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Resumo
No presente estudo apresentamos um inventário dos trabalhos publicados nos anais do
Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF); do Encontro de Pesquisa em Ensino de
Física (EPEF); e do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC),
entre 2005 e 2014, e que enfocam a temática dos experimentos virtuais. Trata-se de uma
pesquisa de levantamento, cujo principal objetivo foi apresentar o quadro das publicações
que enfocam os experimentos virtuais em práticas de ensino de Física dos últimos dez
anos. Foram considerados apenas os artigos publicados em Comunicações Orais. Num
primeiro momento foram levantados todos os artigos relacionados com o uso de
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); posteriormente foram selecionados
aqueles que discutiam TIC no Ensino de Física; por fim foram considerados os que estavam
diretamente relacionados aos experimentos virtuais no ensino de Física. Como resultados,
foi verificado um crescimento no volume de investigações publicadas nos anais do SNEF,
EPEF e ENPEC, relacionadas ao tema de pesquisa no período de 2005 – 2012. A partir de
2013 foi possível perceber uma pequena queda no volume dessas produções nesses
veículos de divulgação científica. No total, foram evidenciados 346 estudos que tratam
dessa temática e que estão disponibilizados nessa obra.
Palavras-chave: Experimentos Virtuais, Laboratórios Virtuais, Ensino De Física

Abstract
In the present study we show an inventory of the works published in the annals of the
National Symposium of Physics Teaching (SNEF); Of the Research Meeting in Physics
Teaching (EPEF); And the National Encounter of Research in Education in Sciences
(ENPEC), between 2005 and 2014, which focus on the theme of virtual experiments. It is a
survey, whose main objective was to present the framework of publications that focus on
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virtual experiments in physics teaching practices of the last ten years. Only articles published
in Oral Communications were considered. At first, all articles related to the use of Information
and Communication Technologies (ICT) were raised; Later, those who discussed ICT in
Physics Teaching were selected; Finally were considered those that were directly related to
the virtual experiments in the teaching of Physics. As a result, there was an increase in the
volume of investigations published in the annals of SNEF, EPEF and ENPEC related to the
research topic in the period 2005-2012. From 2013 onwards it was possible to perceive a
small decrease in the volume of these productions in these vehicles scientific divulgation. In
total, 346 studies were presented that address this theme and are available in this work.
Keywords: Virtual Experiments, Virtual Labs, Physical Education.

Introdução
Usar a experimentação como prática mediadora da construção do conhecimento é
um dos grandes desafios da docência em Física na atualidade. Sua relação com o atual
cenário tecnológico favorece a emergência de recursos de simulação que permitem aos
sujeitos realizarem experimentos de Física a partir da tela do computador. Sob esse
aspecto, as simulações virtuais, para o ensino de Física, vem ganhando cada vez mais
espaço nas salas de aula. As tecnologias que possibilitam a utilização de simulações no
ensino de Física, e de Ciências de um modo geral, vêm sendo analisadas pela comunidade
científica há alguns anos. Nesse sentido, a questão central dessa pesquisa é a seguinte:
“Como tem evoluído os estudos sobre os experimentos virtuais no âmbito das pesquisas
em ensino de Física no período de 2005 a 2014? ”
Essa investigação teve como objetivo principal verificar em qual estado se encontra
a temática da experimentação virtual nos estudos publicados nos principais eventos da área
do Ensino de Física. São eles: Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF);
Simpósio Nacional de Ensino de Física (EPEF) e Encontro de Pesquisa em Educação em
Ciências (ENPEC). De modo específico, se objetiva compreender o que se tem discutido
sobre a experimentação virtual e os laboratórios virtuais na área do ensino de Física, bem
como mapear os estudos publicados nos principais eventos da área do Ensino de Física
que enfocam essa temática.
Trata-se de uma pesquisa de levantamento na qual se evidenciam os artigos
relacionados aos laboratórios virtuais de Física nos anais do SNEF, EPEF e ENPEC que
ocorreram entre os anos de 2005 e 2014. O levantamento dos artigos relacionados com o
tema foi feito em três etapas: 1) levantamento de todos os artigos relacionados ao uso de
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC); 2) Dentre os artigos que enfocavam
o uso de TIC foram selecionados aqueles que tinham como foco o ensino de Física; 3)
Selecionar dentre aqueles que exploravam o Ensino de Física por meio das TIC os que
enfocavam a experimentação. A partir desse mapeamento foram classificados os estudos
levantados de acordo com as categorias apontadas nessa revisão de literatura.
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Os resultados desse estudo foram organizados da seguinte forma: num primeiro
momento, foi realizada uma discussão conceitual acerca dos experimentos, experimentos
virtuais, laboratórios virtuais, bem como suas aplicações no cenário do ensino de Física
presencial e a distância. As categorias de laboratórios e experimentos virtuais são
apresentadas na sessão subsequente. A pesquisa de levantamento e a discussão sobre o
tema sugerido, os resultados encontrados, os processos de consulta dos artigos expostos
na internet e o passo a passo desse levantamento aparecem na última sessão.

