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Este trabalho consiste no levantamento te�orico de situa�c~oes problem�aticas vividas pelos alunos de
2o grau e universit�ario que iniciam seus estudos de F��sica. A partir da��, investiga-se o por quê dessas
situa�c~oes e prop~oe-se os objetivos para o desenvolvimento de uma ferramenta de ensino, neste caso
um Tutorial de Cinem�atica.

This present work is a theoretical survey about the di�culties faced by high school students
begining to learn the concepts of Physics. Henceforth it was the reasons why such difculties
arise and from this point it is presented the fundaments to develop a learning tool, in on
case a software Tutorial of Kinematics.

I Introdu�c~ao:

O aperfei�coamento do ensino �e um processo cont��nuo

que se desenvolve de gera�c~ao em gera�c~ao. Este processo

se caracteriza, entre outras coisas, na incorpora�c~ao de

novos descobrimento cient���cos que o homem vai in-

troduzindo na vida quotidiana. Por este motivo, este

trabalho aparece, com o eixo centrado na inform�atica,

uma das mais novas ciências da humanidade e uma

das �ultimas que vem incorporando o processo de en-

sino aprendizagem.

Este trabalho foi motivado a partir preocupa�c~ao do

Departamento de Ciências Exatas - Centro de Ciências

Exatas e Tecnol�ogicas - da Universidade Cidade de S~ao

Paulo em melhorar o aproveitamento dos alunos na dis-

ciplina de F��sica dentro do seu curriculum bem como

uma alternativa para facilitar a aquisi�c~ao de conceitos

b�asicos de F��sica para os alunos de n��vel m�edio brasi-

leiros.

O objetivo deste trabalho �e expor a estrutura de

pesquisa te�orica inicial e os passos que levaram aos re-

sultados te�oricos obtidos, que permitir~ao a conclus~ao do

trabalho de investiga�c~ao, desenvolvendo um software de

Cinem�atica.

Os aspectos relacionados com oModelo Inform�atico-

Pedag�ogico utilizado, o Modelo do aluno implementado

e as caracter��sticas t�ecnicas do software desenvolvido,

ser~ao apresentados em outros trabalhos similares a este.

II O quê acontecia?

Depois de trabalhar em v�arios cursos, os professores e a

Che�a do Departamento de Ciências Exatas, do Centro

de Ciências Exatas e Tecnol�ogicas da UNICID, estavam

preocupados que os alunos que precisavam cursar as dis-

ciplinas F��sica, apresentavam uma s�erie de de�ciências

de forma�c~ao b�asicas, havendo necessidade de elaborar

uma ferramenta pedag�ogica que permitisse, sem o aban-

dono da disciplina, corrigir estas insu�ciências segundo

sua capacidade individual.

Para detectar os problemas que afetavam os estu-

dantes, foram feitas investiga�c~oes atrav�es de: entrevis-
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tas feitas a professores e alunos conferências de grupos

docentes avalia�c~oes estat��sticas efetuadas em provas re-

alizadas pelos alunos durante o curso acadêmico.

Estes trabalhos foram realizados na pr�opria UNI-

CID e em outros centros de ensino do Mercosul e Cuba,

um dos quais os professores deste departamento tive-

ram acesso. Foram detectadas v�arias \Situa�c~oes Pro-

blem�aticas".

III O que surgiu da investi-

ga�c~ao?

1. Que os alunos, ( tanto os universit�arios como os de

2o grau), possuem de�ciências quando s~ao abor-

dados novos conceitos f��sicos relacionados com a

Cinem�atica ou quando devem dominar conceitos

mais profundos.

2. Que quando os alunos, (tanto os universit�arios

com os de 2o grau), necessitam fazer uma consulta

para esclarecer duvidas que apresentam os concei-

tos fundamentais de Cinem�atica, n~ao sabem a que

texto dirigir- se.

3. Que os alunos do 2o grau que iniciam o estudo

de F��sica, n~ao se sentem motivados em estudar a

nova disciplina.

4. Que os alunos de pa��ses cujo o idioma �e caste-

lhano, apresentam problemas similares aos men-

cionados nos três itens anteriores.

5. Que o mundo da inform�atica n~ao se sensibili-

zou profundamente com os problemas acimamen-

cionados e portanto, quase n~ao existem software

abordando este tema.

6. Que os softwares conhecidos pelos investigadores

e que abordam esta problem�atica, n~ao satisfazem

as expectativas pedag�ogicas nem dos alunos, nem

dos professores.

7. Que os alunos est~ao muito motivados no uso do

computador no que se refere a entretenimentos,

simuladores, etc.; mas pouco motivados no seu

uso deste como meio de ensino.

