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Resumo 
 

 

 

 

 

 

 

As formas tradicionais de ensino caracterizam-se pelo aprendizado isolado. No 
contexto da atual sociedade, essa metodologia tem provocado uma ineficiente forma de 
aquisição de conhecimentos. É vasta a literatura que reconhece necessidades de mudanças na 
forma pela qual acontece atualmente com o ensino de Física no Brasil e nos demais Países, 
tanto no nível médio como no superior. De modo particular, no Brasil tais mudanças deveriam 
começar por reformas curriculares. Estudos demonstram um maior aproveitamento no 
aprendizado de conceitos Físicos ao incluir ambientes CSCL (Computer Supported 
Collaborative Learning) em suas metodologias de ensino. Existem várias propostas 
comprovadamente úteis para promover melhorias na qualidade do ensino/aprendizagem em 
cursos de Licenciatura em Física, no entanto, na maioria dos casos, seus custos para aquisição 
não correspondem com a realidade econômica da grande maioria das instituições educacionais 
brasileiras. O objetivo do presente trabalho é conceber uma interface de ambiente 
colaborativo síncrono, do tipo Mirroring Systems, que permita a realização de experimentos 
com coleta de dados em tempo real sobre grandezas Físicas pela Internet. A metodologia de 
design utilizada para desenvolvimento deste trabalho é centrada nas tarefas do usuário, 
acompanhada da análise de competidores considerados potenciais, prototipagem rápida, além 
de design participativo, entrevistas e observações. Almeja-se que através desta proposta de 
aprendizado alunos de licenciatura em Física, localizados em cidades distantes de grandes 
centros urbanos, possam ter acesso a uma prática de ensino através de discussões feitas com 
professores de grandes centros universitários. Como resultado deste trabalho, 
disponibilizamos uma versão funcional de um ambiente colaborativo síncrono de 
aprendizagem capaz de coletar dados em tempo real para a realização de dois experimentos 
Físicos. 

 

 

 

 

 

 
Palavras-chave: CSCL, design centrado no usuário, coleta de dados em tempo real, ensino de 
conceitos Físicos. 

 



  

Abstract 

 

 

 

Traditional methods of teaching are characterized by isolated learning. In the context 
of the current society, this methodology has caused inefficiencies in the acquisition of 
knowledge. It is vast literature that recognizes the need for changes in the methods by happing 
really of teaching Physics at secondary and higher education in Brazil and in other Countries. 
By private way specially in Brazil such changes would have to start by curricular reforms. 
Studies have demonstrated that concepts of physics are better acquired when including CSCL 
(Computer Supported Collaborative Learning) environments in the methodologies of 
education. There are some useful proposals to improve the quality of teaching/learning in 
education courses of graduation in physics, however in most cases the costs for acquisition do 
not correspond with the economic reality of the great majority of the Brazilian educational 
institutions. The objective of the present work is to conceive a synchronous interface for a 
collaborative learning environment, of the Mirroring Systems type, that allows the accomplish 
of experiments with the collect of data in real time of design about over Physics by the 
Internet. The methodology of design used in the development of this work was based in user 
tasks, analysis of potential competitors, paper prototyping, besides participatory design, 
interviews and observation. It is hoped that through this proposal of learning, students of 
graduation in physics located in distant cities of big urban centers could have access to a 
practical education with professors of great university centers. As result of this work, we 
made available a functional version of a synchronous collaborative learning environment 
capable to collect data in real time for the accomplishment of two Physical experiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: CSCL, user center design, collects of data in real time, teaching of 
Physical concepts.
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1. INTRODUÇÃO 
Em nosso ensino de graduação, tanto nas 

disciplinas de Física Geral como nas  
avançadas, é o livro de texto que determina 

o nível do curso, a ementa, o programa,a  
seqüência das aulas, enfim, o plano de ensino  

da disciplina. O laboratório parece ser uma 
obrigação incômoda para muitos professores;  
o ideal aparenta ser explicar, ou simplesmente 

repetir, o que está no livro e dar uma  
lista de problemas aos alunos. 

 (Moreira, 2000, p. 95) 

1.1 Contextualização 
 

É vasta a literatura que reconhece necessidades de mudanças na forma pela qual 

acontece atualmente o ensino de Física no Brasil e nos demais países, tanto no nível 

médio como no superior (Moreira, 2000; Campanario et al., 1999; Tavares, 2003; 

Tavares, 2004; Trowbridge e McDermott, 1980; Redish, 1994). De modo particular no 

Brasil, tais mudanças deveriam começar por reformas curriculares (Moreira, 2000). 

As ciências no Brasil, e entre elas a Física, desenvolveram-se, como em todos os 

países, por iniciativas individuais e o indispensável apoio do estado. A motivação foi a 

curiosidade. No entanto, é fundamental que a curiosidade intelectual seja cultivada no 

país e que os pesquisadores tenham condições para mantê-la viva (MCT, 2002). 

Falar sobre o ensino de Física no Brasil força-nos expor sobre o ensino de Física 

em nível internacional, pois as tendências passadas e futuras desse ensino em nosso país 

são, com exceção de algumas proporções e peculiaridades nacionais, as mesmas de 

muitos outros países (Moreira, 2000). 

Por representar uma mudança de paradigma, optamos por iniciar a discussão 

sobre o ensino de Física no Brasil com um projeto de renovação no currículo para o 

ensino médio, iniciado em 1956 nos Estados Unidos: o curso de Física do Physical 

Science Study Committee (PSSC). Desenvolvido pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) com o apoio da National Science Foundation (NSF), os 

pesquisadores observaram como resultado uma grande insatisfação dos Físicos, já 

naquela época, para com o ensino das escolas secundárias norte-americanas. Era um 

projeto curricular completo, com materiais instrucionais educativos inovadores e uma 

filosofia de ensino de Física que destacava procedimentos físicos e a estrutura dessa 
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ciência. Esse projeto impulsionou a existência de muitas outras propostas de mudanças 

curriculares para o ensino médio: o Nuffield na Inglaterra, o Harvard Physics Project 

nos Estados Unidos, e o Projeto de Ensino de Física, na Universidade de São Paulo, 

Brasil (Moreira, 2000). 

É pouco provável que alguns dos projetos acima estejam em uso atualmente. 

Segundo Moreira (2000), o que pode ter ocorrido durante o seu desenvolvimento é uma 

notável ausência na concepção da aprendizagem, a qual não pode ser vista como uma 

conseqüência natural da aplicação de bons materiais instrucionais. Ou seja, tais projetos 

foram claros em mostrar como se deveria ensinar a Física (experimentos, 

demonstrações, história da Física, dentre outras situações), no entanto, pode não ter sido 

dada a devida importância à forma necessária de como se aprenderia essa mesma Física.  

A aprendizagem nos conduz ao paradigma da pesquisa em ensino de Física, que 

a partir da década de setenta do século passado surgiu com mais clareza, graças aos 

estudos das concepções alternativas. Na década de oitenta, destacaram-se as pesquisas 

sobre a mudança conceitual. No final dos anos noventa, as investigações diversificaram-

se e incluíram a resolução de problemas, representações mentais dos alunos, concepções 

epistemológicas dos professores e formação inicial e permanente dos professores 

(Moreira, 2000). 

No Brasil, o ensino médio fundamenta-se na aplicação de livros com qualidade 

insatisfatória, aglomerado de cores, figuras e fórmulas. Tal literatura apresenta-se 

distorcida pelos programas de vestibular. Na graduação, tanto nas disciplinas de Física 

Geral como nas avançadas, o livro texto determina o nível do curso, a ementa, o 

programa, a seqüência das aulas, ou seja, todo o plano de ensino da disciplina (Moreira, 

2000). 

Um recurso computacional que tem se caracterizado como um novo paradigma 

de ensino é o sistema colaborativo síncrono, no qual é possível articular diferentes 

conceitos de aprendizagem, através da interação entre grupo de pessoas. 

Colaboração significa um mútuo engajamento de participantes na coordenação 

de esforços para resolver um problema juntos. Refere-se ao sincronismo de tarefas, 

numa contínua tentativa em construir e manter uma concepção compartilhada de um 

problema (Dillenbourg et al., 1996). 
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Diversos autores mostram que o uso de ambientes computacionais pode 

promover o desempenho de alunos no que tange à aprendizagem de Física (Thornton et 

al., 1990; Redish, 1994; Trowbridge e McDermott, 1980; Tavares, 2001; Tavares, 2003; 

Tavares, 2004).  

Entretanto, as formas tradicionais de ensino caracterizam-se pelo aprendizado 

isolado. No contexto da atual sociedade, essa metodologia de ensino tem provocado 

uma ineficiente forma de aquisição de conhecimentos. Recentes estudos (Mol et. al., 

2003; Mamalougos et. al., 2003) demonstram um maior aproveitamento no aprendizado 

de conceitos Físicos quando se incluem ambientes Computer Supported Collaborative 

Learning (CSCL) em suas metodologias de ensino. Existem várias propostas 

comprovadamente úteis para promover melhorias na qualidade do ensino/aprendizagem 

em cursos de Licenciatura em Física (Mastering Physics; 2006; Vernier, 2004; Capa, 

2006; Jonassen, 1999), no entanto, na maioria dos casos, seus custos para aquisição não 

correspondem à realidade econômica brasileira. 

Nesse contexto, é cada vez mais notório o reconhecimento, por parte das 

universidades, às atividades experimentais como elementos imperativos na atualização 

dos currículos. Os novos critérios aplicados ao credenciamento de instituições 

educacionais por organizações como a Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) – reconhecida instituição dos Estados Unidos para avaliar conteúdo 

programático de escolas e universidades aplicadas à ciência, computação, engenharia e 

tecnologia – são uma reflexão do quadro acima descrito (Esche, 2006).  

A integração de uma experiência abrangente de laboratório no currículo de 

universidades estabelece significantes esforços de recursos físicos e financeiros para as 

instituições educacionais; porém, estações de experimento remoto com vários níveis de 

sofisticação e complexidade têm sido desenvolvidas recentemente para aliviar tais 

restrições (Esche, 2006). 

Desse modo, ambiente colaborativo síncrono de aprendizagem são softwares 

capazes de permitir a comunicação entre duas ou mais pessoas, através da web, de 

forma concomitante. O ambiente pode ser utilizado por alunos e professores, e 

proporciona discussões práticas. Isso é possível devido a uma configuração virtual, sob 

o controle principal do processador do computador. A aquisição e controle de dados são 

realizados através de uma interface de hardware, integrada ao ambiente de aprendizado 

distribuído através da porta paralela deste computador. 
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1.2 Problema de pesquisa 
 

Há algum tempo alguns professores vêem o ensino de Física como um problema 

científico, diante das atuais propostas educacionais (Redish, 1994; Tavares, 2003). 

Alerta-se para a considerável quantidade de alunos de Física do curso médio, por 

exemplo, que apresentam alguma aversão com relação ao aprendizado da citada 

disciplina. 

A considerável evasão dos alunos de licenciatura em Física (Moreira, 2000) e a 

ausência de professores especialistas na área, que atuam na formação de alunos do 

ensino médio ou de graduação, também é uma questão que merece atenção. 

Laboratórios não são uma realidade para a maioria das faculdades públicas e, quando 

existem, em sua grande parte, encontra-se uma desintegração com a teoria vista em sala 

de aula. 

São muitas as ferramentas educacionais existentes com propostas de melhoria no 

processo de ensino e aprendizado. Enquanto isso, docentes defendem que há ausência 

de alternativas de aprendizagem que favoreçam a mudança desse contexto, no qual a 

ênfase é dada à aprendizagem memorística como a única possibilidade existente 

(Tavares, 2003; Tavares, 2004). 

Essa realidade conduziu-nos a formular nossa pergunta de pesquisa, exposta na 

próxima seção.  

1.2.1. Pergunta 
 

Como conceber uma interface para um ambiente colaborativo síncrono, voltado 

à aprendizagem de conceitos físicos, no qual os atores colaboram na montagem e 

realização de experimentos com coleta de dados em tempo real, envolvendo medidas de 

grandezas físicas? 

Em particular, trataremos dos estudos para a concepção dos experimentos 

pêndulo simples, cujo conteúdo físico aplicado é movimento harmônico simples, e 

ondas estacionárias em cordas vibrantes, cujo conteúdo físico são ondas estacionárias e 

movimento harmônico simples. No entanto, a interface proposta como resultado desta 

pesquisa é capaz de suportar quaisquer outros experimentos que permitam coleta de 

dados em tempo real. 
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1.3 Proposta 
 

No atual estágio da sociedade brasileira, quando a educação está sendo 

considerada como um dos recursos essenciais ao desenvolvimento econômico e social 

sustentável, apresenta-se também como um dos requisitos básicos para estimular 

processos ativos de aprendizagem. Nesse contexto, ambientes colaborativos de 

aprendizado é uma das mais promissoras inovações para melhoria do ensino e 

aprendizado. Seu desenvolvimento é possível graças à ajuda de modernas tecnologias de 

informação e comunicação (Lehtinen et al., 1999). 

Apesar dos avanços tecnológicos e da crescente popularidade dos ambientes 

colaborativos, ainda há desafios a serem superados na sua construção. Alguns desses 

(Fuks et al., 2002), como os mecanismos de coordenação para o trabalho colaborativo, 

devem ser flexíveis de forma a se adequarem ao dinamismo da interação entre os 

participantes. Outro fator levantado pelo autor e que merece atenção é o gerenciamento 

de recursos de rede (controle de concorrência, perda de dados) e alocação de CPU para 

geração de imagens em aplicações gráficas em tempo real. 

Um sistema colaborativo deve cobrir três funções específicas de domínio. Uma 

dessas funções é o espaço de produção, o qual compreende o conjunto de objetos do 

domínio, ou seja, os artefatos que são comuns aos usuários. Ainda há a coordenação do 

espaço, que cobre as dependências entre as atividades e o relacionamento entre os 

usuários. E, por fim, a comunicação entre os participantes (Mori et. al., 2002). 

Ambientes Colaborativos de Aprendizagem (CSCL) são ferramentas por 

intermédio das quais duas ou mais pessoas aprendem ou colaboram para descobrir algo 

juntas (face a face ou distantes, síncrona ou assincronamente). Com a ajuda de 

modernas tecnologias para informação e comunicação, CSCL aparecem como 

promissores ambientes de suporte ao ensino e ao aprendizado à distância (Lehtinen et 

al., 1999).  

CSCL pode viabilizar avançados processos de interação para compartilhamento 

e construção de conhecimentos. Dos vários tipos de CSCL existentes, o foco deste 

trabalho abrange o design de um Mirroring Systems, sistemas que refletem as ações que 

cada usuário (estudante ou professor) realiza na interface, tornando-as públicas. 

Num ambiente colaborativo síncrono de aprendizagem, os participantes 

interagem de forma concomitante, compartilhando dúvidas e descobertas. Esses 
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usuários, em locais distintos ou não, podem interagir em tempo real, compartilhar 

informações e manipular objetos. Dessa forma, os alunos podem se transformar em 

indivíduos mais ativos no processo de aprendizagem, responsáveis por parte do seu 

próprio aprendizado; por outro lado, o professor deve organizar, acompanhar e mediar 

as atividades dos alunos, de forma a possibilitar esta colaboração. 

Ambientes CSCL foram originados a partir da área de Computer Supported 

Collaborative/Cooperative Work (CSCW). CSCW estuda as funções e as relações de 

trabalho entre grupos de pessoas e sistemas de computação. Sua natureza cooperativa, 

que engloba as interações no contexto do trabalho, originou teorias e ferramentas usadas 

em CSCL, que são voltadas especialmente para uso educacional (Lehtinen et al., 1999).  

Quando se fala em ambientes colaborativos, as dificuldades relacionadas à área 

de CSCW unem-se aos desafios para o desenvolvimento de ambientes do tipo CSCL, 

sendo este o tipo de ambiente que propomos como resultado deste trabalho. Citamos 

como alguns desses obstáculos a dificuldade em se trabalhar com objetos do mundo 

virtual e a necessidade de disponibilizar um ambiente que favoreça a capacidade de 

comunicação entre os participantes, bem como o seu sentimento de presença (Fuks et 

al., 2002). 

O objetivo do presente trabalho é conceber uma interface de ambiente 

colaborativo síncrono, do tipo Mirroring Systems, que permita a realização de 

experimentos com coleta de dados em tempo real sobre grandezas físicas, pela Internet, 

voltado ao ensino e aprendizagem de conceitos físicos. 

Um aluno ou o professor realiza um experimento físico. Os demais participantes 

do ambiente podem interagir com o executor do experimento de forma a discutir os 

resultados obtidos ou até mesmo auxiliar na obtenção dos resultados. Por se tratar de um 

ambiente do tipo Mirroring Systems, as ações de cada usuário tornar-se-ão públicas 

(Jermann et al., 2001). 

No projeto de sistemas colaborativos de ensino, o envolvimento/participação do 

usuário exige a aplicação de uma diversidade de técnicas. O processo de concepção 

utilizado para desenvolvimento deste trabalho é centrado nas tarefas do usuário 

(Nielsen, 1993; Kujala, 2002; Hackos e Redish, 1998), acompanhado da análise de 

competidores considerados potenciais (Porter, 1986), prototipagem rápida, além de 

testes de usabilidade.  
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O modelo cognitivo e pedagógico do ambiente colaborativo proposto é sócio-

cultural, no qual a aprendizagem é resultado da relação ativa entre o sujeito e o objeto 

de aprendizagem (Tavares, 2003; Tavares, 2004), sendo a ação do sujeito sobre o objeto 

socialmente mediada (Vygotsky et al., 2003; Souza, 2003; Bruner, 1997; Palangana, 

2001; Daniels, 1996; Fontes, 2000). 

Almeja-se que, através desta proposta de aprendizado, alunos de licenciatura em 

Física, localizados em cidades distantes de grandes centros urbanos, possam ter acesso a 

uma prática de ensino eficaz, através de discussões feitas com professores de grandes 

centros universitários. 

Esta pesquisa está organizada em seis capítulos. No capítulo 2 realizamos 

estudos sobre o estado da arte a respeito das relações entre aprendizagem e 

desenvolvimento, na perspectiva Vygotskyana, pelo fato da sua visão sócio-cultural, 

relacionada ao processo de ensino e aprendizagem, contextualizar a proposta 

pedagógica do ambiente colaborativo proposto como resultado desse trabalho. Para isso, 

analisamos os fundamentos teóricos e práticos, destacando-se: os Processos 

Psicológicos Superiores (PPS), a Relação do Sujeito com o Conhecimento, a Interação 

Social e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

No capítulo 3 procuramos situar o leitor sobre os processos atuais e perspectivas 

futuras relacionadas à formação inicial e continuada de professores de Física. 

Apresentamos as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas durante a 

sua formação, os resultados das recentes avaliações docentes e discentes, e, ainda, a 

Física como alicerce para o desenvolvimento de outras ciências e para o 

desenvolvimento econômico e sustentável de uma nação. 

No capítulo 4 discutimos sobre a necessidade de formação de professores de 

Física no Brasil e em particular no estado de Pernambuco. Pudemos analisar a atual 

situação da busca pela licenciatura em todas as regiões do país, bem como os centros 

universitários preparados para atuar nessa formação. Dedicamos atenção às 

oportunidades de trabalho disponíveis atualmente para este profissional. Tivemos a 

preocupação de entender a qualificação atual dos docentes nos diversos níveis de 

ensino, para que, dessa forma, possamos ter a oportunidade de contribuir com um 

recurso didático capaz de melhorar com essa qualificação. 
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O capítulo 5 traz a metodologia utilizada para a concepção da interface do 

ambiente de aprendizagem colaborativo síncrono proposto. Também discutimos a 

importância do design centrado no usuário, bem como justificamos o uso de cada uma 

das técnicas de usabilidade envolvidas, dentre as quais citamos a análise de 

competidores, análise da tarefa, entrevistas, observação, design participativo e 

prototipação. 

No capítulo 6 exibimos os resultados oriundos da aplicação das técnicas de 

usabilidade descritas no capítulo anterior. Dentre eles, citamos os três protótipos 

desenvolvidos até chegarmos à versão final do ambiente de aprendizagem proposto. 

O capítulo 7 apresenta as discussões a partir dos resultados obtidos, e ainda os 

trabalhos futuros relacionados com os resultados alcançados. 
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2. AS RELAÇÕES ENTRE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO: UMA ANÁLISE NA 
PERSPECTIVA VYGOTSKYANA 

 

“...as origens das formas superiores de 
comportamento consciente deveriam ser achadas 

nas relações sócias que o indivíduo mantém com o 
mundo exterior” (Vigotskii; Luria and Leontiev, 

2001, p. 25) 
 

Para entender a visão Vygotskyana das relações entre aprendizagem e 

desenvolvimento, estudamos os fundamentos teóricos e práticos, destacando-se: os 

Processos Psicológicos Superiores (PPS), a Relação do Sujeito com o Conhecimento, a 

Interação Social e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

 

2.1 Origem histórica e social dos Processos 
Psicológicos Superiores (PPS) 

 
Para entender um fenômeno humano complexo, faz-se necessária a reconstrução 

das formas mais primitivas e simples. Isso compreende uma análise do seu estado 

primitivo ao estado atual (Veer, 1996). Vygotsky preocupava-se em expor uma visão em 

que abordasse as funções cognitivas complexas de um sujeito contextualizado e 

histórico.  

As teorias da época identificavam apenas as variações quantitativas dos 

estímulos e as respostas fornecidas por diferentes sujeitos. Vygotsky considerou 

necessário o desenvolvimento de um novo método para a compreensão da natureza do 

comportamento humano (Wertsch, 1985). 

Para isso, fundamentou-se na abordagem dialético-materialista. Seus 

pressupostos defendidos são (Palangana, 2001):  

 
� A natureza afeta os seres humanos; 
� Apenas as condições naturais são determinantes do desenvolvimento 

histórico; 
� O homem age sobre a natureza e cria novas condições naturais para sua 

existência. 
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Vygotsky foi o primeiro a correlacionar o pensamento Marxista com o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Demonstrou que, enquanto o 

homem faz uso de instrumentos para transformar a natureza, está se auto-transformando 

(Palangana, 2001). 

Vygotsky defende que se podem distinguir duas linhas qualitativamente 

diferentes de desenvolvimento (Palangana, 2001): (i) Processos elementares, de origem 

biológica, e (ii) Funções psicológicas superiores, de origem sócio-cultural. 

A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores não seria 

possível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas e de seu arranjo 

orgânico. Sob o ponto de vista da perspectiva ideológica Marxista, Vygotsky tornou-se 

conhecido como o “homem que percebeu a determinação histórica da consciência e do 

intelecto humanos” (Fontes, 2003, p. VIII). 

Segundo Vygotsky, a influência das mudanças históricas na sociedade e na vida 

material interfere nas alterações da consciência e do comportamento humano. 

Sob influência de Marx, Vygotsky defendia que “as origens das formas superiores 

de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sócias que o indivíduo 

mantém com o mundo exterior” (Vigotskii; Luria and Leontiev, 2001, p. 25). Isso não 

significa dizer que o homem seja apenas um produto do meio; ele é também um ser 

ativo no processo de criação deste meio. 

 

2.2 A relação do sujeito com o conhecimento 
 

O pensamento da criança deve ser investigado através de seu desenvolvimento 

puro, defendia Vygotsky. Sua teoria parte do princípio de que crianças que não 

freqüentam sistema de ensino formal irão desenvolver todas as formas superiores de 

pensamento (Veer, 1996). 

Vygotsky defendia a participação ativa da criança na construção do 

conhecimento. Seu pressuposto fundamental é o Histórico-Cultural: o sujeito é sociável 

porque constrói conhecimento e se constitui a partir dessas relações, além das relações 

intra-pessoais. Tais relações permitem a internalização dos conhecimentos, papéis e 

funções sociais. A aquisição desse conhecimento é mediada por um sistema de signos 

(Fontes, 2000) (Wertsch, 1985). 
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Ao estudar indivíduos com idades ou culturas distintas, deve-se levar em 

consideração “a natureza e a história do desenvolvimento da semelhança superficial, 

para prevenir a existência muito provável de sistemas subjacentes diferentes” 

(Vigotskii; Luria and Leontiev, 2001, p. 24). 

 

2.3 Interação Social 
 

Vygotsky acredita que as diferenças existentes em relação à capacidade de 

desenvolvimento da criança podem ser justificadas através das diferenças qualitativas 

do ambiente social em que vive: “... A diversidade nas condições sociais promove 

aprendizagens também diversas e estas, por sua vez, ativam diferentes processos de 

desenvolvimento” (Palangana, 2001, p. 129). 

Aprendizado pode ser visto como um processo em que o estudante internaliza 

conhecimento, descobertas, transmissão oriunda de outras pessoas ou prática na 

interação social (Daniels, 1996). 

A aprendizagem é capaz de ativar processos de desenvolvimento que se tornam 

funcionais na medida em que há interação entre a criança e pessoas, internalização de 

valores, significados, regras, ou seja, todo o conhecimento disponível no seu contexto 

social (Palangana, 2001). 

A internalização é vista como ponto central no processo de aprendizado. A 

definição de ZDP, defendida por Vygotsky, recebeu diferentes interpretações nas quais o 

conceito internalização apresenta diferentes regras. De forma rústica, tais interpretações 

podem ser assim classificadas (Daniels, 1996): 

 
� A ZDP é caracterizada como a distância entre duas situações distintas: a 

demonstração de habilidades na resolução de problemas pelo estudante 

solitário ou quando acompanhado por alguém ou por um grupo; 

� A interpretação cultural constrói a ZDP como a distância entre o 

conhecimento cultural fornecido pelo contexto sócio-cultural e a experiência 

cotidiana individual. 

 

Nessas duas classificações, o caráter social de aprendizado consiste, na maioria 

das vezes, numa pequena atmosfera sociável que disponibiliza entrada para o processo 
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de internalização como aquisição individual de cultura. Não há explicação do lugar do 

aprendizado no contexto da estrutura do mundo social (Daniels, 1996). 

 
� A última classificação para a interpretação da ZDP refere-se a uma 

perspectiva coletivista ou social. Sob o ponto de vista das interpretações 

sociais, pesquisas tendem a focar no processo de transformação social 

estendendo nosso interesse ao estudo do aprendizado além do contexto 

pedagógico, incluindo a estrutura da análise do social e procurando explicar 

os conflitos das práticas sociais. 

 
A participação social enfatiza a prática social. Uma longa tradição Marxista em 

ciências social estuda as atividades praticas de práticas sociais e o desenvolvimento do 

conhecimento humano através da participação em grupos sociais. 

A prática de uma teoria social concentra-se na interdependência relacional entre 

o agente e o mundo e nas suas atividades, significados, pensamento, aprendizado e 

conhecimento. O aprendizado, pensamento e conhecimento são relações entre pessoas 

em suas atividades, despertadas a partir de uma estrutura social e cultural de um mundo 

que é socialmente constituído (Daniels, 1996). 

De modo geral, a comunicação, a cognição e o mundo social estão situados no 

desenvolvimento histórico de uma atividade bem sucedida. No contexto de práticas 

sociais, aprendizado envolve a pessoa como um todo. Isso implica não apenas a relação 

em atividades especificas, mas também a relação em comunidades sociais. 

Aprendizado, apenas de uma certa forma, abrange novas atividades para realizar novas 

tarefas e funções, com o intuito de adquirir novos entendimentos (Daniels, 1996). 

Conhecimento constituído de forma social é socialmente mediado e aberto, pois 

determinar atores, seu fornecimento de material e suas relações humanas são 

produzidas, reproduzidas e alteradas no decorrer das atividades que possuem 

pensamento e linguagem, mas não se restringe a uma forma ou a outra (Daniels, 1996). 

A mente humana é considerada social e cultural, desde a sua formação. Essa afirmação 

compõe o centro da Psicologia Cultural (Bruner, 1999). 
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2.4 O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 
 

Em 1930 Vygotsky explicou que a origem da zona do desenvolvimento proximal 

deu-se por autores norte-americanos, Meumann entre outros. Vygotsky defendia que há 

períodos ideais para a aprendizagem de uma capacidade intelectual. Tais limiares 

podem ser identificados através de testes específicos ou passando alguma tarefa para a 

criança desenvolver sozinha (Veer, 1996). 

A ZDP explica as dimensões do aprendizado escolar. O conceito de 

desenvolvimento tende a ampliar o trabalho (Palangana, 2001). “O estado de 

desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os 

seus dois níveis: o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento 

proximal” (Fontes, 2000, p. 113). 

Um aspecto essencial do aprendizado é o fato dele originar ZDP. Isso significa 

que o aprendizado é capaz de fundamentar vários processos internos de 

desenvolvimento que operam quando a criança interage socialmente (Fontes, 2000). 

 Faz-se necessário ressaltar que os processos de desenvolvimento não são os 

mesmos processos de aprendizado. “... o processo de desenvolvimento progride de 

forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado; desta seqüênciação resultam, 

então, as zonas de desenvolvimento proximal” (Fontes, 2000, p. 118). 

2.4.1 Possíveis implicações desse conceito no processo de ensino-
aprendizagem 

 

Foi através da área dos testes de inteligência e do conceito da ZDP que Vygotsky 

tentou responder as seguintes perguntas: 

 

Há uma maneira de estabelecer os períodos apropriados para a aprendizagem das várias 
capacidades intelectuais? Podemos estabelecer o potencial de uma criança para 
instrução em um determinado domínio? (Veer, 1996, p. 364). 

 

Baseado nos testes de inteligência, Vygotsky analisou um grupo de crianças, 

antes de ocuparem uma turma na escola primária. Posteriormente, distribuiu as crianças 

em diferentes turmas de acordo com a classificação de cada QI, de forma que houvesse 

um nivelamento entre elas. Ele acreditava que a contagem dos pontos do QI poderia 

prever com um alto grau de precisão o desempenho da criança. Caso fosse constatado 
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um QI abaixo de 70, a criança deveria ser encaminhada a uma escola especial (Wertsch, 

1985). 

Em outros estudos realizados por Terman, Burt e Blonsky, com crianças no 

período escolar, foi constatado que aquelas que apresentavam QI inicialmente alto 

tendiam a diminuí-los, enquanto o inverso acontecia com crianças que apresentavam QI 

inicialmente baixo. Baseado nesses resultados, Vygotsky tentou explicar que crianças 

com QI baixo, quando iniciam seu período escolar, conseguem usufruir mais benefícios 

do que aquelas com um QI mais elevado (Wertsch, 1985). 

Para justificar que a aprendizagem antecede o desenvolvimento, Vygotsky apóia-

se na hipótese de que “... as crianças podem imitar ações que vão muito além de suas 

capacidades reais ou afetivas” (Palangana, 2001, p. 130), ou seja, numa atividade 

orientada por adultos, a criança pode aumentar sua capacidade de desempenho, pois “... 

a imitação de atos ou habilidades cujo conteúdo vai além da capacidade real da criança 

cria zonas de desenvolvimento proximal” (Palangana, 2001, p. 130). 

 

2.5 Relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento 
 

Por serem considerados responsáveis pela formação de reflexos condicionados, a 

aprendizagem e o desenvolvimento não podem ser distanciados. No entanto, “... o 

principal aspecto da concepção Vygotskyana sobre a interação entre desenvolvimento e 

aprendizagem é a noção de que os processos de desenvolvimento não coincidem com os 

de aprendizagem” (Palangana, 2001, p. 131). Existem outros aspectos enfatizados por 

Vygotsky (Palangana, 2001): 

� Aprendizagem e desenvolvimento não são sinônimos, embora a 

aprendizagem bem organizada gere desenvolvimento; 

� Aprendizagem e desenvolvimento nunca acontecem em igual medida, ou em 

paralelo, mesmo estando a aprendizagem diretamente relacionada com o 

desenvolvimento da criança; 

� O desenvolvimento progride de forma mais lenta, quando comparado ao 

processo de aprendizagem; 

� A teoria Vygotskyana permite que haja uma unidade entre aprendizagem e 

desenvolvimento e não uma identidade. 
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Os problemas do ensino na escola foram analisados por Vygotsky baseados na 

relação entre a aprendizagem na escola e o desenvolvimento cognitivo. Tais estudos 

aconteceram na década de 1930. Além dessas questões, Vygotsky também pesquisou o 

problema dos estágios (períodos etários) no desenvolvimento infantil (Veer, 1996). 