Experimentos e Experimentos Virtuais
Para Souza (2002), um experimento é um procedimento planejado, partindo de uma
hipótese, que visa provocar fenômenos em condições controladas, observar e analisar seus
resultados. Segundo Giordan (1999) a experimentação caracteriza-se por despertar nos
alunos, independentemente do nível de escolarização, a motivação para o estudo. Araújo
e Abib (2003) classificam as atividades experimentais em: demonstração; verificação e
investigação.
Na demonstração, o professor, como o único indivíduo ativo no processo, executa o
experimento expondo aos alunos o fenômeno estudado. A experimentação como
verificação favorece a confirmação de leis e teorias existentes na ciência. A experimentação
como atividade de investigação favorece uma postura ativa para os alunos no processo de
aprendizagem na qual poderão analisar, coletar dados e argumentar com seus colegas de
sala sobre possíveis explicações para o fenômeno que estão explorando.
Pinho-Alves (2000), divide o conhecimento em duas vertentes: conhecimento vulgar
ou senso comum e conhecimento científico. Em sua argumentação o autor discute os
conceitos de “experiência” e “experimentação” a partir de seus antagonismos. Tais
conceitos se contrapõem pela rigidez nos métodos utilizados. Nesse sentido,
A experiência está fortemente ligada ao cotidiano do ser humano, às suas
interações mais livres e mais descomprometidas formalmente com o seu
entorno socioambiental. Por outro lado vê-se que a experimentação está mais
ligada ao homem investigador, àquele que busca organizar seus
pensamentos na construção de elementos que lhe forneçam respostas sobre
as coisas que o rodeiam e sobre si mesmo. A experiência é um fazer mais
livre, um proceder fortemente guiado pela intuição no especular das coisas.
A experimentação é um fazer elaborado, construído, negociado
historicamente, que possibilita, através de processos internos próprios,
estabelecer “verdades científicas” (PINHO-ALVES, 2000, p. 150).

