
EDUCAÇÃO MEDIADA POR COMPUTADOR Cursos de F́ısica
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A finalidade deste trabalho é produzir aparatos pedagógicos fundamentados em paradigmas educacionais oriundos de
novas tecnologias, baseados tanto no uso do computador em sala de aula quanto na posśıvel disseminação do processo
ensino/aprendizagem através da Internet. Nos utilizamos dos processos que envolvam funções que variem de forma
expĺıcita com o tempo, e assim pasśıveis de serem representadas em animações. Empregamos a Tecnologia da Informação
(TI) representada por uma poderosa ferramenta de desenvolvimento, a linguagem de programação Java, por permitir a
criação de mini-aplicativos (applets de Java) que rodam em qualquer plataforma, independem do sistema operacional
e apresentam recursos de alto ńıvel para interatividade via internet. Em conjunto com a TI, o projeto emprega uma
abordagem construtivista, onde as animações interativas (applets de Java) permitem a ação do usuário sobre o applet,
modificando-as em tempo real de acordo com as suas necessidades e caracteŕısticas de aprendizado, criando uma sequência
própria, que facilita o entendimento do fenômeno f́ısico, desenvolve a sua capacidade lógica, pela ampliação dos aspectos
cognitivos de alunos e professores, auxiliando na solução numérica do problema proposto. Em conjunto com a criação
das animações interativas, está sendo produzido um curso de f́ısica para o ensino médio, que atenderá aos alunos da rede
pública de ensino e o Laboratório Virtual de F́ısica da UFPB, cujo endereço é http://www.fisica.ufpb.br/prolicen/, como
ambiente para apresentação das novas tecnologias educacionais aos professores e reciclagem profissional. Este projeto é
base para o desenvolvimento de um ambiente altamente interativo, parte integrante da produção de cursos de f́ısica à
distância para atender a demanda futura, tanto pela proliferação de computadores nas escolas, quanto pela necessidade
de adequação do ensino superior às novas determinações coerentes com a educação à distância.
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