Os pontos de vistas referentes ao ensino/aprendizagem escolar e 

desenvolvimento cognitivo situam-se em três categorias (Veer, 1996): 

� Visão organicista: defende que a aprendizagem escolar deve seguir o 

desenvolvimento; que as funções psicológicas desenvolveram-se de uma 

maneira natural, talvez pelo fato dos pesquisadores relacionarem seu 

desenvolvimento diretamente à maturação das funções cerebrais. Esta visão 

era criticada por Vygotsky por três razões: (i) por se deixar conduzir por um 

pessimismo pedagógico; tais contestações talvez tenham se baseado no 

resultado de seu trabalho defectológico, o qual estudava crianças com vários 

tipos de problemas mentais e físicos, e o contexto situava-se no seu 

entendimento sobre o conceito de supercompensação de Adler; (ii) 

posteriormente, segundo Vygotsky, não se pode caracterizar o 

desenvolvimento fazendo uso de apenas uma medida, pois se trata de um 

processo complexo; (iii) atribuída às leis do desenvolvimento infantil, por 

estas serem parcialmente dependentes do fato de a criança estar ou não 

freqüentando escola e recebendo instrução; 

� “Desenvolvimento cognitivo é considerado como a sombra da 

aprendizagem” (Veer, 1996, p. 357), ou seja, a aprendizagem conduz à 

promoção do desenvolvimento cognitivo. Vygotsky considerava Thorndike 

um representante desta categoria; 

� “Ambos estão parcialmente certos” (Veer, 1996, p. 357). Para Koffka, que 

procurou relacionar os dois pontos citados anteriormente, defendendo que “o 

desenvolvimento da criança baseia-se parte nos processos de 

amadurecimento e em parte na aprendizagem” (Fontes, 2003, p. 357). 

 

Para Vygotsky, “aprendizagem e desenvolvimento são processos distintos e não 

deveriam ser confundidos” (Veer, 1996, p. 357). Ele não estava totalmente satisfeito 

com os pontos de vista expostos acima. Através dos processos de alfabetização na 

escola, Vygotsky expôs sua idéia de que “o desenvolvimento da criança não pode ser 
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visto de forma isolada em relação ao processo de aprendizagem, uma vez que a relação 

entre esses dois processos é altamente complexa” (Veer, 1996, p. 357). 

A hipótese principal de Vygotsky nesse contexto fundamenta-se na hipótese de 

que a aprendizagem forma vários processos de desenvolvimento que sofrem seu 

desenvolvimento próprio, e que tais processos deveriam ser minuciosamente analisados 

pelos pedólogos. O ensino efetivo é aquele em que a criança consegue transformar uma 

capacidade em si para uma capacidade para si. 

Segundo Vygotsky, o segundo e terceiro ponto de vista expostos anteriormente 

deveriam ser analisados de forma mais detalhada. Justifica através da relação entre uma 

ZDP e a idéia mais global da escolaridade, na qual esses dois contextos não estão 

intimamente ligados na influência do desenvolvimento cognitivo. 

Vygotsky defende ainda que os conceitos e a linguagem que originam a atividade 

mediada fundamentam a atividade cognitiva. Um dos instrumentos da inteligência 

humana, segundo ele, é o fato de impor estruturas superiores para ver as coisas de forma 

mais simples e profunda: “Os novos conceitos superiores transformam, por sua vez, os 

inferiores” (Fontes, 2003, p. XII). 

Pela teoria de Koffka, Vygotsky ainda insere questões em que alguns processos 

de desenvolvimento ocorrem sem serem influenciados pelo ambiente, enquanto outros 

não evoluíram sem a interferência de fatores ambientais específicos.  

O último aspecto vai mais além, no que se refere, principalmente, ao fato de que, 

ao ensinar uma tarefa específica para uma criança, ela aprende um princípio estrutural 

com um campo mais amplo de aplicação, ao mesmo tempo em que o seu potencial 

desenvolve para outras atividades. A criança dava um passo no processo de 

ensino/aprendizagem e dois passos no desenvolvimento cognitivo (Veer, 1996). 

 

2.6 Considerações finais 
 

De acordo com o exposto neste capítulo, as relações citadas anteriormente são 

indiscutivelmente complexas (Meira e Spinillo, 1993). Na perspectiva Vygotskyana, os 

estudos sobre essas relações existentes não são suficientes para resolver os problemas a 

que se destinam. 

Sobre o ponto de vista dos princípios interacionistas, Vygotsky defende a unidade 

dialética entre as citadas relações, preservando a identidade de cada uma delas 
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(Palangana, 2001). Algumas questões caracterizam cada um dos pressupostos teóricos 

aqui apresentados: 

� Sobre a relação do sujeito com o conhecimento e interação social, 

convergem-se dois conceitos: a participação em práticas sociais é uma forma 

fundamental para o aprendizado. Desde o nascimento a criança está imersa 

em práticas sociais que irão contribuir para a formação de sua mente. 

� Para um completo entendimento das relações entre pensamento e linguagem, 

faz-se necessária uma compreensão da inter-relação entre pensamento e 

palavra (Fontes, 2003). 

� A ZDP foi usada primeiramente no contexto limitado dos testes de 

inteligência tradicionais e gradualmente ampliada para incluir o problema 

geral da relação entre educação e desenvolvimento cognitivo (Veer, 1996).  

� No que se refere à resolução de problemas, defende que se deve considerar a 

interação social e a relação dialética entre aquisição conceitual e a 

capacidade de resolução de problemas. 

 

Para a aprendizagem de conceitos de Física, o estudante deve entender 

determinado conteúdo e construir transferir seu entendimento para um contexto geral e 

amplo da respectiva área e de áreas correlatas. Para isso, necessita de problemas reais e 

de ambientes propícios que suportem a sua explanação. Para contribuir com este 

processo, sugere-se a aplicação de ambientes colaborativos síncronos, para o ensino de 

Física Experimental, apoiado por conceitos multidisciplinares. 
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3. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE FÍSICA EM PERNAMBUCO E NO 
BRASIL 

 
Uma escola de qualidade pressupõe um 

professor qualificado, com um salário 
compatível com seu nível de formação; requer 

ainda uma jornada de trabalho que garanta, 
de preferência, a dedicação exclusiva a uma 

escola, com turmas não superiores a 30 alunos 
e com recursos didáticos que incluam, pelo 

menos, uma biblioteca com profissional 
habilitado, um laboratório de ciências e de 

informática e um kit de material didático para 
o aluno e para o professor. Uma escola dessas 

não é barata, mas relembrando Anísio 
Teixeira, um projeto desses é custoso e caro, 

porque são custosos e caros os objetivos a que 
visa. Não se pode fazer educação barata – 

como não se pode fazer guerra barata. Se é a 
nossa defesa que estamos construindo, o seu 

preço nunca será demasiado, pois não há 
preço para a sobrevivência. E (...) todos 

sabemos que sem educação não há 
sobrevivência possível. (Zélia Bastos, frase 
pronunciada por ocasião da inauguração do 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
Salvador/Bahia, em 1950). 

 
 

A demanda por professores para o ensino de Física no Brasil coloca três 

questões em primeiro plano (Reis et al., 2002): qual a qualificação dos atuais 

professores de Física em relação ao currículo estabelecido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais? Qual a estratégia de ensino praticada por aqueles professores de 

Física em relação à concepção construtivista? E, por fim, o que se pode fazer para 

reduzir os custos, despesas e efeitos da distância entre esses professores dispersos 

geograficamente e os centros de produção científica, em geral, sediados nos grandes 

núcleos urbanos? 

A reduzida quantidade de professores de Física, bem como de outras disciplinas, 

conduz a direção de escolas, enquanto gestora do processo educacional, a indicar e 

efetivar docentes com outras formações, tais como Matemática, Química e Biologia, em 

substituição aos mestres com formação específica na área. Porquanto esse fato seja uma 
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preocupação, por outro, é uma iniciativa que vem a reduzir a falta de docentes 

especializados em Física, evitando a falta da iniciação no estudo da natureza pelos 

alunos, ao mesmo tempo em que contorna uma dificuldade social: o desemprego, em 

especial, nos municípios interioranos. 

Em contrapartida, a extensão territorial brasileira impõe restrições práticas e 

financeiras à formação continuada de professores que residem em cidades interioranas 

do país, de modo que eles são desmotivados ao aprendizado e prática de novos métodos 

e técnicas de ensino. Diante disso, deseja-se que os alunos com esse perfil possam ter 

acesso a informações e conhecimentos atualizados, reduzindo as diferenças de formação 

relativamente aos seus colegas de escolas mais abastadas, localizadas em grandes 

centros urbanos e, dessa forma, que os jovens sejam qualificados para a consecução de 

perspectivas sociais e econômicas mais elevadas. 

Dentre as várias alternativas para a melhoria da formação de professores de 

Física no Estado de Pernambuco e, por conseqüência, da capacidade de articulação do 

conhecimento de seus alunos, a educação à distância (EAD) apresenta-se como uma 

forma prática para disseminar o saber de mestres e discentes. 

3.1 A busca pela Licenciatura 
 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

(INEP, 2003), a demanda na rede pública pelos cursos de graduação em licenciatura, 

que em 1991 era de três candidatos por vaga, chegou a cinco em 2002, considerando o 

aumento de vagas no período. Por outro lado, ao se avaliar o número de ingressos em 

relação ao número de vagas oferecidas, observa-se que os cursos de graduação que 

oferecem licenciatura encontram-se entre aqueles com o maior número de vagas não 

preenchidas. Em 2002, 6% das vagas nas instituições da rede pública e 41% nas 

instituições da rede privada não foram preenchidas. 

Quando analisamos a evolução da última década, constatamos que os cursos de 

graduação que oferecem licenciatura foram os que apresentaram o maior crescimento no 

número de ingressantes, chegando a dobrar a quantidade no período de 1991/2002, tanto 

nas escolas públicas como nas privadas. No entanto, é importante esclarecer que esses 

dados, coletados pelo Censo da Educação Superior do INEP, não permitem identificar 

quantos desses ingressantes concluirão seus cursos com habilitação em licenciatura, já 
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que alguns desses cursos oferecem a opção do bacharelado. Sendo assim, apenas parte 

desse quantitativo receberá habilitação adequada para atuar no magistério. 

A matrícula em cursos de graduação que oferecem licenciatura cresceu 90% no 

período 1991/2002, atingindo em 2002 um contingente de 1.059.385 alunos. Constata-

se, ainda, um aumento progressivo da participação relativa da rede pública cujas 

matrículas, em 2002, aproximam-se daquelas da rede privada. O número de concluintes 

com licenciatura em 2001 foi de 176.569. Alertamos para o fato de que nem todos os 

concluintes com licenciatura atuarão, necessariamente, como professores (INEP, 2003). 

Outro aspecto que deve ser analisado é como este aumento de concluintes 

distribui-se entre os diferentes cursos de licenciatura e compará-los com a demanda por 

professor nas respectivas áreas. Podemos acompanhar o quantitativo de concluintes 

através da tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Número de cursos de licenciatura, matrículas e concluintes (1991-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

A demanda por professor, nas respectivas áreas, pode ser visualizado através da 

tabela 3.2. Para contextualizar o leitor sobre a demanda de docentes, consideramos para 

o Ensino Médio uma relação de 37 alunos por turma, a média nacional, e uma jornada 

semanal de 20 horas assim distribuídas: Língua Portuguesa, 4 horas; Matemática, 3 

horas; Biologia, Física, Química, História e Geografia, 2 horas; Língua Estrangeira, 

Educação Física e Educação Artística, 1 hora. Já para as turmas de 5ª a 8ª série, a 

jornada de 20 horas está assim distribuída: Língua Portuguesa e Ciências, 4 horas; 

Matemática, 3 horas; História e Geografia, Língua Estrangeira e Educação Física, 2 

horas; Educação Artística, 1 hora (INEP, 2003). 
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Tabela 3.2 – Demanda estimada de funções docentes e número de licenciados por disiciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados acima, constata-se como áreas críticas as disciplinas de 

Química e Física, em que o número de licenciados está muito abaixo da demanda 

estimada, em especial se considerarmos que estes docentes devem compartilhar com os 

biólogos a disciplina de Ciências. 

3.1.1 Centros Universitários para formação de Professores 
 

Através do INEP (INEP, 2003), constatamos um aumento no quantitativo de 

cursos de graduação que oferecem licenciatura no Brasil. No ano de 1991 eram 2.512 

centros universitários com essa qualificação. Em 2002, avançou para 5.880, com uma 

grande participação da rede pública, que concentra 3.116 dos cursos. 

3.2 A demanda por docentes 
 

No ensino fundamental de 5ª a 8ª série, em função do cenário de adequação do 

fluxo escolar, até o ano de 2006, deverão ser necessários 98 mil novos professores. Para 

o Ensino Médio, que passa por um processo de expansão, a necessidade estimada é de 

um incremento de 125 mil novos docentes. Mesmo considerando os dados que apontam 

para um grande número de novos licenciados nesta década, estimam-se graves 

problemas, em especial nas áreas de Física e Química, para atender ao incremento da 
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matrícula neste nível escolar. Vale ressaltar que essa avaliação considerou constante a 

relação matrícula/professor registrada em 2002 (INEP, 2003). 

O aumento no número de docentes no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª foi de 

30,9% de 1996 para 2002, sendo 34,2% na rede pública. No Ensino Médio este 

acréscimo foi de 43,3%, com 50,8% na rede pública. A região que registrou maior 

aumento, tanto no ensino fundamental de 5ª a 8ª série quanto no ensino médio, foi a 

Nordeste. Isso se explica pelo constante aumento das matrículas no segundo seguimento 

do ensino fundamental nessa região. As tabelas 3.3 e 3.4 expõem o número de docentes 

que atuaram no ensino fundamental de 5ª a 8ª série e no ensino médio, respectivamente, 

em todas as regiões brasileiras, no ano de 2002 (INEP, 2003). 

 

       Tabela 3.3 – Número de docentes que atuaram no ensino fundamental em 2002 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabela 3.4 – Número de docentes que atuaram no ensino médio em 2002 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Qualificação atual dos docentes 
 

Uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial (Exame, 2006), sobre as condições 

dos principais países emergentes para inserir-se na sociedade do conhecimento, revelou 
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que o sistema de ensino brasileiro foi o pior colocado em toda a amostra analisada, a 

qual inclui China, Índia, México e Rússia, entre outros países. Esse resultado refere-se 

diretamente às oportunidades de disputa internacional em que o País encontra-se. Isso 

significa desvantagem, perda de competitividade do Brasil em relação a economias com 

as quais disputa o mercado global. A pesquisa ainda afirma que “o baixo crescimento do 

PIB brasileiro nos últimos anos está intimamente associado à baixa qualidade do 

ensino”. O Quadro 3.3 mostra o desempenho dos brasileiros na educação, de acordo 

com a pesquisa. Percebe-se o quanto temos por fazer para alavancar o país da atual 

situação educacional: “O brasileiro estuda em média cinco anos, contra 11 do coreano, 

nove do argentino e dez da população da maioria dos países desenvolvidos.” (Exame, 

2006). 

 

Quadro 3.3 – Desempenho educacional brasileiro em 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Revista Exame, edição 0877 
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Outro dado assustador é de que, segundo estudos da Unesco, se não obtivermos 

avanços educacionais imediatos, o Brasil demorará mais de 30 anos para alcançar o 

nível educacional presente nas maiores economias mundiais. Nossa realidade difere do 

empenho encontrado em países como China e Índia, concorrentes diretos do Brasil, no 

esforço para educar e preparar parte de sua população para a capacitação de seus jovens 

visando o mercado global (Exame, 2006). 

3.3.1 Ensino Fundamental 
 

A proporção de docentes com formação até o ensino fundamental, lecionando de 

5ª a 8ª série, diminuiu de 1% em 1996 para 0,3% em 2002. O percentual de docentes 

com esse nível de formação chega, no máximo, a 0,6% (INEP, 2003). De maneira geral, 

observa-se que o nível de qualificação dos docentes tem melhorado nos últimos anos. 

Há, entretanto, de se avançar mais para o completo atendimento das metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

O grau de formação das funções docentes de 5ª a 8ª série, indica que há ainda um 

longo caminho a percorrer para o pleno atendimento da exigência mínima legal, que é a 

de licenciatura plena. “Pela tabela, constata-se que aproximadamente 32% das funções 

docentes do País não possuem esse grau de formação, chegando a 59% na região Norte 

e 52% na região Nordeste. Tendo em vista o aumento esperado nas matrículas neste 

setor, em especial nas regiões onde a carência de professores habilitados é maior, cabe o 

alerta para o problema em questão” (INEP, 2003). 

A tabela 3.5 exibe o percentual de docentes que atuaram no ensino fundamental 

de 5ª a 8ª série, apresentado por grau de formação, nas regiões brasileiras, de 1991 a 

2002. 
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        Tabela 3.5 – Percentual de docentes que atuaram no ensino fundamental, de 5ª a 8ª série 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Ensino Médio 
 

Embora o ensino médio seja o nível de ensino que detém os professores com 

melhor escolaridade, cabe salientar que 21% deles ainda não têm a formação mínima 

exigida pela legislação (INEP, 2003). 

A região Sudeste tem mais de 85% dos seus docentes de ensino médio com nível 

de formação adequada. Na região Norte observa-se que 15% dos docentes, embora 

tenham curso superior, não são licenciados. Existem diferenças bastante significativas 

entre regiões, estados e municípios, o que revela, assim como nas séries finais do ensino 

fundamental: é preciso investir na formação dos docentes, em especial naquelas regiões 

do país e nas áreas do conhecimento onde a carência é mais crítica (INEP, 2003). 

A tabela 3.6 mostra o percentual de funções docentes que atuaram no ensino 

médio, por grau de formação, nas regiões brasileiras, de 1991 a 2002. 
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Tabela 3.6 – Percentual de funções docentes que atuaram no ensino médio, por grau de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificamente nas áreas de Ciências e Matemática, mais de 60% dos 

professores do ensino médio e fundamental não têm a formação desejada de acordo com 

a nova legislação, em vigor desde dezembro de 1996 (PNE, 2002). 

3.3.3 Ensino Superior 
 

O ensino superior de graduação tem apresentado melhoria constante no nível de 

qualificação dos seus docentes. Em 1991, mestres e doutores correspondiam a apenas 

35% do seu quadro. Com um aumento de praticamente 155% entre 1991 e 2002, o 

número de mestres e doutores representa em 2002 mais de 54% dos docentes neste nível 

de ensino, efeito que pode ser atribuído à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) (MEC, 1996) e à legislação posterior, que aumentaram as exigências de 

formação (INEP, 2003). 

Nesse contexto, a região Nordeste não destoa muito de outras regiões do país, 

particularmente do Sudeste, fato que pode ser explicado pela maior participação das 

instituições públicas na primeira região, que apresentam uma melhor qualificação de 

seus docentes, quando comparada com a segunda (INEP, 2003). A tabela 3.7 mostra o 
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número de funções docentes que atuaram na educação superior, distribuídos por grau de 

formação no Brasil, no ano de 2001. 

 

Tabela 3.7 – Número de funções docentes na educação superior no Brasil (2001) 

 

 

A tabela 3.8 expõe o número de funções docentes que atuaram na educação 

superior, por grau de formação no Brasil, entre 1991 e 2001. 

 

Tabela 3.8 – Número de funções docentes que atuaram na educação superior no Brasil (1991 - 2001) 

 

 

3.3.4 Professores que atuam na Zona Rural 
 

Diante das suas especificidades e da necessidade de que ela seja um instrumento 

propício ao desenvolvimento sustentável dessa região, a educação do campo encontra-se 

na pauta de discussão das políticas públicas (INEP, 2003).  
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A área rural do Brasil concentra cerca de 50% dos estabelecimentos de ensino de 

educação básica e apenas 14% dos estudantes. Suas escolas são, geralmente, pequenas e 

uni docentes (INEP, 2003). 

Se na zona urbana já se observa carência de pessoal qualificado para atuar na 

educação básica, no meio rural essa realidade é ainda mais crítica. No Brasil, menos de 

10% dos docentes da zona rural que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental têm 

formação superior, enquanto na zona urbana esse contingente representa 38% das 

funções docentes. Cabe observar que nas regiões Sul e Sudeste os percentuais são bem 

melhores que nas demais regiões do País. Isso pode ser explicado pela maior oferta de 

cursos superiores, o que acarreta aumento da existência de professores habilitados. 

Políticas de remuneração também influenciam essas disparidades (INEP, 2003). A 

tabela 3.9 apresenta o percentual de docentes, por grau de formação e localização, que 

atuaram no ensino médio, nas regiões brasileiras em 2002. 

 

Tabela 3.9 – Percentual de docentes, por grau de formação, que atuaram no ensino médio da zona 

da mata brasileira em 2002 

 
 

3.4 A Física para o desenvolvimento de outras 
Ciências e para o desenvolvimento econômico 

 
“A Física é básica para o desenvolvimento de outras Ciências e fundamental 

para o desenvolvimento econômico” (MCT, 2002, p. 20). Baseado neste discurso, 

mencionamos algumas das descobertas da Física no início do século XX, cujo impacto 

tem ocorrido não apenas através da aplicação dos processos fundamentais próprios desta 
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Ciência, mas também como decorrência de novas necessidades de tecnologia e 

comunicação das pesquisas realizadas. Como exemplo de algumas de tais importantes 

invenções citamos a descoberta dos quanta, que resultou na invenção do transistor e do 

circuito integrado, essenciais para os avanços da era da informação; a invenção do laser 

e da técnica de ressonância magnética nuclear; a descoberta da supercondutividade; a 

manufatura de novos materiais utilizados na Medicina, em dispositivos eletrônicos e em 

viagens espaciais. 

Nos países desenvolvidos, a Física não está isolada nas universidades: são 

comuns parcerias com a indústria, para a construção de circuitos infinitesimais e 

máquinas de nanotecnologia; com os biólogos, no intuito de promover a manipulação 

do código genético por pinças óticas; nas empresas, para o desenvolvimento da 

computação quântica; ainda podemos encontrar Físicos na NASA, na indústria de 

telecomunicações, indústria automobilística e aeronáutica, na Medicina, na Wall Stret, 

aplicando métodos físicos sofisticados para o estudo da dinâmica das bolsas de valores. 

Os países que investirem em pesquisas necessárias ao desenvolvimento desses 

setores reterão o domínio dessas tecnologias e o poder econômico resultante. 

3.5 Considerações finais 
 

Apesar da necessidade de mudanças no atual paradigma educacional, 

reconhecemos a evolução ocorrida nos últimos anos no Brasil. Há poucas décadas, 

vivíamos em um país de analfabetos, onde a educação era para poucos. Apesar de 

insuficiente, temos atualmente 40 milhões de crianças nas escolas, com uma média de 

cinco milhões entrando a cada ano. Porém, esse contexto é insatisfatório para 

acompanhar o crescimento numa economia globalizada, cada vez mais dependente de 

conhecimento e inovação (Exame, 2006). 

Tivemos a preocupação de discutir neste capítulo a necessidade de formação de 

professores de um modo geral, e de Física de modo particular, identificando a sua 

demanda em todo o território nacional, em particular no estado de Pernambuco.  

Esse quadro foi acompanhado da atual busca pela licenciatura em Física, por 

alunos secundaristas. Disponibilizamos também o quantitativo de centros universitários 

que atuam nessa formação, de acordo com (INEP, 2003). Também mencionamos a atual 

qualificação docente desse profissional que atua no ensino fundamental, médio, superior 

e na zona rural. Como embasamento para investimento na formação de professores de 
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Física, expomos na subseção a importância da Física para o desenvolvimento de outras 

Ciências e para o desenvolvimento econômico de uma nação. 
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4. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 
PROFESSORES DE FÍSICA 

 
"Não tenho a menor dúvida de que  
o baixo crescimento do Brasil nos 

 últimos anos está diretamente  
associado à baixa qualidade do ensino".  

Edward Glaeser, economista e  
professor da Universidade Harvard e  

estudioso dos efeitos da educação  
sobre o desenvolvimento das  

sociedades (Exame, 2006). 
 
 

Muitos estudantes acreditam que o conhecimento científico articula-se sob a 

forma de equações e definições que devem ser memorizadas mais do que 

compreendidas (Campanario et al., 1999). Um considerável número de estudantes é 

capaz de construir gráficos, porém não sabe interpretá-los (Redish, 1994). Esses 

obstáculos podem ser minimizados através do aprendizado por descobertas, com ênfase 

na participação ativa dos alunos na aplicação dos processos científicos. Isso pode ser 

possível com a adoção de recursos computacionais, como por exemplo, aprendizado por 

simulação de fenômenos com softwares educativos (Modellus, 2005; GALILEU, 2005), 

o uso de computadores na realização de experimentos tangíveis envolvendo medida em 

tempo real (Mastering Physics, 2006; Vernier, 2004), ou ainda, através de laboratórios 

virtuais (Sherman, 2003). 

Há muito tempo pesquisadores estudam um mecanismo de compreensão dos 

conceitos Físicos pelos estudantes (Trowbridge e McDermott, 1980). Acredita-se que 

uma atividade prática, por si só, não pode garantir o melhoramento do aprendizado 

(Rosenquist e McDermott, 1987). No entanto, é sabido que animação interativa tem-se 

configurado como uma possibilidade construtiva no processo ensino-aprendizagem de 

ciências naturais de modo geral e de Física, de modo particular. Uma animação 

apresenta-se de maneira exuberante para a exposição de fenômenos que se apresentam 

intrincados para aqueles alunos que não têm uma percepção visual aguçada ou uma 

capacidade de abstração sofisticada (Tavares, 2004). 

As Diretrizes Nacionais Curriculares para os cursos de Física, elaboradas pela 

Comissão de Especialistas em Ensino de Física (MEC, 2006), após ampla discussão 

com a comunidade, tornam pública a formação desejável para este profissional, 
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independente da sua área de atuação. Os critérios abrangem a capacidade de abordar e 

tratar problemas novos e tradicionais. Esse profissional deve estar sempre preocupado 

em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou tecnológico. E ainda, em todas 

as suas atividades, a atitude de investigação deve estar sempre presente, embora 

associada a diferentes formas e objetivos de trabalho. 

O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que, apoiado em 
conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz de abordar e tratar 
problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas formas 
do saber e do fazer científico ou tecnológico. Em todas as suas atividades a atitude de 
investigação deve estar sempre presente, embora associada a diferentes formas e 
objetivos de trabalho (MEC, 2001, p. 2). 
 

No perfil geral exposto encontramos perfis específicos, de forma a permitir o 

delineamento da formação em Física, devido à diversificação curricular proporcionada 

através de módulos seqüenciais complementares ao núcleo básico geral. São eles: (i) 

Físico-pesquisador, cuja atividade principal é a pesquisa básica ou aplicada. É o perfil 

mais bem definido e o que tradicionalmente representa o perfil profissional idealizado 

na maior parte dos cursos de graduação que conduzem ao Bacharelado em Física; (ii) 

Físico-educador, atua na formação e disseminação do saber científico. Não se enquadra 

no perfil da atual licenciatura em Física, a qual é voltada para o ensino médio formal; 

(iii) Físico-tecnólogo, desenvolve equipamentos e processos. Este perfil corresponde ao 

esperado para o egresso de um Bacharelado em Física Aplicada; (iv) Físico-

interdisciplinar, interage de forma conjunta e harmônica com especialistas de outras 

áreas. 

Na atual sociedade, em que as novas funções sociais e novos campos de atuação 

são contínuos, deve-se colocar em questão os paradigmas profissionais anteriores, com 

perfis já conhecidos e bem estabelecidos. Nesse contexto, o desafio é propor uma 

formação ampla e flexível, que desenvolva habilidades e conhecimentos necessários às 

expectativas atuais e capacidade de adequação a diferentes perspectivas de atuação 

futura. Na subseção seguinte expomos tais competências e habilidades almejadas na 

atuação desse profissional. 
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4.1 Competências e habilidades a serem 
desenvolvidas com os futuros professores de 
Física 

 

De acordo com (MEC, 2001), a diversidade de atividades pretendidas para um 

Físico exige as seguintes competências: (i) dominar princípios gerais e fundamentos da 

Física, estando familiarizado com suas áreas clássicas e modernas; (ii) descrever e 

explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em termos de 

conceitos, teorias e princípios físicos gerais; (iii) diagnosticar, formular e encaminhar a 

solução de problemas físicos, experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo 

uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos apropriados; (iv) manter atualizada 

sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional específica; (v) desenvolver 

uma ética de atuação profissional e a conseqüente responsabilidade social, 

compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes 

contextos sócio-políticos, culturais e econômicos. 

As competências acima descritas exigem as seguintes habilidades, independente 

da área de atuação escolhida (MEC, 2001): (i) utilizar a matemática como uma 

linguagem para a expressão dos fenômenos naturais; (ii) resolver problemas 

experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de medições, até à análise de 

resultados; (iii) propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios 

de validade; (iv) concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de 

solução elaborada e demorada; (v) utilizar a linguagem científica na expressão de 

conceitos físicos, na descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na 

divulgação de seus resultados; (vi) utilizar os diversos recursos da informática, dispondo 

de noções de linguagem computacional; (vii) conhecer e absorver novas técnicas, 

métodos ou uso de instrumentos, seja em medições, seja em análise de dados (teóricos 

ou experimentais); (viii) reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com 

outras áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas; 

(iv) apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como 

relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras. 

Tais competências e habilidades serão complementadas por outras competências 

e habilidades mais específicas, segundo o perfil de atuação desejado pelo Físico e 

determinado pelas Instituições de Ensino Superior (IES), atendendo às exigências dos 
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mercados nacionais e locais. As IES têm autonomia das diretrizes curriculares para 

defini-las em seus conteúdos curriculares, desde que os mesmos atendam aos perfis 

gerais, apresentados acima. No caso da Licenciatura, as habilidades e competências 

incluem (MEC, 2001): (1) o planejamento e o desenvolvimento de diferentes 

experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias 

adequadas; (2) a elaboração ou adaptação de conteúdos didáticos de diferentes 

naturezas, identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais. 

A formação de um Físico exige uma série de vivências que visa tornar o 

processo educacional mais integrado, tais como (MEC, 2001): (i) realização de 

experimentos em laboratórios; (ii) experiência com o uso de equipamento de 

informática; (iii) pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de 

informação relevantes; (iv) apresentação de idéias e conhecimento de conceitos 

fundamentais da Física e das Ciências, através da leitura de textos básicos; (v) ter tido a 

oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um dado assunto 

através de, pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou monografia. No 

caso da Licenciatura, apresentar participação na elaboração e desenvolvimento de 

atividades de ensino. 

4.2 Avaliação docente e discente 
 

São bem conhecidos os baixos índices de desempenho dos nossos estudantes em 

Ciências e Matemática, obtidos em algumas avaliações como o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB-MEC) e o 

Programme for International Student Assessment (PISA-OECD) em que o Brasil ficou 

na última colocação dentre 32 nações. Resultados semelhantes também foram 

registrados em avaliações iniciais em cursos de atualização e aperfeiçoamento de 

professores do ensino médio (Pró-Ciências). Esse cenário preocupante se completa com 

o baixo desempenho que nossos licenciados têm tido no Exame Nacional de Cursos - 

Provão (PNE, 2002). 

Essa realidade mostra-nos que a educação em ciências deve ser objeto de ações 

inovadoras, complementares ao ensino formal. Elas devem ser capazes de contribuir 

com o aprimoramento da formação continuada dos professores, introduzir nas escolas 

atividades de ensino que explorem o caráter experimental das ciências e difundir na 

sociedade os conhecimentos e aplicações tecnológicas produzidos pelas ciências.  
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O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) tem dado demonstrações de seu interesse 
em implementar políticas e promover programas que contribuam para reverter a 
situação crítica em que se encontra o ensino de ciências e matemática no país. (PNE, 
2002, p. 01) 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996) aponta 

inequivocamente a formação de professores em cursos de licenciatura, de graduação 

plena, como perfil desejável e necessário para buscar os padrões de qualidade 

preconizados pela Constituição Federal. Programas de aperfeiçoamento docente em 

muitos Estados defrontam-se com a permanente renovação do quadro de docentes 

(PNE, 2002).  

