com o cotidiano. O assunto de Eletricidade é 

um excelente tema para se provar que a afirmação acima é falsa. 
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CONCEITOS RELEVANTES:  

• Carga elétrica 
• Corrente elétrica 
• Circuitos elétricos 
• Associação de resistores 

 

OBJETIVO GERAL: Fazer com que os alunos compreendam de forma 

significativa os principais conceitos e aplicações da Eletricidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Conceituar carga elétrica e corrente elétrica 
• Identificar e saber a utilidades dos dispositivos básicos dos circuitos 
elétricos 
• Mostrar aplicações práticas dos assuntos estudados 

 

CRONOGRAMA:  

 

2. PLANO DE ENSINO DA AULA 1: Introdução ao Estudo da Eletricidade 

DATA: 17.01.2012 

CARGA HORÁRIA: 3 h.a 

OBJETIVOS:  

• Conceituar carga e corrente elétrica 
• Equacionar quantidade de carga elétrica e corrente elétrica 
• Mostrar as aplicações práticas desses assuntos 

 
CONTEÚDOS: 

• Diferenciação entre Eletrostática, Eletrodinâmica e Eletromagnetismo 
• Definição de carga elétrica e corrente elétrica 
• Processos de eletrização 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Laboratório de Informática 
• Computadores 
• Fones de ouvido 
• Projetor de Slides 

DATA HORÁRIO AULA TEMA 

17.01.12 19:00 às 21:30 1 Introdução ao estudo da Eletricidade 

24.01.12 19:00 às 21:30 2 Circuitos elétricos 
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• Blog 
• Podcast 

 

METODOLOGIA:  

• Primeiramente será feita uma explanação oral sobre as ferramentas 
disponíveis no laboratório de Informática; 

• Em seguida os estudantes acessarão o blog informática educativa e o 
ensino de Física; 

• Já no blog terão acesso ao link contendo um podcast, nesta ferramenta 
poderão ouvir uma aula no formato mp3 contendo todos os assuntos. 

 

3. PLANO DE ENSINO DA AULA 2: Circuitos elétricos 

CARGA HORÁRIA: 3 h.a 

OBJETIVOS:  

• Caracterizar e conceituar circuitos elétricos 
• Mostrar os dispositivos básicos de um circuito elétrico 
• Mostrar as aplicações práticas desses assuntos 

 

CONTEÚDOS: 

• Circuitos simples e complexos 
• Dispositivos de controle, de manobra e de segurança 
• Definição de resistores elétricos 
• Associação de resistores 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

• Laboratório de Informática 
• Computadores 
• Fones de ouvido 
• Projetor de Slides 
• Blog 
• Podcast 
• Objeto de aprendizagem 
• Jogo multimídia 

 

METODOLOGIA:  

• Primeiramente será feita uma explanação oral sobre as ferramentas 
disponíveis no laboratório de Informática; 

• Em seguida os estudantes acessarão o blog informática educativa e o 
ensino de Física; 

• Já no blog terão acesso ao link contendo um podcast, nesta ferramenta 
poderão ouvir uma aula no formato mp3 contendo todos os assuntos. 

• Também no blog terá um outro link que direcionará os alunos ao objeto 
de aprendizagem (OA) intitulado desafio eletrizante, que é uma 
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ferramenta que simula instalações elétricas numa residência. Este OA 
foi desenvolvido pelo grupo proativa da Universidade Federal do Ceará 
– UFC; 

• Os alunos terão acesso também a um jogo multimídia intitulado de “A 
vingança do professor”, tal ferramenta é constituída de diversos 
ambientes virtuais, onde os alunos podem obter várias informações 
sobre conteúdos provenientes da Eletricidade.  

 

AVALIAÇÃO: Aplicação de um questionário 

 

BIBLIOGRAFIA:  

BÔAS, N. V.; DOCA, R. H.; BISCUOLA, G. J. Tópicos de Física 3. 16ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001. 
BONJORNO, R. A. et al. Física completa. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2001.  
SOARES, P. A. T. et al. Os fundamentos da Física. 8ª ed. São Paulo: Moderna, 
2003. Vol. 03 
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ANEXO D: PRODUTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA (ENCIMA) 
 

 
 
 
 
 

PRODUTO: BLOG DE INFORMÁTICA EDUCATIVA E O ENSINO DE FÍSICA 

Antonio Mozane Teixeira da Silva 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente sabemos que é inquestionável o fato de que a internet é um 

ambiente propício para obtenção e trocas de informações, é sabido também, que 

sua utilização permite acesso a diversas ferramentas que podem ajudar 

eficientemente na obtenção e divulgação de informações. 

 

Uma destas ferramentas é o blog. Trata-se de um meio digital localizado 

numa página da internet, onde se pode postar diversas informações e também 

inserir links que te direcionam para acessar diversos tipos de mídias com assuntos 

específicos. Com base nisso surgiu a ideia de criar um blog sobre o ensino de Física 

e a utilização de ferramentas provenientes da Informática Educativa.  

