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Conceitos da F́ısica: construindo significados através do uso de objetos de aprendizagem
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Departamento de F́ısica - Universidade Federal da Paráıba

Trabalhos recentes com diversas orientações e suportes teóricos, tais como: Teorias de Aprendizagem, Psicologia
Cognitiva Construtivista e Processos de Construção dos Conceitos Cient́ıficos têm gerado novas possibilidades
para o desenvolvimento de metodologias, que propiciem melhorias ponderáveis no processo ensino-aprendizagem
de F́ısica. Considerando os enfoques teóricos mencionados, consideramos o desenvolvimento de uma ferra-menta
instrucional chamada Objeto de Aprendizagem (OA) para facilitar a aprendizagem significativa dos conceitos
da F́ısica. Sua elaboração consiste em usar a modelagem computacional para a apresentação de determinado
tema da F́ısica de forma estruturada, através das diversos cenários que integram o OA (Guia do Professor,
Saiba Mais, Mapa Conceitual, Animação Interativa, Processo Avaliativo, Contexto Histórico). De forma a se
configurar como um andaime cognitivo entre a reprodução virtual de um fenômeno f́ısico cotidiano (neste estudo
sobre colisão bidimensional com parâmetro de impacto, ilustrado em um exemplo concreto do Jogo de bilhar)
trabalhando onceitos e proposições aceitas cientifica-mente e a construção dos conceitos da F́ısica presentes no
modelo. Inicialmente constrúımos um tratamento algébrico do fenômeno, uma vez que a maioria dos livros
didáticos contempla apenas as colisões bidimensionais com parâmetro de impacto nulo. Outro aspecto essencial
do OA se refere à necessidade de representações precisas, consistentes e comple-tas de sistemas f́ısicos; que
levem o aprendiz não apenas a construir uma idéia, mas sim, que forneça uma base estrutural para a construção
de novos significados que irão compor um modelo mental (na estrutura cognitiva do aprendiz) facilitador da
compreensão do fenômeno f́ısico estudado. Os resultados emṕıricos de um trabalho correlato a esse já foram
apresentados por nosso grupo, e esperamos que no presente trabalho aconteça novamente uma facilitação da
aprendizagem de significados.