Este conjunto de situa�c~oes detectadas, motivou a

Dire�c~ao na UNICID, atrav�es do Centro de Ciências

Exatas e Tecnol�ogicas, a abordar esta problem�atica,

para auxiliar a solu�c~ao deste problema em âmbito na-

cional e estrangeiro, estimular atrav�es da divulga�c~ao

do trabalho de outros centros universit�arios com

possibilidades de realizar trabalhos semelhantes, que

enfrentem as situa�c~oes acima mencionadas.

IV Por quê?

As investiga�c~oes que se caracterizam em detectar Si-

tua�c~oes Problem�aticas, est~ao classi�cadas no grupo cor-

respondente ao par�agrafo anterior.

Outras se caracterizam por precisar O Problema

Cient���co, ou seja, por esclarecer as causas ou algumas

das causas que provocam as situa�c~oes problem�aticas,

respondendo a pergunta: Por quê se apresenta esta si-

tua�c~ao? Esta tamb�em classi�ca neste grupo, e a conti-

nua�c~ao, d�a a resposta obtida durante o trabalho.

1. Os alunos que possuem de�ciências, tanto os uni-

versit�arios como os de 2o grau, quando abordam

os novos conceitos f��sicos relacionados com a Ci-

nem�atica ou quando se aprofundam nestes concei-

tos que j�a deveriam dominar, devido a m�ultiplas

causas. As que interessam mencionar neste tra-

balho s~ao:

(a) que n~ao possuem de forma clara os concei-

tos fundamentais de matem�atica e f��sica que

precisam.

(b) que n~ao possuem ferramenta de a-

prendizagem (texto, documento eletrônico,

cat�alogo, software) que os orientem de forma

r�apida, sens��vel e amena, para esclarecer as

d�uvidas que possuem.

2. Os alunos que necessitam fazer uma consulta para

esclarecer duvidas do conceitos fundamentais de

Cinem�atica, tanto os universit�arios como os de 2o

grau, n~ao sabem onde dirigir-se porque as ferra-

menta de consulta que existem (texto, documen-

to eletrônico, cat�alogo, software) tanto no merca-

do como nas bibliotecas, possuem toda a mat�eria

misturada com abundante vocabul�ario (necess�a-

rios a estes tipos de documentos) que n~ao facili-

tam uma consulta r�apida e precisa.

3. Os alunos de 2o grau que iniciam o estudo de

F��sica n~ao se sentem motivados em estudar a

nova disciplina porque desconhecem os aspectos

cient���cos e t�ecnicos relacionados com a vida quo-

tidiana devido a presen�ca escassa e pouco amena
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em que estes se mostram nas ferramentas de con-

sulta que existem (texto, documento eletrônico,

cat�alogo, software, etc,) tanto no mercado como

nas bibliotecas.

4. Os alunos de pa��ses cujo idioma o�cial �e o caste-

lhano, apresentam problemas similares aos men-

cionados anteriormente pelas mesmas causas ex-

postas nos itens anteriores.

5. H�a muito poucos software abordando esta

tem�atica porque:

(a) S~ao necess�arias equipes pro�ssionais (en-

tre outros podemos mencionar alguns co-

mo: matem�aticos, f��sicos, infogr�a�cos, pe-

dagogos, inform�aticos), com conhecimentos

e experiência su�cientes para abordar este

trabalho, que �e muito dif��cil aglutinar e cus-

toso para se manter.

(b) Para as grandes empresas de inform�atica

�e mais rent�avel produzir jogos eletrônicos,

software de aplica�c~oes �nanceira, mercantil,

etc., do que educacionais.

6. Os softwares conhecidos n~ao satisfazem as expec-

tativas de professores e alunos devido a:

(a) a pouca interatividade que estes apresentam

entre estudante e m�aquina.

(b) Os diferentes \Modelos do Aluno" utiliza-

dos para projetar os sistemas s~ao de�cien-

tes, pois n~ao levam em conta, entre outros

problemas, o cumprimento parcial dos obje-

tivos que necessitam os estudantes, nem as

caracter��sticas individuais e ritmo de apren-

dizagem de cada aluno.

7. Os alunos est~ao muito motivados no uso do com-

putador quanto a entretenimentos, simuladores,

etc.; e pouco motivados no seu uso como meio de

ensino porque:

(a) a propor�c~ao de software educacionais com re-

la�c~ao aos de entretenimento, �e muito peque-

na.

(b) a promo�c~ao nos meios comunica�c~ao de massa

e o uso nas escolas de software educativos, �e

muito escassa.

(c) os professores n~ao orientam os alunos no u-

so destes software, porque n~ao conhecem ou

porque os conhecem mas n~ao utilizam.

