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RESUMO 

 

Muitas críticas têm sido feitas às práticas educacionais atuais na Educação Básica. A ausência 
de abordagens metodológicas com a inserção das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) faz parte desse universo de críticas. Assim, com o propósito de contribuir para a 
melhoria do ensino de Física com a apresentação de um recurso computacional, 
investigamos teoricamente a viabilidade e as principais recomendações para a inserção das 
TICs como recurso didático no ensino de Física da Educação Básica. Tomando como base as 
possibilidades e dificuldades apontadas na bibliografia sobre o uso pedagógico de Objetos 
de Aprendizagem (OA), produzimos um OA para abordar a astronomia do sistema solar em 
consonância com o referencial teórico. Apesar do OA produzido – Sistema Solar Inteligente 
2D – não ter sido utilizado com fins didáticos em aulas de Física do Ensino Médio, foi possível 
avaliá-lo, em duas oportunidades, junto a possíveis futuros usuários – professores e 
licenciandos, cujas críticas e sugestões foram importantes para o aprimorá-lo. Os resultados 
alcançados demonstram a pertinência do uso de OA no ensino de Física condicionada à 
forma de exploração nas práticas educativas. 
 

Palavras-chave: Física. Ensino Médio. Recursos Virtuais. Objeto de Aprendizagem. 

Astronomia. 
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ABSTRACT 

Many criticisms have been made of current educational practices in Basic Education. The 

absence of methodological approaches with the insertion of information and communication 

technologies (tecnologias de informação e comunicação) (TICs) is part of this universe of 

criticism. Thus, with the purpose of contributing to the improvement of Physics teaching 

with the presentation of a computational resource, we theoretically investigated the 

feasibility and the main recommendations for the insertion of the TICs as didactic resource in 

the teaching of Physics of Basic Education. Based on the possibilities and difficulties pointed 

out in the bibliography on the pedagogical use of Learning Objects (Objetos de 

Aprendizagem) (OA), we produced an OA to approach astronomy of the solar system in 

accordance with the theoretical framework. Although the OA produced - Sistema Solar 

Inteligente 2D - was not used for didactic purposes in High School Physics classes, it was 

possible to evaluate it, in two opportunities, with possible future users - teachers and 

graduates, whose criticisms and suggestions were important to improve it. The results 

obtained demonstrate the pertinence of the use of OA in the teaching of Physics conditioned 

to the form of exploitation in the educational practices. 

 

Keywords: Physics. High School. Virtual Resources. Learning Object. Astronomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Várias críticas têm sido feitas ao ensino de Física na Educação Básica, tanto em 

relação ao que é ensinado quanto a sua forma. Moreira (2017) resume essas críticas, 

caracterizando o ensino de Física na escola contemporânea como “[...] desatualizado em 

termos de conteúdos e tecnologias, centrado no docente, comportamentalista, focado no 

treinamento para as provas e aborda a Física como uma ciência acabada, tal como 

apresentada em um livro de texto” (p. 3). 

O ensino centrado no docente, geralmente, se reduz a sua oralidade e escrita 

baseadas quase que exclusivamente no livro didático. Essa forma de abordagem dos 

conteúdos escolares de Física se contrapõe às experiências vivenciais dos estudantes, nas 

quais, para a maioria dos jovens, o acesso aos recursos tecnológicos da informação e da 

comunicação é amplo, particularmente devido ao advento dos celulares que se conectam à 

Internet. 

Sobre essa questão Pietrocola e Brockington (2003) alertam que o uso da 

informática no ensino de Física não é um consenso. Contudo, os recursos computacionais 

não devem ser descartados simplesmente por que não garantem um ensino de qualidade (p. 

1 - 2). 

Miranda (2007) explica que Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é um 

termo adotado para fazer referência “[...] à conjugação da tecnologia computacional ou 

informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na Internet e mais 

particularmente na Worl Wide Web (WWW) a sua mais forte expressão” (p. 43).  Quando 

inseridas no contexto educacional com o propósito de apoio e de melhoria à aprendizagem 

dos alunos, as TIC passam a ser consideradas como um subdomínio da Tecnologia Educativa 

(IBID). 

Dentre os recursos que decorrem do desenvolvimento das TIC voltados aos processos de 

ensino e de aprendizagem encontram-se Objetos de Aprendizagem (OA). De acordo com Wiley1 

(2001 apud MUSSOI; FLORES; BEHAR, 2010), os OA podem ser compreendidos como “[...] 

qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para dar suporte à aprendizagem, os quais 

                                                           
1
 WILEY, D. A.. Conecting learning objects to instructional theory: A definition, a methaphor and a taxonomy. 

The Instructional Use of Learning Objets WILEY, D. (Ed.), 2001. 
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são distribuídos pela rede” (p. 123). Nesse sentido, para Behar et al2 (2009 apud AUDINO; 

NASCIMENTO, 2010) textos, animações, vídeos, imagens, aplicações, páginas da web, de 

forma isolada ou combinada são materiais digitais que exemplificam os OA.  

Como bem colocam Braga et al (2012), os OA “[...]  podem ser empregados como 

um instrumento para auxiliar o professor a criar novas estratégias de ensino que possam 

favorecer a apropriação do conhecimento pelo aluno” (p. 91) e, é com essa intenção, que 

justificamos o objeto de estudo desta monografia, com o propósito de responder a seguinte 

questão: Como os OA podem ser incorporados como um recurso didático efetivo no ensino 

de Física?  

Não somos ingênuos em pensar, como bem alerta Miranda (2007), “[...] que é 

suficiente colocar os computadores com algum software ligados à Internet nas salas de aula 

que os alunos vão aprender e as práticas se vão alterar” (p. 44). Sendo assim, destinamos o 

Capítulo 2 para um aprofundamento teórico sobre os OA, de modo a melhor caracterizá-los, 

bem como identificar as possibilidades e os limites na perspectiva de utilizá-los no ensino de 

Física da Educação Básica, objetivando apresentar um OA para abordar a astronomia do 

sistema solar em consonância com o referencial teórico. 