 

Este blog se constitui no produto final da dissertação de mestrado 

intitulada de “A utilização de ferramentas da Informática Educativa como Instrumento 
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Pedagógico no Estudo da Eletricidade em uma perspectiva de Aprendizagem 

Significativa”. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

 

Promover o acesso a informações sobre assuntos ligados a Física através 

de ferramentas provenientes da Informática Educativa 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

• Postar informações através de artigos ou links sobre assuntos de 

Física; 

• Postar links de objetos de aprendizagem que abordam assuntos sobre 

Física; 

• Permitir acesso a podcast’s que abordem assuntos de Física; 

• Promover discussões sobre temas de Física; 

• Promover uma interação entre alunos, professores e quaisquer 

pessoas interessadas nos assuntos abordados; 

 

 

3.  JUSTIFICATIVA 

 

A necessidade de criar um blog sobre a utilização de recursos 

provenientes da Informática Educativa para o ensino de Física surgiu da experiência 

do autor desse blog em ensinar a disciplina de Física no Ensino Médio e no Ensino 

Superior através de cursos a distância. Pois não é difícil constatar a desmotivação e 

falta de interesse de boa parte dos alunos em apreender o conteúdo curricular 

básico da disciplina de Física. Tal desinteresse se dar muitas vezes por conta de 

aulas pobres em recursos didáticos, onde os professores somente utilizam 

explanação oral, lousa e giz. 
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Esse contexto despertou a busca de soluções para a motivação e a 

facilitação do ensino-aprendizagem de Física, para isso a ideia é transformar 

ferramentas da informática em recursos didáticos que auxiliarão professores de 

Física a promover uma aula mais agradável e eficiente.  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a criação do blog sobre Informática Educativa e o Ensino de Física 

cujo endereço é “informáticaeducativaeoensinodefisica.blogspot.com.br”, foi feita 

inicialmente uma pesquisa sobre diversas ferramentas provenientes da Informática 

Educativa que poderiam ser utilizadas.  

 

É importante ressaltar que depois de criado, esse blog foi testado através 

de 02 (duas) aulas com 20 (vinte) alunos do 3º ano noturno da EEFM Prof. Plácido 

Aderaldo Castelo, trata-se de uma escola pública situada na periferia de Fortaleza, 

no bairro Conjunto Ceará.  

 

Para as aulas foram postados no blog dois links que direcionavam os 

alunos para as seguintes ferramentas: 

 

• Podcast:  

 

Trata-se de uma palavra que vem da junção entre Ipod (aparelho 

produzido pela Apple que reproduz mp3) e Broadcast (transmissão), podendo ser 

definido como uma espécie de programa de rádio gravado em formato digital, 

normalmente em mp3, pois ocupa um espaço pequeno. Para o blog foi elaborado 

um podcast sobre Eletricidade, que abordava diversos tópicos, tais como: carga 

elétrica, corrente elétrica, processos de eletrização, circuitos elétricos, associação de 

resistores etc. O link para tal ferramenta é o seguinte: 

 

http://www.4shared.com/mp3/zAnQsgXt/ARQUIVO_COMPLETO.html 
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Imagem do blog: Informática Educativa e o Ensino de Física 

 

 

• Objetos de aprendizagem:  

 

São ferramentas que utilizam diversas mídias do tipo interativas, de 

animação e de simulação. Neste blog os alunos ao acessarem o link: 

http://www.proativa.vdl.ufc.br/oa/eletrizante/ eram direcionados para um objeto de 

aprendizagem intitulado desafio eletrizante, trata-se de uma espécie de simulador, 

que representa virtualmente uma residência, cujo objetivo é instalar corretamente 

diversos equipamentos nos vários cômodos que constituem essa casa. Para que os 

alunos consigam alcançar este objetivo, torna-se necessário um conhecimento 

prévio de alguns tópicos de Eletricidade, tais como: 

 

• tensão elétrica; 

• corrente elétrica; 

• associação de resistores; 

• circuitos elétricos; 
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Esse objeto de aprendizagem foi desenvolvido pelo grupo Proativa da 

UFC Virtual, da Universidade Federal do Ceará - UFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem do objeto de aprendizagem: desafio eletrizante 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Através deste blog tem-se a expectativa de que tal ferramenta se torne 

um meio de auxiliar os professores de Física na elaboração e execução de suas 

aulas e também de contribuir junto aos alunos ou quaisquer outras pessoas 

interessadas em adquirir conhecimentos específicos de Física através de recursos 

provenientes da Informática Educativa. 

 

Para isso pretende-se divulgar este blog de diversas formas, tais como: 

Facebook, Orkut, Twitter. A intenção é de que futuramente o blog disponha de um 

bom número de participantes. 
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