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Resumo

O uso de ferramentas computacionais  pode ser considerado uma alternativa para a 

prática pedagógica, pois além de disponibilizar recursos educativos a discentes e docentes tem 

por finalidade facilitar a compreensão dos conteúdos na formação acadêmica do graduando. 

Objetivando aproveitar  tais  ferramentas,  este trabalho tem por finalidade,  a partir  de uma 

identificação  das  dificuldades  dos  alunos  do  curso  de  graduação  de  Física  da  PUCRS, 

desenvolver  um conjunto  de  objetos  virtuais  de  aprendizagem  que  auxiliem  os  alunos  a 

repensarem seus  conceitos  físicos  e  os  ajude  na  construção  de  conceitos  cientificamente 

corretos. Este conjunto será disponibilizado, inicialmente, aos alunos do curso de graduação 

em  Física  da  PUCRS  através  da  plataforma  Moodle,  sendo  realizada  uma  análise  das 

potencialidades  e  dificuldades  destas  atividades.  No  término  do  projeto  almeja-se 

disponibilizar tal conjunto de atividades, desenvolvido e avaliado, à comunidade acadêmica 

em geral.

Introdução

A  tecnologia  atualmente  tem  evoluído  impressionantemente,  portanto  o  uso  de 

ferramentas computacionais é considerado como uma alternativa para a prática pedagógica. 

Neste sentido, a PUCRS disponibiliza aos alunos e professores a plataforma Moodle como um 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem e cursos de capacitação para o uso desta plataforma 

e de programas e softwares educativos. Aproveitando tais recursos, foi criado um ambiente 

virtual  na  plataforma  Moodle chamado  de  “Laboratório  Virtual  de  Física”  para  o 

desenvolvimento  do  projeto  de  pesquisa  “Desenvolvimento  de  Objetos  Virtuais  de 
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Aprendizagem como Facilitadores  no Processo Ensino-Aprendizagem em Física”,  do qual 

este trabalho faz parte.

Este  trabalho  está  centrado  no fato  da  importância  de facilitar  o  processo  ensino-

aprendizagem  de  Física,  promovendo  o  desenvolvimento  de  competências  básicas  para 

qualificar  alunos  ingressantes  do  curso  de  Física  e  apoio  para  resolver  suas  dificuldades 

conceituais. 

Pretende-se,  até  o  fim  do  projeto,  gerar  um  conjunto  de  objetos  virtuais  de 

aprendizagem que  auxiliem os  alunos  a  repensarem seus  conceitos  físicos  e  os  ajude  na 

construção de conceitos cientificamente corretos. Estes objetos virtuais de aprendizagens após 

serem avaliados  pelos  alunos de Física,  através  do “Laboratório  Virtual  de Física”,  serão 

disponibilizados para a comunidade acadêmica. 

Metodologia

Baseados nos dados levantados do primeiro ano da pesquisa a cerca de conhecimento 

prévio dos alunos na área de Mecânica, analisando as dificuldades que mais se destacaram, 

neste segundo ano do Projeto revisitamos o primeiro objeto virtual de aprendizagem, levando 

em consideração  a  avaliação  e  sugestões  dos  alunos  e  também,  estamos  construindo  um 

segundo objeto virtual de aprendizagem que tem por objetivo a análise das forças envolvidas 

no movimento de um objeto no plano inclinado. 

Salientamos que o foco dos objetos virtuais de aprendizagem construídos é a parte 

conceitual. Para construir o segundo objeto virtual de aprendizagem elaboramos filmagens, 

produzimos textos, buscamos na rede objetos virtuais de aprendizagem já existentes sobre o 

tema  e  elaboramos  questões  investigativas  no  sentido  de  tornarmos  o  objeto  virtual  de 

aprendizagem um objeto de reflexão sobre o tema abordado. Após, deu-se início à construção 

de problemas que permitam os alunos refletirem sobre os seus conceitos, confrontando seus 

conhecimentos  prévios  com o  cientificamente  aceito.  Desenvolvemos  o  objeto  virtual  de 

aprendizagem sobre  plano  inclinado  apoiados  em atividades  multimídias,  onde  os  alunos 

possam  verificar  a  sua  compreensão  dos  conceitos,  recebendo  desafios,  situações  e/ou 

questões que os levem a perceber onde está seu equivoco conceitual. 

Além disso, o primeiro objeto virtual de aprendizagem foi repensado e passou a ser 

focado na parte conceitual, uma vez que os alunos que o avaliaram identificaram que questões 

numéricas não condiziam com o objetivo do objeto virtual de aprendizagem. Tal abordagem 
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leva tempo para ser construída, pois temos de pensar no significado das questões, de modo a 

proporcionar o encadeamento das idéias dos alunos.   

Para que os  alunos  possam acessar e  avaliar  tais  objetos foi  criado,  em 2010, um 

espaço  no  ambiente  virtual  da  plataforma  Moodle,  denominado  “Laboratório  Virtual  de 

Física”,  onde  estão  inscritos  o  docente  responsável  pelo  projeto,  o  bolsista  de  Iniciação 

Científica e os alunos voluntários do Curso de Física. Neste ambiente virtual que estes dois 

objetos serão avaliados novamente pelos alunos.

Resultados 

Até agora,  temos o desenvolvimento de dois objetos virtuais  de aprendizagem, um 

sobre  lançamento  vertical  e  outro  sobre plano  inclinado.  Estes  objetos  ainda  estão  sendo 

avaliados pelos alunos, não caracterizando a versão final. 

Conclusão

No término do projeto pretendemos disponibilizar para a comunidade acadêmica um 

conjunto de atividades  virtuais  que foi  desenvolvido e  avaliado.  Além disso,  baseados na 

teoria dos modelos mentais de Johnson-Lair, na teoria dos campos conceituais de Vergnaud e 

na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel pretende-se interpretar  os resultados e 

gerar  um  artigo  documentando  o  processo  e  suas  conclusões  no  intuito  de  ajudar  aos 

professores  na tarefa  de auxiliar  os  alunos  a  desenvolver  competências  básicas  durante  o 

processo de ensino-aprendizagem em Física.
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