No Capítulo 3, descrevemos os principais aspectos metodológicos adotados para a 

construção de resposta para a questão-chave e do objetivo desta monografia e que 

possibilitaram o alcance dos resultados descritos no Capítulo 4, subdivididos em teóricos e 

práticos. 

Por fim, no Capítulo 5, apresentamos as nossas considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 BEHAR, Patrícia Alejandra et al. PEDESIGN: a construção de um material digital baseado no design pedagógico. 

RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação, v.6, 2008. 
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2 OBJETOS DE APRENDIZAGEM: CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E LIMITES 

NA EDUCAÇÃO 

 

Como mencionado na Introdução, os OA são compreendidos como “[...] recursos 

educacionais, que podem ser desenvolvidos em diversos formatos e linguagens, com o 

objetivo de mediar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem como, por exemplo, uma 

animação, uma simulação, um texto, uma imagem, uma página html, vídeos, etc” 

(MEC/SEED/UFRGS/CINTED, s/d, s/p). 

Na literatura, a referência aos OA ocorre por diferentes denominações, tais como: 

objetos educacionais, objetos de conhecimento, componentes de software educacional, 

conteúdos de objetos compartilháveis, objetos de aprendizagem multimídia, entre outros 

(IBID; AUDINO; NASCIMENTO, 2010, p. 128). 

Uma das principais características dos OA é a reusabilidade, ou seja, refere-se “[...] à 

capacidade de reutilização desses materiais, em diferentes contextos de aprendizagem, nas 

mais diversas áreas do conhecimento” (MEC/SEED/UFRGS/CINTED, s/d, s/p), além de 

proporcionar “eficiência econômica em sua preparação e desenvolvimento” (SABBATINI, 

2012, p. 3). 

Além da capacidade de reutilização, são outras características dos OA a 

portabilidade, a modularidade, a autossuficiência e a descrição por metadados, que se 

expressam, respectivamente, por: ser disponível para utilização em diferentes plataformas 

técnicas; englobar ou estar contido em outros OA; fazer sentido sem depender de outros 

OA; discriminar autor, palavra-chave, criador/autor, idioma e objetivos educacionais 

(SABBATINI, 2012). 

Na percepção de Braga et (2012), as dificuldades concernentes aos OA, 

caracterizam-se por questões didático-pedagógicas e de contextualização. Sobre essas 

dificuldades, os autores avaliam que: 

 
 
[...] os OA existentes não deixam claro nem para o professor e nem para o aluno o 
objetivo pedagógico a ser atingido. Isso porque esses OA estão sendo 
desenvolvidos focando atributos técnicos, tratando os atributos pedagógicos de 
forma marginal. Isso contribui para a baixa reusabilidade do objeto, pois ele não 
agrega tanto valor ao ensino, desmotivando sua utilização. [...] muitas vezes o 
professor consegue buscar e acessar o OA, mas não consegue inseri-lo no contexto 
da disciplina e acaba desistindo de seu reuso. A causa dessa dificuldade é que os 
OA existentes não são disponibilizados com informações suficientes para sua 
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contextualização pelo professor. Muitas vezes os OA são desenvolvidos e 
disponibilizados, mas nunca foram aplicados em sala de aula (p. 93). 
 
 

Nesse sentido, esses autores explicam que a garantia para a eficiência dos OA na 

aprendizagem e na reutilização baseia-se em uma produção que necessariamente de levar 

em conta “[...] critérios e processos tecnológicos e pedagógicos” (IBID). 

Diversos autores, dentre os quais, Carneiro e Silveira (2014), evidenciam que um 

recurso educacional é considerado um OA se, em meio a outras condições: “Explicitar 

claramente um objetivo pedagógico [...]” (p. 239). Todavia, Silva e Marchelli3 (1997 apud 

ALMEIDA; CHAVES; ARAÚJO JR, 2012) avaliam que os OA “[...] têm mais em comum com a 

lógica do entretenimento do que com as necessidades pedagógicas e operacionais dos 

processos de aprendizagem, prevalecendo a lógica do programador e não a do aluno (s/p). 

O professor e sua prática também são mencionados na literatura com elementos 

que interferem nas possibilidades e limites dos OA no contexto educacional. Sobre essa 

interferência Jardim e Cecílio (2013) avaliam que: 

 
 
Em termos tecnológicos, o computador trouxe mudanças para o cotidiano da 
população, deixando-os conectados e com informações de vários assuntos 
chegando a todo instante. De forma rápida e fácil, tais novidades, trazem grande 
comodidade e praticidade facilitando a obtenção de informações para os alunos e 
os professores adeptos as tecnologias. Porém, um grande número de educadores 
não utilizam as tecnologias como um recurso didático para melhorar seus métodos 
de ensino, por exemplo, as tecnologias são utilizadas como um fim, tendo em vista 
o foco na fala e leitura de texto. Porém as tecnologias não devem ser utilizadas 
como um fim, mas sim como um meio de mudar a metodologia em sala de aula e 
tornar a aula mais significativa para o aluno, pode-se também afirmar que o fato da 
não utilização das tecnologias em sala de aula é devido à falta de preparo e 
motivação dos professores (p. 5142). 
 
 

Tal como outros recursos didáticos, os aspectos positivos e negativos decorrentes 

do uso dos OA nos processos de ensino e de aprendizagem decorrem não só da 

predisposição dos docentes em inseri-los nas práticas educativas, mas também e 

principalmente da leitura prévia e reflexiva que os professores fazem sobre as formas e 

possibilidades de utilização frente aos objetivos dos planejamentos de ensino. Nessa 

perspectiva, Jardim e Cecílio (2013) ressaltam que: 

                                                           
3
 SILVA, Dirceu da; MARCHELLI, Paulo Sérgio. Informática e ensino: visão crítica dos softwares educativos e 

discussão sobre as bases adequadas para o seu desenvolvimento. In: XII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE 
FÍSICA, 1997. 
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[...] as tecnologias educacionais trazem um efeito benéfico para sala de aula e para 
os alunos, se o docente estiver familiarizado com as tecnologias e estiver 
capacitado para trabalhar com elas, fazendo com que seu alunado se torne cada 
vez mais questionador, participativo e que tenha a vontade de aprender. Pois, o 
grande propósito de um educador não é apenas usar novas metodologias em sala 
de aula, e sim um propósito muito maior, que é aliar essas metodologias para seus 
alunos, para que essas metodologias se tornem realmente significantes [...] (p. 
5149). 
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3 PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram adotadas duas vertentes metodológicas, uma de caráter teórico e a outra 

efetivamente prática. 

