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O ensino de f́ısica no atual contexto, apresenta-se nitidamente incapaz de sensibilizar o alunado. A proposta pedagógica
vigente é simplificadora, pois na sala de aula, apresenta-se apenas resumos com fórmulas como meio de fugir das
dificuldades de comunicação que impedem o real aprendizado; discriminatória, porque os professores não valorizam a
individualidade e a realidade de cada aluno; ineficaz, por não desenvolver um senso cŕıtico e abstrato, capaz de atuar
como diferencial significativo para um verdadeiro aprendizado de f́ısica. No intuito de mudar este quadro limitado e
ultrapassado, o Projeto Educação Mediada por Computador Modelagem de um Curso de F́ısica desenvolve aparatos
pedagógicos criteriosos, oriundos da junção da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), através do emprego de
Applets de Java e com as idéias pedagógicas construtivistas. As Animações Interativas (AI) por seu caráter dinâmico e
amplo, concentra em um mini-aplicativo JAVA, todos os aspectos referentes a um fenômeno f́ısico, quais sejam: evolução
temporal, gráficos, grandezas vetoriais e escalares, dados finais e instantâneos, referências e sinais, dependência funcional,
resolução de exerćıcios e ajuste experimental de modelos, sob o controle do usuário, de acordo com sua metodologia ou
critério individual mais apropriado identificado por um orientador. Este recurso pedagógico está sendo empregado por
alunos do supletivo (primeiro ano do ensino médio), sabidamente, são alunos com grandes limitações de aprendizado,
estando acima da idade escolar regular, trabalham em tempo integral, têm deficiência em matemática ensinada no ensino
fundamental, são altamente desestimulados, pouco acesso a bons livros didáticos, baixo ńıvel de abstração e tempo
reduzido para estudos. Este trabalho, portanto, apresenta a reação comportamental desses alunos e a evolução no ńıvel
de aprendizado conseguido pelo contato com o potencial interativo das animações, avaliando na realidade o grau de
eficiência dessa ferramenta e suas implicações na Área de Curŕıculo.