4.3 Estado da arte sobre a eficácia do uso de recursos 
didáticos na formação inicial e continuada de 
professores e alunos de física 
 

As últimas décadas do século XX deram início a uma nova era na educação: a 

introdução dos recursos tecnológicos, com o intuito de contribuir com o processo de 

ensino e aprendizado, em todos os níveis e em todas as áreas de ensino. A crescente 

necessidade de assimilar informações exigiu o surgimento de ferramentas que 

facilitassem esta ação. 

Atualmente a informática permite inserir diversos tipos de tecnologia na sala de 

aula, com a promessa de motivar professores e alunos no caminho por novas 

descobertas. Tais dispositivos vão desde software educacional monousuário a softwares 

que suportam vários usuários de forma concomitante, além da computação ubíqua e 

embarcada. Estes últimos surgem como uma alternativa aos computadores pessoais e 

exploram a informação através da manipulação com objetos físicos (Falcão, 2004). 

 

4.3.1 A prática social, os recursos tecnológicos e o aprendizado de 
conceitos Físicos 

 

Atividades, tarefas, funções e entendimentos não podem existir de forma isolada. 

Eles compõem um amplo sistema de relacionamento no qual cada um tem o seu 
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significado. Tais sistemas são desenvolvidos dentro de uma comunidade social, 

constituída de relacionamento entre pessoas (Daniels, 1996). 

Resumidamente, pode-se dizer que a prática de uma teoria social concentra-se na 

interdependência relacional entre o agente e o mundo, nas suas atividades, significados, 

pensamento, aprendizado e conhecimento, além de enfatizar, de forma inerente e 

socialmente, a negociação de caráter social do significado, concentrando-se no caráter 

do pensamento e nas ações de pessoas e em suas atividades. Essa visão também 

significa que aprendizado, pensamento e conhecimento são relações entre pessoas em 

suas atividades, despertadas a partir de uma estrutura social e cultural de um mundo que 

é socialmente constituído (Daniels, 1996). 

Conhecimento constituído de forma social é socialmente mediado e aberto. Isso 

quer dizer: determina atores, seu fornecimento de material e suas relações humanas são 

produzidas, reproduzidas e alteradas no decorrer das atividades que possuem 

pensamento e linguagem, mas não se restringe a uma forma ou a outra (Daniels, 1996). 

A tecnologia permite o desenvolvimento de ambientes computacionais capazes 

de promover nos alunos a descoberta, bem como discussões com demais participantes 

do curso, inclusive o professor. Nesse contexto os estudantes tornam-se sujeitos ativos 

no processo de aprendizagem. Tais recursos tecnológicos podem ainda simular 

situações reais, através da realização de medidas. Essa metodologia vem contribuindo 

desde a última década não apenas para compreensão, como também na retenção de 

conceitos Físicos (Thornton et al., 1990; Mamalougos et al., 2003). 

Porém, uma atividade prática, por si só, não pode garantir o melhoramento do 

aprendizado. É sabido, por exemplo, que animação interativa tem-se configurado como 

uma possibilidade construtiva no processo ensino-aprendizagem de ciências naturais de 

modo geral e de Física, de forma particular. Uma animação apresenta-se de maneira 

mais real para a exposição de fenômenos que se apresentam intrincados aos alunos que 

não têm uma percepção visual aguçada ou uma capacidade de abstração sofisticada 

(Tavares, 2001). Pelo exposto, justifica-se um considerável aperfeiçoamento do 

rendimento escolar proporcionado por ilustrações reais dos conteúdos teóricos 

apresentados. 
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4.3.2 Concepção Pedagógica 
 

A teoria da aprendizagem de Ausubel propõe-se a analisar o processo de 

compreensão de construção dos significados pelo ser humano, e desse modo, aponta 

caminhos para a elaboração de estratégias de ensino que facilitem uma aprendizagem, 

de fato, significativa (Tavares, 2005). 

Diante de uma nova oportunidade de aprendizado, o estudante pode absorvê-la 

de duas maneiras. Uma delas é através da aprendizagem mecânica, em que a reprodução 

desse conteúdo acontece de maneira idêntica à que lhe foi apresentada, sem conseguir 

transferir o aprendizado da estrutura desse conhecimento adquirido para a solução de 

problemas equivalentes, em contextos distintos. Na outra forma de aprendizado, o aluno 

consegue relacionar o conteúdo que lhe é apresentado ao seu conhecimento prévio, em 

assuntos correlatos. Desse modo, o estudante está construindo significados pessoais do 

conteúdo em questão, transformando-o em conhecimentos. Essa maneira de 

aprendizado é vista por Ausubel como uma percepção substantiva do material 

apresentado e esta ação caracteriza-se como uma aprendizagem significativa (Tavares, 

2005). 

O ser humano apresenta a tendência de aprender mais facilmente um 

determinando conhecimento quando o mesmo é apresentado a partir de suas idéias mais 

gerais e inclusivas. Na aprendizagem significativa, desenvolve-se a capacidade de 

transferência do conhecimento adquirido para sua utilização em um contexto diferente 

do qual foi apresentado (Tavares, 2005). 

Em ambientes de aprendizagem a construção do conhecimento é tida como um 

processo social, no qual a colaboração surge a partir da concepção do desenvolvimento 

cognitivo, o que se traduz em condições necessárias à construção de algo ou à 

realização de uma tarefa, individual ou em grupo, e a contextualização dessa tarefa. Isso 

significa oferecer recursos para criação e manipulação de artefatos, ao invés de oferecer 

conteúdos previamente organizados. O recurso tecnológico deve propiciar ao aluno o 

controle do processo de aprendizagem, resultando na construção do seu próprio 

conhecimento, com base em interpretações das experiências no mundo real (Rezende et 

al., 2003). 
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Desse modo, o mais importante é disponibilizar experiências que possam servir 

de base para essa construção de conhecimento, e que, além de promoverem a reflexão 

sobre o conteúdo, possibilitem a reflexão sobre o processo de construção do seu 

conhecimento, através de três elementos básicos. Dentre esses elementos, está o 

contexto, que se refere ao entorno físico, sociocultural e organizacional do problema. 

Em seguida nos referimos à representação ou simulação do problema, cuja 

representação se refere às atividades nas quais o estudante poderá se engajar. E ainda, o 

espaço para manipulação do problema (Rezende et al., 2003). 

 

4.3.3 Perspectivas interacionistas 
 

De acordo com Dillenbourg et al. (1996), a natureza do aprendizado 

colaborativo pode ser vista a partir de duas concepções diferentes. De um lado, a análise 

está na compreensão de dois sistemas cognitivos relativamente independentes que 

trocam mensagens. Por outro lado, pode ser visto como um simples sistema cognitivo 

com propriedades próprias. Essas duas diferentes visões amparam duas correntes 

teóricas distintas. Na primeira, a unidade de análise é o indivíduo, no qual o objetivo da 

pesquisa é entender como o sistema cognitivo é transformado a partir de mensagens 

recebidas oriundas de outras pessoas. Na segunda hipótese, a unidade de análise é o 

grupo. O desafio é entender como esses sistemas cognitivos se unem para produzir um 

entendimento compartilhado do problema 

Durante muitos anos, estudos sobre aprendizado colaborativo foram 

direcionados a analisar a ação de cada um dos indivíduos no grupo. Isso reflete o 

posicionamento dominante tanto da Psicologia Cognitiva como da Inteligência 

Artificial, na década de 1970 e no início dos anos 80. Naquela época, a cognição era 

vista como um produto dos processos de informações individuais, no qual o contexto da 

interação era apenas um apoio para as atividades individuais, e não um foco de pesquisa 

propriamente dita (Dillenbourg et al., 1996). 

Recentemente, a unidade de análise tem se fundamentado no grupo como um 

todo. Em termos de pesquisas empíricas, o objetivo inicial foi o de estabelecer sob quais 

circunstâncias o aprendizado colaborativo é mais eficiente do que o aprendizado isolado 

(Dillenbourg et al., 1996; Osada e Miyake, 2005; Mol et al., 2003; Mamalougos et al., 
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2003). As pesquisas preocupam-se em controlar variáveis independentes, tais como o 

tamanho e a composição do grupo, a natureza da tarefa, a forma de comunicação. No 

entanto, essas variáveis interagem umas com as outras, dificultando o entendimento das 

ligações entre as condições e os efeitos da colaboração. Cada vez mais, esses estudos 

centralizam-se na tentativa de entender as regras das variáveis que mediam a interação, 

ao invés de tentar estabelecer os parâmetros para a efetiva colaboração (Dillenbourg et 

al., 1996). 

Há na literatura um número expressivo de estudos experimentais que enfatizam a 

efetividade da colaboração no aprendizado. Um experimento da interação construtiva 

(Constructive Interaction) realizado por Naomi Miyake (School of Computer and 

Cognitive Sciences - Chukyo University), confirma que, no processo de aprendizado, há 

uma maior capacidade de críticas construtivas (Constructive Criticisms) no aprendizado 

colaborativo, quando comparado ao aprendizado isolado. A experiência mostrou que 

aproximadamente 80% da auto-crítica (self-critiquing) ocorreram durante a 

aprendizagem colaborativa, e somente 20% quando os estudantes estavam aprendendo 

sozinhos (Kumar, 1996). 

Experiência colaborativa também pode facilitar o planejamento e resolução de 

problemas. Blaye (Institute of Educational Technology, Open University, Milton 

Keynes, U.K) constatou que crianças que tinham trabalhado em pares, de forma 

colaborativa, na resolução de tarefas e problemas, eram duas vezes mais bem sucedidas 

do que as crianças que desempenharam as mesmas atividades trabalhando sozinhas 

(Kumar, 1996). 

Uma parceria entre o Institute of Educational Technology, Physics faculty, 

Psychology Department at the University of Nottingham, na Inglaterra, tornou possível 

o desenvolvimento de um software para o aprendizado colaborativo, entre pares de 

estudantes, na resolução de problemas Físicos. Os estudos iniciais focaram na obtenção 

de dados sobre estudantes de Física no ensino médio (secondary school physics), para 

certificar-se da idade mais apropriada para o uso do software.  Foram coletadas algumas 

informações básicas sobre o nível de conhecimento em Física, especificamente 

Cinemática. 

O teste piloto foi conduzido com seis estudantes de uma escola em Milton 

Keynes, utilizando um protótipo do software. O propósito era estabelecer o quão 

familiar os estudantes se sentiam na condução de equações de conservação do momento 
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e energia das colisões elásticas. E ainda, descobrir se naquele momento, da Física 

aplicada ao ensino médio, os estudantes dominavam os conceitos e se podiam 

efetivamente usar as fórmulas na resolução dos problemas. 

Para o estudo preliminar, constatou-se que, quase sem exceção, os estudantes 

sabiam utilizar as fórmulas para a tarefa. Conseguiram resolver quase todas as questões, 

com exceção sobre como explicar energia, mas isso era esperado para alunos de 12 anos 

de idade. Os autores alertam que a observação discutida deve ser cuidadosamente 

analisada, especialmente pelo pequeno número de envolvidos e também pelo fato de as 

respostas talvez serem elucidadas a partir da formulação das questões. Para estudos 

futuros, serão aplicados questionários como base para o desenvolvimento. Também 

serão conduzidas entrevistas com os usuários. Baseado no sucesso do teste, Taylor 

assumiu que qualquer domínio de simulação pode ser um bom candidato para 

aprendizado colaborativo. (Taylor et al. 1990). 

No Brasil, temos alguns resultados no uso de ambientes colaborativos de 

aprendizagem. A Universidade do Paraná junto à Universidade Federal do Rio de 

Janeiro desenvolveram o InterAge, um ambiente virtual construtivista para a formação 

continuada de professores de Física. Seus princípios abrangem estimular a reflexão-na-

ação, promover a interatividade e incentivar a colaboração entre os participantes, de 

modo a desenvolver o conhecimento profissional do professor. A metodologia usada é a 

Aprendizagem Baseada em Problemas, na tentativa de fazer com que o professor possa 

refletir, repensar e criar a sua prática pedagógica ao resolver problemas relevantes e 

autênticos em relação à sua realidade. O InterAge é composto por um conjunto de 

páginas, objetos de navegação e mecanismos de comunicação. Basicamente, são 

apresentados problemas relativos à prática pedagógica do professor de Física, 

representados por meio de textos e áudio, além da interação on-line com outros 

professores e tutores (Rezende et al., 2003).  

O CEFET-Campos, em parceria com o NUTES-UFRJ e o IF-UFRJ, desenvolveu 

o ACAD-FÍS, um ambiente construtivista de aprendizagem à distância para 

complementar a formação de professores de ciências que lecionam Física em 

localidades distantes dos grandes centros. Sua concepção pedagógica tem como 

princípio favorecer a participação ativa do professor-cursista no seu processo de 

aprendizagem. Para atingir esse objetivo, enfatiza a troca de experiências entre os 

participantes, utilizando elementos teóricos da Aprendizagem Baseada em Casos e no 
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desenvolvimento a partir da interação social entre indivíduos como fundamento da 

aprendizagem cooperativa, que se refere à construção de conhecimentos de um grupo 

que compartilha objetivos com a intenção de criar algo novo, que pode ser, por 

exemplo, a solução de um problema.  O ACAD-FÍS é composto por um conjunto de 

páginas cujos objetos de navegação, conteúdos e ligações procuram adequar-se à 

proposta pedagógica descrita. O site do protótipo foi ligado a um gerenciador virtual de 

cursos para viabilizar recursos de comunicação como fórum de discussão, chat e e-mail 

(Reis et al., 2002). 

Pelo exposto, podemos concluir que no Brasil ainda são poucos os casos em que 

se exploram as vantagens dos ambientes colaborativos de aprendizagem. No entanto, se 

bem aplicada, essa prática pode atender aos anseios e desafios da sociedade em que 

estamos imersos. 

 

4.3.4 Aprendizagem de conceitos de Física num ambiente 
colaborativo síncrono 

 

Muitos alunos acreditam que o conhecimento científico articula-se em forma de 

equações e definições que devem ser memorizadas mais que compreendidas 

(Campanario; Miguel and Moya, 1999) (Redish, 1994). Considerável número de 

estudantes são capazes de construir gráficos, porém não sabem interpretá-los (Redish 

1994). Estes obstáculos podem ser minimizados através do aprendizado por 

descobrimento, com ênfase na participação ativa dos alunos na aplicação dos processos 

da Ciência. 

Uma abordagem multidisciplinar, baseada em conceitos de disciplinas como 

Psicologia, Sociologia, Educação, entre outras, mostra-se necessária para a construção 

de um bom ambiente colaborativo de aprendizado (Fuks et al., 2002). 

 

4.3.5 Considerações finais 
 

Neste capítulo procuramos contextualizar o leitor sobre o atual processo da 

formação inicial e continuada de professores de Física, bem como discutir os estudos 

recentes que tratam algumas mudanças, as quais deveriam ser emergencialmente 

aplicadas. 



  56  

5 METODOLOGIA DE DESIGN 
 

“Um bom processo de design não pode ser 

aleatório.” Hackos e Redish, 1998.  

Vários estudos na área de Engenharia de Software relatam a importância da 

cooperação entre usuários e desenvolvedores durante o processo de desenvolvimento de 

sistemas (Bevan e Bogomolni, 2000; Chang, 1995; Nielsen, 1993; Kujala, 2002; Hackos 

e Redish, 1998). Esse relacionamento parece maximizar a produtividade e aumentar a 

usabilidade de novos produtos e serviços. A cooperação entre desenvolvedores e 

usuários deve ser gradualmente construída durante o processo de desenvolvimento do 

produto. Sem uma sólida definição central de conceitos, relacionamentos e operação 

sistemática, dificilmente as necessidades dos usuários serão exploradas (Lozano et al., 

2000). 

De acordo com Hackos e Redish (1998), tais estudos compreendem 

características pessoais, hábitos, capacidades físicas, limitações existentes no 

desenvolvimento de suas tarefas, além de forçar o designer a tentar descobrir os 

objetivos desses usuários, acompanhado da formação do seu pensamento para com as 

tarefas desenvolvidas, ou seja, o modelo conceitual do trabalho dos usuários e suas 

ferramentas. De forma mais completa, um bom design é aquele que consegue entender 

as circunstâncias nas quais os usuários devem trabalhar como um grupo, de forma 

colaborativa, para atingir seus objetivos. 

As técnicas selecionadas para o entendimento das necessidades dos usuários, do 

seu trabalho e do seu ambiente, estão descritas na seção 5.2. A pretensão foi de eliminar 

a não coerente relevância em algum aspecto necessário ao entendimento das tarefas 

desenvolvidas pelos usuários. Sua escolha foi baseada na definição de Hackos e Redish 

(1998), quando defendem que as técnicas de análise e apresentação dos dados irão 

depender da natureza destes, do conhecimento do autor para com sua aplicação e do 

tempo disponível para a análise.  
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5.1 Objetivos de design 
 

Este trabalho visa criar, através do design centrado no usuário, um ambiente 

colaborativo de aprendizagem baseado em medidas, em tempo real, de grandezas 

físicas, para o ensino de conceitos físicos. Para isso, durante o seu processo de 

desenvolvimento buscamos envolver pessoas com perfis de prováveis futuros usuários, 

assim como defende a literatura apresentada em seguida, como forma de tentar 

desenvolver um produto que satisfaça as necessidades reais de seu público alvo. 

5.1.1 Objetivo geral 
 

Nossa proposta visa desenvolver um ambiente colaborativo síncrono que permita 

realizar experimentos físicos, num contexto de colaboração à distância, entre pares, via 

Internet, permitindo compartilhar resultados de experimentos. Esse sistema visa ser 

utilizado na formação continuada de estudantes e professores de Física, orientando-os 

na compreensão de conceitos fundamentais da área.  

As características básicas desse ambiente são as seguintes: 

• Controlar a realização de experimentos físicos localmente com aparatos reais, 

servindo de base à negociação de significado de conceitos físicos, que ocorrem 

durante as interações realizadas por meio do ambiente; 

• Permitir que professores e alunos construam representações gráficas e tabulares, a 

partir de medidas sistemáticas de grandezas físicas em situações específicas, com os 

resultados oriundos da realização dos experimentos; 

• Disponibilizar um ambiente colaborativo síncrono que possibilite a demonstração e 

discussão acerca dos experimentos físicos. 

5.1.2 Objetivos específicos 
 

O Quadro 5.1 apresenta uma síntese das técnicas utilizadas nessa pesquisa, 

acrescidas de uma breve descrição de seus respectivos objetivos específicos. 
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Quadro 5.1 - Distribuição do objetivo específico pela técnica respectiva aplicada 

Objetivos específicos Técnica (seção, página) 

Identificar os requisitos mínimos necessários a partir da 

análise de sistemas similares e complementares ao ambiente 

colaborativo proposto. O foco dessa análise apontará as 

características das representações dos fenômenos físicos, as 

possibilidades de manipulações sobre os mesmos e o impacto 

delas na aprendizagem. 

Análise de competidores 

(seção 5.2.1, página 60). 

Entender o contexto das atividades realizadas pelo formador 

de professores e seus alunos, durante aulas de ensino de 

Física experimental. Deu-se ênfase ao processo de negociação 

de conceitos Físicos entre os participantes e a influência do 

uso de artefatos nessas atividades. 

Obter os requisitos de interface do software de controle do 

hardware. 

Observação em sala de 

aula (seção 4.2.5, página 

49), Entrevistas (seção 

5.2.3, página 65). 

Obter os requisitos de interface do software de controle do 

hardware. 

Captura de tela (seção 

5.2.4, página 67), 

Análise da Tarefa (seção 

5.2.2, página 62). 

Criar protótipos do ambiente colaborativo proposto. Tanto 

protótipo de baixa fidelidade, disponibilizado em papel, 

quanto protótipo de alta fidelidade, desenvolvido com a 

linguagem de Programação JAVA. Tais situações servem de 

base às observações da colaboração entre professores e seus 

tutores, durante as interações síncronas. 

Analisar a tarefa e identificar as necessidades essenciais 

relacionadas à colaboração síncrona entre professores de 

Licenciatura em Física e seus alunos, realizada à distância, na 

qual dados de um experimento são coletados em tempo real. 

Prototipação rápida e 

implementação do 

protótipo (seção 4.2.7, 

página 50). 

Validar com os usuários representativos os requisitos Design Participativo 
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levantados pelos designers. (seção 5.2.6, página 69). 

Verificar se a solução concebida por meio da prototipagem 

corresponde às necessidades dos usuários por meio da 

realização de testes de usabilidade envolvendo os usuários 

representativos do ambiente colaborativo proposto. 

Testes de Usabilidade 

com usuários 

representativos (seção 

4.2.8, página 55). 

 

5.2 Etapas, tarefas e materiais para definição das 
funções de colaboração síncrona 
 

Nos tópicos seguintes veremos a descrição das técnicas de usabilidade que 

elucidam nossa metodologia, a qual pode ser vista de forma sucinta no Quadro 5.2. 

 

Quadro 5.2 - Visão geral da metodologia de design adotada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para uma melhor visualização da forma pela qual foram aplicadas as técnicas de 

usabilidade durante o processo de design da pesquisa, procuramos apresentá-las através 

do quadro acima, onde é possível visualizarmos a técnica aplicada de acordo com a fase 

da pesquisa. 

Como pode ser visto, durante a fase de iniciação aplicamos a técnica análise de 

softwares competidores, onde foi possível perceber as últimas pesquisas na área de 

experimentos físicos, bem como definir o escopo da nossa pesquisa. Na fase de 

elaboração, aplicamos a observação durante aulas de física experimental e no 

laboratório de física experimental da UFPE, onde os aparatos que realizam os 

experimentos são desenvolvidos; também foram realizadas várias entrevistas, de forma 

a identificar questões não muito claras com as técnicas até então aplicadas; a captura de 

tela foi realizada em um software já existente no Departamento de Física da UFPE, o 

qual realiza coleta de dados em tempo real, através do mesmo aparato de hardware 

utilizado em nossa pesquisa, em ambiente MS-DOS; a análise da tarefa foi essencial 



  60  

para identificarmos as reais necessidades dos usuários. Na fase de construção, foram 

necessárias mais entrevistas, de forma a percebemos peculiaridades não identificadas 

até aquele momento; o design participativo foi uma forma de validar com os usuários 

representativos as diversas versões da interface proposta; a técnica de prototipação nos 

permitiu o desenvolvimento de 5 (cinco) protótipos, sendo 3 (três) com a linguagem de 

programação JAVA e 2 em papel. 

Nas subseções abaixo, conceituamos cada uma das técnicas que compõem nossa 

metodologia. 

5.2.1 Análise de softwares competidores 
 

Analisar produtos existentes é defendido na literatura sobre estratégia (Porter, 

1986), (Nielsen, 1993) como sendo uma técnica que contribui para a identificação de 

aspectos positivos e negativos de softwares já disponibilizados para uso. Produtos 

existentes podem ter seu ciclo de vida estendido inclusive analisando-se as forças que 

competem para o sucesso ou o fracasso, traduzido pelo potencial de lucro naquele setor, 

reduzindo as ameaças e aproveitando as oportunidades como em uma estratégia 

empresarial (Porter, 1986). 

O fato de várias pesquisas comprovarem a aplicação da Nesta pesquisa, a técnica 

para análise da indústria e da concorrência (Porter, 1986) encontra aproveitamento para 

verificar o que as aplicações síncronas para o ensino de Física com simulações 

disponíveis atualmente oferecem em termos de interface amigável, interpretação dos 

resultados das simulações, colaboração síncrona e percepção, em relação a produtos 

concorrentes, presentes e futuros. 

Existem cinco forças competitivas básicas atuantes para determinar a 

consecução dos objetivos de um produto ou setor em um mercado delimitado, que são: 

(1) a ameaça de novos produtos concorrentes no mercado; (2) a intensidade da 

rivalidade entre os concorrentes já existentes; (3) a ameaça de produtos substitutos; (4) 

o poder de negociação dos compradores; e (5) o poder de barganha dos fornecedores 

(Porter, 1986). 

Novos produtos de software concorrentes podem aproveitar o desenvolvimento 

da usabilidade em um produto atuante no mercado, por exemplo, para copiar o 
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paradigma utilizado e inclusive reduzir custos de projeto e desenvolvimento de novos 

produtos. 

Por outro lado, a falta de produtos concorrentes que apresentem interpretação 

dos resultados das simulações realizadas pelos alunos se traduz em uma força, ou seja, é 

um ponto forte, tanto do produto em si, como da organização que detém os direitos 

sobre ele. Neste caso, a empresa produtora de software tem uma vantagem competitiva 

sobre os adversários. 

Mas sempre existe a possibilidade de um novo produto de software aparecer para 

disputar o mercado alvo com os produtos já existentes, apresentando alguma 

particularidade, ou uma diferenciação, tal como menor custo de produção ou de 

distribuição, ou um modelo de negócios diferenciado, o que lhe dá, mesmo que 

temporariamente, uma vantagem competitiva sobre as outras empresas. 

Por fim, Porter (1986) ensina que tanto os fornecedores – engenheiros e 

arquitetos de software, quanto a clientela – o usuário, desenvolvem poderes de 

negociação em relação ao produtor do software de forma que influenciam aspectos da 

competição entre os produtos. Dito de outra forma, o usuário pode reduzir ou aumentar 

o valor do produto de software no mercado, através de propagada negativa ou positiva, 

através da redução da intensidade do uso, ou ainda, da distribuição ilegal do produto, 

para citar alguns. 

Por outro lado, o capital humano detentor de competências para 

desenvolvimento de produtos de software pode aderir integralmente à cultura e aos 

princípios da organização, ofertando mais do que mão-de-obra qualificada: 

permanecendo na organização – retenção de capital humano, ou trazendo novos 

talentos; isso aumenta a força da instituição. 

Dessa forma, a análise da concorrência (Porter, 1986) é instrumento para 

determinar as forças atuantes contra e a favor do produto, da empresa e do setor no 

mercado de atuação. Concebida originariamente para a formulação de estratégias e 

planos de ação empresarial, pode ser aplicada a qualquer setor, econômico ou não, para 

que se possam aproveitar os pontos fortes e as oportunidades vislumbradas. 
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5.2.1.1 Critérios 
 

Alguns critérios foram utilizados para a escolha dos competidores. Dentre eles, 

citamos o suporte à interação síncrona; (ii) comunicação com o hardware, 

possibilitando a realização de experimentos físicos; (iii) análise dos dados obtidos com a 

realização do experimento; (iv) suporte para o aprendizado colaborativo; (v) 

mecanismos de percepção. 

Diante dos vários competidores analisados, selecionamos oito considerados 

importantes para definição de nossa proposta. São eles: MIT Physics 8.02 e Vernier 

Software & Technology, dois ambientes constituídos de software e hardware, em que os 

usuários podem realizar experimentos físicos e coletar seus dados; o The LiNC Virtual 

School, ambiente de colaboração síncrono, desenvolvido com propósitos gerais para o 

ambiente de sala de aulas; o LabVIEW e LabWindows/CVI, ambientes de 

desenvolvimento gráfico que permite a criação de aplicações capazes de medir e 

controlar o hardware, analisar dados e compartilhar resultados através do controle 

simultâneo de vários usuários, pela web; o Kit Super Robby, um kit de robótica 

educativa que reúne sucata e computador para desenvolver projetos educacionais; o 

Mastering Physics, um tutorial online para ajudar os estudantes no domínio de conceitos 

científicos; e o LON-CAPA, uma rede de servidores geograficamente distribuída, 

conectados em escolas, colégios e universidades, na qual os recursos são distribuídos 

como uma rede pública, baseada num largo sistema de arquivo virtual. As respectivas 

análises estão apresentadas no capítulo seguinte, seção 6.1. 

Desse modo, a análise de competidores foi um passo importante para 

delimitação do escopo da pesquisa.  

 

5.2.2 Análise da tarefa 
 

 Com o intuito de superar as limitações nos métodos tradicionais de levantamento 

de requisitos, a análise da tarefa surge como um modelo capaz de extrair as atividades 

lógicas que uma aplicação deve suportar, resultando numa discussão interdisciplinar, 

envolvendo os pontos de vista dos envolvidos no processo (Mori et. al., 2002). O seu 

objetivo é desenvolver interfaces fáceis de usar e que suportem as tarefas dos usuários, 
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baseando-se nos princípios: “como os usuários acham que as atividades devem ser 

realizadas” e “como a aplicação deve permitir a realização destas atividades”.  

 Esta técnica favorece o aprendizado sobre os usuários, através da observação de 

suas ações. Existem muitos métodos usados para obter a informação através da análise 

da tarefa, bem como muitas formas de representá-los. Optamos pelo modelo de objetos 

e ações da interface, o OAI Model, proposto por (Shneiderman, 1998). 

Por ser vasta a literatura que comprova benefícios ao envolver o usuário durante 

o design de seus produtos (Chang, 1995; Gulliksen e Boivie 1999; Hackos e Redish, 

1998; Kujala, 2002; Nielsen, 1993; Shneiderman, 1998), aplicamos nesta pesquisa  a 

análise da tarefa para obter os requisitos de interface do software de controle do 

hardware. Para isso, analisamos a tarefa do professor e desenvolvedor do software e 

hardware existentes no Departamento de Física Experimental da UFPE, enquanto 

manuseava tais objetos, bem como em uma de suas aulas no laboratório de física 

experimental, onde realizava o experimento pêndulo simples. 

 

5.2.2.1 OAI Model 
 

O OAI Model ajuda a compreender os complexos processos para que o usuário 

tenha uma interface que permita a realização dos seus trabalhos. Para isso, Shneiderman 

(1998) analisa o comportamento humano através do domínio da análise da tarefa dos 

usuários, identificando assim os objetos e ações da tarefa. A partir daí, tem-se recursos 

para identificar os objetos e ações da interface da nova aplicação. A figura 5.2 procura 

representar essa decomposição. 

 

 
 
                                                                                        

 
Figura 5.2 - Objetos da interface devem representar as tarefas do mundo real. 

 
 

Havendo concordância nos “task objects” (objetos da tarefa), bem como em sua 

decomposição, o designer pode criar uma representação metafórica das ações e objetos 

da interface. As ações da tarefa começam a partir de high-level intentions (intenções de 
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alto nível), as quais são decompostas em “intermediate goal” (objetivos intermediários) 

e finalmente em Individual Steps (passos individuais), conforme exibe a figura 5.3. 

 

  
 

 
 

Figura 5.3 - Seqüência das ações da tarefa. 
 

A intenção é proporcionar ao usuário uma interface que preserve os objetos e 

ações da sua tarefa. O design object-action (design das ações dos objetos) inicia com o 

entendimento da tarefa, que por sua vez, compreende os objetos do mundo real dos 

usuários, onde estes trabalham para realizar suas intenções e ações aplicáveis àqueles 

objetos. Tais objetos podem ainda ser decompostos em unidades atômicas. A figura 5.4 

exibe a hierarquização do design das ações dos objetos da interface. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.4 - O design das ações dos objetos (object-action design) inicia com o entendimento da tarefa. 
 

Identificados os objetos e ações da tarefa do domínio, podem-se gerar os objetos 

e ações da interface, os quais representam os objetos da tarefa do mundo real dos 

usuários distribuídos numa interface e capaz de guiá-los. Os objetos e ações da interface 

são o mediador entre o domínio da tarefa e a tecnologia utilizada para construção da 

aplicação, conforme expõe a figura 5.5. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5.5 - As ações e objetos da tarefa dos usuários originam os objetos e ações da interface, os quais 
representam os objetos da tarefa do mundo real. 
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A aplicação dessa técnica resultou na identificação dos requisitos de primeira 

instância indispensáveis à realização do experimento pêndulo simples, tais como: 

montar, ajustar e testar o hardware, e em seguida, nesta ordem, realizar a coleta de 

dados, cujo princípio é o mesmo para o experimento ondas estacionárias em cordas 

vibrantes. Os resultados obtidos, bem como sua representação no OAI Model, podem ser 

vistos no capítulo 6, seção 6.2. 