Com a vertente teórica buscamos construir a resposta para a questão da 

investigação: OA podem ser incorporados como um recurso didático efetivo no ensino de 

Física? Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica em dois periódicos nacionais 

bastante representativos como divulgadores dos resultados de pesquisas e proposições 

relativas ao ensino de Física: Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) e Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física (CBEF). 

Como recorte, restringimos nossa revisão aos últimos 5 anos, ou seja, as 

publicações nesses dois periódicos no período 2013 a 2017. 

Como critério para a primeira seleção dos artigos, foi adotada a análise de seus 

títulos, com a seleção daqueles que continham as seguintes palavras: Simulação, virtual, 

animação e vídeo. 

A seleção definitiva dos artigos foi baseada na análise dos resumos e determinada 

pela aproximação com o viés de atividades virtuais sem a dependência de qualquer recurso 

palpável, ou seja, foram descartados os artigos que em suas propostas envolviam atividades 

experimentais fora do ambiente virtual, pois estas práticas envolveriam um custo maior e a 

procura por materiais de difícil obtenção, se caracterizando assim desalinhadas com o 

proposto na primeira e segunda parte desta monografia. 

Com a segunda vertente metodológica visamos, primeiramente, o alcance do 

objetivo proposto – produzir um OA adequado à sua exploração no Ensino Médio da 

Educação Básica. 

Para tanto, foi tomado como ponto de partida um OA desenvolvido individualmente 

pelo autor desta monografia, durante o Curso de Licenciatura em Física, em um computador 

pessoal e com o uso de uma linguagem de programação baseada em Java, chamada 

Processing. É uma linguagem open source, ou seja, de livre uso e gratuita, cujo 

desenvolvimento inicial foi feito no MIT4, com finalidades educativa e artística. Atualmente, 

                                                           
4
 Massachusetts Institute of Technology. 
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essa linguagem de programação é propriedade da Processing Foundation que conta com a 

doação de usuários já que os seus recursos e tutoriais são gratuitos.  

A linguagem foi escolhida em razão de ser baseada em Java e, por conseguinte, 

funcionar em qualquer dispositivo. Além disso, por se tratar de uma linguagem gratuita 

voltada para programadores sem um conhecimento profundo sobre programação e com 

comandos simples para a formação de gráficos. 

Concluída a produção do OA, que nomeamos como Sistema Solar Inteligente 2D, 

dedicamos a segunda parte da vertente prática para a sua avaliação via o olhar de possíveis 

futuros usuários do recurso – licenciandos e professores de Física – em duas oportunidades: 

participação  e divulgação do OA na Mostra de Produtos do V ENECiências5  e apresentação 

de um seminário na disciplina Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de 

Física I, do Curso de Licenciatura em Física da UFF, em meado do 1º semestre letivo de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 V Encontro Nacional de Ensino de Ciências, da Saúde e do Ambiente, UFF, maio de 2018. 
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4 RESULTADOS  
 
4.1 O UNIVERSO DA INVESTIGAÇÃO TEÓRICA 
 

Esses resultados são relativos à vertente teórica, ou seja, à revisão bibliográfica, que 

delimitou, conforme o recorte temporal adotado (2013 a 2017), nossa análise ao sumário de 

35 revistas. 

Durante o processo de análise e seleção dos artigos, foi notável a quantidade de 

propostas com o uso de sensores com microcontroladores e vídeo-análise na RBEF e, sendo 

assim, esses artigos, como já mencionado na metodologia, não foram inseridos no 

levantamento. 

Após a leitura dos resumos, constituímos um universo 13 artigos, conforme as 

informações constantes do Quadro 1. 

 

Quadro 1: Artigos publicados nos periódicos (2013 a 2017) decorrentes do levantamento bibliográfico. 

 

ANO QUANTIDADE RBEF CBEF AUTOR(ES) 

 
 

2017 

 
 

2 

Astro3D: um simulador 
do movimento de 
corpos celestes. 

 

 

 

O uso de jogos e 
simulação 
computacional como 
instrumento de 
aprendizagem: 
campeonato de aviões 
de papel e o ensino de 
Hidrodinâmica 

 
JUSTINIANO, Artur  et 
al 
 
 
 
 
SOUZA, Ericarla de 
Jesus; MELLO, Luiz 
Adolfo de  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Desenvolvimento de 
instrumentos virtuais 
para obtenção e 
caracterização de 
propriedades físicas. 
 
 
 
 
Geração de imagens 
animadas GIF com o 
Mathematica®: 
simulações didáticas 
de ondas 
eletromagnéticas e 
polarização da luz. 

 
 
 
 
Física Moderna e 
técnicas 
computacionais: como 
"ver" o átomo de 
Hidrogênio 

+
. 

  
 
 
 
 
 
 

 
ROSA, Patrícia F.O. et 
al 
 
 
 
SILVA, Nelson Canzian 
da 
 
 
 
 
SANTOS, Maria 
Aparecida da 
Conceição dos et al 
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 Uma alternativa para 
ensinar e aprender um 
processo de difusão 
simples usando 
animações no Algodoo.  
 
 
O experimento virtual 
da dupla fenda ao nível 
de ensino médio (Parte 
I): uma análise clássica 
do comportamento 
corpuscular e 
ondulatório e o 
desenvolvimento de um 
software 
computacional. 

 
 
SILVA, Samir Lacerda 
da et al 
 
 
 
 
 
 
FERREIRA, Danilo 
Cardoso; FILHO, 
Moacir Pereira de 
Souza 

 
 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
O uso de vídeos curtos 
para ensinar tópicos de 
semicondutores. 

Laboratório virtual de 
física moderna: 
sistema para 
espectrometria 
gama. 
 
 
 
 
 
 
Ensino de matéria e 
radiação no ensino 
médio com o auxílio de 
simuladores interativos. 