Uma das grandes preocupações relacionadas ao ensino de Física no contexto da
Educação Básica consiste em romper com os paradigmas que a rotulam como uma área
de difícil compreensão. Os experimentos, que deveriam ser o pilar central do ensino das
Ciências Experimentais, como é o caso da Física, passam a figurar como ferramentas
alternativas na prática docente e nesse sentido concorrem para esse fenômeno as
condições objetivas das escolas, do currículo e do trabalho docente.
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A experimentação no ensino de Física é de fundamental importância no processo
ensino-aprendizagem e seu lugar na prática pedagógica pode se mover para diferentes
campos do currículo. Para Alves e Stachak (2005, p.02), a experimentação no ensino de
Física pode ser explorada “como ferramenta auxiliar ao processo ensino-aprendizagem ou
como sendo o próprio processo da construção do conhecimento científico”. Assim, o
professor pode utilizar os experimentos como recurso didático para apoiar a prática do
ensino dos conteúdos físicos ou mesmo utilizá-los como o próprio conteúdo de modo que
os alunos ao aprender o experimento desenvolvam competências e habilidades
investigativas.
Segundo Alves (2006), “quando o professor introduz os experimentos em sala de
aula, ele se vê frente a um novo comportamento dos alunos: mais interessados e
participativos. Neste momento, ele poderá optar por uma determinada didática que inclua
o uso de atividades experimentais” (p. 15). Nesse sentido, atividades experimentais podem
favorecer a motivação dos alunos para a aprendizagem de conceitos físicos, aprimorar a
capacidade de observação e registro de informações e potencializar a aprendizagem de
conceitos científicos (OLIVEIRA, 2010; GIORDAN, 1999).
A inserção do computador e de dispositivos móveis nas escolas como instrumentos
didáticos vem ganhando espaço progressivamente e seus usos vem se tornando uma
tendência mundial. Com o desenvolvimento das TIC e sua alta penetração social, a prática
pedagógica passa a ser rediscutida à luz dos ganhos que tais recursos tecnológicos podem
trazer para o fenômeno da aprendizagem. Dentre esses ganhos é possível apontar o
advento de simulações que reproduzem laboratórios de Física e experimentos em
ambientes virtuais (BISOL, 2010). Os laboratórios ou experimentos virtuais, historicamente
recentes, surgiram da necessidade de adaptação dos laboratórios reais em um novo
contexto capaz de atender ao aluno geograficamente distante (LIMA et al., 2005).
Atualmente contamos com uma gama enorme de softwares e aplicativos que
simulam experimentos virtuais de Física. Dispositivos móveis, como os smartphones,
disponibilizam aplicativos com alto grau de usabilidade, baseados na linguagem de
programação em JAVA, que podem ser facilmente executados em quaisquer aparelhos e
em qualquer hora do dia. Do mesmo modo, é possível encontrar computadores nas escolas
de redes públicas e privadas que favorecem um amplo leque de possibilidades didáticas e
que podem dar suporte à experimentação em Física. Os suportes digitais que tais recursos
proporcionam, nos encaminham para o debate acerca da experimentação virtual. Alguns
termos básicos precisam ser definidos para que possamos entender o que é um
experimento virtual. Os conceitos de modelagem matemática e computacional irão
contribuir para o entendimento do processo de construção, utilização de um experimento
virtual.
Um modelo matemático é uma representação ou interpretação simplificada da
realidade, ou uma interpretação de um fragmento de um sistema. O termo modelo foi
introduzido na Matemática no último século e atualmente é amplamente utilizado no circuito
acadêmico (MACINTYRE, 2002). Segundo Biembengut e Hein (2005), um conjunto de
símbolos e relações matemáticas que traduz, de alguma forma, um fenômeno em questão
ou um problema ligado a uma situação real, é denominado de modelo matemático.
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A modelagem computacional é a área que trata da simulação de soluções para
problemas científicos, analisando os fenômenos, desenvolvendo modelos matemáticos
para sua descrição e elaborando códigos computacionais para obtenção daquela solução.
Já a simulação consiste em empregar técnicas matemáticas em computadores com o
propósito de imitar um processo ou operação do mundo real. Desta forma, para ser
realizada uma simulação é necessário construir um modelo computacional que
corresponde à situação real que se deseja simular (FREITAS FILHO, 2008).
Coelho (2002) divide as simulações em dois grupos: interativas e não interativas.
Nas simulações interativas, o usuário pode alterar vários parâmetros da simulação,
explorando a situação física representada, verificando as implicações das alterações feitas
no comportamento do fenômeno estudado (COELHO, 2002). Um exemplo de simulação
interativa é a representada na figura 1.