5.2.3 Entrevistas 
 

A interação face a face é tida como a melhor situação para participar da mente 

de outro ser humano, devido ao seu caráter de proximidade entre as pessoas. As 

pesquisas sociais constataram que uma maneira de atingir satisfatoriamente essa 

interação é através da técnica de entrevistas (Richardson, 1999). No design de 

ambientes colaborativos, essa imediação torna-se indispensável (Hackos e Redish, 

1998). 

Para os cientistas sociais, a entrevista restringe-se a circunstâncias nas quais uma 

pessoa – o entrevistador, com um conjunto de perguntas pré-estabelecidas, leva o outro 

indivíduo a respondê-las. Esse outro indivíduo recebe o nome de entrevistado ou 

respondente (Richardson, 1999). A seguir, são apresentadas as técnicas de entrevistas, 

bem como o tipo de entrevista adotado no nosso processo de design, e ainda, algumas 

técnicas utilizadas em sua aplicação, seguidas de observações que devem ser levadas em 

consideração no momento da análise dos dados resultantes de sua prática. 

Sua aplicação foi necessária no processo de design para entender o contexto das 

atividades realizadas pelo formador de professores e seus alunos, durante aulas de 

ensino de Física experimental. Isso inclui a compreensão do uso dos aparatos físicos 

necessários à realização dos experimentos físicos, como também o processo de 

negociação de conceitos físicos entre os participantes. A aplicação dessa técnica foi um 

complemento para o levantamento de requisitos não totalmente esclarecidos através da 

técnica de observação em sala de aula, descrita na seção 4.2.5. 

5.2.3.1 Tipo de entrevista adotada 
 

Na pesquisa quantitativa, o ato de entrevistar tem-se reduzido a forçar uma 

escolha entre alternativas de respostas pré-determinadas a perguntas rigidamente 

formuladas. Esse tipo de entrevista, constituída de perguntas e respostas pré-formuladas, 
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denomina-se entrevista estruturada, usualmente chamada questionário (Richardson, 

1999). 

Um instrumento de coleta de dados desse tipo pressupõe, por parte do 

entrevistador, o conhecimento das perguntas mais relevantes, assim como o 

conhecimento das principais respostas fornecidas pelos entrevistados (Richardson, 

1999). 

Há também a entrevista não estruturada, conhecida como entrevista em 

profundidade. Seu objetivo principal é extrair do entrevistado os aspectos que ele 

considera mais relevantes sobre determinado problema. Através de uma conversa 

guiada, pretende-se obter informações detalhadas que possam ser utilizadas numa 

posterior análise qualitativa (Richardson, 1999). 

O tipo de entrevista adotada no processo de design foi a não estruturada. A 

intenção foi de tentar esclarecer junto ao usuário e também professor de Física 

experimental, desenvolvedor do software e hardware monousuários que serviram de 

base para a realização desta pesquisa, questões consideradas indispensáveis ao 

funcionamento do software, para uma completa manipulação do hardware, tanto na 

execução do experimento quanto na coleta dos seus dados. Essa técnica foi utilizada 

para o desenvolvimento das funcionalidades dos dois experimentos trabalhados nessa 

pesquisa: pêndulo simples e ondas estacionárias em cordas vibrantes. 

5.2.3.2 Técnicas 
 

Não é aconselhável considerar uma técnica em abstrato, pois é um elemento de 

um conjunto mais amplo, o qual abrange a postura, o problema e a metodologia 

decididos pelo pesquisador. As técnicas de entrevista variam segundo o contexto no 

qual estão inseridas. O modo de conduzir a entrevista dependerá do tipo de informação 

necessária em função do problema a ser pesquisado (Richardson, 1999). 

Em linhas gerais, no início do processo, a entrevista tende a ser livre, podendo 

ser mais diretiva quando os aspectos da problemática de pesquisa já foram levantados. 
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5.2.3.3 Transcrição da entrevista 
 

Depois de realizada, a entrevista foi transcrita e analisada. O pesquisador deve 

dedicar, pelo menos, o mesmo tempo utilizado ao processo da entrevista ao seu estudo e 

análise do material, imediatamente após o término de sua aplicação. 

De modo geral, pode-se dizer que entrevista é uma técnica indicada para o caso 

em que o design ainda não domina o ambiente que deve explorar. Mas para isso, o 

entrevistador necessita conduzir a entrevista à situação em que se encontra (Nielsen, 

1993). 

A fundamentação teórica do processo de análise dos dados transcritos com o 

resultado da aplicação desta técnica está descrito na seção 5.3. 

 

5.2.4 Captura de tela 
 

É uma técnica que permite selecionar e capturar a tela de qualquer software que 

esteja em execução no computador. A seqüência de movimentos realizada pelo usuário 

no computador resulta em um arquivo de vídeo, o qual simula todas as suas ações. 

O uso desta técnica é indicado para o caso em que se deseja registrar todo o 

movimento do usuário na tela do computador. 

A aplicação desta técnica foi necessária ao entendimento do software já existente 

no Departamento de Física da UFPE. Como resultado, obtivemos alguns dos requisitos 

de interface de controle do hardware para o experimento de pêndulo simples. Para esta 

prática, utilizamos o software Camtasia Studio (Macromedia, 2006) 

 

5.2.5 Observação 
 

Segundo Hackos e Redish (1998), o ambiente do usuário nos aspectos físico, 

social e cultural, muito tem a dizer sobre as atividades ali desenvolvidas. Observar 

como ele realiza suas atividades, sem nelas interferir, de forma a não inibi-lo durante o 

seu desempenho, ainda é vista como uma técnica simples e eficaz para o seu 

entendimento. 
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Ainda segundo o autor, as visitas devem ser conduzidas como sendo uma 

“investigação contextual” (do inglês contextual inquiries), ou seja, algumas questões 

devem ser levadas em consideração durante a sua prática. A primeira delas é o 

planejamento. O observador necessita entender previamente as questões e os objetivos 

da visita. Em seguida, é importante que haja uma seleção dos usuários, com o intuito de 

representar a diversidade do seu grupo. Depois de definidas essas questões, é o 

momento de marcar a visita. Nela, os usuários devem ser tratados como parceiros. A 

conversação deve ser concreta. O observador deve falar sobre as tarefas que os usuários 

estão fazendo ou fizeram. E ainda, ver, ouvir e falar com os usuários, de preferência 

com um usuário por vez, sobre seu trabalho, sobre como eles trabalham e sobre o seu 

próprio ambiente. E por último e não menos importante, compartilhar o seu 

entendimento com o usuário, de forma a garantir que está interpretando de forma correta 

aquilo que vê e escuta. 

Ainda há o tipo de observação em que o observador permanece quieto durante a 

maioria do tempo, observando a execução das tarefas. O objetivo desta modalidade de 

observação é permitir que os usuários realizem suas atividades de forma mais natural 

possível (Nielsen, 1993). 

Nielsen afirma que a observação é a técnica mais simples, dentre os métodos de 

usabilidade existentes. Sua aplicação pode ser repetida, desde que algumas das 

considerações do parágrafo anterior sejam obedecidas. O observador pode ainda realizar 

anotações e, se permitido pelos usuários, filmar alguns dos ambientes (Nielsen, 1993). 

Nesse sentido, utilizamos em nosso processo de design os dois tipos de 

observações supra citadas. Inicialmente, visitamos o laboratório de física experimental, 

onde são desenvolvidos o software e hardware monousuários analisados. Naquele local, 

a observação foi como uma investigação contextual, tanto para o experimento pêndulo 

simples como para o experimento ondas estacionárias. Posteriormente, realizamos em 

sala de aula a observação para o experimento pêndulo simples, em que o designer não 

interfere no desenvolvimento das tarefas, apenas ver e analisa seu desempenho. As 

dúvidas obtidas durante esse processo são esclarecidas com a aplicação das demais 

técnicas de usabilidade, descritas nesse capítulo. 
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5.2.6 Design participativo 
 

Por mais que se saiba a respeito das atividades desenvolvidas pelos usuários, 

dificilmente todas as questões serão cobertas durante o design do novo produto. Ao 

invés de tentar adivinhar as necessidades que devem ser trabalhadas, os designers 

devem sempre ter acesso a um quantitativo mínimo de usuários representativos, depois 

de iniciar a fase de design. É importante interagir com pessoas que irão utilizar o novo 

sistema (Nielsen, 1993). 

Os usuários frequentemente levantam questões que a equipe de desenvolvedores 

não imaginou tratar. Para minimizar essa lacuna, os usuários devem ser envolvidos 

durante todo o processo de design, através de encontros regulares com os designers 

(Nielsen, 1993). 

No design participativo, não basta apenas perguntar aos usuários o que eles 

necessitam, visto que os usuários geralmente não sabem do que de fato precisam. Cabe 

à equipe de design utilizar técnicas para extrair essa necessidade da maneira mais 

conveniente possível, tanto para a equipe desenvolvedora quanto para os usuários. O 

ideal é manter uma interação constante entre ambas as partes, de modo a possibilitar a 

otimização no desenvolvimento das tarefas que serão disponibilizadas no novo produto. 

Utilizamos o design participativo para definição da terceira versão do ambiente 

colaborativo proposto, cuja aplicação se deu através do protótipo disponível em papel. 

Sua explicação está disponível na próxima seção. Para isso, reunimos na Faculdade de 

Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE) alunos e professores de 

licenciatura em Física. A aplicação desta técnica durou cerca de sete horas. O objetivo 

foi de validar com os usuários representativos os requisitos levantados pelos designers. 

A figura 5.6 mostra o design participativo aplicado na FACAPE. 
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Figura 5.6 - Design participativo da interface proposta, com alunos e professore da FACAPE. 
 

Através da aplicação do design participativo foi possível validar com os usuários 

representativos os requisitos levantados pelos designers, na terceira versão do protótipo. 

 

5.2.7 Prototipação 
 

Uma das melhores maneiras para explorar e encapsular as idéias de design é 

através de protótipos. Trata-se de um rascunho ou de uma simulação de uma parte da 

interface que está sendo desenvolvida (Nielsen, 1993). 

A nomenclatura “protótipo” não é aceita universalmente. Algumas pessoas 

nomeiam de “mock-ups” os protótipos de baixa fidelidade, pelo fato dos mesmos ainda 

estarem no papel. Outros usam o termo “protótipo” (do inglês prototype), ou ainda 

“prototipação em papel” (do inglês paper prototype) e “computador baseado em 

protótipo” (do inglês computer-based prototype) (Hackos e Redish, 1998). 

Os protótipos podem ser desenvolvidos variando entre esboços de extrema baixa 

fidelidade, significando que seu estágio atual está bem distante do comportamento que o 

sistema terá quando estiver finalizado, até simulações interativas de extrema alta 

fidelidade, que são essencialmente indistinguíveis do produto final. Não devemos ter a 

visão de escolha entre esses dois tipos de protótipos. Vários tipos de protótipos podem 

(e devem) ser usados no design de um projeto (Hackos e Redish, 1998). 
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São inúmeras as possibilidades existentes para a criação de protótipos, e cada 

vez mais surgem novas maneiras. Alguns tipos de materiais utilizados para a sua 

elaboração vão de lápis, canetas, giz, marcadores de textos, fotocópias, recortes de 

pedaços em papel ou outra superfície, até implementações não apenas escritas, mas 

também objetos plásticos, adesivos de cores diversas, além de figuras representativas de 

botões, ícones, menus ou uma combinação criativa de qualquer um desses itens. 

Editores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de desenhos também são indicados 

nesse momento. Linguagens de programação podem ser utilizadas para criar simulações 

mais realísticas do produto final (Hackos e Redish, 1998). 

Algumas das vantagens em se aplicar protótipos estão no baixo custo de 

produção. Eles são fáceis e rápidos de criar e alterar. Permitem que qualquer pessoa da 

equipe possa criá-los e aplicá-los (Hackos e Redish, 1998). 

Como desvantagem, citamos o fato de que nem tudo que é esboçado pode ser 

possível de desenvolver. Eventualmente algumas de suas partes serão descartadas do 

projeto (Hackos e Redish, 1998). 

A sua aplicação necessita de alguns artefatos e da prática de algumas ações. 

Primeiramente é preciso identificar o que irá prototipar. Para isso, o design necessita ser 

conhecedor de todos os requisitos do projeto. Diante deles, definem-se as tarefas mais 

importantes (tarefas mais comuns, críticas ou com maior impacto no negócio). Em 

seguida, cria-se o protótipo. Com o protótipo pronto, planeja-se o teste. Escolhem-se os 

usuários representativos para a condução do teste. Após a sua execução, analisam-se os 

dados, preferencialmente até as 48 horas seguintes da sua realização. Caso seja 

necessário, modifica-se o teste e reaplica-se. 

Na nossa pesquisa foram criados quatro protótipos. Os dois primeiros foram 

desenvolvidos através da linguagem de programação JAVA (Java, 2005) e referiam-se 

ao experimento pêndulo simples. O terceiro protótipo foi disponibilizado em papel e 

cobria uma interface padrão para qualquer quantidade de experimento, além dos 

experimentos pêndulo simples e ondas estacionárias em cordas vibrantes. Após a 

aplicação do design participativo na terceira versão do protótipo, desenvolvemos a 

quarta versão com a linguagem de programação JAVA, dita como trabalho final desta 

pesquisa. Seu objetivo foi entender as observações da colaboração entre professores e 

seus tutores, durante as interações síncronas, bem como analisar a tarefa e identificar as 

necessidades essenciais relacionadas à colaboração síncrona entre professores de 
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licenciatura em Física e seus alunos, realizadas à distância, na qual dados de um 

experimento são coletados em tempo real. 

As figuras 5.7 e 5.8 exibem algumas das telas utilizadas na prototipação em 

papel da terceira versão do ambiente colaborativo proposto. Referem-se às interfaces 

dos experimentos pêndulo simples e ondas estacionárias em cordas vibrantes, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Tela do terceiro protótipo do ambiente colaborativo proposto. Experimento pêndulo simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Tela do terceiro protótipo do ambiente colaborativo proposto. Experimento ondas 

estacionárias em cordas vibrantes. 
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Desse modo, concluímos que a prototipação permite avaliar de modo prático e 

objetivo o design através de teste com os usuários representativos. Seu uso é capaz de 

testar facilmente diferentes idéias, determinando a eficiência dos elementos de design, 

tais como a arquitetura da informação, o fluxo de telas, o layout e agrupamento dos 

elementos, metáforas conceituais, a linguagem, rótulos, botões e controle, o fluxo de 

navegação, como também pode identificar os maiores problemas de usabilidade de uma 

interface. Seus resultados estão expostos na seção 6.6, do próximo capítulo. 

  

5.3 Análise de dados 
 

Após conduzir os estudos de campo, com a aplicação das técnicas existentes na 

metodologia de pesquisa, é chegada a hora de analisar os dados. A maneira de análise 

escolhida deverá estar diretamente relacionada ao tipo de dado coletado. O método 

escolhido deve ser aquele que melhor acomoda os dados e as necessidades da equipe de 

design. O ideal é decidir, antes da visita aos usuários, o método que será utilizado para 

analisar e organizar os dados. É importante mencionar que a aplicação de cada método 

requer discussão e consenso da equipe, sobre o que foi aprendido (Hackos e Redish, 

1998). 

O designer da interface necessita entender como reunir os dados para adquirir 

as informações necessárias. Uma hierarquização dos dados é capaz de mostrar como as 

tarefas se realizam, assim como a interação entre os usuários. Também se deve mostrar 

como os objetos são alterados ao serem movidos (Hackos e Redish, 1998). 

Abaixo descreveremos algumas técnicas para análise de dados, as quais foram 

selecionadas baseadas nas técnicas de usabilidade descritas neste capítulo. 

 A abordagem qualitativa de um problema é considerada uma forma adequada 

para entender a natureza de um fenômeno social (Richardson, 1999). Sua aplicabilidade 

tem uma longa tradição na psicologia e nas ciências sociais (Flick, 2004). 

 O aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente em dados 

colhidos de uma pesquisa quantitativa, que é caracterizada pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de investigação, quanto no seu tratamento, por 

meio de técnicas estatísticas. Essa necessidade justifica-se pelo fato da análise 
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quantitativa apresentar limitações ao tentar explicar alguns problemas complexos, não 

exatos (Richardson, 1999). 

 De modo geral, a confiabilidade da pesquisa qualitativa ganha importância a 

partir de uma explanação sobre dois aspectos. Primeiramente faz-se necessário 

esclarecer a gênese dos dados, de forma a possibilitar uma verificação do que for o 

enunciado do sujeito e de onde inicia a interpretação do pesquisador. Em segundo lugar, 

os procedimentos no campo precisam ser explicitados no treinamento e verificação, de 

forma a se ampliar a comparabilidade entre a conduta de diferentes pesquisadores. Por 

último, a confiabilidade do processo é incrementada através de uma padronização da 

documentação, principalmente quando há mais de um pesquisador coletando os dados 

(Flick, 2004). 

 A sua validade recebe ainda mais atenção do que a sua confiabilidade. A questão 

pode ser resumida “na tentativa de definir se o pesquisador vê o que ele acha que vê”. E 

nesse contexto, é possível que aconteçam três tipos de erros: enxergar uma relação 

incorreta; rejeitar uma relação quando for de fato correta; e fazer as perguntas erradas 

(Flick, 2004). 

 Um problema comum na avaliação da validade da pesquisa qualitativa está em 

descobrir “como especificar o elo entre as relações que são estudadas e a versão que o 

pesquisador fornece destas” (Flick, 2004, p. 233). Deve-se levar em consideração a 

influência de questões como percepções, interpretações e apresentações, no entanto, é 

necessário identificar “até que ponto as construções específicas do pesquisador estão 

empiricamente embasadas nas construções dos membros” (Flick, 2004, p. 232). 

 Hammersley defende que a “validade do conhecimento não pode ser avaliada 

com certeza. As suposições somente podem ser julgadas em relação a sua 

plausibilidade e credibilidade” (Flick, 2004, p. 232). Que as nossas suposições sobre os 

fenômenos são apenas aproximadas e que “a realidade torna-se acessível através das 

(diferentes) perspectivas sobre os fenômenos. A pesquisa visa à apresentação da 

realidade, não à reprodução desta” (Flick, 2004, p. 232). 

 Partindo dessa visão, a validade da pesquisa qualitativa transforma-se numa 

questão relativa, sob a visão de até que ponto as construções do pesquisador estão 

embasadas nas construções dos dados por ele estudados? E ainda, esse embasamento é 

transparente para os outros? Desse modo, podemos concluir que a produção dos dados 
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vem a ser um ponto de partida para avaliar a sua validação, e a apresentação dos 

fenômenos e das suas próprias inferências são extraídas outro ponto de partida para 

alcançar tal objetivo (Flick, 2004). 

 Desde meados da década de 1980, a análise dos dados na pesquisa qualitativa 

passa por mudanças tecnológicas que vêm influenciando o seu caráter essencial. 

Atualmente, dispõe-se de uma grande variedade de softwares para a área de análise de 

dados qualitativos. Porém, a introdução dos computadores nessa área resultou em 

sentimentos conflitantes. Alguns pesquisadores vêem essa inserção tecnológica como 

uma vantagem, enquanto outros preocupam-se com a possibilidade de alteração ou até 

distorção com a prática da pesquisa qualitativa (Flick, 2004). 

 Flick ressalta que tais softwares, também conhecidos por software QDA – 

análise de dados qualitativos, não realizam a análise qualitativa de dados sem a 

intervenção do usuário. De modo geral, o QDA “auxilia a pesquisa qualitativa, mas não 

a realiza nem a automatiza – embora esse auxílio possa gerar um impacto sobre a 

pesquisa” (Flick, 2004, p. 260), pois é o pesquisador que se encarrega da codificação 

dos dados, por meio do QDA. 

 São vários os fatores que viabilizam a inserção de software QDA na análise de 

dados qualitativos. Uma das vantagens está na velocidade em manusear, gerenciar, 

buscar e exibir os dados e os itens relacionados, como códigos ou memorandos em links 

para os dados. Outro fator a ser considerado é o “aumento da qualidade” na pesquisa, 

por melhorar a consistência nos procedimentos analíticos ou o rigor extra-análise. E, por 

último, pode-se alcançar um aumento na transparência do processo de pesquisa e uma 

facilitação da comunicação na equipe de pesquisa (Flick, 2004). 

 O software NVivo (NVivo, 2005) permite a realização de análises qualitativas de 

forma bastante sofisticadas. A análise qualitativa de dados insere-se dentro de uma 

abordagem metodológica que possibilita a criação de categorias de respostas e de 

modelos teóricos descritivos dos fenômenos analisados. 

 Software QDA realiza grande parte do trabalho rotineiro e mecânico, o qual era 

realizado manualmente. Desta forma, o computador responsabiliza-se por este papel, 

deixando o pesquisador livre para lidar com aspectos mais conceituais da análise de 

dados. 
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 O NVivo apresenta uma notória contribuição no que se refere à análise de 

protocolos verbais e não verbais (transcritos), facilitando a elaboração de hipóteses. 

Essa ação resulta em um processo significativo de análise de dados devido à 

possibilidade de criação de categorias durante o processo de leitura. Na etapa de 

codificação, o usuário pode continuamente refinar a definição das categorias adotadas 

no processo, o que pode implicar uma constante negociação do significado de cada uma 

das categorias para corresponder aos dados em análise. 

 Esse software ainda possibilita a hierarquização das categorias em forma de 

árvore, como pode ser visto na figura 5.9. Isso permite criar respostas múltiplas com o 

mesmo corpo de dados. Esse processo facilita as criações de idéias, as quais surgem 

soltas durante a análise. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Software QDA Nvivo, versão 2.0. 

 

O NVivo possibilita o armazenamento das transcrições da pesquisa sob a forma 

de documentos, como ilustra a figura 5.10. A partir desse armazenamento de dados é 

possível criar suas categorias, denominada nodes, e posterior hierarquização, conhecida 

como trees, como ilustrado abaixo. 
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Figura 5.10 – Software QDA Nvivo, explorando seus documentos e hierarquização de dados. 

 

A partir da visualização obtida com a hierarquização dos dados, em forma de 

trees, o pesquisador consegue identificar de forma simples os requisitos indispensáveis 

do software, necessários a realização das tarefas de seus usuários. 

As pesquisas qualitativas exploram particularmente as técnicas de observação e 

entrevistas, devido à propriedade com que esses instrumentos atuam na complexidade 

de um problema (Richardson, 1999). 
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5.4 Considerações finais 
 

Neste capítulo tivemos a preocupação de apresentar e justificar o uso das 

técnicas de usabilidade que compõem nossa metodologia de design. Cada uma dessas 

técnicas teve sua importância na composição de nosso processo, cujo objetivo final é 

elucidar todas as questões necessárias ao desenvolvimento do ambiente colaborativo de 

aprendizagem proposto. 

No próximo capítulo podemos ver os resultados dos dados obtidos em 

conseqüência à aplicabilidade do uso de cada uma das técnicas de usabilidade 

apresentadas.  
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6 RESULTADOS 
 

Este capítulo apresenta e discute os resultados encontrados em conseqüência à 

aplicação das técnicas de usabilidade descritas no capítulo anterior. Tais resultados 

representam os requisitos do ambiente colaborativo de aprendizagem proposto. 

 

6.1 Análise de softwares competidores 
 

A análise de softwares competidores, utilizada nesta pesquisa, teve como 

objetivo principal identificar e analisar os requisitos comuns aos ambientes 

colaborativos síncronos de aprendizagem, que utilizam coletas de dados em tempo real. 

Nesse sentido, foram analisadas as interfaces de oito recursos pedagógicos, os 

quais foram escolhidos com base na concepção de sua proposta pedagógica, a qual se 

equipara à proposta pedagógica do ambiente colaborativo proposto como resultado 

desta pesquisa. 

Nas subseções seguintes, de 6.1.1 a 6.1.8, serão apresentados os principais 

softwares competidores analisados, no que se refere principalmente à realização de 

experimentos físicos e a negociação dos conceitos físicos. 

 

6.1.1 Vernier Software & Technology 
 

O Vernier Software & Technology (Vernier, 2004) disponibiliza uma grande 

variedade de produtos para o aprendizado de conceitos físicos, dentre eles, o LabPro 

Physical Science Deluxe Package – PS-DX, um conjunto de hardware e software para a 

realização de 30 experimentos físicos. Seus softwares utilizam o sistema operacional 

Windows.  

Nesse ambiente, os alunos do nível médio e superior podem realizar 

experimentos físicos e coletar seus dados através de softwares específicos. As figuras 

6.1 e 6.2 exibem alguns de seus produtos de hardware e software. 
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  Figura 6.1 - Estudantes controlam o hardware através do software 

          Figura 6.2 – Estudantes medindo a aceleração através de hardware e software. 

 

 Com aproximadamente 100 funcionários, 25 anos de mercado e atuando em 

mais de 120 países, o Vernier Software & Technology disponibiliza uma linha de 

interfaces, sensores, software e livros que abrangem o conteúdo explorado nos 

currículos de escolas e faculdades, estimulando os estudantes para as explorações 

científicas. 

As atividades dos alunos podem ser desenvolvidas baseadas em um currículo 

proposto pela própria Vernier. Seu uso é presencial, acompanhado da orientação do 

professor. 

A desvantagem de seus produtos está no custo para aquisição, o que não 

acompanha a realidade econômica das escolas públicas e maioria das universidades 

brasileiras. O valor de seus produtos varia, e custam a partir de $ 45,00 (USD) um 

conjunto de hardware e software. 

6.1.1.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Coletar dados em tempo real. 

[Requisito_02] Processar os dados coletados. 

[Requisito_03] Gerar gráfico com os dados coletados. 

[Requisito_04] Gerar tabela com os dados coletados. 

[Requisito_05] Disponibilizar interface para aquisição de dados. 
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6.1.2 MIT Physics 8.02 
 

O MIT Physics 8.02 (MIT Physics, 2004) é um produto de software destinado ao 

ensino de Física, para estudantes de primeiro ano nos cursos do Massasuchetts Institute 

of Technology (MIT). O ensino acontece de forma interativa. As turmas são compostas 

por aproximadamente 500 alunos.  

O curso é capaz de combinar experimentos de bancada, através de hardware, 

com sua visualização através do software. Desse modo, os alunos manipulam de forma 

virtual o “invisível” do mundo real. O software é executado no ambiente Windows. 

O fundamento teórico da pedagogia por traz do Physics 8.02 utiliza os seguintes 

pressupostos:  

• Aprendizagem colaborativa: são três grupos de nove estudantes, em uma 

mesa redonda, discutindo fenômenos eletromagnéticos; 

• Os computadores do tipo notebook, sendo um para cada grupo, possuem 

interface de aquisição de dados, coletando-os dos experimentos de bancada. 

Os estudantes realizam os experimentos e, ao mesmo tempo, analisa-os; 

• O Physics 8.02 apresenta os conteúdos em visualizações multimídia, através 

da web; 

• Os estudos mostram um ganho na aprendizagem em um fator duas vezes 

maior que nos experimentos tradicionais, segundo o fornecedor. 

 
A figura 6.3 exibe uma maquete da sala de aula necessária à realização desta 

proposta pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3 – Maquete da sala de aula para realização do MIT Physics 8.02. 
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As visualizações dos experimentos são organizadas em cinco categorias, a saber: 

vetores, eletrostática, magnetostática, Lei de Faraday e Luz. 

Esse projeto é uma junção do MIT com a Microsoft iCampus Alliance 

(Microsoft, 2004). A figura 6.4 mostra os alunos realizando suas atividades, em sala de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Alunos em sala de aula, realizando suas atividades no MIT Physics 8.02. 

 

Esse produto não é comercializado para outras Instituições de ensino. 

 

6.1.2.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Coletar dados em tempo real. 

[Requisito_02] Processar os dados coletados. 

[Requisito_03] Gerar gráfico com os dados coletados. 

[Requisito_04] Gerar tabela com os dados coletados. 

[Requisito_05] Representar no software os fenômenos físicos realizados através do 

hardware. 

[Requisito_06] Propiciar um ambiente para discussão entre os participantes. 

[Requisito_07] Disponibilizar interface para aquisição de dados. 
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6.1.3 The LiNC Virtual School 
 

O LiNC Virtual School (LiNC Virtual School, 1996) é um conjunto de 

ferramentas de colaboração integradas, síncronas e assíncronas, desenvolvido com 

propósito geral para o ambiente de salas de aula. Permite ainda integração com outras 

ferramentas de terceiros, utilizando o paradigma de orientação a componentes. 

Os estudantes utilizam o LiNC autenticando-se no produto de software, com 

nome de usuário e senha. Os participantes de um mesmo grupo podem ver seus pares 

utilizando o software. Não existem requisitos de segurança mais avançados. Após 

efetuar o login, os usuários têm acesso à tela que está representada através da figura 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 6.5 – Janela de uma sessão no LiNC Virtual School. 

 

Os estudantes podem ver, além de seus pares, outros estudantes em projetos não 

relacionados. As informações disponíveis sobre cada aluno são: o nome, um ícone, o 

projeto, a escola, o endereço IP da estação, o tempo de login e o tempo ocioso. Algumas 

dessas informações estão em destaque na figura 6.5. Os estudantes utilizam esses dados 

para localizar e contactar desenvolvedores de software ou informar problemas, além de 
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perceberem a presença ou ausência dos colegas. Assim, podem iniciar diálogos escritos 

com os demais estudantes que se encontram on-line. A figura 6.6 mostra uma janela 

contendo a relação de todos os usuários online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Relação dos usuários logados em uma sessão do LiNC Virtual School, a partir 

de diferentes computadores. 

A figura 6.7 expõe uma sessão de chat entre alguns de seus participantes. É 

possível percebermos mensagens de dias anteriores disponíveis na conversação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Janela de chat entre alguns dos participantes da sessão. Destacamos as mensagens 

de dias anteriores disponíveis na conversação. 

Mensagens de 
dias distintos 
disponíveis na 
conversação 
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Algumas vantagens das ferramentas de colaboração discutidas na literatura 

encontram-se disponíveis no LiNC Virtual School.  Dentre elas, citamos a persistência 

de conteúdo, pois as mensagens de chat são sempre gravadas e voltam à tela do usuário 

ao iniciar-se uma nova conversação. Ainda há a possibilidade de realizar conversação 

privada entre os membros de um mesmo grupo e salvá-las em arquivos independentes. 

Outro benefício deste recurso pedagógico acontece quando a rede de comunicação 

possui largura de banda suficiente e câmeras de vídeo estão disponíveis. O LiNC Virtual 

School  pode utilizar um produto de conferência de terceiros, de forma que o usuário 

tem a possibilidade de selecionar seu parceiro para a conversação. Por fim, citamos a 

possibilidade de inclusão de um cliente de correio padrão para a comunicação 

assíncrona entre o grupo. Os usuários podem escolher um ou mais colegas do grupo. 

Este competidor foi analisado para contribuir com o design da nossa interface, 

no que se refere, especificamente, à estrutura de chat e à estruturação dos grupos 

participantes numa determinada sessão. 

Foi desenvolvido pela Learning in Networked Communities (LiNC), um projeto 

da Virginia Tech, na Virgínia, Estados Unidos. Possui investimentos da National 

Science Foundation, Hitachi Foundation e Office of Naval Research, e ainda, algumas 

empresas como Apple Computer, IBM e Sun Microsystems. É executado no ambiente 

Windows, no entanto, seus desenvolvedores almejam que também possa ser funcional 

em Apple’s MacOS e em várias implementações do UNIX e Linux. 

6.1.3.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Autenticar os usuários no software. 

[Requisito_02] Representar os usuários no ambiente. 

[Requisito_03] Gerar arquivos de log, contendo a sessão de chat do usuário. 

[Requisito_04] Visualizar os usuários que realizaram login. 
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6.1.4 LabVIEW 
 

Com mais de vinte anos de existência, o LabVIEW é um ambiente de 

desenvolvimento gráfico que permite a criação de aplicações capazes de medir e 

controlar o hardware, analisar dados e compartilhar resultados através do controle 

simultâneo de vários usuários, pela web. É capaz de construir interfaces baseada em 

OpenGL (Open Graphics Library é uma especificação definindo uma API 

multiplataforma e multi-linguagem para a escrita de aplicações capazes de desenvolver 

gráficos computacionais em 3D e 2D). Permite ainda geração de relatórios e 

gerenciamento de dados. Seu público alvo são engenheiros e cientistas (LabVIEW, 

2006). 