 
SILVA, Nelson Canzian 
da 
 
 
 
 
FREITAS, Frederico 
Campos; OLIVEIRA, 
Adilson Jesus 
Aparecido de 
 
 
SOARES, Antonio 
Augusto; MORAES, 
Letícia Estevão; 
OLIVEIRA, Franciéle 
Gonçalves 

 
 

2014 

 
 

1 

 Desenvolvimento e 
aplicação de um 
material paradidático 
interativo como auxiliar 
no ensino de conceitos 
básicos de termologia. 

 
SILVA, Daniel 
Fernandes Mendes 
da; DUARTE, Sergio 
Eduardo Silva 

 
 
 
 

2013 

 
 
 
 

2 

Modelo dinâmico do 
Sistema Solar em 
actionscript com 
controle de escalas 
para ensino de 
astronomia. 
 
O laboratório virtual: 
Uma atividade baseada 
em experimentos para 
o ensino de mecânica. 

  

 
VECHI, Anderson de 
et al 
 
 
 
 
 
FONSECA, Monaliza et 
al 

 

Fonte: Autor. 
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Todavia, apesar de constar da primeira seleção, os artigos de Rosa et al  (2016) e 

Silva (2015), publicados, respectivamente, na RBEF e no CBEF, foram excluídos do nosso 

universo de análise, já que uma leitura mais aprofundada nos fez perceber que tratavam de 

conteúdos e/ou técnicas que se afastam dos nossos propósitos, tendo em vista que no 

primeiro artigo era exigido o uso de um leitor magnético (recurso palpável, ou seja fora do 

ambiente virtual), enquanto que no segundo julgamos que não houve uma aproximação 

suficiente com os objetivos pedagógicos que devem caracterizar um OA que se alinhe as 

recomendações descritas no Capítulo 2. 

O artigo de Souza e Mello (2017), apesar da presença do termo “simulação 

computacional” em seu título e da ampla defesa de seu uso juntamente com as atividades 

experimentais se distancia dos propósitos da nossa investigação, particularmente devido a 

sua descrição metodológica abordar diferentes recursos didáticos, de modo que a parte 

dedicada às simulações é quase irrelevante na proposta de prática educativa relatada pelos 

autores.  

 

4.2 OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM NA LITERATURA INVESTIGADA 

 

4.2.1 Artigos da RBEF 

• Astro3D: um simulador do movimento de corpos celestes. 

Apresenta um software que representa o movimento dos astros em dois 

referenciais, o da superfície Terra e o do Sol em datas específicas. 

 Os autores, na primeira parte artigo, tomando por base que o estudo dos 

movimentos celestes integra o currículo da disciplina Física, justificam o software como 

recurso educacional, afirmando que: 

 
 
[...] a utilização desses recursos computacionais é uma estratégia pedagógica que 
pode contribuir na visualização de movimentos com escala de tempo muito longa, 
na compreensão de conceitos abstratos, na visualização dos sistemas de 
coordenadas e na construção de modelos mentais que dificilmente podem ser 
compreendidos sem esse tipo de ferramenta tecnológica (JUSTINIANO et al, 2017, 
p. 1) . 
 
 

Na segunda parte do artigo são apresentados os sistemas de coordenadas celestes, 

recorrendo a uma matemática muito sofisticada e algumas representações gráficas. Em 
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seguida, são descritos os principais aspectos relativos aos recursos, à interface e às 

características do software. Mais adiante são reveladas as capturas de tela do 

funcionamento do programa em duas situações: o movimento do Sol no referencial da Terra 

e do movimento retrógrado de Marte no referencial da Terra. 

Sobre o primeiro movimento, os autores explicam que “[...] a concepção que o Sol 

nasce sempre no ponto cardeal Leste e se põe no Oeste e a concepção de que as estações 

do ano ocorrem devido à variação da distância da Terra ao Sol ainda são muito comuns 

entre os estudantes e professores” (IBID, p.5). Assim, eles consideram que: 

 
 
O Astro 3D é uma ótima ferramenta para esclarecer essas concepções equivocadas 
porque com ele é possível simular o movimento aparente do Sol para qualquer 
local do planeta e em qualquer data e ao mesmo tempo visualizar o movimento da 

Terra ao redor do Sol [...] (IBID, p.5).  
 
 

 Sobre o movimento retrógrado de Marte no referencial da Terra, os autores 

explicam que: “Essa simulação [...] permite ainda a análise de como os astrônomos do 

passado, de uma época anterior à invenção da luneta, já sabiam diferenciar os planetas das 

estrelas, uma vez que a olho nu, não somos capazes de distingui-los” (IBID, p. 7). 

A nosso ver, o software tratado no artigo apresenta como aspecto positivo a 

viabilidade de demonstração do movimento dos astros na perspectiva de como são vistos no 

céu em datas específicas, aproximando o uso de situações práticas e do cotidiano, além da 

explicitação de seus objetivos educacionais. Todavia, na representação do movimento visto 

de fora do sistema solar, não há barra de escala e os tamanhos dos astros estão fora de 

escala e desproporcionais entre si. 

• Geração de imagens animadas GIF com o Mathematica®: simulações didáticas de ondas 

eletromagnéticas e polarização da luz. 

Voltando-se prioritariamente para a questão do ensino de Física e seus desafios, os 

autores começam destacando a visualização dos sistemas físicos como uma barreira para o 

entendimento dos conceitos e sugerindo a sua solução: 

 
 
A aprendizagem da física enquanto ciência exata e natural exige um grande esforço 
de abstração dos alunos. [...] Tentar representar uma onda eletromagnética no 
quadro negro é trabalhoso para os professores e entender o fenômeno é um 
desafio para os alunos. Outros exemplos são: as direções e intensidades das forças 
(peso, tração e resultantes) em pêndulos em movimento; sistemas massa-mola 
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amortecido ou não; geradores e motores de corrente elétrica alternada. Uma 
possibilidade de melhorar a apresentação destes fenômenos físicos dinâmicos é 
com o uso de animações e simulações (SANTOS et al, 2016, p.1). 
 