Como se pode comprovar a partir da an�alise dos as-

pectos acima mencionados, pode-se obter valiosas res-

postas. O grupo de pesquisadores est�a certo que n~ao s~ao

exaustivas, de que um trabalho sempre pode melhorar

e de que outros professores que continuem trabalhando

nesta linha possam observar mais "Situa�c~oes Problem�a-

ticas" e mais e melhores causa que as originam, por�em

as apresentadas aqui servir~ao de base para propor os

seguintes objetivos de trabalho.

V O que se decidiu fazer?

Segundo a \Metodologia de Investiga�c~ao" realizada,

uma vez detectadas as Situa�c~oes Problem�aticas e pre-

cisados os Problemas; o passo seguinte consiste em es-

tabelecer os Objetivos do Trabalho, ou seja, propor um

conjunto de medidas que determinadas corretamente,

devem resolver, ou pelo menos melhorar, as Situa�c~oes

Problem�aticas detectadas.

Este conjunto de medidas est~ao descritas e comen-

tadas abaixo:

1. Desenvolver um software que contenha os concei-

tos b�asicos de Matem�atica e F��sica e os conceitos

fundamentais de Cinem�atica, que permitam ao

aluno compreende-lo, de forma r�apida, sens��vel e

amena.

2. Que o software desenvolvido sirva tanto para a-

quisi�c~ao de um novo conhecimento, como para re-

vis~ao de um conceito j�a estudado, possuindo qua-

lidade, que motive o estudo da F��sica pelos alunos

que enfrentam pela primeira vez a disciplina me-

diante a apresenta�c~ao amena de aplica�c~oes f��sicas

da ciência e a t�ecnicas relacionadas com a vida

quotidiana.

3. Que o software possa ser utilizado por alunos que

falem português e/ou castelhano.

4. Que o sistema desenvolvido ajude a diminuir a es-

cassez de sistemas deste tipo que existem no mer-

cado e bibliotecas, n~ao s�o pela simples existência,

mas sim que estimule a outras universidades a

abordarem tarefas similares.

5. Que o produto inform�atico a ser obtido, possibi-

lite aos alunos uma grande interatividade com o
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computador e o Modelo do Aluno aplicado consi-

dere:

(a) o cumprimento parcial dos objetivos adqui-

ridos pelo estudante que o utilize.

(b) o ritmo de aprendizagem individual do aluno

que est�a estudando mediante os resultados

de uma retroalimenta�c~ao imediata do conhe-

cimento.

6. Que o software desenvolvido sirva para motivar

os alunos no uso da inform�atica e do computa-

dor como meio de ensino, e n~ao s�o como meio de

entretenimento.

�E importante esclarecer, que nunca houve disc�ordia

entre os objetivos propostos pelo grupo de pesquisado-

res, e que o sistema proposto serve para que os alunos

adquiram habilidades e destreza na aplica�c~ao dos co-

nhecimentos. Este objetivo ser�a alcan�cado com o sis-

tema que est�a em etapa de desenvolvimento.

VI Id�eia a defender.

Ap�os analisar as Situa�c~oes Problem�aticas detectadas, os

Problemas Cient���cos estabelecidos, os Objetivos pro-

postos e os recursos materiais que possu��mos; os pesqui-

sadores cient���cos-pedag�ogicos se aventuraram em esta-

belecer as seguintes Hip�oteses de Trabalho: �E poss��vel

projetar, programar e desenvolver um software na es-

fera educacional que permita; no campo da Cinem�atica;

estimular o estudo da mesma, esclarecer os conceitos

fundamentais, possibilitar uma busca r�apida e efetiva

dos conceitos que o aluno necessita esclarecer e que sa-

tisfa�ca as expectativas pedag�ogicas dos alunos e pro-

fessores dentro de uma �area cient���ca adequada. Utili-

zando para isto, os recursos inform�aticos e de multim��-

dia que possuem".

Como conseq�uência das an�alises te�oricas realizadas,

desenvolveu-se o trabalho, e espera-se apresentar os re-

sultados em pr�oximos trabalhos.

VII Conclus~oes.

De acordo com a introdu�c~ao, foi poss��vel apresentar

uma estrutura te�orica que deve ser seguida para levar a

cabo a investiga�c~ao, sendo expostos os resultados obti-

dos, ou seja, as situa�c~oes problem�aticas detectadas, os

problemas cient���cos estabelecidos e os objetivos e as

hip�oteses do trabalho h�a demonstrar.

Os autores esperam que as id�eias expostas sejam de

utilidade para outros pesquisadores, tanto da �area de

inform�atica como da �area de pedagogia, incluindo-se

�areas a�ns. Por este motivo decidimos por um estilo

did�atico de reda�c~ao.