A figura 6.8 exibe algumas das funcionalidades existentes na sua versão 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Janela com algumas das funcionalidades do LabVIEW, versão 8.2. 

 

Foi desenvolvida pela National Instruments, empresa que possui mais de 30 

anos de mercado, aproximadamente 3.900 funcionários, com operação em mais de 40 

países. Em 2005, a companhia vendeu produtos a mais de 25.000 companhias, em 90 

países. 
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Apesar das vantagens apresentadas, seu uso torna-se inviável para a grande 

maioria das universidades brasileiras. O valor da sua licença de uso custa entre $ 

1.199,00 (USD) (versão básica) e $ 4.099,00 (USD) (versão profissional). 

6.1.4.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Coletar dados em tempo real. 

[Requisito_02] Processar os dados coletados. 

[Requisito_03] Gerar gráfico com os dados coletados. 

[Requisito_04] Gerar tabela com os dados coletados. 

[Requisito_05] Disponibilizar interface para aquisição de dados. 

[Requisito_06] Armazenar gráfico. 

[Requisito_07] Armazenar tabela. 

 

6.1.5 LabWindows/CVI 

 

LabWindowsTM/CVI é um ambiente de desenvolvimento integrado do código 

ANSI C, que disponibiliza aos engenheiros e cientistas um conjunto de ferramentas de 

programação para criar, testar e controlar aplicações. 

Combina a reusabilidade do código ANSI C com funcionalidades específicas da 

engenharia, designadas para instrumentos de controle, aquisição e análise de dados, 

além do desenvolvimento de interface do usuário. Disponibiliza comunicação multi-

plataforma, sem a complexidade da programação baixo nível do TCP/IP (transmission 

control protocol/internet protocol). Com uma interface programável e aumento de 

performance, seus usuários podem se comunicar em tempo real. Sua plataforma permite 

ainda escrever aplicações em LabVIEW, Visual Basic .NET ou C# (LabWindows, 2006). 

A figura 6.9 ilustra algumas das funcionalidades existentes na sua versão 8.2. 
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Figura 6.9 – Janela com algumas das funcionalidades disponíveis no LabWindows, versão  8.1. 

 

 Essa tecnologia também foi desenvolvido pela National Instruments, mesma 

companhia desenvolvedora do software LabVIEW. 

Assim como o software LabVIEW,  o valor da licença de uso do LabWindows é 

alto,  o que dificulta sua aquisição para as universidades brasileiras. A sua versão básica 

custa em torno de $ 1.199,00 (USD), enquanto a versão completa é aproximadamente $ 

2.399,00 (USD). 

6.1.5.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Coletar dados em tempo real. 

[Requisito_02] Processar os dados coletados. 

[Requisito_03] Gerar gráfico com os dados coletados. 

[Requisito_04] Gerar tabela com os dados coletados. 

[Requisito_05] Disponibilizar interface para aquisição de dados. 

[Requisito_06] Armazenar gráfico. 

[Requisito_07] Armazenar tabela. 
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6.1.6 Kit Super Robby 
 

O Kit Super Robby (ARS Consult, 2006) é o primeiro kit de robótica educativa 

projetado e fabricado no Brasil. Implementado em nível curricular, o Super Robby reúne 

uma interface, uma fonte de alimentação, o software de simulação do funcionamento 

desta interface e alguns componentes eletro-eletrônicos.  

Através da robótica, os alunos podem exercitar seu lado criativo, traçar objetivos 

e testar hipóteses durante a construção de maquetes feitas com material de sucata. 

Destinada ao uso escolar ou doméstico e recomendada para adolescentes e crianças a 

partir de 10 anos, a interface do Super Robby funciona como um tradutor entre o 

microcomputador e os diversos dispositivos a ela conectados, realizando uma conexão 

entre a subjetividade da programação em computadores e o concreto das máquinas e 

maquetes. Permite ainda o controle de elementos como leds, lâmpadas, motores 

contínuo ou de passo, campainhas, sensores de luz, toque ou calor. 

O Kit Super Robby torna possível à construção de maquetes de casas, carros, 

helicópteros, aviões, igrejas e até de cidades inteiras. Depois de projetada, as maquetes 

são manipuladas através do computador, por programas desenvolvidos pelos próprios 

usuários. 

Sua base pedagógica fundamenta-se em princípios da teoria Piagetiana e com a 

robótica pedagógica, desenvolvendo uma interface própria. Desse modo, os alunos 

podem absorver noções de atrito, eletricidade, peso, dentre outros conteúdos, 

vivenciando conceitos de física que normalmente são compreendidos com dificuldade, 

além de exercitar o raciocínio e a lógica. De modo prático, o estudante constrói 

algoritmos e programas para controle dos mecanismos que cria, planeja e organiza. 

A figura 6.10 apresenta um de seus vários kits disponíveis para comercialização. 
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Figura 6.10 – Um dos kits do Super Robby disponíveis para comercialização. 

 

O Kit Super Robby foi desenvolvido pela ARS Consult, presente em oito estados 

brasileiros, contando com aproximadamente 160 funcionários. Seus produtos atendem a 

dezena de milhares de estudantes, do pré-escolar ao segundo grau.  

6.1.6.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Coletar dados em tempo real. 

[Requisito_02] Processar os dados coletados. 

[Requisito_03] Disponibilizar interface para aquisição de dados. 

[Requisito_04] Orientar o estudante a montar o aparato físico para um experimento 

específico. 

[Requisito_05] Representar no software os fenômenos físicos realizados através do 

hardware. 

 

6.1.7 Mastering Physics 

 
Mastering Physics é um tutorial online para ajudar os estudantes no domínio de 

conceitos científicos, melhorando a habilidade analítica e resolução de problemas 

(Mastering Physics, 2005). 

Permite aos instrutores acompanhar o passo a passo detalhado do pensamento 

dos estudantes sobre um conceito particular, sua estratégia para a resolução de um tipo 
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específico de problema e a forma pela qual eles estão se esforçando para aprender o 

material. Esse quadro pode ser visualizado através da figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 – Desempenho dos estudantes durante o curso, no Mastering Physics. 

O Mastering Physics também disponibiliza um sumário específico do 

desempenho dos estudantes sobre um determinado problema, bem como a situação 

inversa, a análise das ações de cada estudante, sobre vários problemas, como mostra a 

figura 6.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 – Desempenho dos estudantes por atividade e a análise das ações de cada estudante, sobre 

vários problemas. 
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Seu público alvo é composto por milhares de estudantes de graduação, cientistas 

e engenheiros em grandes centros educacionais, tais como Stony Brook University, UC 

Berkeley, MIT, The University of Texas, dentre outros. 

Através da web, professores encaminham novas tarefas aos alunos, que também 

podem resolver seus exercícios a partir de qualquer lugar. A figura 6.13 ilustra a forma 

pela qual uma tarefa pode ser criada pelo professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Criação de atividade, pelo professor. 

A habilidade do aluno é detalhadamente trabalhada com exemplos de múltiplas 

opções. O foco está na melhoria do seu entendimento conceitual, desenvolvendo 

habilidades-chaves e aplicando cada estratégia de resolução do problema. 

A flexibilidade do programa é um de seus atrativos. Por exemplo, ele é capaz de 

antecipar corretamente as razões para as respostas erradas que o aluno informa e 

responder com sugestões exatas a respeito de como corrigi-las. As características das 

respostas erradas mostram claramente as áreas que o aluno necessita estudar mais. A 

figura 6.14 mostra exemplo do acompanhamento do software para com o 

desenvolvimento das atividades dos alunos. 
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Figura 6.14 – acompanhamento do software para com o desenvolvimento das atividades dos alunos. 

As diversas tarefas e a parte conceitual também podem ser acompanhadas por 

livros da mesma série, os quais explanam sobre determinado conceito através de várias 

figuras, representando um estado para cada condição, o que aumenta a atratividade dos 

alunos. A figura 6.15 apresenta alguns dos livros disponíveis. 

 

 

 

 

Figura 6.15 – Alguns dos livros disponíveis contendo a teoria explorada no Mastering Physics. 

 

Os exemplos trabalhados fornecem um desenvolvimento cuidadoso e completo 

da solução, enfatizando etapas que são frequentemente implícitas ou omitidas na 

maioria dos livros. Os exemplos fornecidos junto com as teorias são situações comuns 

do dia-a-dia dos estudantes. Ilustrações inovadoras e integradas ao conteúdo didático 

promovem o aprendizado e reforçam as conexões das principais idéias dos estudantes. 

As figuras são cuidadosamente integradas com o texto e combinam fotografias, gráficos 

e representações algébricas para refletir o que diferentes estudantes aprendem de 
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diferentes maneiras e ajudar-lhes a construírem de forma confiável a tradução entre as 

diferentes representações de um conceito particular. 

O sistema provê uma biblioteca de tutoriais contendo a parte conceitual das 

tarefas, um passo a passo de como resolver os exercícios e, no final de cada capítulo, 

problemas desafio, com maior grau de dificuldade. 

É um produto da Pearson Education (Pearson, 2005), desenvolvido em San 

Francisco, California - USA. 

Como desvantagem, citamos o valor de aquisição, tanto do sistema, quanto dos 

livros que o acompanham, o que torna inviável sua aquisição para a maioria dos centros 

universitários brasileiros. 

6.1.7.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Gerar arquivos de log, contendo a sessão de chat do usuário. 

[Requisito_02] Espelhar as ações dos usuários na tela do computador. 

 
 

6.1.8 LON-CAPA 
 

LON-CAPA, The LearningOnline Network with CAPA, é uma rede de servidores 

geograficamente distribuída, conectados em escolas, colégios e universidades. Cada 

instituição participante precisa contribuir com um dos servidores na rede. Uma 

Instituição pode configurar qualquer quantidade de servidores dentro do seu domínio, 

aumentando dessa forma a sua escala de trabalho. Um esquema de sua proposta pode 

ser visto através da figura 6.16. 
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                                     Figura 6.16 – Proposta do LON-CAPA. 

Os usuários podem efetuar login dentro de qualquer servidor da rede, como 

mostra a figura 6.17. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 6.17 – Autenticação do usuário no sistema LON-CAPA. 

 

Sua autorização é baseada em regras. Um usuário pode ter regras baseadas nos 

limites do seu domínio, como mostra a figura 6.18. 

 

 

 



  96  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

         Figura 6.18 – Autorização do usuário no sistema LON-CAPA. 

 

Os recursos são distribuídos como uma rede pública, baseada num largo sistema 

de arquivo virtual. A rede provê transparência nos recursos de replicação para 

disponibilizar um rápido acesso aos mesmos. 

Além dessas, apresenta as seguintes características: conteúdo compartilhado e 

reusável, incluindo uma rede de recursos compartilhados, com mais de 70 instituições 

participantes; repositório compartilhado, com aproximadamente 150.000 recursos, 

questões para avaliação e conteúdo multimídia; fácil transição de semestre; seu 

conteúdo abrange as áreas de Física/Astronomia, Química, Biologia, 

Matemática/Estatística e Geologia; facilidade em adicionar novos recursos aos já 

existentes. 

Permite a criação e classificação de tarefas randômicas, problemas ou exames, 

incluindo habilidade para criar sofisticados tipos de questões, como clicar na imagem, 

label e plano aleatórios. Reduz a cópia cega das respostas, dando a cada estudante uma 

versão diferente dos problemas. Imprime planilhas aleatórias de exames e problemas. 

Configura o relatório de notas e acompanhamento com uma larga variedade de opções, 

e ainda, contextualiza as discussões. 

Há um grupo de desenvolvedores para assegurar solicitações dos instrutores. O 

sistema é open-source. 
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É vasta a quantidade de Instituições educacionais que participam do seu 

desenvolvimento e uso. Atualmente é utilizada por cerca de 37 universidades, em todo o 

mundo, inclusive no Brasil. 

Sua análise serviu para fundamentar os trabalhos futuros nessa pesquisa, como 

forma de expansão da colaboração proposta. 

6.1.8.1 Requisitos levantados 
 

[Requisito_01] Autenticar os usuários no software. 

[Requisito_02] Representar os usuários no ambiente. 

[Requisito_03] Visualizar os usuários que realizaram login. 

 

De modo geral, em sua grande maioria, os materiais concretos que 

comprovadamente contribuem para uma melhor formação inicial e continuada de 

estudantes e professores de Física exigem das escolas e universidades um razoável 

poder econômico para sua aquisição, e ainda, infra-estrutura adequada para atender às 

suas necessidades. Dessa forma, tais recursos dificilmente atenderão a todos os níveis da 

atual sociedade brasileira. 

 

6.1.9 Síntese dos requisitos obtidos 
 

 Nas subseções anteriores, apresentamos as principais características dos 

softwares competidores considerados potenciais, ao desenvolvimento desta pesquisa. 

Foram apresentados também os requisitos levantados por cada um daqueles produtos, os 

quais foram utilizados no desenvolvimento do ambiente colaborativo síncrono 

resultante deste trabalho. 

A seguir, apresentamos um quadro contendo uma síntese desses requisitos e, 

logo em seguida, as respectivas legendas. 
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Quadro 6.1 – Resultado da análise dos softwares competidores 

Requisito/ 
Produto Vernier 

Software  

&  

Technology 

MIT 

Physics 

8.02 

 

The 

LiNC 

Virtual 

School 

 

Lab 

VIEW 

 

Lab 

Windows/ 

CVI 

 

Kit 

Super 

Robby 

 

Mastering 

Physics 

 

Lon-

CAPA 

 

[Req_01] X   X X X   
[Req_02] X   X X X   
[Req_03] X   X X    
[Req_04] X   X X    
[Req_05] X   X X X   
[Req_06] X   X X    
[Req_07] X   X X    
[Req_08]  X    X   
[Req_09]  X       
[Req_10]   X     X 
[Req_11]   X      
[Req_12]   X      
[Req_13]   X    X  
[Req_14]      X   
[Req_15]       X  
 
 

Listagem geral dos requisitos levantados através da análise de softwares 

competidores e legenda dos requisitos apresentados no quadro 6.1. 

 

[Req_01] Coletar dados em tempo real. 

[Req_02] Processar os dados coletados. 

[Req_03] Gerar gráfico com os dados coletados. 

[Req_04] Gerar tabela com os dados coletados 

[Req_05] Disponibilizar interface para aquisição de dados. 

[Req_06] Armazenar gráfico. 

[Req_07] Armazenar tabela. 

[Req_08] Representar no software os fenômenos físicos realizados através do hardware. 

[Req_09] Propiciar um ambiente para discussão entre os participantes. 

[Req_10] Autenticar os usuários no software. 
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[Req_11] Representar os usuários no ambiente. 

[Req_12] Visualizar os usuários que realizaram login. 

[Req_13] Gerar arquivos de log, contendo a sessão de chat do usuário. 

[Req_14] Orientar o estudante a montar o aparato físico para um experimento 

específico. 

[Req_15] Espelhar as ações dos usuários na tela do computador. 

 

6.2 Análise da tarefa 
 

Conforme visto no capítulo anterior, seção 5.2.2, a análise da tarefa apresenta-se 

aberta e flexível para ser aplicada mesmo em situações em que vários detalhes precisam 

ser analisados e incorporados. Sua dimensão permite aplicação em diversificados 

cenários de trabalho, bem como se torna propícia a inúmeras áreas de pesquisa (Hackos 

e Redish, 1998). 

Devido à complexidade da natureza dos fatores humanos envolvidos em projetos 

de CSCL, mesmo técnicas sistemáticas apresentam problemas em sua execução (Gomes 

e Wanderley, 2003). A análise apresentada nesta seção está relacionada com a tarefa dos 

usuários no ambiente de sala de aula. A modelagem cognitiva da ação permitiu 

identificar informações sobre o domínio. 

Buscando a identificação dos requisitos funcionais do ambiente colaborativo 

proposto, procurou-se a especificação dos requisitos não-funcionais dos usuários, o qual 

abrange, além do processo de aprendizagem dos alunos, os aspectos relacionados a 

mediação desta aprendizagem (Gomes e Wanderley, 2003), que corresponde ao uso do 

recurso tecnológico proposto. 

6.2.1 Identificação dos objetos que compõem o kit para a realização 
dos experimentos 
 

O kit a que nos referimos corresponde ao hardware necessário à realização dos 

experimentos físicos. Sua montagem completa possui uma série de acessórios que 

permite a realização de diversos experimentos. Para realização de um determinado 

experimento, as partes do kit que não fazem parte deste experimento são retiradas para 
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permitir o funcionamento adequado da montagem. Uma visão geral de sua estrutura 

pode ser encontrada na figura 6.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19 – Kit desenvolvido no DF-UFPE, o qual permite a realização de diversos 

experimentos de física. 

 

A interface exibida na figura 6.20 tem funções distintas para os dois 

experimentos analisados. No experimento pêndulo simples é responsável pela aquisição 

de dados. Para o experimento ondas estacionárias em cordas vibrantes é responsável 

pelo acionamento do alto-falante através da geração de um sinal de áudio. A interface 

possibilita a comunicação entre a porta paralela do computador e os dispositivos 

presentes no kit. Ela possui três conectores do tipo RJ-11 os quais podem ser utilizados 

tanto como entrada ou como saída de dados. 
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Figura 6.20 – Interface utilizada nos dois experimentos analisados. 

 

A fonte exibida na figura 6.21 permite o fornecimento de energia elétrica (12 

volts dc – 800mA) à interface. Para isso, a fonte deverá estar conectada a uma tomada 

elétrica comum, ou na própria saída de tensão (ac) da fonte do computador localizada na 

parte de trás do gabinete. A fonte pode ser alimentada com tensões de 110 ou de 220 

volts devendo antes ser selecionada a tensão correta na chave seletora da fonte. 

 

 

 

 

 

Figura 6.21 – Fonte para alimentação da Interface 

 

No experimento pêndulo simples, é necessária a utilização do sistema óptico de 

detecção, que é um dispositivo composto por um sensor óptico (fotodiodo - suporte 

preto) e um emissor de luz infravermelha (LED - suporte branco). O sensor óptico emite 

um feixe de luz infravermelho, depois de conectado a interface. Para o funcionamento 

da interface é necessário que ela seja alimentada pela fonte dc de 12volts, conforme 

explicado no parágrafo anterior. A figura 6.22 ilustra a interface alimentada pela fonte e 

com o sistema de detecção óptico conectada a mesma. Como a luz infravermelha não é 

visível a olho nu, é colocado um segundo LED (que emite luz de cor vermelha) em série 

com o infravermelho para que possamos saber que o LED infravermelho está ligado.  
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Figura 6.22 – Interface acoplada à fonte e sensor óptico conectado à interface. 

 

 

Para o experimento pêndulo simples, o kit exibido na figura 6.19 deverá ser 

modificado pelo usuário para que fique com os objetos exibidos da figura 6.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor óptico 
(fotodiodo) 

Cabo da fonte 
acoplado a 
interface de 
hardware. 

LED emissor de luz 
infravermelha Sistema Óptico 

de Detecção 
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Figura 6.23 – Adaptação do kit para a realização do experimento pêndulo simples. 

 

Para o experimento ondas estacionárias em cordas vibrantes, o kit exibido na 

figura 6.19 deverá ser modificado pelo usuário para que fique com os objetos exibidos 

na figura 6.24. 
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Figura 6.24 – Adaptação do kit para a realização do experimento ondas estacionárias em cordas 

vibrantes. 

A seguir, exibimos os procedimentos adotados para a realização da análise da 

tarefa dos usuários, em ambos os experimentos. 

6.2.2 Procedimentos 
 

Para definição da interface do ambiente colaborativo proposto, analisamos o uso 

do software e hardware que possibilitam a realização dos experimentos pêndulo simples 

e ondas estacionárias em cordas vibrantes. 
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O professor da disciplina Física Experimental é usuário e desenvolvedor tanto do 

software e do hardware que realizam o experimento. Seus alunos são também os 

usuários desse recurso e consideram-no como facilitador no processo de aprendizagem. 

Segundo o docente, através desse recurso pedagógico, “os alunos passam a ter a própria 

conclusão dos fatos”. 

Para análise de ambos os experimentos o professor faz uma explanação geral da 

execução de sua prática. Em seguida, inicia o uso das funcionalidades do software. 

Nesse momento cita a sua familiaridade com o recurso pedagógico e expõe suas 

necessidades. A vantagem em propiciar a interação do aluno com o recurso, segundo o 

docente, está em “o aluno ver acontecer, que é diferente do ouvir como acontece”. 

6.2.2.1 Análise da tarefa do experimento pêndulo simples 
 

O software possui interface com porta paralela, a qual colabora através de um 

hardware para obtenção do período de oscilação de um pêndulo, em função do seu 

comprimento. O experimento recebe os sinais da interface de aquisição de dados, 

indicando que algum objeto passou pela frente do sensor, e a partir daí calcula o instante 

em que um contador interno é interrompido. Desta forma, obtém-se o instante em que o 

pêndulo interceptou o feixe de luz do sensor. Essa informação é vital para calcular o 

período do pêndulo.  

A tecnologia é composta de interface, sensor óptico e suporte para fixação do 

pêndulo, conforme pode ser visto na figura 6.23. A entrada do usuário no software 

corresponde ao número de períodos que será analisado, em seguida, o sistema realiza as 

medidas e retorna uma média do número de períodos medidos. O software analisado, no 

Departamento de Física da UFPE (DF-UFPE), é uma ferramenta local que permite 

calcular variáveis como tempo e oscilações completadas. 

 Nossa análise permitiu a identificação das seguintes atividades desempenhadas 

pelos alunos: 

• Instalação, conectar a interface de aquisição de dados à porta paralela do 
computador e posteriormente ligar o sistema óptico de detecção na interface; 

• Configuração, ajustar e testar o sistema óptico de detecção; 

• Medição, calcular os resultados de cada experimento;  

• Relato de dados, gerar os resultados da experiência realizada. 
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6.2.2.2 Análise da tarefa do experimento ondas estacionárias em cordas 
vibrantes 
 

O software possui interface com porta paralela, a qual colabora através de um 

hardware para gerar o sinal de áudio no alto-falante que produz as ondas estacionárias 

na corda. Estas ondas estacionárias dependem de diversos parâmetros como, tamanho 

da corda, sua densidade, e do peso que a tenciona. 

A tecnologia é composta de interface, alto-falante e suporte para fixação da 

corda, conforme pode ser visto na figura 6.24. A entrada do usuário no software 

corresponde ao valor da freqüência da onda que será gerada. Em seguida, o sistema gera 

o sinal de áudio no alto-falante que permite a vibração da corda e o surgimento de ondas 

estacionárias. O software analisado no DF-UFPE é uma ferramenta local que permite a 

geração de sinal de áudio de freqüência controlada pelo usuário através do teclado. 

Assim, o usuário pode ajustar o valor da freqüência para que as ondas estacionárias na 

corda tenham o número de ventres desejado. 

 Nossa análise permitiu a identificação das seguintes atividades desempenhadas 

pelos alunos: 

• Instalação, conectar a interface de aquisição de dados à porta paralela do 
computador; a conexão do alto-falante em uma das saídas da interface; e, 
posteriormente, ao suporte que permite a fixação da corda no alto-falante; 

• Configuração, ajustar e testar o alto-falante; 

• Medição, gerar o sinal de áudio para observação das ondas estacionárias e 
preencher os dados da tabela conforme solicitado pelo professor;  

• Relato de dados, gerar os resultados da experiência realizada e analisar os 
resultados fazendo um paralelo entre os seus resultados e os resultados 
conhecidos (quando possível). Verificar fontes de erros nos processos de 
medidas. 

 
Em ambos os experimentos, o professor é responsável pelas seguintes ações: 

• Disponibilizar material didático sobre o experimento e sobre as ferramentas de 
analises dos resultados. 

• Apresentar um resumo teórico sobre a prática e sobre as ferramentas de analises. 

• Enviar material aos alunos, contendo as atividades que devem ser 
desempenhadas durante a aula de física experimental, no laboratório, através do 
hardware e software que executam os experimentos; 

• Acompanhar os alunos, durante as atividades desenvolvidas no laboratório; 

• Corrigir os exercícios e envio posterior dos resultados aos alunos. 
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Para análise da execução dos procedimentos acima foram necessários os 

seguintes materiais: 

• Lápis, anotar os experimentos; 

• Papel, guardar rascunhos de interface e anotações. 

• Câmera de vídeo, realizar a filmagem da preparação dos experimentos, como 
descrita na sessão de procedimentos. 

• Gravador, registrar toda a explanação feita pelos usuários do recurso 
pedagógico, professor e alunos, com relação ao objeto de análise. 

• Hypercam, permitir a captura de tela dos softwares. 
 

6.2.3 Resultados 
 

Aplicamos o OAI Model (Shneiderman, 1998), descrito na seção 5.2.2, para 

realização da coleta de dados levantados e expostos nas figuras 6.25, 6.26, 6.27 e 6.28. 

6.2.3.1 Pêndulo simples 
 

Identificamos que para calcular o período do pêndulo, são necessárias três ações 

prévias à coleta dos dados, dentre elas:  

• “Montar”, significa montar o hardware que possibilita a execução dos 
experimentos, conectando os objetos indispensáveis ao seu uso: plug, conector, 
interface e porta paralela; 

• “Ajustar”, refere-se aos ajustes necessários entre os objetos montados, de forma 
a validar o seu processo de montagem; 

• “Medir”, corresponde à coleta de dados entre o hardware e o software. 
 

Sua representação está sendo feita na figura abaixo. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.25 - Objetos do universo da tarefa do usuário. 
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Para executar a ação de montagem, o usuário necessita conectar o sensor óptico 

na interface. A interface, por sua vez, possui três conectores, deve estar conectada na 

porta de comunicação paralela do computador e a fonte de energia. Para finalizar a ação 

de montagem, o usuário deve conectar o plug do sensor óptico em qualquer um dos três 

conectores da interface. 

Para realizar a ação de ajustes, o usuário deve alinhar os sensores, de modo que 

eles permaneçam na mesma linha horizontal. Isso é imprescindível para que haja 

emissão dos raios infravermelhos. 

Depois que alinhar os sensores, faz-se necessário testá-los. Para isso, o usuário 

deve interceptar o feixe de luz infravermelho que é emitido. Com isso, acende-se 

automaticamente na interface um led amarelo, indicando que há comunicação entre o 

sensor e a interface. Podemos observar na tela do software a indicação de que está 

havendo captura de dados a partir da porta de comunicação paralela do computador. 

A figura 6.26 apresenta as ações das intenções das tarefas, dos objetos do 

universo da tarefa do usuário. 
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Figura 6.26 - Ações das intenções da tarefa. 
 

6.2.3.2 Ondas estacionárias em cordas vibrantes 
 

Identificamos que, para gerar ondas, são necessárias três ações prévias, dentre 

elas:  

• “Montar”, significa montar o hardware que possibilita a execução dos 
experimentos, conectando os objetos indispensáveis ao seu uso: alto-falante, 
corda, clipes, interface e porta paralela; 

• “Ajustar”, refere-se aos ajustes necessários entre os objetos montados, de forma 
a validar o seu processo de montagem; 

• “Medir”, corresponde à geração de onda, entre o hardware e o software. 
 

Sua representação está sendo feita na figura abaixo. 
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Figura 6.27 - Objetos do universo da tarefa do usuário. 

 

Para executar a ação de montagem, o usuário necessita conectar o alto-falante na 

interface. A interface, por sua vez, possui três conectores, deve estar conectada na porta 

de comunicação paralela do computador e à fonte de energia. Para finalizar a ação de 

montagem, o usuário deve conectar o plug do alto-falante em qualquer um dos três 

conectores da interface. Nesse momento, acende-se automaticamente na interface um 

led amarelo, indicando que há comunicação entre o alto-falante e a interface. 

Para realizar a ação de ajustes, o usuário deve alinhar a corda e o(s) clip(es) que 

estão nela fixos e, ainda, certificar-se de que o alto-falante está respondendo aos sinais 

que recebe do software, através da interface. 

A figura 6.28 apresenta as ações das intenções das tarefas, dos objetos do 

universo da tarefa do usuário. 
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Figura 6.28 - Objetos do universo da tarefa do usuário. 
 
 

6.3 Entrevistas e Captura de Tela 
 

A entrevista foi utilizada no processo de design dos dois experimentos físicos 

que compõem o ambiente colaborativo proposto, com o intuito de elucidar questões não 

muito claras durante a aplicação das demais técnicas de usabilidade, principalmente no 

que se refere à forma pela qual deve ser feita a leitura de dados a partir da porta de 

comunicação paralela do computador e a negociação dos conceitos físicos. 

O tipo de entrevista utilizada foi a não estruturada. Sua análise foi feita através 

do software de análise de dados qualitativos NVivo, cuja descrição foi feita no capítulo 

5, seção 5.3. Seus resultados são apresentados abaixo. 

6.3.1 Procedimento 
 
 O professor de Física Experimental responsável pelo desenvolvimento do 

hardware e software monousuário analisados, os quais serviram como ponto de partida 
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para os trabalhos citados nesta pesquisa, foi o usuário escolhido para interagir neste 

momento. Isso se deu pelo fato de o citado professor ser capaz de responder sobre cada 

uma das etapas que compõem o processo atual educacional em estudo. Atualmente, o 

professor é docente do DF-UFPE. 

 O propósito da coleta de dados nessa fase foi o de poder compreender o contexto 

atual de ensino, fazendo uso dos aparatos tecnológicos e do software, como também 

entender o processo de negociação de significado dos conceitos físicos que ocorrem no 

experimento pêndulo simples e ondas estacionárias em cordas vibrantes. O objetivo era 

levantar as necessidades para o contexto futuro. 

Através da entrevista o professor esclareceu os objetivos dos experimentos, que 

abrange o modo pelo qual se realiza a coleta de dados em tempo real, e ainda, a conexão 

dos principais dispositivos de hardware que compõem o kit. O software é executado em 

ambiente DOS e foi desenvolvido na linguagem de programação QBasic. 

 Como resultado da aplicação desta técnica, foi possível compreender como os 

conteúdos teóricos e suas respectivas práticas são repassados aos alunos, através do uso 

dos aparatos tecnológicos e do software já existente. Os dados resultantes da aplicação 

das técnicas de entrevista e captura de tela do software foram analisados através do 

software QDA NVivo. 

6.3.2 Resultados 
 

Nos quadros de 6.3 a 6.6, mostramos um trecho da entrevista realizada para 

contextualização e levantamento de requisitos dos experimentos. 

Com o intuito de melhorar o entendimento do leitor para com a coleta dos dados 

da entrevista, inserimos a captura de tela do software existente, nas respectivas respostas 

do professor. 
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6.3.2.1 Pêndulo simples 
 

A seguir é apresentada uma transcrição de texto da entrevista para levantamento 

de requisitos do experimento pêndulo simples. 

 

Quadro 6.3 – Transcrição de texto da entrevista para calcular o período do pêndulo 

6. Como é feita a medida do período do pêndulo? 

Bom o valor deve ser indicado, por exemplo, três valores de período. Logicamente temos que esperar que 
se processe a medida pelo sistema... Aqui estão os três valores medidos e aqui estão os valores médios 
dessa medida. Se você simplesmente aperta o (botão) enter você vai medir cinco vezes o período. 
Estamos aguardando a medida dos cinco períodos... Aqui estão os cinco valores, esse é o valor médio 
dessas medidas... Os valores estão um pouco diferente aqui devido a interrupção feita pelo próprio 
Windows, comprometendo então as medidas.  

Esse valores na verdade ... a precisão vai ate a terceira ou quarta decimal devido a boa resolução que 
nos dá, devido a boa resolução que nos dá funcionando dentro desse sistema Windows. 

 
 

 A seguir é apresentada a captura de tela do software analisado no DF-UFPE. 

Podemos observar os cinco valores medidos para o período do pêndulo, bem como sua 

média. E ainda, as opções disponíveis ao usuário, após esse processamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.29 – Tela de opções. 
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Quadro 6.4 – Transcrição de texto da entrevista para apresentação dos resultados 

10. Como os resultados são representados? 
 
Bem...eh...são apresentados numericamente. Os alunos preenchem a tabela que se encontra 
na lista de exercícios com os dados obtidos com a realização do experimento e...eh...na lista de 
exercício há também uma folha de papel mono-log para os alunos colocarem os dados obtidos 
com o experimento e a partir desses dados eles geram o gráfico. 