 

Nesse sentido, os autores indicam e apresentam o software Mathematica®, 

ressaltando que esse recurso “[...] permite a criação de gráficos e imagens em duas ou três 

dimensões, cuja visualização é bastante precisa e realista" (IBID, p. 2). 

Em seguida, descrevem as questões específicas do ensino e da representação de 

ondas eletromagnéticas (foco do artigo), ressaltando que geralmente são ilustradas por 

meio de “foto instantânea” dos vetores de seus campos (elétrico e magnético). Contudo, ao 

diferenciarem as ondas luminosas polarizadas linearmente e as não polarizadas, procuram 

demonstrar que para o segundo tipo de onda, essa ilustração não é apropriada. 

A terceira parte do artigo tem por finalidade apenas a instrução sobre como usar o 

software, apresentando diversas imagens geradas por ele. Por fim, é descrito o uso do 

recurso com outros artefatos experimentais junto a alunos em atividade de ensino, 

concluindo que:  

 
 
Ficou evidente que nesta turma em que houve o uso dessa multiplicidade de 
recursos, ocorreu uma melhor aprendizagem dos conceitos como propagação da 
luz, polarização e intensidade luminosa. Esses alunos também relataram se 
sentirem mais motivados e interessados do que em outras aulas em que foram 
apresentados a eles conteúdos semelhantes, por meio da utilização do livro 
didático e da lousa (IBID, p.8). 
 

 

• O uso de vídeos curtos para ensinar tópicos de semicondutores.  

Os autores do artigo, em decorrência do que está estabelecido nos documentos 

oficiais brasileiros para o ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica – o aluno 

deverá ter domínio dos princípios científicos e tecnológicos que fundamentam a produção 

moderna –, apresentam uma proposta de ensino sobre as propriedades condutoras, 

isolantes e semicondutoras dos materiais usados na indústria eletrônica. 

O recurso selecionado para a proposta é constituído por 4 vídeos produzidos pelos 

autores e que estão disponíveis na internet. As justificativas para essa escolha são, dentre 

outras: contraposição ao modelo de aula expositiva, gerando o interesse dos alunos; 

dinamizar as aulas, oferecendo recursos como animações, gráficos e sons que não seriam 

possíveis apenas com o uso da lousa. 
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A prática foi aplicada, em 2013, em duas turmas de terceiro ano do Ensino Médio 

em um colégio da rede particular de Uberaba - MG, com a participação de 72 estudantes, na 

faixa etária de 16 a 18 anos. A aplicação consistiu na exibição dos vídeos e o preenchimento 

de 5 formulários de múltipla escolha pelos alunos: quatro para avaliar a aprendizagem do 

assunto de cada vídeo; um que visava a avaliação da própria  atividade. Os autores ressaltam 

que nesse processo foi priorizada a avaliação da atitude dos alunos diante do material, e não 

medida da aprendizagem. 

Como conclusão, os autores ressaltam que apesar do nível de aprendizagem ter 

sido mediano, a maioria dos alunos participantes já tinha experiências anteriores com esse 

tipo de material e, sendo assim, consideraram que os vídeos são um recurso leve e de fácil 

entendimento. 

• Modelo dinâmico do Sistema Solar em actionscript com controle de escalas para ensino 

de astronomia 

Para contemplar os conhecimentos de Astronomia sugeridos para o tema 

estruturador Terra, Universo e Vida constantes dos documentos oficiais do Ministério de 

Educação (MEC), os autores propõem que seja exposta aos alunos a magnitude do Sistema 

Solar. Para tanto, foi apresentada uma atividade virtual para abordar o assunto, com a 

justificativa de que as representações em livros didáticos e o uso de maquetes embora 

visualmente atraentes “[...] não conseguem representar a grandiosidade e complexidade do 

Sistema Solar, especialmente nas relações entre os planetas e suas órbitas" (VECHI et al, 

2013, p.2). 

O software proposto para a atividade permite a visualização dinâmica, ou seja, em 

movimento, dos planetas em torno do Sol, com ajuste de escala dos planetas, do Sol e das 

órbitas separadamente e com precisão de suas proporções entre si. 

O material foi apresentado no curso de Licenciatura Plena em Ciências, da 

Universidade Estadual de Maringá e visto com entusiasmo pelos graduandos, que 

posteriormente exploraram esse recurso em seus Estágios Supervisionados em escolas do 

Ensino Fundamental do Município de Goioerê – PR. 

A aplicação do software nas aulas gerou um grande interesse dos 

“acadêmicos/alunos” pela simulação do Sistema Solar que ficaram admirados com sua 

grandeza em comparação com o tamanho do planeta Terra. 



23 
 

• O laboratório virtual: Uma atividade baseada em experimentos para o ensino de 

mecânica. 

Para dar mais sentido às aulas teóricas de mecânica do Instituto de Física, da 

Universidade de São Paulo, na falta de uma disciplina experimental, um grupo de 

professores propôs que fosse gravada uma série de experimentos em laboratórios de Física 

Básica para serem reproduzidos em aula. 

Fonseca (2013), autor do artigo, ressalta que os envolvidos na produção dos vídeos, 

realizada em 2004, por julgarem que a internet já era um meio de comunicação 

popularizado, pelo menos no meio universitário, optaram por sua publicação a fim de 

permitir o livre acesso online.  

Dentre as atividades experimentais, o artigo se limita à abordagem de duas, 

descrevendo o recurso didático produzido que consiste em um conjunto das fotos de todo o 

artefato usado no laboratório, de pontos específicos do vídeo com as informações sobre a 

posição e o tempo para a coleta de dados e filmes que mostram as experiências de um 

ponto de vista distante onde se pode ver o experimento em funcionamento. 

O autor também apresenta resultados decorrentes do uso dos vídeos em 

consecutivos períodos nas Físicas Básicas, concluindo que, a partir da observação da 

participação dos alunos, houve um bom rendimento pelo contato com o recurso didático. 

Além disso, o autor ressaltou que a atividade com os alunos possibilitou caracterizar o 

recurso como uma fonte de dados mais precisa do que a prática no laboratório, já que em 

cada frame os dados podem ser obtidos com mais precisão do que nas atividades 

experimentais. 

