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Neste trabalho usamos as animações interativas como ferramentas cognitivas para aperfeiçoar o processo de
ensino-aprendizagem da Mecânica Newtoniana, assunto do primeiro curso de F́ısica Geral frequentado pelos
alunos que ingressam no ensino superior. Para esta finalidade, baseando-nos em fundamentos da filosofia
construtivista seguimos uma orientação metodológica empregando uma tabela de conteúdos diferente daquela
usualmente apresentada em livros-texto. A tradicional abordagem (reducionista) que se inicia com a Cinemática
e na seqüência são abordados os assuntos Leis de Newton, Energia e Momento como partes dissociadas, foi subs-
titúıda por uma seqüência logicamente significativa que enfatiza a hierarquia conceitual proposta por Ausubel
em sua Teoria da Aprendizagem Significativa. Os temas mais inclusivos como: conservação, momento, energia
e força relativ́ısticos são discutidos a prinćıpio e gradativamente diferenciados até o ńıvel mais elementar,
notadamente a Cinemática. Para aprimorarmos os conceitos subsunçores ou as idéias-âncoras existentes na
estrutura cognitiva do aprendiz ou desenvolvê-los, empregamos exemplos com o suporte da animação interativa,
retornando ao topo da hierarquia conceitual, sempre destacando as relacões entre conceitos e proposições. Os
softwares de modelagem Modellus e Java foram usados para enfatizar a criação e a exploração de representações
múltiplas de fenômenos f́ısicos durante o processo de ensino-aprendizagem. O objetivo deste trabalho é duplo: (i)
mostrar como a animação interativa pode realmente aprimorar o entendimento dos fundamentos da Mecânica
Newtoniana e (ii) esboçar os primeiros passos ao longo do caminho para desenvolver um curso de ensino à
distância focalizado no uso da web para distribuição do curso e suporte dos estudantes. Durante este trabalho
produzimos juntos com os estudantes da disciplina F́ısica Geral I do curso de Matemática (noturno) da UFC,
centenas de animações interativas. O processo de produção de um livro didático que emprega a diferenciação
progressiva e a reconciliação integrativa, bem como o resultado relacionado ao aumento da nota média dos
estudantes submetidos a esta nova metodologia são apresentados.