 

Através do QDA NVivo, foi possível realizar a hierarquização das categorias em 

forma de árvore, como forma de analisar os dados coletados. Na figura 28 abaixo temos 

essa hierarquização na visão do observador, baseada nos trechos de entrevista exibidos 

nos quadros 6.3 e 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30 – Hierarquização das categorias em forma de árvore, com dados oriundos da 

aplicação das técnicas de entrevista e captura de tela - interpretação do pesquisador. 

 

 
 
 
 

Hierarquização 
relacionada 
aos dados do 
quadro 6.3 

Hierarquização 
relacionada  
aos dados do  
quadro 6.4 



  115  

6.3.2.2 Ondas estacionárias em cordas vibrantes 
 

A seguir é apresentada uma transcrição de texto da entrevista para levantamento 

de requisitos do experimento ondas estacionárias em cordas vibrantes. 

 

Quadro 6.5 – Transcrição de texto da entrevista para gerar onda, parte conceitual 

3. Como é feita a geração de onda? 

Eu tou ligando isso aí e desligando, então eu passo .... eu tou gerando uma onda quadrada ... [nesse 
momento o professor se afasta do local onde foi realizado o experimento e vai até o quadro, fazer 
explicações Físicas] ... quer dizer, a onda que eu deveria gerar deveria ser uma senóide, certo? Como eu 
não posso gerar uma senóide, quer dizer, poderia, mas ficaria muito difícil, aí eu gero uma onda 
quadrada [o professor faz o desenho no quadro de dois gráficos, um com onda senóide e outro com onda 
quadrada] 

A onda quadrada passa meio período... o período aqui é o T ... então eu passo meio período [T/2] ligado 
e passo meio período desligado. Aí eu ligo novamente e desligo e esse tempo aqui [o T] é ... o tempo de 
freqüência é quanto? T = 1/2 πf. Bom, então a freqüência que eu gero é a freqüência f, eu sabendo ... eu 
tenho que calcular esse tempo [T] pra calcular a freqüência, então quando a gente meche no botão o que 
eu tou mudando é a freqüência de oscilação, quer dizer, é variando esse tempo aqui [T], esse mesmo 
tempo [T/2] que eu passo ligado eu passo desligado. Então na porta paralela o que eu faço é ... ligar e 
desligar, somente, quer dizer, se eu quiser calcular aqui é ... qual a freqüência que eu vou usar né ... a 
freqüência ... por exemplo, se eu for colocar 60hz, então o período T = 1/60 ... que dá ... 16,666 ms, né 
isso? Bom, aqui a freqüência é 60hz ... ah tá bom... se eu quisesse a freqüência angular eu colocava 2π,  
né isso? Então na realidade a freqüência que estou tendo ali é 240 [no experimento realizado 
anteriormente], né? 

[entrevistador] Está em 160 hz agora 

É... então, qual o período que estou tendo ali? f = 80 hz e T = 1/80 = 12,5 ms. Pronto, então na realidade 
aqui é a freqüência linear ... e não freqüência angular. É porque normalmente o pessoal trabalha e ... se 
você for falar alguma coisa o pessoal consegue entender mais freqüência angular do que freqüência 
linear. A não ser quem trabalha com som, né? aí ... eles conseguem, mas normalmente a pessoa trabalha 
com freqüência angular. Bom, aí, o que esse programa faz Cláudia simplesmente é calcular, quando você 
diz a freqüência, ele calcula esse tempo aqui [T] pra manter ele ligado, certo valor, num certo intervalo 
de tempo e manter ele desligado em certo intervalo de tempo [T]. A onda que a gente gera é uma onda 
quadrada é na realidade essa onda quadrada ela é ...  é bom e é ruim ... é bom porque, o que vai 
acontecer que a onda quadrada ela serve de harmönico, então eu poderia dizer que ela é uma função né, 
uma função ... de ... bom, uma função de que? de ömega [ω] e de ‘t’ [t] né ... de freqüência e de tempo. 
Na realidade ela tem ... a primeira função dela seria Ao e aqui seria o seno de ömega t [Ao sen(ωt)], a 
segunda composição seria o Ao sobre 3 [Ao/3] e aqui seria o seno de trës ömega t [sen(3ωt)], o terceiro 
seria ... o Ao sobre 5,  o seno de cinco ömega t [sen(5ωt)] e assim por diante ... tudo ímpar. Aí vai ter 
uma série infinita de termos...  

 
 

 A seguir, na figura 6.31, é apresentada a captura de tela do software analisado. 

Nesta tela, o usuário informa o valor da freqüência que ele deseja que o software gere. 

O valor da freqüência pode ser acrescido ou decrescido através das setas do teclado. 

Também deve ser informado o endereço da interface que está recebendo o conector do 

alto-falante, referem-se às saídas 1, 2 ou 3. 
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Figura 6.31 – Tela do software analisado no DF-UFPE, o qual permite geração de som. 

 

 

Quadro 6.6 – Transcrição de texto da entrevista para gerar onda, trabalhando com a 
interface 

10. E como eu irei identificar o endereço da interface que o usuário escolheu? 
 

São os databus que a gente chama, que pode ser 128, 64 ou 32. 

É... eu escolhi uma saída aqui. Se eu coloquei essa aqui zero, ele ta saindo zero na porta ... no endereço 
zero ... no bit zero ... repare que o bit aqui é o mesmo, e mudou aqui o endereço né? 

Veja bem... o base port é o endereço principal. É o 378 que é o endereço da porta paralela. Quando você 
põe mais zero é porque você ta saindo nele. Agora aqui você escolhe qual o bit que você vai colocar. Se 
eu colocar zero ele vai colocar o valor zero né. [o professor vai para o quadro] ... porque a gente 
começa com 0, 1, 2, em termos de número decimal seria ... é 1 mesmo né ... 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128, 
pronto. Então os endereços que estão aí devem ser esses três [32, 64 e 128]. 

Então se eu colocar zero, vai ser todo mundo zero. Inclusive o que eu tou aqui [o professor aponta para a 
seqüência anteriormente mostrada: 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128]. 

E se eu colocar 128 aqui vai sair ...  [o professor mostra que em 128 vai sair 1 e nos demais - 0, 2, 4, 8, 
16, 32, 64 – vão ser zero]. Não é isso? 

[Entrevistador] Isso. 

É. Então quando eu escolher 128 ou 64 ou 32, qualquer número desse e o número zero, é como se eu 
tivesse colocando 1 e o outro pedaço zero. Não é? Então quando eu tou chamando aqui zero é porque 
todo mundo tá sendo zero, inclusive o 128, e quando eu boto para o 128, que é o data bus, aí ele vai sair 
nível 1 então é somente um bit é que vai ta alterando. Como eu não tou preocupado com o restante, não 
é? Porque eu poderia manter o restante da mesma maneira, teria que somar com aquele lá pra fazer uma 
máscara né? E manter os outros da maneira que tava antes, pra não alterar, mas como eu não tenho 
nada haver [risos] .... então tanto faz eu colocar ... não é? Então a gente fica despreocupado e não vai 
mecher mais em nada ... mas quem programa sabe, ne? .. você programa e sabe disso mais do que eu. 
Bom ... então ele fica aqui fazendo isso, enquanto uma tecla não for pressionada, quando uma tecla for 
pressionada, ele vai cair fora. 

Bom, esse aqui é a calibração, quando ele iniciou no tempo 1 né? Pra fazer isso aqui, quando ele sai, ele  
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subtrai o tempo atual né, o tempo real, menos o tempo 1 então ele sabe quanto ele gastou aqui dentro. 
Certo? E ele divide pelo número de vezes que ele repetiu isso aqui. 

[Entrevistador] Que ele repetiu o loop? 

É, que ele repetiu isso. E quantas vezes ele fez? 

[Entrevistador] N vezes. 

N vezes. Então ele divide por N. ta certo? N é igual a zero, então da primeira vez é 1 e assim por diante. 
Não é? Bom, aí o T mínimo ele vai dividir esse TTT [risos], que é esse valor aqui dividido por 400, por 
que? Porque ele fez 2000 vezes com 2000 vezes, esperando 2000 por 2000. Não é? Não repetiu 2000 
2000?  

[Entrevistador] É. 

Então ele vai ver quanto é que ele demorou. Bom, aí aqui ele vai mostrar aqueles números que eu lhe 
mostrei né? Vê a calibração dele. Bom, e o programa quando ele começa ele vai fazer exatamente aquilo 
que tava ali escrito. 

[Entrevistador] Certo. 

Então o que ele vai fazer aqui? Quando você escolheu a freqüência, ele já sabe o tempo mínimo que é um 
looping.  

[Entrevistador] Que ele trouxe lá de cima... 

É ... o tempo mínimo de um looping. Então ele vai calcular a freqüência, quando você dá a freqüência ele 
calcula o tempo e vai ver quantos loopings ele vai dá pra dar aquele tempo. Aí ele sabendo disso ele vai 
fazer um looping. O número de loopings que ele vai fazer vai ser em função da freqüência que você ta 
querendo e do tempo mínimo. Então vai ficar 1 sobre a freqüência dividido por tempo mínimo, dividido 
por dois [rs rs] ... porque ele faz cada um ... cada meia parte ele faz do zero ... meia parte ele faz em 1 
né? E fica o mesmo tempo num e meio tempo no outro, aí fica repetindo isso aí enquanto você não 
apertar uma tecla.  

[Entrevistador] Certo. 

Então ele tá fazendo a mesma coisa que ele tava fazendo lá, só que agora ele tem o tempo fixo entre cada 
execução dessa. Ele vai demorar mais. Aí ele simplesmente mudava o sinal e saía, agora ele vai demorar 
tantas vezes quanto você queira pra fazer uma freqüência maior ou menor. Antes ele demorava só uma 
vez, agora ele ta demorando n vezes, né? Que é a função da freqüência. [o professor vai em direção ao 
quadro] Porque antes ele fazia o menor possível né? É como se eu tivesse assim... 

Antes a gente tava fazendo assim [vide figura abaixo]. Isso é a menor quantidade que ele consegue gerar, 
uma onda quadrada. Certo? 

[Entrevistador] Certo. 

Então, se agora eu quero uma onda quadrada assim, aí eu vou ver quantas vezes eu vou repetir isso. 
[Essa onda da figura abaixo corresponde a 8 ondas da figura acima] Então eu vou repetir [o professor 
conta 4 ondas pela figura acima, e a altera, conforme a figura abaixo] Então eu vou repetir, 1 vez, 2, 3, 4 
vezes, certo? 

Então eu teria que fazer 4 vezes pra dar ... quer dizer 4 na realidade + 4 porque vai ter as outras 4 aqui. 
4 Ativa e 4 desativa [vide figura acima]. Então se isso aqui é o tempo mínimo [vide figura abaixo]. Aqui 
seria o t minimo ... seria esse pedacinho, eu tenho que repetir 4 vezes pra dar um período, mais 4 pra dar 
o outro. Quer dizer o terceiro período ... completar o período [Então o T da figura abaixo seria o período 
de tempo] 

Então aquelas medidas que a gente faz lá [no software] antes é pra determinar qual o tempo mínimo que 
eu vou ter ... que eu consigo ter, que é a precisão do meu equipamento. Então eu não posso botar um 
tempo menor do que ... a freqüência não pode ser menor, o professor corrige logo em seguida] do que 
esse t mínimo que eu tenho [na verdade é um tempo MAIOR]. 

[Entrevistador] Ok. 

Quer dizer, menor não, maior ... na verdade a freqüência é inversa ao período 
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Na figura 6.32 temos essa hierarquização na visão do observador, baseada nos 

trechos de entrevista exibidos nos quadros 6.5 e 6.6 acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.32 – Hierarquização das categorias em forma de árvore, com dados oriundos da aplicação das 
técnicas de entrevista e captura de tela - interpretação do pesquisador. 

 

6.4 Observação da sala de aula presencial 
 

Para o levantamento de requisitos de ambos os experimentos, realizamos 

observações do tipo “investigação contextual”, conforme discutimos (Hackos e Redish, 

1998) no capítulo 5, seção 5.2.5. Aconteceram no laboratório de Física Experimental, 

onde o professor de Física desenvolve os kits e os softwares. 

6.4.1 Procedimentos 
 

Para os dois experimentos, seus procedimentos foram baseados nas ações do 

professor utilizando o kit e o software durante a realização dos experimentos em seu 

laboratório. Os experimentos foram analisados separadamente. Inicialmente analisamos 

pêndulo simples.  

Hierarquização 
relacionada aos  
dados dos quadros 
6.5 e 6.6. 



  119  

No laboratório de Física Experimental, onde os recursos pedagógicos são 

desenvolvidos, foi observado o modo pelo qual o professor desenvolve o software e 

hardware. O ambiente físico é composto por vários kits, relacionados aos vários 

experimentos físicos. Há também alguns computadores, com arquiteturas semelhantes 

às dos computadores encontrados no laboratório onde as aulas são ministradas, de modo 

a permitir que o professor realize testes com as versões prévias desenvolvidas. A 

preparação para a aula, depois que os artefatos estão prontos, também foi analisada.  

Os computadores do laboratório de Física, onde as aulas são ministradas, 

apresentam recursos de hardware limitados, forçando o professor a levar várias versões 

do software, que se adeqüem à arquitetura da máquina na qual será executada. 

No laboratório onde acontecem as aulas de Física Experimental, a principal 

intenção era a de observar a participação dos alunos e do professor em sala de aula, nos 

dois experimentos analisados.  

A sala é composta por seis mesas fixadas no chão, cada uma contendo quatro 

bancos. As mesas suportam o computador, o aparato, além de fornecer espaço para 

anotações de quatro alunos. Na sala ainda encontra-se uma mesa contínua para apoio de 

bolsas e demais objetos dos presentes. 

Utilizamos uma câmera filmadora para registrar imagens do professor de Física 

Experimental realizando os experimentos junto aos alunos. As imagens foram centradas 

no professor, configurando o hardware e software dos respectivos experimentos, e no 

corpo discente desenvolvendo as tarefas relacionadas à coleta e análise de dados, 

através de gráficos e tabelas em papel, para compor o relatório da disciplina. O objetivo 

da aplicação desta técnica foi: (i) estudar o ambiente do público alvo; (ii) analisar o 

comportamento dos mesmos enquanto desempenham suas tarefas; (iii) análise dos 

dados oriundos do experimento realizado; (iv) compreensão de como os conceitos 

físicos são transmitidos para os alunos através do citado recurso. 

A análise da observação permitiu a identificação das tarefas chaves e principais 

dificuldades para a realização de uma demonstração de experimento, em sala de aula, 

com a ajuda do professor. Mas também foi possível vislumbrar um possível cenário à 

distância. 

Após a filmagem, a aula foi transcrita para uma posterior análise. Neste trabalho, 

foram enfatizadas as tarefas dos alunos e a forma pela qual o professor repassa os 
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conhecimentos necessários à realização das mesmas. Após a explicação do professor, 

sobre como os experimentos devem ser realizados, os alunos participam como atores 

principais de sua execução, como também na análise dos resultados obtidos.  

Um melhor entendimento do contexto das atividades realizadas pelo formador de 

professores e seus alunos durante aulas de ensino de Física experimental foi possível 

graças à aplicação desta técnica. A ênfase foi dada ao processo de negociação de 

conceitos físicos entre os participantes e à influência do uso de artefatos. 

Posteriormente à aplicação desta técnica, foi feita uma entrevista com o 

professor, de forma a esclarecer questões que ficaram obscuras com o resultado das 

transcrições da observação. 

Os materiais utilizados nessas observações foram filmadora, gravador e 

anotações em papel. 

A seguir, apresentaremos os resultados específicos obtidos, por experimento. 

6.4.2 Resultados 
 

6.4.2.1 Pêndulo simples 
Após a prática da “investigação contextual”, realizamos uma observação na sala 

de aula de Física Experimental, sem interferência para com as ações do usuário, para 

que, dessa forma, pudéssemos entender melhor como se dá o processo de negociação 

dos conceitos físicos. 

Uma síntese da sua transcrição pode ser vista no quadro abaixo. 

Quadro 6.7 – Transcrição da observação no experimento pêndulo simples. 

 
Para dar início ao experimento, o aluno digita 0 (zero) e dá um <enter>. 

O professor pede ainda que os alunos ajustem o pêndulo de forma que eles fiquem no meio do sensor, 

interceptado pelos raios infravermelhos. 

O professor diz que os alunos devem seguir o que o programa pede. Ao digitar 0, o computador 

memoriza o endereço que irá conectar-se a interface. Depois disso o aluno informa o tempo para o 

programa calcular a medida. 

O professor também realiza um ajuste em um dos aparatos, pois o sensor não estava corretamente 

fixado, de forma a emitir os raios infravermelhos. 

O professor percorre todas as mesas, tirando as dúvidas dos alunos relacionadas ao experimento. 
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6.4.2.2 Ondas estacionárias em cordas vibrantes 
 

Durante a primeira observação, o observador questionou o usuário durante o 

desenvolvimento de suas atividades. O objetivo era entender os requisitos do software 

para geração de onda no aparato físico. 

O professor também fez uma explanação sobre como se realizam os 

experimentos em sala de aula. Com isso, foi possível levantar os requisitos de software 

de baixo nível.  

 

Quadro 6.8 – Transcrição da observação no experimento ondas estacionárias em cordas 
vibrantes. 

 
Porque quando você gera uma onda quadrada começa a aparecer outros modos que a gente não prevê se 
não butar uma senóide. Se butar uma senóide pura só aparece o fundamental mesmo. Aí quando você 
bota esse (os gráficos mostrados anteriormente) aí começa a aparecer modos de ordem superior, devido 
a essas freqüências que estão embutidas. Como ninguém acredita que isso exista, né ... é uma maneira de 
provar que a onda quadrada tem vários harmônicos. É quando ela acontece a ressonância numa 
freqüência ... que vocë ... por exemplo, se eu tiver gerando uma freqüência fundamental que ele indica 
aqui 100hz, eu tou gerando também quanto? Uma de 300, com aplitude 1/3 e a freqüência de 300hz, tou 
gerando também uma de amplitude 1/5 com a freqüência de 500hz, e por aí vai... 
 
100hz            1/3 300 hz 
        1/5 500 hz 
 
Então se eu tiver um modo de ressonância, por exemplo, com 300hz, eu posso ver ele ... na realidade eu 
vou estar em 100 (100hz) vendo um de 300 (300hz), entendeu? Aí o camarada diz: öche, o que é que está 
hevendo aqui? Eu tou vendo uma coisa que não é, que não é para aparecer. Aí muitas vezes aqui a gente 
tá mechendo aqui e aparece (o professor sai de perto do quadro, onde estava dando as explicações 
acima, e caminha em direção ao programa) outros modos que não são aqueles que a gente tava prevendo 
... que é exatamente devido a isso aí. (o professor aciona o programa) Quer ver ... principalmente quando 
eu voltasse lá pra baixo ... deixa eu mudar a freqüência que eu estou com uma freqüência muito alta ...   
 
[Entrevistador] Qual a freqüência agora? 
 
... Não ... eu tou com uma variação muito grande (o professor continua a alterar o programa e todos 
observam o movimento e som gerado pela onda, a onda movimenta-se e permanece estática, variando de 
acordo com a freqüência que o professor insere no programa) ... então a onda aparece com 109 (109hz). 
Então se você multiplicar isso por três, né ... você vai ter a freqüência de trezentos e alguma coisa e ... 
assim por diante (inserindo 88 no programa ele gera uma onda com 5 saliências, com 98 apresenta 4 
saliências). É possível ele apresentar isso porquê tem os harmônicos que ele ta gerando. (o professor 
altera mais uma vez o valor no programa) Pronto, aí chegou o de ... fundamental. Bom, aí no 
fundamental a gente consegue ver umas coisas gozadas, porque muitas vezes a gente consegue ver outros 
modos no meio dele, a gente consegue ver o 1 e consegue ver o 3. As vezes o 3 fica vibrando no outro 
plano ... é muito bonito esse negócio. 
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6.5 Design Participativo 
 

6.5.1 Procedimentos 
 

Nossa amostra foi realizada na FACAPE, em Petrolina, em um único dia. Durou 

cerca de sete horas. Participaram da prática quinze usuários, sendo quatro professores de 

Física.  

Inicialmente, apresentamos aos participantes os conceitos sobre a prática do 

design participativo. Explicamos o papel de cada um durante a sua execução. Esse 

momento pode ser observado através da figura 6.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.33 – Apresentação da técnica de usabilidade aplicada aos participantes do “design 

participativo” na FACAPE. 

Posteriormente foi feita uma apresentação, através de vídeo conferência, da 

segunda versão do ambiente colaborativo proposto.  Estavam presentes no Centro de 

Informática da UFPE o professor de Física Experimental e desenvolvedor dos softwares 

e kits analisados em outras anteriormente citadas, e ainda o programador do software 

proposto como resultado dessa pesquisa.  
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Os usuários puderam acompanhar a execução do software, bem como tirar suas 

dúvidas sobre o seu funcionamento. A figura 6.34 mostra um dos momentos de 

interação entre os usuários situados em Petrolina e o professor de Física e programador 

do software, localizados em Recife. 

Esta técnica foi aplicada para identificação dos requisitos relacionados à 

interface padrão do ambiente colaborativo síncrono proposto. Essa interface deve 

suportar os requisitos de qualquer experimento físico, possível de ser realizado através 

do hardware aplicado nesta pesquisa. O script (roteiro) com as atividades que os 

usuários tinham de executar está descrito na seção de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.34 – Interação entre os participantes do “design participativo”, localizados em Petrolina, 

e o professor e desenvolvedor do software proposto, situados em Recife. 

Dividimos os participantes em grupos de duas pessoas. Alguns grupos eram 

formados apenas por alunos, outros por professores e outro por professor e alunos.  

Como requisito computacional fundamental para ambos os perfis, era necessário 

apresentar familiaridade com noções básicas de informática, ter habilidade com o 

sistema operacional Windows, saber acessar a Internet, manipular arquivos e já ter 

utilizado chat ou salas de bate papo. 
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6.5.2 Participantes 
 

Dos quatro professores envolvidos, um era especialista em Ciência da 

Computação, um tinha especialização em Física, outro possuía mestrado em Física e um 

era doutor em Física. Todos atuavam como docente na formação continuada de 

professores desta ciência, seja na rede pública ou particular de ensino superior. Dentre 

os alunos, cinco estavam nos primeiros períodos do curso de licenciatura em Física, três 

eram alunos de ciência da computação. Os usuários participaram de forma voluntária. 

Suas identidades foram preservadas. 

6.5.3 Telas 
 

 Algumas das telas utilizadas na aplicação desta técnica podem ser vistas abaixo. 

Sua relação completa está apresentada no anexo I. 

A figura abaixo ilustra a tela inicial do software; a partir dela, os usuários 

poderiam acessar os experimentos físicos disponíveis. Os usuários propuseram que a 

palavra “Experimento” já pudesse ser inicialmente apresentada. Fato que foi aplicado e 

que pode ser visto na tela 6.57, utilizada na prototipação em papel, na próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.35 – Tela inicial do software, utilizada no design participativo. 

Ao selecionar a opção “novo”, o usuário tem acesso à lista de experimentos 

disponíveis, como pode ser visto abaixo. 
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Figura 6.36 – Tela com os experimentos disponíveis no software. 

 

Como pode ser visto no canto superior direito da tela anterior, temos um link 

“atalhos”. Se ativado, a tela anterior tem a aparência da figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.37 – Tela os atalhos ativados. 

Clicando no ícone que representa o atalho de “novo documento”, na figura 

anterior, ou na opção “arquivo”, sub-opção “novo”, o usuário tem acesso às 

funcionalidades que permitem a coleta de dados, conforme mostra a figura abaixo. 



  126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38 – Opções da aba correspondente a “montar” o hardware. 

 

Conforme a figura acima, na aba “montar” temos os objetos que explicam como 

o usuário deve proceder diante das tarefas necessárias nesse estágio. Em seguida, 

podemos ver as opções disponíveis nas abas ajustar e medir, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.39 – Opções da aba correspondente a “ajustar” o hardware. 

 

 

Explicações 
para realizar 
cada uma das 
tarefas 
necessárias 
ao estágio 
“montar”. 
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Figura 6.40 – Coleta de dados, na aba “medir”. 

 

Na que mostra as opções disponíveis na aba medir, o usuário informa a altura da 

corda em que o pêndulo está suspenso e pede para o software iniciar a coleta de dados, 

clicando no botão “calcular período”. Após a coleta de dados, o usuário tem acesso à 

tela contendo os resultados obtidos, como ilustra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.41 – Tabela contendo o resultado da coleta de dados. 
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Na primeira coluna da tabela da figura acima, temos os valores dos períodos 

calculados. Na coluna seguinte, é possível o aluno solicitar que o software calcule a 

velocidade do período em um determinando instante, através do clique em cada uma das 

células que compõem esta coluna. Também é possível obter o valor da freqüência, em 

um determinado instante, também clicando em cada uma das células que compõem esta 

coluna. 

Ainda na tela anterior, ao clicar na opção “gerar gráfico”, o aluno tem acesso à 

tela seguinte, cuja opção “tipo do gráfico”, está em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.42 – Opção de gerar gráfico. 

 

A aplicação desta técnica permitiu um maior refinamento das telas, baseado nas 

necessidades dos usuários. Com o seu resultado foi possível realizarmos uma 

prototipação em papel, último passo prévio ao desenvolvimento da terceira versão do 

protótipo, cuja descrição segue na próxima subseção. 

 
 

6.6 Prototipação 
 

Foram desenvolvidas duas versões preliminares à versão final do software 

proposto. A seguir, apresentaremos as telas correspondentes a cada uma das versões.   
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6.6.1 Versão 1.0 
 

A primeira delas disponibiliza uma interface que suporta as atividades 

desenvolvidas pelos usuários. Para isso, fundamentou-se no OAI Model (Shneiderman, 

1998). Seus principais requisitos eram as seqüências de ações que deveriam ser 

desenvolvidas pelos usuários até o estágio de coleta de dados. Não incluía, portanto, a 

parte dos resultados obtidos da coleta dos dados. Essa versão não permitia acesso ao 

hardware. Apenas inserimos na interface os requisitos levantados até aquele momento. 

Suas telas são mostradas abaixo. 

A tela abaixo é a tela inicial do primeiro protótipo. O aluno acessa suas 

funcionalidades através do botão “Experimenta!!!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.43 – Tela inicial da primeira versão desenvolvida em JAVA do software proposto. 

 

Após clicar no botão “Experimenta!!!”, o aluno tem a sua disposição a tela 

abaixo, contendo a seqüência de ações a serem executadas antes de iniciar a coleta de 

dados. 
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Figura 6.44 – Opções disponíveis na aba “montar”. 

A primeira aba a ser exibida é a aba “montar”, composta por instruções de como 

o aluno deve montar o hardware necessário para realizar sua coleta, tais como: conectar 

sensor óptico na interface, conectar interface na porta paralela e conectar o sensor óptico 

no conector 1. Clicando na seta que está do lado inferior direito, ou na aba “ajustar”, o 

aluno acessa a tela apresentada abaixo, a qual exibe o modo pelo qual o aluno deve 

“ajustar” o hardware, indicando que os sensores ópticos devem ser alinhados e testados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.45 – Opções disponíveis na aba “ajustar”. 
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Clicando na seta que se localiza na parte inferior esquerda da tela, ou na aba 

“medir”, o aluno visualiza a tela abaixo, a qual permite a realização da coleta de dados 

em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.46 – Opções disponíveis na aba “medir”. 

Clicando na aba “Resultado”, ou na seta que se localiza na parte inferior 

esquerda, o aluno pode acessar a tela representada na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.47 – Opções disponíveis, porém sem requisitos, na aba “Resultado”. 
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A partir desta tela o usuário não tinha mais opções disponíveis. Os requisitos 

subseqüentes foram levantados através de entrevistas e análise de competidores. Os 

próximos resultados referem-se à segunda versão do protótipo. 

 

6.6.2 Versão 2.0 
 

Uma segunda versão do protótipo implementou a comunicação com o hardware 

necessário à realização do experimento pêndulo simples, através da porta de 

comunicação paralela do computador. Os principais requisitos desenvolvidos foram: (i) 

a leitura de dados oriundos da porta paralela e, consequentemente, o seu processamento; 

(ii) uma estrutura de chat, a qual possibilita a comunicação síncrona, resultante da 

dissertação de mestrado do colega Enoque Alves (Alves, 2005); (iii) uma interface 

lapidada pelas técnicas de design. 

Suas telas são mostradas abaixo.  

Antes de iniciar a execução do software, o usuário necessita abrir a conexão com 

o servidor, denominado plattus (Alves, 2005), cuja representação é feita através da 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.48 – Servidor Plattus em execução. 
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Após o servidor ter aberto as conexões necessárias às interações online, 

conforme ilustra a figura acima, o usuário pode dar início à execução do software, 

conforme mostram as próximas figuras. 

Caso a conexão do usuário seja local, ou seja, o usuário não deseja solicitar 

contato com outro computador, mantém-se o nome “localhost” no endereço do servidor. 

Caso o usuário deseje conectar-se a outro computador, deverá ser informado o número 

do seu IP.  

 

 

 

 

Figura 6.49 – Servidor Plattus em execução. 

 

Após estabelecida a conexão com o servidor, o usuário deve digitar o seu nome, 

na caixa login do usuário, como é visível na figura abaixo. 

 

 

 

 

Figura 6.50 – Informando o nome do usuário. 

Após estabelecida a conexão com o servidor e inserido o nome do usuário, 

apresenta-se a tela correspondente aos estágios que o usuário necessita percorrer até 

realizar a coleta de dados. A tela abaixo expõe o “1º Passo”, no qual são exibidos os gifs 

animados que ilustram a forma pela qual o usuário deve montar o hardware para 

realização do experimento pêndulo simples. O usuário acessa os demais gifs desta tela 

(são três ao total) através do botão próximo. 

Também a partir desta tela o usuário  pode interagir com os demais participantes 

conectados ao seu computador, através da estrutura de chat. 
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Figura 6.51 – Gifs animados orientando os usuários a “montar” o hardware. Também pode ser 

visto o ambiente de chat. 

A figura abaixo exibe o terceiro e último gif do “1º Passo”, correspondendo ao 

estágio de “montagem” do hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.52 – Representação do último gif animado da tela “montar” o hardware.  

ambiente de chat 
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A tela seguinte apresenta o segundo gif animado da tela “ajustar”, 

correspondendo à atividade “testar conjunto sensor óptico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.53 – Representação do segundo gif animado da tela “ajustar” o hardware.  

A tela abaixo refere-se ao estágio de medição. Neste momento, após a 

visualização de três gifs animados, o usuário deve informar a altura em que o pêndulo 

está fixado na corda. A unidade de medida é centímetro. 

O usuário só consegue dar continuidade ao processo de medição após informar o 

valor da altura da corda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.54 – Tela onde o usuário assiste aos gifs animados orientando-o a realizar a medição e 

informa o valor da altura da corda. 
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Enquanto o software realiza a leitura, a partir da porta de comunicação paralela 

do computador, é exibida a tela da figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.55 – Tela informa que a leitura da porta paralela está sendo realizada. 

 Após a coleta de dados em tempo real, oriundas do experimento realizado no 

hardware, e lidas pelo software, é exibida a tabela abaixo, contendo o cálculo de dez 

períodos do pêndulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.56 – Resultado da coleta de dados. 
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Em seguida são apresentadas algumas das telas utilizadas na prototipação em 

papel, versão subseqüente à apresentada nesta seção.  

 

6.6.3 Prototipação em papel 
 

Após a análise dos resultados da aplicação do design participativo, aplicamos a 

técnica de prototipação em papel. Os dados analisados como resultado de sua aplicação 

possibilitou o design da interface da última versão do ambiente colaborativo proposto. 