 

4.2.2 Artigos da CBEF 

• Física Moderna e técnicas computacionais: como “ver” o átomo de Hidrogênio +. 

Voltando-se à crescente atenção que os temas de Física Moderna e de técnicas 

básicas de programação têm nos anos finais da Educação Básica e iniciais do Ensino Superior, 

é proposta uma abordagem que reúne os dois temas em uma só atividade, que é a 

representação gráfica do átomo de Hidrogênio por meio de métodos relativamente simples 

de computação. 
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Na primeira parte, o autor enfatiza a importância que estas representações têm nos 

livros didáticos, tanto no Ensino Médio quanto no Superior, inclusive antes mesmo do século 

XXI nos livros pioneiros sobre o assunto. 

Dando prosseguimento, o autor apresenta as fundamentações técnica e teórica dos 

aspectos físicos e computacionais abordados, justificando a escolha das ferramentas 

computacionais (construção de páginas para internet, HTML, CSS e JavaScript) em 

decorrência de serem gratuitas, de fácil acesso e normalmente estarem disponíveis em 

qualquer computador e as soluções da equação de Schröedinger para justificar as 

representações feitas. 

Na terceira e quarta partes é descrito com rigor o funcionamento do código 

desenvolvido e a conclusão sobre este tipo de ferramenta que, cada vez mais difundido, 

auxilia inevitavelmente os profissionais da ciência, já que frente à complexidade de seus 

dados, as ferramentas acabam sendo as responsáveis pela interpretação, pois são capazes 

de transformar os dados em representações inteligíveis. 

• Uma alternativa para ensinar e aprender um processo de difusão simples usando 

animações no Algodoo.  

A fim de diminuir os obstáculos para o entendimento do processo de difusão, que 

segundo os autores, requer no modo tradicional muito tempo e recursos para se 

desenvolver uma atividade experimental efetiva, é proposto o uso do software Algodoo, que 

é gratuito, e tem por finalidade produzir representações em 2D de sistemas com grandezas 

físicas bem definidas, para auxiliar o professor e os alunos na parte experimental. 

Entre as vantagens citadas sobre a utilização do software, os autores mencionam a 

precisão dos resultados alcançados por meio do ambiente virtual, que supera a da atividade 

experimental tradicional, cujo erro é cerca de 10% ou mais. 

Quando comparado a outros softwares, o Algodoo tem a vantagem de não exigir 

conhecimentos de programação para a sua manipulação, oferecendo aos alunos e professor 

a liberdade, tanto na definição das propriedades dos sistemas representados quanto na 

análise do resultado de cada configuração. 

Enfim são apresentados no artigo os resultados calculados pelo software que se 

adequaram às previsões teóricas para diversas propriedades físicas e, também, a conclusão 

de que o software se apresenta na estrutura tradicional de ensino como uma ferramenta 

paralela à exposição da matemática teórica do assunto. 
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• O experimento virtual da dupla fenda ao nível de ensino médio (Parte I): uma análise 

clássica do comportamento corpuscular e ondulatório e o desenvolvimento de um 

software computacional. 

Para implementar no Ensino Médio o tema da dualidade onda-partícula, motivados 

por sugestão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) relativo ao triênio 2015 - 2017, 

os autores propõem uma sequência baseada em Feynman e colaboradores para abordar o 

experimento da dupla fenda, usando como OA um recurso virtual para demonstrar os 

experimentos necessários. 

A sequência proposta é dividida em três partes que apresentam a análise de três 

experimentos que utilizam a dupla fenda. 

A primeira parte expõe o desenvolvimento do experimento virtual com partículas 

clássicas sendo atiradas nas fendas, com o cálculo da probabilidade de impacto no anteparo 

e a obtenção do resultado esperado com partículas na Física Clássica, via simulação.  

A segunda parte refere-se a um experimento sobre ondas clássicas, com o uso de 

um software para representar uma experiência de interferência de ondas e esclarecer o 

conhecimento científico envolvido, para então abordar a dupla fenda no mesmo contexto da 

Física, recorrendo novamente ao auxílio de softwares para, em seguida, apresentar o cálculo 

da intensidade das ondas no anteparo. 

A terceira parte é destinada ao experimento da dupla fenda com fótons que, 

entretanto não consta do artigo, com a justificativa dos autores de que esta análise será 

objeto de outra publicação.  

Sobre os aspectos práticos decorrentes da aplicação da sequência, os autores se 

mostraram entusiasmados com o envolvimento dos alunos, reafirmando o propósito da 

realização da segunda parte do trabalho, na qual será descrita a etapa com o experimento 

quântico da dupla fenda. 

• Ensino de matéria e radiação no ensino médio com o auxílio de simuladores interativos. 

Com o objetivo de abordar os temas relacionados à Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) no Ensino Médio, SOARES; MORAES; OLIVEIRA (2015), com base em 

argumentos de outros autores, buscam nos recursos computacionais os artifícios para 

superar as principais dificuldades observadas no ensino, dentre as quais, a realização de 

experimentos e a descrição matemática envolvida. 
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Os autores sugerem que o papel experimental dos computadores deve aparecer 

como auxílio de demonstração de experiências que por qualquer motivo não podem ser 

realizadas na escola. Justificam, ainda, a necessidade da abordagem experimental dos temas 

de FMC, citando que o ferramental matemático não se faz necessária, pois o que se 

pretende é a apresentação da Física em si. 

Para testar a proposta foi realizado um estudo em uma turma de 3º ano do Ensino 

Médio, de uma escola da rede pública do interior de São Paulo, enfocando os temas 

espectroscopia, radioatividade e Física Nuclear, em que foram destinados 100 minutos para 

cada um. 

Fundamentados na teoria de Vygostsky, os alunos, na realização da atividade, foram 

expostos aos materiais virtuais e ficaram livres para interagir com a mídia, conversar sobre o 

assunto, e interagir com o professor, no papel do companheiro mais capaz que age na Zona 

de Desenvolvimento Proximal. 

