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RESUMO

As novas tecnologias digitais têm proporcionado nos últimos anos, mudanças comportamentais em todos os seguimentos da sociedade. Dentre 
os vários campos do conhecimento, mudanças consideráveis têm sido observadas na educação, a forma de ensinar e de aprender passaram a 
exigir novas habilidades e um ritmo acelerado com relação às informações Nas diversas áreas do conhecimento, as novas  tecnologias da 
informação e comunicação (TIC´s) têm sido tem sido muito empregadas, com os mais diferentes significados e sentidos. Um dos grandes desafios, 
é a utilização das tecnologias de forma eficiente, a fim de cumprir o objetivo da aprendizagem, sendo o papel do professor essencial para guiar, 
conduzir e instigar a busca de informações. Para o aprimoramento do ensino da física teórica e experimental, a utilização de histórias em 
quadrinhos, cenas de cinema e de programas de simulação, têm sido utilizados com sucesso. Com o objetivo principal de difundir os conceitos 
científicos entre os estudantes e de mostrar que está ultrapassada e a idéia de que a física é apenas um conjunto de fórmulas e símbolos, utilizou-
se simuladores computacionais (applets) nas aulas de física ministradas nos cursos de engenharia. Em uma das turmas dos cursos de engenharia, 
não foram utilizados os simuladores computacionais nas aulas de Física, para podermos comparar os resultados.  Para a seleção dos applets 
foram avaliados diversos programas de uso livre, os selecionados quando comparados a outros existentes na internet, mostraram-se capazes de 
simular eventos físicos com diferentes parâmetros, permitindo aos estudante a escolha das informações relevantes. O principal objetivo foi 
facilitar a compreensão dos conceitos da física, criando uma ligação entre a física e o cotidiano, visto que os simuladores computacionais somam 
uma classe de tecnologias que abrangem, vídeos, animações, sons e gráficos. Os  recursos do computador aliados à experiência docente e a 
roteiros de estudos previamente elaborados com base nos programas utilizados, contribuíram para a promoção de um ambiente de estudos onde 
houve a colaboração professor-aluno. O intercâmbio de informações e experiências foram constantes, permitindo aos alunos a construção de 
suas próprias análises sobre os assuntos estudados, consolidando os seus conhecimentos de forma organizada e eficiente. Para a avaliação dos 
conteúdos ministrados com a utilização dos programas computacionais, foram aplicados exercícios sobre os temas desenvolvidos nas aulas 
seguintes. Comparando o desempenho dos alunos de turmas que estudaram os conteúdos sem a utilização desse recurso pedagógico com 
aquelas em que os simuladores foram utilizados, observou-se uma maior interatividade nas turmas que utilizaram os programas computacionais, 
alguns estudantes colocaram-se na situação vivida pelos personagens da simulação, boa parte dos alunos não consideraram os assuntos 
complicados e houve o interesse de investigar a influência de vários parâmetros relacionados à física. A formatação artística estabelecida pela tela 
do applet permite aos seus usuários ligações com a psico-linguística, eventualmente transformando-se  em um desafio  lúdico. A criação de 
modelos explicativos para os conteúdos estudados a partir de simulações, procura a coerência com as estruturas mentais internas foram 
constatadas mudanças de um  padrão argumentativo para outro com mais coerência. Resultados satisfatórios foram verificados pelo uso de 
applets em sala de aula; a prática docente adotada mostrou que não podemos nos fechar para a chegada das novas tecnologias. O professor 
deste século deve ser reflexivo, criativo e receptivo com as novas metodologias de ensino, é necessária a adaptação aos novos meios de 
comunicação que permeiam as nossas vidas. A busca de práticas pedagógicas que visam um melhor aprendizado do aluno e que aproximam os 
jovens estudantes da escola devem ser as aspirações de todos os educadores.
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