O script contendo as atividades desempenhadas pelos usuários durante a 

aplicação desta técnica está apresentado no Apêndice B. Ao iniciar o software, o usuário 

acessa a tela exposta na figura 6.57. Nela, é possível selecionar um novo experimento, 

abrir os dados de um experimento, salvar um experimento, abrir um gráfico já realizado 

ou sair da aplicação, conforme estão nessa ordem os ícones expostos. Ao selecionar a 

opção de um novo experimento, a tela da figura 6.58 é exibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.57 – Tela inicial do software.          Figura 6.58 – Sub-opções da opção “novo”. 

 

Após a seleção de novo experimento (pêndulo simples ou ondas estacionárias), 

um breve texto explicativo sobre o experimento é exibido, conforme ilustra a figura 

6.59, para o experimento pêndulo simples. 
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Após clicar em qualquer parte da tela 6.59, a tela apresentada na figura 6.60 ou 

6.61 é apresentada. Os usuários sentiram um considerável desconforto em identificar 

como seguir, a partir desta tela, para as demais funcionalidades do software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.59 – Tela contextualizando o usuário sobre o experimento pêndulo simples. 

 

Após a apresentação teórica do experimento em questão, o usuário teria que 

optar dentre as seguintes telas para a apresentação das instruções que se situam no 

estágio de montar o hardware. A figura 6.60 corresponde à opção de exibição em abas, 

como lembra a primeira versão implementada do protótipo. Já a figura 6.61 mostra a 

forma de exibição através do modo wizard. Tais instruções serão apresentadas no 

software na forma de filmes, através de arquivos do tipo vídeo clip. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.60 – Aba com as opções “montar”.                 Figura 6.61 – Wizard com as opções  “montar”. 
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Supondo que o usuário tenha selecionado a opção “sensor” na aba montar, a tela 

da figura 6.62 é apresentada, contendo as especificações necessárias sobre como 

executar tal ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Figura 6.62 – Informações sobre como montar o sensor do hardware. 

 

As telas seguintes apresentam as opções disponíveis no estágio “ajustar 

hardware”. Também foram apresentadas ao usuário na forma de abas e wizard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.63 – Aba com as opções “ajustar”.                 Figura 6.64 – Wizard com as opções  “ajustar”. 
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Depois de ajustar todo o hardware, é possível realizar a medição. A tela exibida 

no design participativo foi alterada para as duas opções seguintes: figura 6.65, na forma 

de wizard ou a figura 6.66, na forma de abas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.65 – Aba para realizar a “medição”.                 Figura 6.66 – Wizard para realizar a “medição”.

          

Se o experimento selecionado for ondas estacionárias em cordas vibrantes, os 

requisitos para os estágios montar e ajustar não mudam do escopo identificado na 

análise da tarefa, apresentado na seção 6.2. No entanto, a geração de onda adquiriu novo 

design, como exibe a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.67 – Tabela para ser preenchida com o resultado da geração de onda. 
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Para coletar os dados referentes a esse experimento, o usuário deve identificar a 

quantidade de ventres que estão sendo gerados na corda vibrante e inserir na tabela tais 

valores. Após completar essa tabela, o usuário pode salvar esses dados, imprimi-los ou 

solicitar a geração de gráfico, que para os dois experimentos tem o design da interface 

ilustrado abaixo. Percebe-se que nesta tela é possível solicitar para visualizar o gráfico 

no formato log-log. No lado direito da tela temos algumas funções. A funcionalidade 

“nova leitura” permite realizar uma nova coleta de dados, com a altura realizada na 

última coleta. “Nova altura” corresponde a retornar a tela de medição e o aluno poder 

informar uma nova altura. “Salvar” permite o armazenamento do gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6.68 – Design da interface para a geração de gráficos, em ambos os experimentos. 

 

A tela referente ao resultado do processamento para o experimento pêndulo 

simples está ilustrada na figura abaixo. É possível observar o valor da altura 

considerado na coleta dos dados e uma tabela de duas colunas, com os valores para o 

período (T), em segundos, e o valor teórico da gravidade (g), em m/s2. Visualiza-se um 

ícone “i” no cabeçalho das colunas. A intenção é de proporcionar aos usuários 

informações adicionais sobre as grandezas físicas em estudo. 
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                       Figura 6.69 – Resultado da coleta de pêndulo simples. 

As análises realizadas das ações dos usuários na aplicação desta técnica 

permitiram-nos realizar um novo refinamento da interface. Seu resultado pode ser visto 

na sub-seção seguinte. 

6.6.4 Versão final 
 

A terceira e última versão do software proposto contém uma interface ainda mais 

voltada às necessidades dos usuários. Isso foi possível graças às diversas interações com 

o usuário e o prévio desenvolvimento de quatro protótipos, dois desenvolvidos em 

JAVA e dois em papel. A interface é capaz de suportar a chamada de quaisquer 

experimentos físicos. Também foi possível identificar os gráficos e tabelas que 

representam os dados resultantes do(s) experimento(s) analisado(s), e ainda, 

disponibilizar o suporte à análise pormenorizada dos mesmos. Algumas de suas telas 

são mostradas abaixo. 

Assim como na versão 2.0 desenvolvida em JAVA, o usuário necessita 

inicializar o servidor plattus – veja figura 6.70. Posteriormente, pode-se dar início à 

aplicação cliente, o software denominado EriMont. Assim como acontece na versão 2.0, 

o usuário deve informar se deseja conectar-se a outro computador ou se a conexão é 

local, de acordo com a figura ilustrada abaixo. 
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Figura 6.70 – Abrindo conexão com o plattus. 

Em seguida, o usuário deve identificar-se no EriMont: 

 

 

 

 

          Figura 6.71 – Usuário informa o seu login. 
 

Após a identificação do tipo de conexão (local ou remota) e informado o login 

do usuário, a tela contendo os experimentos físicos disponíveis é apresentada, como 

exibida na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.72 – Seleção do experimento pêndulo simples.     Figura 6.73 – Seleção do experimento ondas. 

 

Na figura 6.72 representamos a seleção do experimento pêndulo simples. Na 

figura 6.73, o experimento ondas foi selecionado. Observe que há uma breve 

contextualização sobre os experimentos. A seguir apresentaremos as funcionalidades 

para o experimento pêndulo simples.  
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Figura 6.74 – Explicações sobre o experimento pêndulo simples, antes de iniciar sua prática. 

 

Depois da seleção do experimento, mais informações são exibidas para 

contextualizar o aluno sobre o experimento, como pode ser visto na figura 6.74. No 

entanto, uma lista de atividades deve ser enviada ao aluno, previamente à prática do 

experimento, para que o mesmo possa desenvolvê-las através do EriMont. 

Inicialmente, o usuário pode selecionar entre realizar coleta de dados ou gerar 

gráfico, caso tenha realizado a coleta previamente. Veja ilustração abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.75 – Escolha entre as funcionalidades coletar dados e gerar gráfico. 
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Tendo selecionado a opção “coletar dados”, o usuário passa a visualizar as 

seguintes telas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.76 – Instruções para “montar” o hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.77 – Instruções para “ajustar” o hardware. 

São filmes que exemplificam o modo pelo qual os usuários devem montar e 

ajustar o hardware. Para isso, deve-se clicar nas opções de vídeo, localizadas do lado 

direito da tela e posteriormente pressiona-se o botão “play” para assisti-los. 
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Após a montagem e ajustes do hardware, o usuário está apto a realizar as coletas. 

A tela exibida na figura 6.78 é disponibilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.78 – Tela de preparação para realização da coleta de dados. 

Neste estágio, faz-se necessário informar a altura da corda em que o pêndulo 

está fixo. Em seguida, pressiona-se o botão que contém a seta para a direita e 

movimenta-se o pêndulo diante do sensor, conforme as orientações ilustradas nos vídeos 

disponíveis nas abas “montar” e “ajustar”. Ao dar continuidade a esta ação, o EriMont 

exibe a seguinte tela, informando que a coleta dos dados está sendo realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.79 – Tela informando que a coleta de dados está sendo feita. 
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Ao ser finalizada a coleta, é apresentada uma tabela contendo duas colunas, 

contendo o instante de tempo para 10 períodos. Observe que a tela exibe o valor da 

altura considerada e a quantidade de leituras do pêndulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.80 – Tela com o resultado da coleta. 

O usuário pode salvar a média desses valores, conforme destaca a figura acima. 

Ao salvar esta coleta, a mensagem seguinte é exibida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.81 – Tela confirmando a ação “coleta salva”. 

Ao pressionar o botão “Ok”, são mostradas as coletas já realizadas e salvas, 

como ilustrado abaixo: 

salva a média 
dos períodos 
coletados. 
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Figura 6.82 – Tela contendo as coletas armazenadas em arquivo do tipo text. 

Depois de realizar cinco coletas e armazenar seus respectivos valores em 

arquivo do tipo text, o usuário pode solicitar a geração do gráfico, período (T) em 

função do comprimento da corda (L), cujo formato de tela é exibido abaixo. Os valores 

colocados neste gráfico são meramente ilustrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.83 – Interface para representar o gráfico gerado. 

Agora exibiremos as principais telas do experimento ondas estacionárias em 

cordas vibrantes. Após selecionar o experimento ondas, conforme mostra a tela exibida 

medidas 
salvas 

altura da 
última 
medida 
salvas 
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na figura 6.73, apresentam-se para o usuário mais explicações, como forma de 

contextualizá-lo diante do experimento em questão. Veja ilustração na figura abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.84 –Explicações sobre o experimento ondas estacionárias, antes de iniciar sua prática. 

 

Após as explicações, o usuário pode optar entre gerar onda, que se refere à 

coleta de dados, ou gerar gráfico, como ilustrado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.85 – Opções disponíveis para o experimento ondas estacionárias: gerar onda e gerar 

gráfico. 

 



  150  

Se a escolha foi “gerar onda”, assim como no experimento pêndulo simples, são 

disponibilizados vídeos contendo explicações de como o usuário deve montar e ajustar o 

hardware, antes de realizar a geração de ondas. Veja alguns dos vídeos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.86–Instruções para conectar o fio no hardware  Figura 6.87–Instruções para montar a interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.88 – Instruções para ajustar a corda .            Figura 6.89 – Ilustração de vibrações da corda.      

 

Após a realização da montagem e ajustes no hardware, o usuário pode dar inicio 

à geração de ondas, com o intuito de identificar a freqüência na corda, para as 

quantidades de ventres existentes na tabela abaixo, conforme orienta o caderno de 

exercícios do apêndice 2. 
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Figura 6.90 - Controle da freqüência da onda estacionária e preenchimento da tabela número de ventres 

pela freqüência gerada. 

Podemos observar que a versão final desenvolvida não permite a interação 

síncrona entre os participantes, requisito presente na versão 2.0. Isso se deve ao fato de 

estar sendo desenvolvido pelo projeto AMADEUS um objeto de interação que será 

padrão a todas as aplicações que constituem o seu ambiente, o qual permite a interação 

síncrona entre os diversos participantes do ambiente colaborativo de aprendizagem. Um 

exemplo desse objeto está ilustrado na figura 6.91 (Alves, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.91 – Modelo do objeto que permite a interação síncrona entre os participantes de um 

ambiente colaborativo síncrono de aprendizagem. 
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Uma melhor visualização da lista dos participantes do ambiente pode ser 

visualizada na figura 6.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.92 – Lista e status dos participantes do ambiente, durante a sessão de interação. 

 

A seguir, disponibilizamos um trecho de uma seção permitida através do objeto 

de interação mencionado acima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.93 – Trecho de uma interação entre os participantes do ambiente colaborativo síncrono 

de aprendizagem, no objeto de interação proposto pelo projeto AMADEUS. 
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6.6.1 Concepção pedagógica 
 

Os princípios básicos sobre as relações entre aprendizagem e desenvolvimento 

que direcionam esta pesquisa são o sócio-cultural, cujo estado da arte foi apresentado no 

capítulo 2.  

Deriva do sócio porque torna possível uma situação de ensino e aprendizagem 

como uma atividade conjunta, compartilhada entre o professor e seus alunos. No 

ambiente colaborativo de aprendizagem proposto, o aluno desenvolve as tarefas 

solicitadas pelo professor, e este, por sua vez, acompanha o desempenho dos seus 

alunos, ajudando-os na sua condução, quando necessário. O professor assume o papel 

de um tutor na busca do conhecimento, interagindo com a experiência do aluno, 

mediando a relação de seu conhecimento com os objetos de aprendizagem e consigo 

mesmo, para a construção de sua aprendizagem.  

A concepção pedagógica do recurso proposto tem sua fundamentação teórica nos 

trabalhos de Vygotsky, no que se refere à participação social entre os envolvidos no 

curso, caracterizando dessa forma o aprendizado colaborativo. A intenção é 

proporcionar a participação ativa dos alunos no processo de atuação de sua 

metodologia, sob a orientação e acompanhamento à distância de um professor com 

formação em Física.  

Segundo Daniels (1996), aprendizado pode ser visto como um processo pelo 

qual o estudante internaliza conhecimento, descobertas, transmissão oriunda de outras 

pessoas ou prática na interação social. A interação social é um dos fundamentos teóricos 

e práticos para propor um entendimento sobre a visão Vygotskyana das relações entre 

aprendizagem e desenvolvimento, em que está imerso, assim como: os Processos 

Psicológicos Superiores (PPS), a Relação do Sujeito com o Conhecimento, as Relações 

entre Pensamento e Linguagem e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 

6.6.2 Um ambiente colaborativo síncrono para aprendizado de 
conceitos físicos 

 

Em linhas gerais, o EriMont tem como princípio promover a interação e 

incentivar a colaboração entre os participantes, de modo a desenvolver o conhecimento 

do aluno de licenciatura em Física a respeito de conceitos físicos.  
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O acompanhamento da aprendizagem é realizado pelo professor de duas 

maneiras: (i) através da análise dos resultados das tarefas desenvolvidas pelo aluno, as 

quais estarão disponíveis através das respostas contidas nos exercícios por ele enviados; 

(ii) pelo acompanhamento do desempenho do aluno no decorrer das atividades, graças 

ao recurso de comunicação síncrona, o qual viabiliza a interação on-line entre os 

participantes. 

 

6.6.3 Recursos Pedagógicos 
 

Diferentes conjuntos de recursos pedagógicos são elaborados especificamente 

para cada um dos experimentos disponíveis no EriMont. Isso significa que, ao 

selecionar um experimento físico, o aluno terá acesso ao conjunto de recursos 

relacionado ao conteúdo teórico daquele experimento específico. Nas subseções abaixo 

serão descritos os recursos disponíveis no EriMont. 

 

6.6.3.1 Coleta de dados, em tempo real 
 

No experimento pêndulo simples, é possível obter o período do pêndulo, bem 

como a média de tais medidas. O EriMont obtém esse valor numa precisão de nano 

segundo, calculando o intervalo de tempo em que o pêndulo intercepta o feixe de luz 

emitido pelo sensor óptico. 

Já no experimento ondas estacionárias em cordas vibrantes, é possível medir a 

freqüência em que uma onda estacionária está sendo gerada. A precisão é de duas casas 

decimais. 

De posse desses dois dados primitivos e coletados em tempo real, é possível 

calcular outras variáveis, conforme foram descritas na seção 6.2. 

6.6.3.2 Interações on-line entre os participantes 
 

Esse recurso de comunicação possibilita interações de forma síncrona entre todos 

os participantes, através de uma estrutura de chat.  
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6.6.4 Arquitetura do EriMont 
 

Desde os primeiros protótipos do EriMont, a linguagem de programação adotada 

foi Java - distribuída pela Sun Microsystems -, pertencente ao paradigma de 

programação orientada a objetos. Java possui, dentre os seus principais atributos, uma 

extensa e bem documentada biblioteca aberta ao uso de seus programadores. Esta sua 

característica permitiu a prática de um extensivo reuso de software, dinamizando o 

processo de desenvolvimento. 

Um requisito de fundamental importância para o bom funcionamento do EriMont 

era a possibilidade de que este possuísse suporte à comunicação com a porta paralela do 

computador. Graças ao lançamento da versão 5.0 do JAVA, este requisito foi 

efetivamente contemplado. 

Por ser um software colaborativo do tipo Mirroring Systems, o EriMont precisava 

dar suporte à reflexão das interações do usuário "owner" (proprietário) - o que tem o 

controle sobre a aplicação - para os demais usuários. Dessa forma, toda ação promovida 

pelo owner seria refletida numa alteração análoga na interface de cada um dos usuários 

observadores de uma determinada sessão de uso do programa. Essas reflexões foram 

possíveis de serem implementadas através da adoção de um padrão de projeto de 

engenharia de software denominado MVC (Model-view-controller). No padrão MVC, 

as classes são estruturadas e hierarquizadas taxonomicamente em três categorias: classes 

de modelo, visão e controle.  

Às classes de modelo ficam associadas a tarefa de armazenar os dados referentes à 

aplicação. As visões realizam a disponibilização dessas informações para a visualização 

e manipulação por parte dos usuários. As classes associadas à parte de controle da 

aplicação são responsáveis pelo interfaceamento entre as duas categorias de classe 

anteriormente explicadas. Estruturando o código desta forma, tem-se uma substancial 

melhoria das condições de manutenção do código. Isto se explica pela melhoria da 

legibilidade da aplicação e também pela diminuição do contato direto entre as classes de 

modelo e visão, que agora estão separadas pelo controlador, que permite a comunicação 

entre elas. 

A arquitetura do EriMont interage com um sistema denominado Plattus, cuja 

atribuição é fornecer o middleware para a interação entre instâncias da aplicação sendo 

executadas de forma distribuída. Uma ação realizada pelo usuário owner deve ser 
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informada através do middleware para todas as demais instâncias não-owners que 

estejam rodando em outros processos - normalmente, outros computadores. 

6.6.4.1 Detalhes de implementação  
 

 A seguir, exibiremos um pequeno trecho de código, responsável pela liberação 

da escrita e leitura da porta de comunicação paralela do computador. Necessário para o 

cálculo do período do pêndulo, no experimento pêndulo simples. 

 

  HINSTANCE hLib; 
     inpfuncPtr inp32; 
     oupfuncPtr oup32; 
 
//INPOUT32.DLL      
     hLib = LoadLibrary("inpout32.dll"); 
     if (hLib == NULL) { 
          printf("Falha no carregamento da biblioteca: inpout32.dll\n"); 
          getche( ); 
          return -1; 
     } 
 
     inp32 = (inpfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Inp32"); 
     if (inp32 == NULL) { 
          printf("Não foi possível encontrar a função Inp32.\n"); 
          getche( ); 
          return -1;  
     } 
 
     oup32 = (oupfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Out32"); 
     if (oup32 == NULL) { 
          printf("Não foi possível encontrar a função Out32.\n"); 
          getche( ); 
          return -1; 
     } 
 
 

Apresentamos uma síntese do código referente ao laço de repetição (loop), 

responsável pelo acesso à porta de comunicação paralela do computador, que ativa e 

desativa o alto-falante para a geração de ondas estacionárias. 

 
while(gerarOnda){ 
 
         oup32(0x378, 32); 
         Sleep(meioPeriodo); 
         oup32(0x378, 0); 
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         Sleep(meioPeriodo); 
 
     } 

No capítulo a seguir, apresentamos nossas conclusões e trabalhos futuros a cerca 

dos resultados obtidos nesta pesquisa e apresentados neste capítulo. 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 
 

“Toda a pessoa tem direito à educação. A 

educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é 

obrigatório. O ensino técnico e profissional 

dever ser generalizado; o acesso aos estudos 

superiores deve estar aberto a todos em plena 

igualdade, em função do seu mérito. A 

educação deve visar à plena expansão da 

personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do Homem e das liberdades 

fundamentais e deve favorecer a compreensão, 

a tolerância e a amizade entre todas as nações 

e todos os grupos raciais ou religiosos, bem 

como o desenvolvimento das actividades das 

Nações Unidas para a manutenção da paz. 

Aos pais pertence a prioridade do direito de 

escholher o género de educação a dar aos 

filhos” (Artigo 26º da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos)  

 
A literatura apresentada nos primeiros capítulos deste trabalho permitiu-nos a 

identificação de algumas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos físicos, o que nos motivou a definir o escopo da nossa proposta.  

Alguns desses problemas são: (i) necessidade emergente em proporcionar 

situações práticas para a formação dos Físicos; (ii) evasão na busca por essa 

licenciatura, pelos estudantes secundaristas brasileiros; (iii) amenização da distância 

entre professores de grandes centros universitários e alunos localizados em regiões 
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distantes das metrópoles; (iv) infra-estrutura de nossas instituições educacionais; e, 

finalmente, e não menos importante, (v) a constante demanda por docentes nessa área. 

Diante disso, propomos o desenvolvimento de um ambiente colaborativo síncrono 

de aprendizagem, para o ensino de conceitos físicos. Para atingir tal objetivo, foram 

aplicadas técnicas de design centrado no usuário, durante o levantamento de requisitos.  

A linguagem de desenvolvimento utilizada foi JAVA. Por se tratar de um 

software colaborativo do tipo Mirroring Systems, o padrão de projeto de engenharia de 

software adotado foi o MVC (Model-view-controller). 

Como forma de validarmos junto aos usuários os requisitos levantados, 

desenvolvemos três protótipos em JAVA e dois em papel. Cada uma dessas versões 

continha os requisitos das versões anteriores, acrescidas de novas especificações. 

 

7.1 Contribuições 
 

 A partir da interação com os usuários durante o desenvolvimento dos trabalhos, 

percebemos que a utilização das técnicas de design centrado no usuário foi de 

fundamental importância para a concepção do ambiente colaborativo síncrono proposto, 

denominado EriMont. 

Seguem algumas de nossas contribuições alcançadas com o término deste 

trabalho: (i) coleta de dados, em tempo real, no sistema operacional Windows; (ii) os 

usuários podem analisar os resultados obtidos com a coleta dos dados em tempo real, 

através da construção de tabelas e gráficos pelo EriMont; (iii) possibilidade de interação 

síncrona entre os diversos participantes do ambiente; (iv) implementação do padrão de 

projeto MVC; (v) desenvolvimento de dois experimentos físicos: pêndulo simples e 

ondas estacionárias em cordas vibrantes. 

 Das contribuições acima citadas, foram testadas com os usuários a coleta de 

dados em tempo real, análise dos resultados através de tabelas para ambos os 

experimentos e gráfico para o experimento pêndulo simples, interação síncrona e 

utilização do padrão de projeto MVC. 
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7.2 Trabalhos futuros 
 

 Como trabalhos a serem realizados, citamos: 

 

7.2.1 Necessidade de aplicar o software proposto em um curso para 

ensino de conceitos físicos, como forma de avaliar os benefícios a que se 

propõe. 

 

7.2.2 Desenvolvimento de novos experimentos 

Continuaremos o desenvolvimento de mais experimentos físicos, de modo a 

cobrirmos todo o programa do primeiro ano de ensino desta ciência. Dentre esses 

experimentos, podemos citar: 

i. Rampa plana 

a) Rolamento e Deslizamento (Atrito) 

b) Estudo do Momento de Inércia de Esferas e Cilindros. 

c) Velocidade da Esfera/Cilindro em função da declividade do plano - Conservação da 

Energia 

d) Velocidade da Esfera/Cilindro em função do comprimento L do plano - Conservação 

da Energia 

ii. Rampa curva 

a) Lançamento de projéteis - Alcance 

b) Velocidade da esfera em função da altura de lançamento 

c) Medidas do tempo de percurso em função da altura 

d) Choque com outra esfera no final da rampa - Verificação da conservação do 

momento Linear 

e) Energia Potencial e Energia Cinética - Conservação da energia 

iii. Pêndulo físico 

a) Período x Comprimento do Pêndulo (Momento de Inércia, Centro de Massa) 
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b) Oscilações amortecidas - Energia  x Tempo (Conservação da Energia) Medida da 

energia cinética em função do tempo. 

iv. Pêndulo simples 

a) Oscilações amortecidas - Energia  x Tempo (Conservação da Energia) Medida da 

energia cinética em função do tempo. 

v. Ondas estacionárias em cordas vibrantes 

a) Batimento - Freqüência de emissão da lâmpada fluorescente (120Hz) e da 

ressonância da corda 

vi. Queda livre 

a) Medida da velocidade final de queda de um objeto em função da altura. 

b) Medida do tempo de queda de um objeto em função da altura 

c) Medida do espaço x tempo de um objeto (fita com franjas) 

d) Medida da velocidade final de queda com objetos de massas diferentes 

e) Medida da velocidade final de queda com objetos de massas diferentes porém com o 

mesmo volume.  

vii. Haste ressonante 

a) Medidas de um dos modos de ressonância (1o. harmônico por exemplo) em função 

do comprimento da haste 

b) Medidas da freqüência de ressonância dos modos ressonantes (1o. 2o. etc. 

harmônicos) 

c) Estudo das propriedades elásticas de hastes. 

viii. Choques 

a) Estudo da conservação do momento linear de duas esferas com massas iguais e com 

massas diferentes. 

  

O período aproximado para esse desenvolvimento é de três anos. 
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7.2.3 Disponibilização do software e do kit que permite a realização 
dos experimentos  

O kit já está disponível na FACAPE, onde um grupo de alunos participa do 

desenvolvimento do EriMont. Seu código fonte será disponibilizado ao final desta 

pesquisa. 

No Espaço Ciência de Pernambuco, a partir do mês de fevereiro. 

Em três cidades do interior do estado de Pernambuco, ainda a serem escolhidas. 

Já dispomos dos kits no Centro de Informática da UFPE. 

 

7.2.4 Inserção de inteligência computacional 
Para personalizar o acompanhamento do aprendizado do aluno, vamos inserir 

agentes inteligentes. Cada aluno terá o seu agente conhecedor do seu histórico, padrão 

de comportamento, pontos fortes e fracos. O agente pessoal monitora as atividades do 

aluno, conhece seu contexto e, quando percebe uma queda de desempenho do aluno, 

toma ações para estimulá-lo, como envio de mensagens de incentivo ou recomendação 

de material de apoio. 

 

7.2.5 Versão compatível com o Linux 
 Visando uma maior popularização de seus usuários, iremos adequar a versão 

atual e versões futuras para executar no sistema operacional Linux. 

 

7.2.6 Internacionalização 
 Internacionalização é um processo de desenvolvimento ou adaptação de um 

software em que se busca criar um software internacional, com características que o 

permitam adaptar-se mais facilmente a determinadas características regionais, legais, 

culturais e técnicas de vários países.  

Temos a pretensão de disponibilizar o software em vários idiomas. Dentre os 

quais, podemos citar: inglês, espanhol, francês e alemão. E ainda, formatar data e 

tempo, incluindo diferentes calendários. 
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 Diante do contexto apresentado, esperamos que a nossa proposta possa 

contribuir com a prática no processo de ensino e aprendizagem de conceitos físicos. 
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Apêndice A – Lista de tarefas para os participantes do 
design participativo 
 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Centro de Informática – CIn 

Grupo de Pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional – CCTE 
 

Script da prototipação em papel 
Projeto: CSCL Physics [Experimento do pêndulo simples] 

 
1. O Facilitador (F) explica o propósito do teste: avaliar a interface e controle do 

hardware num protótipo de software, para ajudar no aprendizado de conceitos 
físicos, como também expõe o papel de cada um nesta atividade: Usuário (U), 
Facilitador (F), Computador (C) e Observadores (O). 

2. Organização do grupo no ambiente de teste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O facilitador apresenta a primeira tarefa ao usuário. Caso o usuário encontre 

dificuldades para executá-la, o facilitador tira suas dúvidas sem especificar seu 
walkthrough. 

4. Após o término, ou não, da primeira tarefa, o facilitador gerencia a ordem de 
perguntas ao usuário. 

5. O facilitador apresenta a segunda tarefa ao usuário, e repete a seqüência de 3 a 4. 
 
Tarefas que o usuário deve realizar: 
1. Solicitar um novo experimento 

a. Selecionar no tipo do experimento o experimento pêndulo simples 
b. Montar o hardware necessário à realização do experimento do pêndulo 
c. Ajustar o hardware necessário à realização do experimento do pêndulo 
d. Inserir variáveis para o experimento selecionado 
e. Consultar as fórmulas utilizadas no processamento do experimento 
f. Consultar a descrição das variáveis que constituem as fórmulas 
g. Desativar a barra de ferramentas localizada na aba “medir” 
h. Solicitar a execução do experimento do pêndulo simples 
i. Sobre a tabela, exibida após a execução do experimento 

i. Realizar cinco medidas para preenchimento de cinco linhas da 
tabela 

ii. Solicitar visualização do gráfico, após a realização das medias 
iii. Inserir grandezas nas coordenadas na tabela  

j. Sobre o gráfico 
i. Limpar os dados plotados 
ii. Plotar um novo gráfico a partir de uma tabela 
iii. Mudar a escala do eixo horizontal do gráfico 
iv. Visualizar os valores de uma coordenada do gráfico 

 
2. Salvar experimento 

TELAS O O 

C 

U F 
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3. Consultar ajuda do software 
4. Fechar um experimento 
5. Abrir um experimento 
6. Desativar barra de ferramentas principal 
 
Observações gerais sobre a interface: 

• Alguns tópicos são expansíveis através do ícone 
• As barras de ferramentas podem ser ativadas/desativadas 
• As abas são seqüenciais, ou seja, suas funcionalidades só serão exibidas 

quando a seqüência da aba anterior for concluída. 
• As grandezas expostas na tabela podem se arrastadas para o gráfico. 

 

+ 
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Apêndice B - Lista de tarefas para os participantes da 
prototipação em papel 
 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Centro de Informática – CIn 

Grupo de Pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional – CCTE 
 

Script do teste da prototipação em papel 
Projeto: CSCL Physics 

 
6. O Facilitador (F) explica o propósito do teste: avaliar a interface e controle do 

hardware num protótipo de software, para ajudar no aprendizado de conceitos 
físicos, como também expõe o papel de cada um nesta atividade: Usuário (U), 
Facilitador (F), Computador (C) e Observadores (O). 

7. Organização do grupo no ambiente de teste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. O facilitador apresenta a primeira tarefa ao usuário. Caso o usuário encontre 

dificuldades para executá-la, o facilitador tira suas dúvidas sem especificar seu 
walkthrough. 

9. Após o término, ou não, da primeira tarefa, o facilitador gerencia a ordem de 
perguntas ao usuário. 

10. O facilitador apresenta a segunda tarefa ao usuário, e repete a seqüência de 3 a 4. 
 
Tarefas que o usuário deve realizar: 
 
7. Solicitar o experimento Pêndulo Simples 

a. Montar o hardware necessário 
b. Ajustar o hardware necessário 
c. Calcular o período do pêndulo 
d. Salvar os dados coletados 
e. Imprimir os dados coletados 
f. Gerar gráfico 
g. Imprimir gráfico 
h. Consultar as fórmulas utilizadas no processamento do experimento 

 
8. Solicitar o experimento Ondas Estacionárias 

a. Gerar som 
i. Montar o hardware necessário 
ii. Ajustar o hardware necessário 
iii. Montar tabela de dados 
iv. Imprimir tabela de dados 

b. Gerar gráfico 
i. Imprimir gráfico 

c. Consultar as fórmulas utilizadas no processamento do experimento 

TELAS O O 

C 

U F 
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9. Consultar ajuda do software 
10. Abrir um experimento já realizado 
11. Abrir um gráfico já construído 
 
 
Observações gerais sobre a interface: 

• Alguns tópicos são expansíveis através do ícone 
• As abas são seqüenciais, ou seja, suas funcionalidades só serão exibidas 

quando a seqüência da aba anterior for concluída. 
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Anexo A – Questionário de identificação do perfil do 
participante do design participativo e da prototipação 
em papel 
 
 

Questionário para identificação do perfil do participante professor 
 

 
Esta pesquisa é parte das atribuições para a obtenção de titulação de Mestre 
em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Tem por objetivo avaliar a negociação de conceitos físicos através do 
ambiente colaborativo síncrono EriMont.  
Para a viabilização deste estudo, solicitamos a sua colaboração no 
preenchimento deste questionário, que tem por objetivo coletar informações 
sobre o perfil do participante da pesquisa e sua experiência com recursos 
computacionais. 
Nas questões indicadas você pode marcar mais de uma opção. 
Sua participação é fundamental para a realização dessa pesquisa. 
Agradecemos a sua contribuição, e em caso de dúvida, nos colocamos à 
disposição para esclarecer qualquer dúvida. Por favor, leia com atenção as 
questões a seguir. 
 