Durante o processo os alunos se comportaram da maneira esperada, assumiram uma 

postura ativa na atividade e interagiram com todos os elementos do ambiente, buscando e 

encontrando as respostas para as dúvidas que surgiram durante a atividade, embora 

nenhuma prova tenha sido aplicada, a atividade foi avaliada como muito positiva, pois os 

recursos virtuais foram catalisadores da aprendizagem e propiciaram o ambiente ideal, 

fomentando o interesse dos alunos, fazendo-os buscar o entendimento do conteúdo. 

• Desenvolvimento e aplicação de um material paradidático interativo como auxiliar no 

ensino de conceitos básicos de termologia. 

Com o objetivo de acompanhar a modernização da sociedade no ambiente escolar e 

contemplar os objetivos relacionados ao assunto, descritos no PCN+ (2002), é proposto 

pelos autores o uso de um material paradidático virtual em uma aula de Física no laboratório 

escolar de informática. 

Na introdução do artigo são descritas as dificuldades na abordagem de certos temas 

com base no ensino tradicional, dentre os quais, a descrição de sistemas dinâmicos, que fica 

inviabilizada por meio de uma imagem estática e acaba requerendo do professor uma 

gesticulação que não descreve com precisão o fenômeno. Problema que na visão dos 

autores pode ser eliminado com a utilização de material paradidático virtual. Além disso, a 

possibilidade do aluno rever o conteúdo em casa a qualquer momento é apontada como 

vantagem para o uso desse material. 
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O tema escolhido para protagonizar o material são os efeitos térmicos como 

dilatação e troca de calor em uma descrição microscópica. 

O material foi utilizado em aulas de Física do 1º Ano do Ensino Médio de uma escola 

do município do Rio de Janeiro. 

Antes e depois da aplicação do material foram realizadas avaliações com os 

respectivos propósitos: sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto; 

verificar a efetividade do material. 

O resultado da segunda avaliação mostrou aumento significativo na descrição 

microscópica da matéria para os fenômenos térmicos com menos equívocos, assim como 

durante a aplicação foi verificado o despertar do interesse dos alunos pela Física. 

Na percepção dos autores, a desmotivação pela leitura por parte dos alunos pode 

se apresentar como um aspecto negativo relativo ao uso desse tipo de material. Entretanto, 

os autores se mostraram motivados pelo trabalho, demonstrando interesse em seguir pela 

linha de desenvolvimento de animações e experiências virtuais interativas. 

 

4.2.3 Principais aspectos decorrentes da análise dos artigos  

A leitura e análise dos artigos nos fez perceber que os OA vêm sendo objeto de 

estudo constante nas investigações em ensino de Física, nos permitindo afirmar, pelo menos 

no que se refere ao universo investigado, que há uma defesa para a inserção de OA como 

recurso didático no ensino de Física, tornando evidente a relevância deste tipo de 

abordagem para a modernização da prática docente. 

Dentre os artigos analisados, são diversos os argumentos para o uso dos OA nas 

aulas de Física, cujas frequências dos objetivos são: Baixa – visa à substituição de 

experimentos impróprios de serem realizados em sala de aula (3 artigos); Média – visa à 

motivação dos alunos pela substituição ao modelo tradicional de aula ou matemático de 

descrever por uma atividade virtual (4 artigos); Alta – visa à representação visual e dinâmica 

de fenômenos  (6 artigos). Esclarecemos que alguns artigos foram computados em mais de 

um objetivo. 
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Gráfico 1: Argumentos para o uso dos OA presentes na bibliografia analisada. 

 

Fonte: Autor. 

4.3 OA: SISTEMA SOLAR INTELIGENTE 2D 

Este resultado refere-se à primeira parte da vertente prática mencionada 

anteriormente na metodologia, com a descrição do OA produzido no âmbito da monografia, 

visando o alcance do objetivo proposto – apresentar um OA para abordar a astronomia do 

sistema solar em consonância com o referencial teórico e adequado ao ensino de Física no 

Nível Médio da Educação Básica. 

Ao fim do levantamento bibliográfico, constatamos que os OA virtuais têm sido 

utilizados principalmente em substituição a representações complexas, tanto para o 

desenho pelo professor na lousa quanto para a visualização pelos alunos, como aquela 

enfocada no artigo de SANTOS et al (2016) que trata do ensino das ondas eletromagnéticas. 

Portanto, no OA que produzimos, dedicamos a maior parte dos esforços na produção de 

uma representação realista no aspecto visual, ainda que limitada pelas dificuldades 

inerentes ao sistema, como as suas proporções. 

O OA produzido – sistema solar inteligente 2D – é uma representação do sistema 

solar em movimento em um plano (Figura 1), com os objetivos de: (1) enfatizar as escalas e 

as proporções astronômicas; (2) apresentar corpos celestes que geralmente não são 
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abordados no Ensino Médio, como por exemplo, as principais luas do sistema solar e os 

cinturões de asteroides. 

Figura 1: Instantâneo da representação principal do OA. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Para superar a dificuldade técnica concomitante ao fato das distâncias astronômicas 

serem muito maiores do que os tamanhos planetários (dificuldade esta que motivou a 

criação do OA e se relaciona com o primeiro objetivo proposto), a representação têm as 

escalas de tamanho dos planetas ajustadas automaticamente e individualmente para cada 

escala de distância selecionada pelo usuário, permitindo-lhe a visualização da escala de cada 

planeta a cada momento, a fim de favorecer o alcance do primeiro objetivo, levando o 

usuário (aluno) à reflexão da sua noção de tamanhos e distâncias astronômicas. 

Para compensar a perda de informações visuais causada pelos ajustes automáticos 

de proporções planetárias na representação principal, o software, também permite a 

visualização dos astros lado a lado na mesma escala em uma representação secundária 

(Figuras 2a e 2b), possibilitando que o usuário (aluno) reflita novamente sobre sua noção das 

proporções. 
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Figura 2: Instantâneos do software relativos à visualização dos astros lado a lado na mesma escala. 

 

      

                                             (a) Planetas e planetas anões.                                            (b) Luas.                                  

Fonte: Autor. 

 

Ainda em relação ao aspecto visual do software, ressaltamos que o mesmo permite 

a percepção da separação pelo cinturão de asteroides central (Figura 1) e, também, que a 

excentricidade e a inclinação das trajetórias dos corpos celestes não foram levadas em 

consideração na sua produção. Todavia, o software oportuniza ao usuário o ajuste da escala 

de tempo, a partir de uma inicialização na escala um ano por segundo. 

Além da descrição visual do sistema solar, o OA também oferece ao usuário a 

visualização dos dados: tamanho, período, distância média ao Sol, área superficial em 

relação à área superficial terrestre e o nome, o período e tamanho das luas de cada planeta, 

em números aproximados, na lateral direita do programa. 

A fim de possibilitar análise e uso, o sistema solar inteligente 2D encontra-se  

disponível para download nos seguintes endereços eletrônicos: windows 7 64 bits 

<https://drive.google.com/open?id=1JiXejbknJSysf2coSjyQoPqsBrQ8uoK2>; windows 7 32 

bits <https://drive.google.com/open?id=1-82b7XZOK97oqb7bzDPyqNYXxBsi7Kx9>.  

 

 4.4 AVALIAÇÃO DO OA NA PERSPECTIVA DE POSSÍVEIS USUÁRIOS 

 

O OA – Sistema Solar inteligente 2D – foi apresentado para o público em duas 

ocasiões, na Mostra de Produtos Educacionais do V Encontro Nacional de Ensino de Ciências, 

Saúde e Ambiente (V ENECiências) e na disciplina Produção de Material Didático e 

Estratégias para o Ensino de Física I (PMDEEF I) do Curso de Licenciatura em Física da UFF. 

 

https://drive.google.com/open?id=1JiXejbknJSysf2coSjyQoPqsBrQ8uoK2
https://drive.google.com/open?id=1-82b7XZOK97oqb7bzDPyqNYXxBsi7Kx9
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4.4.1 V ENECiências 

 

Durante a mostra de produtos do V ENECiências, realizada no dia 18 de maio de 

2018, no Instituto de Física da UFF, o OA foi exposto ao público por um período de uma 

hora, por meio de sua exibição no computador e de um detalhamento impresso em pôster, 

permitindo as interações autor-público e público-software e, por tanto, a coleta de dados 

decorrente de perguntas e sugestões ao autor. 

A sugestão do público mais ouvida durante a apresentação, feita por cerca de seis 

pessoas, foi a respeito da possível compatibilidade do software com aparelhos celulares, 

enquanto que as perguntas mais frequentes se concentraram sobre a disponibilidade do 

material, via internet, para o uso em sala de aula, nos levando a interpretar que houve uma 

boa aceitação do material pelos participantes. 

Além disso, a aprovação ao produto foi manifestada explicitamente por parte do 

público, porém cabe ressaltar que nem todos eram professores ou licenciandos em Física. 

Dentre esses participantes, sabemos que havia pelo menos um professor de Geografia e 

uma Psicóloga.  

 

4.4.2 Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de Física I 

 

O material também foi apresentado em sala de aula, a um público formado por 10 

licenciandos em Física da UFF, da turma do 1º semestre de 2018 de PMDEEF I. Para tanto, foi 

usado um tempo didático de uma hora e meia para: apresentação, em slides, dos principais 

aspectos e recomendações da literatura sobre o uso de OAs no ensino de Física, 

apresentação do software produzido e considerações (dúvidas, sugestões e críticas) dos 

licenciandos, seguidas de respostas do autor. 

Durante essa atividade, os participantes voltaram mais expressivamente suas 

sugestões e questionamentos aos aspectos pedagógicos. Dentre as sugestões, destacamos: 

proposição de implementação de um sistema de perguntas e respostas programadas acerca 

do sistema solar e a criação de uma simulação do sistema Sol, Terra e Lua. Em relação às 

dúvidas, os participantes indagaram sobre a maneira que o programa poderia ser atualizado, 

a acessibilidade e os requisitos para a execução do programa. Cabe mencionar que houve 

uma crítica muito pertinente sobre a ausência de orientações de uso e objetivo educacional 
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do OA, já que apesar de previstos pelo autor, esses elementos ainda não haviam sido 

incorporados. 

No geral percebemos um entusiasmo dos licenciandos no uso e na produção de OA 

baseados em recursos semelhantes e no desenvolvimento de habilidade em programação, 

tendo sido externado de maneira unânime à necessidade de mudanças na disciplina 

Programação de Computadores para se adequar às necessidades do futuro professor. A 

principal crítica a essa disciplina obrigatória do currículo da Licenciatura em Física da UFF, é 

que esta é feita em conjunto com o Curso de Bacharelado em Física e Engenharias, portanto, 

o seu programa prioriza a preparação para outras disciplinas que não constam na grade – 

Métodos Numéricos I e II e Métodos Matemáticos I e II. 
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5 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Partindo da nossa perspectiva e inclinações iniciais sobre as possíveis melhorias que 

podem ser feitas na Educação Básica, constatamos durante o desenvolvimento desta 

monografia que, assim como pensávamos, este tema é uma tendência atual na pesquisa de 

ensino de Física. 

A revisão bibliográfica realizada juntamente com a análise dos artigos que têm as 

TICs como objeto de estudo demonstrou a viabilidade de incorporação dos OA como um 

recurso didático efetivo no ensino de Física, respondendo a questão que balizou a nossa 

investigação. Todavia, esse mesmo material teórico trouxe alerta sobre os cuidados que 

devem ser levados em conta na produção dos OA. 

Apesar de não termos tido a oportunidade de avaliar o OA – Sistema Solar 

Inteligente 2D – junto a estudantes de turmas do Ensino Médio, os dados que coletamos 

com usuários em potencial, demonstram a sua capacidade para ser inserido como recurso 

didático nesse nível de ensino. 

Reafirmamos a potencialidade dos OA, entretanto, por si só, o seu uso não é 

garantia para efetivas mudanças, já que a ação docente é imprescindível na sua exploração, 

de modo a definir como este material irá resultar na melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Assim, esperamos que em futuro próximo, haja a ampliação e a consolidação do uso 

das TICs nas escolas da Educação Básica. No que se refere à nossa pessoa, para além do 

cumprimento deste trabalho acadêmico (monografia), garantimos que procuraremos 

continuar contribuindo para este propósito. 
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