Informações Gerais 

1. Idade entre 
     30 e 40   40 e 50     Mais de 50 

 

2. Sexo 
     Masculino       Feminino 

 
3. Qual é a sua formação? 

  graduação    especialização            mestrado          
doutorado 
outra: ________________________________ 
 

4. Tempo de experiência em docência (em anos): ________________ 
 

5. Origem Institucional:  
 

Rede privada   Rede pública 
 
 
Experiência Computacional 

1. Há quanto tempo você utiliza o computador? 
  Menos de 6 meses     Entre 2 anos a 3 anos 
  6 meses a 1 ano     Entre 3 anos a 4 anos 
  Entre 1 ano a 2 anos    Mais de 4 anos 
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2. Em que local você utiliza o computador? (Pode-se marcar mais de 
uma opção) 

  em casa     
  na escola/universidade 
  no trabalho     
  outros: ______________________________________________ 

 
 
3. Em média, quantas horas por dia você utiliza o computador? 

  Menos de 2 horas     Entre 5 a 10 horas 
  Entre 2 a 5 horas     Mais de 10 horas 
 

6. Você utiliza o computador com quais finalidades? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
7. Quais tipos de ferramentas você utiliza em suas atividades diárias? 

(Pode-se marcar mais de uma opção) 
  Editores de texto (Word, WordPerfect, etc.) 
  Pacotes de apresentação (PowerPoint, etc.) 
  Planilhas (e-mail, NetMeeting, etc.) 
  Comunicação (salas de bate-papo, e-mail, NetMeeting, etc.) 
  Transferência e troca de documentos 
  Software educativo 
  Bancos de dados (Access, Oracle) 
  Browsers (Netscape, Explorer) 
  Jogos 
  Outros, favor especificar: ________________________________ 

          ________________________________ 
 
7. Você já utilizou ferramentas colaborativas? 

  Sim       Não 
 
Caso afirmativo, qual(is) tipo(s) de ferramenta(s) colaborativa(s) 
você já utilizou (Pode-se marcar mais de uma opção)? 
  Editores colaborativos síncronos/assíncronos 
  Chats 
  Ferramentas para Videoconferência (ex.: Cu-SeeMe) 
  Whiteboards 
  Outros, favor especificar (você pode citar o nome da 
ferramenta): 
___________________________________________ 
                                                      
___________________________________________                            

 
 

Muito obrigada por sua participação! 
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Questionário para identificação do perfil do participante aluno 
 
 

 
Esta pesquisa é parte das atribuições para a obtenção de titulação de Mestre 
em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Tem por objetivo avaliar a negociação de conceitos físicos através do 
ambiente colaborativo síncrono EriMont. 
Para a viabilização deste estudo, solicitamos a sua colaboração no 
preenchimento deste questionário, que tem por objetivo coletar informações 
sobre o perfil do participante da pesquisa e sua experiência com recursos 
computacionais. 
Nas questões indicadas você pode marcar mais de uma opção. 
Sua participação é fundamental para a realização dessa pesquisa. 
Agradecemos a sua contribuição, e em caso de dúvida, nos colocamos à 
disposição para esclarecer qualquer dúvida. Por favor, leia com atenção as 
questões a seguir. 
 
Informações Gerais 

8. Idade entre 
  Menos de 20   21 e 30   31 e 40 

 
9. Sexo 

  Masculino    Feminino 
 

10. Qual é a sua formação? 
  graduação    especialização            mestrado 
outra: ________________________________ 
 

Escreva o nome do curso que está fazendo ou fez de acordo com 
a formação assinalada acima: 
___________________________________ 
 

11. Período acadêmico do curso de Física: ________ 
 

12. Origem Institucional:  
 

Rede privada             Rede pública 
 
 
Experiência Computacional 

1. Há quanto tempo você utiliza o computador? 
  Menos de 6 meses     Entre 2 anos a 3 anos 
  6 meses a 1 ano     Entre 3 anos a 4 anos 
  Entre 1 ano a 2 anos    Mais de 4 anos 

 
2. Em que local você utiliza o computador? (Pode-se marcar mais de 
uma opção) 
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  em casa     
  na escola/universidade 
  no trabalho     
  outros: ___________________________________________ 

 
 
3. Em média, quantas horas por dia você utiliza o computador? 

  Menos de 2 horas     Entre 5 a 10 horas 
  Entre 2 a 5 horas     Mais de 10 horas 
 

13. Você utiliza o computador com quais finalidades? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
14. Quais tipos de ferramentas você utiliza em suas atividades diárias? 

(Pode-se marcar mais de uma opção) 
  Editores de texto (Word, WordPerfect, etc.) 
  Pacotes de apresentação (PowerPoint, etc.) 
  Planilhas (e-mail, NetMeeting, etc.) 
  Comunicação (salas de bate-papo, e-mail, NetMeeting, etc.) 
  Transferência e troca de documentos 
  Software educativo 
  Bancos de dados (Access, Oracle) 
  Browsers (Netscape, Explorer) 
  Jogos 
  Outros, favor especificar: ________________________________ 

          ________________________________ 
           

7. Você já utilizou ferramentas colaborativas? 
  Sim       Não 
 
Caso afirmativo, qual(is) tipo(s) de ferramenta(s) colaborativa(s) 
você já utilizou (Pode-se marcar mais de uma opção)? 
  Editores colaborativos síncronos/assíncronos 
  Chats 
  Ferramentas para Videoconferência (ex.: Cu-SeeMe) 
  Whiteboards 
  Outros, favor especificar (você pode citar o nome da 
ferramenta): 

 
___________________________________________ 
                           
___________________________________________ 
                                                       

 
 

Muito obrigada por sua participação! 
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Anexo B – Prática de pêndulo simples, utilizada no DF-
UFPE 
 
Prática 2 – Pêndulo Simples 
 
Gráficos e Linearização de Funções (com Pré-Relatório P2) 
 

I – Finalidade 

 Ensinar ao aluno como desenhar gráficos, analisar e linearizar funções 
utilizando os resultados experimentais obtidos na experiência do Pêndulo 
Simples. Ensinaremos também como utilizar a porta paralela de um 
computador para obtenção de dados. 

 
II - Introdução Teórica 

Veja o resumo de Gráficos (Cap 2.1), Linearização de Funções (Cap 
2.2), Método dos Mínimos Quadrados MMQ (Cap 2.3) 

 
III - Material Utilizado (Confira o material de sua bancada) 

• Microcomputador com interface para a porta paralela. 
• Kit básico (torres e interface com o computador) 
• Pêndulo simples: 

o Sistema óptico de detecção regulável (ver figura 1); 
o Dois suportes com regulagem de altura e posição “cabueta”; 
o Pêndulo em alumínio 
o Trena 

 
IV - Procedimento Experimental 
Atividade 1.   Pêndulo Simples e interface com o micro 
Objetivos:  

• Entender as ligações da interface com a montagem e com a porta 
paralela. 

• Entender o funcionamento da interface entre o micro e a montagem 
experimental. 

• Entender o funcionamento de um de programa exemplo para aquisição 
de dados. 

• Aprender a fazer a calibração do tempo medido pelo programa exemplo. 
• Aprender a medir período. 
• Aprender a fazer e interpretar um gráfico a partir das medidas 

realizadas. 
• Aprender a identificar e determinar os erros associados às medidas. 
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• Obter o valor médio de g a partir dos dados experimentais. 

Procedimentos: 

 

 

Todas as medidas, anotações e respostas devem ser feitas no  

Caderno de Laboratório 
Atividade 1. 

A. O computador de sua bancada deve estar inicialmente desligado para que 
a iniciação do computador seja feita através do disco flexível e entre no 
sistema DOS ao invés do sistema Windows.  

B. Coloque o disquete no driver A do computador e ligue-o. Aguarde até que 
o computador entre no sistema DOS mostrando  A>_ com o cursor 
piscando. 

C. Escreva o nome do programa PENDULO e pressione a tecla [ENTER]. O 
computador irá executar o programa pendulo.exe. Siga as instruções 
mostradas na tela. 

D. O programa vai, inicialmente, pedir para você verificar se o emissor de luz 
infravermelho e o sensor óptico estão alinhados e se está tudo correto com 
a interface acendendo e apagando o LED amarelo quando o feixe é 
interrompido. 

E. Em seguida ele vai fazer a calibração da unidade de tempo gasto em um 
“laço” ou LOOP do programa entre duas leituras ou K=(tempo 
gasto)/(número de “laços” ou contagem N) pedindo para que você 
interrompa o feixe por um intervalo de tempo conhecido entre 20 e 30 
segundos ou mais.  

F. Quando você retirar a mão da frente do sensor ele vai mostrar o instante 
Inicial e Final da contagem (hh:mm:ss) medido com a função TIMER, o 
tempo t =  t2 – t1    onde t2 = tfinal e t1 = tinicial  medidos com a função 
TIMER$, ambos indicando o tempo que você passou com a mão 
interrompendo o feixe e, durante este tempo t, quantos voltas (loops) ele 
executou através da variável CONTADOR (ou N),  como também calcula o 
valor de K dado por: 
K = t / CONTADOR (segundos/unidade de contagem) 

 
NA TELA DO COMPUTADOR TEREMOS AS SEGUINTES INDICAÇÕES 
(EXEMPLO): 
 
 Iniciamos as medidas as  (11:06:55)  
 Terminamos as medidas as  (11:30:32) 
  t= 23,456 s  CONTADOR =  1.845.128     K = 1.2712 E-5 
 
 Anote, em uma tabela (Tabela 1), os valores apresentados na tela: 
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• A hora inicial e a hora final no formato (hh:mm:ss) 

• O intervalo de tempo que você escolheu aguardando até que o feixe de luz fosse 
interrompido com a passagem de sua mão, t=t1-t2 indicado pelo computador. 
Este valor deve ser bastante próximo do tempo que você escolher. Internamente 
o computador é mais preciso porém ainda leva um erro nos valores do tempo 

que é dado por ∆t = 1/16 s = 0,06s 

• O valor de No 

• O valor da constante de tempo K = t / No 

 
G. Note que, no intervalo de tempo de 23,456s o programa leu o sensor 

1.845.128 vezes, isto é, entre duas leituras ele demorou 1,2712x10-5s (=K) 
ou da ordem de 0,00001s. Este valor é o menor intervalo de tempo que 
podemos medir com este computador usando a porta paralela. Veja que 
este valor é bem menor do que a precisão de qualquer instrumento de 
medida de tempo do nosso dia a dia como relógio (1s) cronômetro (0,01s). 
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Passe o fio do pêndulo inicialmente pelo 
cabueta 1 (ponto fixo) e ajuste a sua altura 
com relação ao sensor óptico, como mostra o 
detalhe abaixo. Em seguida, passe o fio pelo 
cabueta 2 (ponto móvel) que é o ponto de 

Cabueta 1 
Ponto fixo 

Borboleta 1 
Ajuste de altura 

(não necessário 
 

Borboleta 2 
Ajuste de posição 

Cabueta 2 
Ponto móvel 

Ajuste da 
altura h do 

pêndulo Para mudar a 
altura h do 
pêndulo:  

• solte o fio 
folgando a 
borboleta 2 

• folgue a 
borboleta 1 para 

1 

2 

h 

Emissor 
infravermelho 

Figura 1 
Montagem para o 
experimento do Pêndulo 
Simples.  
Use pequenas amplitudes 
de oscilações isto é,  
θ pequeno (<5o )  

θ 

Sensor óptico 

Interface 

Sensor óptico Emissor infravermelho 

Vai para a 
interface 
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Atividade 2. 
A. Coloque um fio no pêndulo e prenda-o em um dos “cabuetas” como mostra a 
figura 1. A extremidade inferior do pêndulo de formato cônico deve passar na frente do 
sensor a uma altura de 3 a 4mm (acima da parte inferior do pêndulo) de modo que ele 
interrompa totalmente a passagem do feixe de luz em direção ao sensor (foto-
transistor). Veja na figura 1 como fica a altura do pêndulo com relação ao sensor. 
B. Execute a opção “teste” do programa para verificar se a montagem está 
funcionando corretamente. Oscile o pêndulo na frente do sensor. Veja a reposta do 
computador. Identifique um período do pêndulo. Verifique que cada quatro medidas 
seqüenciais definem um período. 
C. Entre na opção do programa “medir período”. O programa mede n (n<11) períodos 
consecutivos. Faça medidas do comprimento do pêndulo L em função do período de 
oscilação T. Preencha uma tabela (tabela 2) com pelos menos 7 valores de períodos 
anotando os cinco valores obtidos e no final a sua média. Escolha valores de L entre 
0,100m (10,0cm ou menor) até o máximo que a montagem permitir. Antes de colocar 
qualquer valor na tabela verifique se os primeiros valores medidos estão coerentes 
com a teoria. Para um mesmo L você vai obter um valor de N da mesma ordem de 
grandeza, anote um desses valores para o cálculo do erro na obtenção do período 
com o computador. 
D. Escolha um valor de L pequeno da sua tabela e repita as medidas do período para 
grandes oscilações (ângulo >> 5o). Anote o valor de L e o valor médio do período. 
E. Escreva o erro na obtenção de L e estime o erro inerente ao processo de 

obtenção de T.  Veja que o período medido pelo computador é  T = (Contador)×K = 

N×K  

Então  ∆T/T =  ∆N / N + ∆K / K  

Obtivemos K da expressão K=t/No (ver na tabela 1 os valores utilizados) então 

 ∆K/K =  ∆t/t + ∆No / No portanto  

 ∆T = T(∆N / N + ∆K / K) = T (∆∆∆∆N / N + ∆∆∆∆t/t + ∆∆∆∆No / No) 

Veja que o maior período tem o maior erro. Podemos corrigir o número de casas 
decimais de todos os valores de períodos medidos a partir do maior erro em T.  Para 

isto considere   ∆N = ∆No ≈ 1  e  ∆t = (1/16)s (inerente ao computador) assim, 

utilizando o maior valor de Tmédio da tabela 2 (com suas medidas) obtenha  ∆T.   

Escreva uma tabela (Tabela 3) com os valores finais dos períodos corrigidos (na casa 
do erro) em função do comprimento do pêndulo. 
Atividade 3. 
A. (0,3) Faça um gráfico (gráfico 1)  em papel milimetrado do período do pêndulo T 

em função L. 
B. (0,3) Analise e identifique o tipo da função obtida, por exemplo T=kLn, n é maior 

ou menor do que 1? 
C. (0,3) Mostre que, o gráfico de T versus L1/2, lineariza a função T versus L do 

gráfico 1. 
D. (0,3) Faça o gráfico (gráfico 2) de T versus L1/2 no papel do gráfico 1 utilizando a 

mesma escala de T. 
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E. (0,3) A partir da reta traçada manualmente no gráfico 2 (y=ax+b) obtenha a e b. 
Indique no gráfico os valores utilizados para isso. 

F. (0,4) Determine a relação funcional entre T e L a partir da equação da reta do 
gráfico 2 ache g. Compare com o valor de g=9,81m/s2 adotado (Erro%). 

G. (0,4) Compare o valor do período para pequenas oscilações com aquele do item 
D da Atividade 2, determinando os erros percentuais dos dois casos quando 
utilizamos o valor do período teórico obtido a partir do valor de g conhecido. 

 
Prática 2 – Pêndulo Simples – Gráficos e Linearização de Funções   P2 =  
 

PRÉ-RELATÓRIO 
Aluno: ______________________________________________________  

Turma: ____   
As questões a seguir devem ser resolvidas e apresentadas em folhas de papel 
A4 ou nas folhas padronizadas quadriculadas. 
 
Um aluno ao fazer a experiência de pêndulo simples registrou o seguinte 
conjunto de dados: 
 
L (m) 0,955 0,804 0,653 0,512 0,401 0,276 0,197 0,082 
T (s) 2,458 2,287 2,086 1,975 1,734 1,573 1,392 1,031 

 
Contudo, ele realizou um erro sistemático não identificado inicialmente. 
 
A. (0,1) A partir dos dados da tabela acima obtida pelo aluno, faça um gráfico 

(gráfico 1) em papel milimetrado do período do pêndulo T em função L. 
B. (0,1) Analise e identifique o tipo da função obtida, por exemplo T=kLn, n é 

maior ou menor do que 1? 
C. (0,2) O aluno linearizou o gráfico TxL obtido no item A através de uma 

transformação em L. O gráfico obtido pelo aluno apresentava uma reta que 
não passava pela origem. Faça a linearização do gráfico 1 através de uma 
transformação em L (como fez o aluno), e a partir do gráfico (gráfico 2) 
obtido (use o próprio gráfico 1 para fazer o gráfico 2) determine os 
coeficientes a e b desta reta (Y=aX+b). Indique no próprio gráfico os 
valores utilizados para determinação de a e b.  

D. (0,2) O aluno percebeu que o possível erro nas medidas, poderia ter sido 
causado por um valor residual na memória de sua calculadora durante a 
soma dos tempos medidos para a determinação de T. Sabendo deste fato 
o aluno corrigiu T fazendo simplesmente o deslocamento da reta para a 
origem e, a partir desta reta, obteve um valor para g (aceleração da 
gravidade local) 



  185  

E. (0,2) Ache a relação funcional entre T e L. 
F. (0,1) Qual o valor de g obtido pelo aluno? 
G. (0,1) Quais os valores corrigidos dos novos períodos obtidos pelo aluno? 
Nome: ___________________________________  
Prof.: ______________________ 

Prática: ____  Atividade: ___________________     Data:___ /___ /20___              
P2 =  
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Anexo C – Prática de ondas estacionárias em cordas 
vibrantes, utilizada no DF-UFPE 
 
Prática 4 – Ondas Estacionárias  – Gráficos log-log  –  Pré-Relatório  
Nome: ___________________________________ Data ___/ ___/ 2006  
Equipe: _____ 
 
I – Finalidade  

 Ensinar ao aluno como desenhar gráficos em papel log-log para 
obtenção da relação funcional entre grandezas físicas. Analisar a 
dependência da freqüência de ressonância das Ondas Estacionárias em 
Cordas Vibrantes com as propriedades mecânicas dos meios elásticos. 
Aprender a identificar e determinar os erros associados às medidas e sua 
propagação. As cordas utilizadas serão linhas de costura encontradas no 
comércio, assim quando nos referirmos a “corda” fica entendido que 
estamos de linha. 

 
II - Introdução Teórica 

Veja os resumos de Gráficos log-log (Cap 2.4) e Ondas Estacionárias 
(Cap 5.2). 

 
III - Material Utilizado (Confira o material de sua bancada)  

• Microcomputador com interface para saída do som da motherboard 
• Kit básico (torres e interface com o computador) 
• Onda estacionária 

o Calha com alto-falante (ver figura 2) 
o Cordas (linhas) diversas (ver tabela com valores utilizados) 

o 7 Clipes tamanho 8/0 (massa ≈ 3g)  
o Trena 
 

IV - Procedimento Experimental 
Atividade 1  
Objetivo: 

• Verificação da relação funcional entre ννννcorda e o número de ventres n na 
corda.   

• Estudar, em um meio elástico, a dependência da freqüência da perturbação 
com as propriedades do meio. 

• Obter a dependência entre duas grandezas físicas e verificar se os 
parâmetros utilizados correspondem aos obtidos através dos gráficos. 
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Todas as medidas, anotações e respostas do seu Relatório devem ser 
feitas no caderno de Laboratório 
 

Procedimentos: 

 
Um programa foi feito para gerar o sinal de áudio (onda quadrada) cujo valor da 
freqüência é mostrada na tela do computador. O programa GERASONS.EXE 
funciona no sistema operacional DOS onde ele apresenta melhor precisão na 
freqüência gerada.. 
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Na figura 1 abaixo mostramos a montagem experimental para verificação de 
ondas estacionárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faça um laço em cada extremidade da linha, um 
pequeno e outro maior. É importante que os laços 
não apertem quando forem tensionados. Pendure a 
linha no gancho do alto-falante usando o laço menor. 
Passe, em seguida, a linha pela forquilha e pendure 
os Clipes utilizando o laço maior. 

1 

L 

Figura 1 
Montagem para o experimento 
de Ondas Estacionárias em 
cordas vibrantes 

Cola 

Alto-falante 

Cone 

Gancho de arame 

   Laço menor (na linha) 
Deve ter um nó para não apertar 
no gancho quando tensionado, e 
não dificultar a sua retirada no final 
do experimento. 

   Laço maior 
Deve ficar folgado para 
permitir a introdução e 
retiradas dos Clipes 

Nó para não deslocar o 
laço da posição 

Você pode mudar 
o comprimento L 
movimentando a 

forquilha para 
cima ou para 

baixo segurando-
a pelas laterais 
como mostram 

as setas 

Forquilha 

Armação 
Ímã 

Liga na Interface 
com o 

microcomputador 
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O programa GERASONS pode ser controlado através do teclado do computador onde 
foram escolhidas as seguintes teclas com as funções: 
 

↑↑↑↑ – Aumenta a freqüência de 1 incremento  

↓↓↓↓  – Diminui a freqüência de 1 incremento   

←←←←  – Multiplica o incremento por um fator 10    

→→→→  – Divide o incremento por um fator 10 

Page Up  – Troca saída da interface na seqüência  1-2-3  

Page Down  – Troca saída da interface na seqüência  3-2-1 

ESC  – Desativa o programa 

 

Na tela do computador temos a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 As duas teclas mais utilizadas serão a tecla ↑↑↑↑ (seta para cima) aumentando a 

freqüência e a tecla  ↓↓↓↓ (seta para baixo) diminuindo a freqüência. 

Observe que a freqüência do computador é duas vezes a freqüência de oscilação 

da corda, isto é:  νcomputador = 2νcorda. Quando necessário use g=9,86m/s2 

 
Atividade 1. (0,4) 
Medindo o NÚMERO DE VENTRES n (de 1 até 5 ventres) em função da 

FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA ννννcorda.  

a) (0,05) Escolha uma das cordas (LINHAS) disponíveis (sugerimos a linha No 
3) e, em seguida determine e anote no caderno de laboratório os valores das 
Constantes abaixo: 

↑↑↑↑ 
 

←←←← →→→→ ↓↓↓↓ 

Page 
Up 

 

Page 
Down 

 

Home 
 

End 
 

Delete 
 

Insert 
 

PAGE UP/DOWN 
 

INCREMENTA A FREQUENCIA 

DECREMENTA A FREQUENCIA 

DIVIDE O  INCREMENTO POR 10 

MULTIPLICA O  INCREMENTO POR 10 

Esc 
 

 FINALIZA O PROGRAMA MUDA SAIDA 

Programa para gerar audio frequencia nas saidas D5, D6 ou D7 da P. Paralela (H378) 
Prog. GERASONS V2.2  para a interface V4 ADC-CONTROLLER and ACQ. BOX  
E. Montarroyos  - DF - UFPE            erimont@df.ufpe.br                        Recife 13/03/2006   

MENOR FREQUENCIA  =     20,00 Hz    
    

↑↑↑↑ 
 

↓↓↓↓ 
 

→→→→ 
 

←←←← 
 

FREQUENCIA =     400,00 Hz 
 

INCREMENTO =         1,00 Hz 
 

FREQ. ANTER =     399.00 Hz 
 

SAIDA 1 
 

TECLA PAGE-DOWN                          DB= 128 
     

2 
 

3 
 

MAIOR FREQUENCIA  =      700 Hz
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• L – Comprimento do Fio (Veja com ajustar L na figura 1) 

 

• F – Força de tração no fio (peso) onde F=mg sendo m a massa dos 

clipes utilizados onde m≈3g para cada clipe. Use 3 clipes.  

• µ  – A densidade linear da corda µµµµ3 a ser determinada  (veja tabela). 

b) (0,05) Monte uma tabela (Tabela 1) com os valores de n (de 1 até 5 ventres) 
e os seguintes valores medidos: 

• A freqüência inicial ννννcomp.inicial  na qual n ventres começam a existir. 

• A freqüência final ννννcomp.final a partir deste valor os n ventres deixam 

de ser observado. 

Faça medidas começando sempre com os modos de ressonância de 
freqüência mais alta, isto é, se queremos observar 5 ventres devemos 
começar com 6 ventres. Vá para o modo n=6 diminua a freqüência até 

aparecer o número de ventres n=5. A freqüência inicial (ννννcomput.inicial) é 

aquela para a qual você começou a verificar 5 ventres e a freqüência final 

(ννννcomput.final) é o valor para o qual após ele você não mais observa os 5 

ventres. Os demais valores de freqüência de ressonância para 4, 3 ventres 
etc. devem ser obtidos sempre diminuindo a freqüência do gerador e 
nunca voltando para valores acima. Caso necessite voltar a freqüência 
para valores maiores, recomece de um modo acima, por exemplo, se você 
quer o verificar a freqüência inicial do modo n=3 vá até o modo n=4 e 
venha diminuindo a freqüência. Se for verificar qual a freqüência final do 
modo 3, faça aparecer 3 ventres e venha diminuindo o valor da 
freqüência passo a passo. 

c) (0,1) Acrescente na tabela mais duas linhas, uma com os valores da 

freqüência média ννννcomput.médio(Hz) que é a média dos valores das freqüências 

inicial e final da tabela, e a outra linha com a freqüência da corda ννννcorda =  

ννννcomput.médio/2 (Hz).  

d) (0,1) Faça um gráfico em papel milimetrado (gráfico 01) da freqüência ννννcorda 

em função do número de ventres n. 

e) (0,05) Supondo ννννcorda= k np obtenha k e p e determine a relação funcional 

entre essas duas grandezas. 

f) (0,05) A partir do valor de k determine a densidade µµµµ da corda e compare 

com o valor tabelado.  

A densidade da corda (linha de algodão) depende de diversos fatores entre 
eles a umidade. Como manuseamos bastante a corda podemos alterar sua 
densidade devido as impurezas das nossas mãos ou devido ao desgaste 
natural. Fique atento para a qualidade da linha que você está utilizando. 
 
Atividade 2. (0,3) 
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• Medindo a FREQÜÊNCIA de ressonância da corda ννννcorda em função da 
FORÇA DE TRAÇÃO F na corda.  

Vamos utilizar 5 valores de massas diferentes tomando o cuidado de não 
utilizar um valor maior do que 22g pois, acima desse valor, você vai correr o 
risco de danificar o alto-falante. Se você vai utilizar Clipes (tamanho 8/0) cada 
um pesa da ordem de 3g, portanto você poderá usar no máximo de 7 clipes 
(21g) 
 

a) (0,05) Escolha uma das cordas (linhas) disponível e determine os valores das 
Constantes abaixo: 

• L – Comprimento do Fio  

• n – O número de ventres (n=3, valor sugerido)  

• µ – A densidade linear da corda. Use a corda µµµµ3 (veja tabela)   

b) (0,05) Monte uma tabela (Tabela 2) com os valores de massas (para 1, 2, 3, 5 
e 7 clipes) e os seguintes valores medidos:  

• A freqüência inicial ννννcomp.inicial(Hz) na qual 3 ventres começam a 

existir.  

• A freqüência final ννννcomp.final(Hz) a partir deste valor os 3 ventres 

deixam de ser observados.  

Comece a medida da ressonância para a massa de 1clipe. Varie a freqüência no 
gerador (microcomputador) para um valor onde você possa observar 4 ventres. 

Diminua a freqüência até aparecer 3 ventres. A freqüência inicial (νcomput.inicial) é 

aquela para a qual você começou a verificar 3 ventres e a freqüência final 

(νcomput.final) é obtida quando você vai para a freqüência seguinte e não mais 

observa os 3 ventres.  

Os demais valores de freqüência de ressonância para 2, 3 clipes etc. devem ser 
obtidos sempre partindo do modo n=4 ventres e diminuindo a freqüência do 
gerador até aparecer o modo n=3. 

c) (0,05) Complete a tabela com mais duas linhas, uma com os valores da 

freqüência média ννννcomput.médio que é a média dos valores das freqüências 

inicial e final da tabela, e a outra linha com a freqüência da corda ννννcorda =  

ννννcomput.médio/2. 

d) (0,01) Faça o gráfico 2 (log-log) da ννννcorda em função de F e determine, 

utilizando a equação ν = k Fn, os valores de k e de n.  

e) (0,05) Compare k com o valor obtido a partir da equação teórica utilizando 
valores dos parâmetros conhecidos. 

 

Atividade 3. (0,3) 
• Medindo a FREQÜÊNCIA de ressonância da corda ννννcorda em função da 

DENSIDADE µµµµ da corda (cinco cordas diferentes).  
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a) Vamos utilizar 5 (cinco) valores de cordas. Veja na figura 1 como devem ser 
preparadas as cordas para fixação no suporte do alto-falante. 

b) (0,05) Anote os valores das Constantes abaixo: 

• L – Comprimento da corda (Veja na figura 1 como ajustar o valor de 
L) 

• n – O número de ventres (n=3, valor sugerido) 

• F – Número de clipes (escolha a massa de 3 clipes)  

c) (0,1) Monte uma tabela (Tabela 3) com os valores das densidades das cinco 
cordas escolhidas e obtenha os respectivos valores das freqüências de 
ressonância de 3 ventres para cada corda. Anote os valores que devem ser 
medidos: 

• A freqüência inicial ννννcomp.inicial(Hz) na qual 3 ventres começam a existir.  

• A freqüência final ννννcomp.final(Hz) a partir deste valor os 3 ventres deixam 
de ser observados.  

Repita os mesmos procedimentos anteriores para obtenção das freqüências de 
ressonância de cada corda. Complete a tabela com mais duas linhas, uma com os 

valores da freqüência média ννννcomput.médio que é a média dos valores das 

freqüências inicial e final da tabela, e a outra linha com a freqüência da corda 

ννννcorda =  ννννcomput.médio/2. 

f) (0,1) Faça o gráfico 3 (log-log) de νcorda em função da densidade da corda e 

determine, utilizando a equação νννν = k µµµµn, os valores de k e de n. 

g) (0,05) Compare k com o valor obtido a partir da equação teórica utilizando 
valores dos parâmetros conhecidos. 
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Aluno: ___________________________________________  Data : ___ / ___ / 2006   
 

1 – Na Tabela temos os resultados de um experimento onde foram medidas as 
freqüências de oscilações f  de uma haste em função do comprimento L da 
haste. (Use sempre o número correto de Algarismos Significativos) 
a) (0,10) Faça o gráfico log-log de f em função de L. 
b) (0,15) Supondo que f =k Ln mostre como obter e determine os valores de k 

e de n utilizando unicamente o gráfico. Indique no gráfico onde e como os 
valores foram obtidos. 

Tabela 1 1 2 3 4 5 6 7 
f (Hz) 24,1 3,74 1,79 1,10 0,668 0,442 0,244 

        

L (cm) 4,52 11,70 16,40 22,05 27,33 33,85 45,22 
        

 
2 – Considere um violão de 6 cordas (a, b, c, d, e e f) onde todas elas têm o 
mesmo comprimento (0,75m) e estão submetidas a mesma tensão (força de 
tração) e que a corda mais fina (corda a ou a primeira de baixo para cima) tem 
freqüência de ressonância de 540Hz quando oscila no seu modo fundamental 
n=1 (1º harmônico).  
a) (0,10) Determine as freqüências de ressonância do modo fundamental (n=1) 
das demais cordas considerando que a densidade de cada uma delas acima da 
a é 50% maior do que a anterior (por exemplo: a densidade da corda b, 2ª 

corda, é µµµµb = µµµµa+ 50% µµµµa) 
b) (0,15) Sabemos que no violão quando pressionamos a corda sobre certos pontos do 
braço mudamos o tamanho da parte livre da corda e conseqüentemente a sua freqüência 
de ressonância. A que distância da sua extremidade fixa, onde é aplicada a tensão na 
corda, deve ser pressionada a corda c (3ª corda de baixo para cima) de modo que a sua 
freqüência de ressonância (1º harmônico) para este novo comprimento, seja agora igual 
a freqüência de ressonância da corda b (2ª corda). 
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Prática 4 – Ondas Estacionárias                    Data: __/__/20__           
P4= 
Nome: _________________________________   
Prof.: ______________________ 
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Nome: ___________________________________  
Prof.: ______________________ 

Prática: ____  Atividade: ___________________ Data:___ /___ /20___  
Equipe: ____ 
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