Figura 1 – Representação de uma simulação não interativa
Fonte: Disponível em: http://migre.me/uYtvv Acesso 20 mar 2016

O esquema representado na figura 1 pode ser comparado a um capacitor. No modelo
proposto e simulado, as nuvens, carregadas negativamente, e o solo, carregado
positivamente, criam uma diferença de potencial de tal magnitude que pode romper com a
resistência dielétrica do ar e criar um meio condutor entre essas duas superfícies. Esse é o
princípio de explicação da descarga elétrica e no caso supracitado, os raios. Nas
simulações não interativas, o usuário não pode alterar os parâmetros da simulação.
Segundo Heckler (2004, p.24), “os simuladores não interativos servem para mostrar e
ilustrar a evolução temporal de algum evento ou fenômeno”. Podemos verificar este tipo de
simulação na figura 2.
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Figura 2 – Exemplo de uma simulação não interativa
Fonte: Disponível em: http://migre.me/uYtuH Acesso em 20 mar 2016

Na figura 2 é possível visualizar a representação de uma onda plana polarizada, se
propagando na direção positiva do eixo x. Os vetores do campo elétrico (representados em
vermelho) são paralelos ao eixo y, enquanto os vetores do campo magnético
(representados em azul) são paralelos ao eixo z. Neste tipo de simulação podemos verificar
a onda se propagando nas três dimensões, mas não podemos alterar nenhum parâmetro
que provoque mudanças nas características da onda. Esse é um bom exemplo de
simulação não interativa.

Laboratórios Virtuais
O conceito de laboratório virtual difere de autor para autor. Para Albu e Holbert
(2004), um laboratório virtual pode ser definido como "ambiente de desenvolvimento
interativo para criar e conduzir experimentos simulados". Fernandez et al. (2000),
entendem que "o ambiente que permite o acompanhamento e controle de experimentos e
ensaios remotamente é chamado de laboratório virtual". Já Álvares et al. (2003), afirmam
que "os laboratórios virtuais podem ser uma bancada de testes de um sistema visando
elaborar métodos para seu controle ou mesmo simulação de um sistema". Souza et al.
(2001, p. 02), definem laboratórios virtuais como aqueles que “existem apenas nos arquivos
de um sistema de computação, e, todos os seus equipamentos são desenvolvidos através
de recursos de simulação, modelagem e visualização".
Os termos laboratórios virtuais e laboratórios de acesso remoto, apesar de
considerados sinônimos, não são exatamente iguais. Os laboratórios virtuais usam
programas para simular experiências. Eles são programas de computador que podem ser
baixados da Internet e instalados num computador. Para utilizar o laboratório virtual, basta
recorrer ao programa instalado no computador. Já os laboratórios de acesso remoto, são
conectados, através da Internet, a equipamentos e instrumentos de um laboratório real.
Neles, o sujeito manipula e controla, à distância, os equipamentos através de uma interface
gráfica. Nos laboratórios virtuais, as imagens são filmes pré-produzidos e nos remotos, elas
são geradas em tempo real de acordo com o experimento remotamente controlado.
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Os experimentos virtuais podem ser realizados em laboratórios virtuais de Física.
Estes laboratórios consistem em um ambiente com diversas ferramentas digitais que
possibilitam a interação entre aluno, professor e experimento. Para Guaita e Gonçalves
(2014, p. 1465),
Os laboratórios virtuais simulam funções essências que estejam
relacionadas em um determinado experimento, neste caso a condição física
da atividade é substituída por um modelo computacional, cuja a base é um
software de simulação. Há também a possibilidade de reproduzir um
determinado experimento de maneira animada.

Muitos experimentos, como de eletricidade e de Física Moderna, tornam-se inviáveis
pelo auto custo. É aí que a simulação virtual aparece como uma opção importante,
possibilitando ao professor e ao aluno um contato com experimentos complexos e de difícil
manuseio, como no caso dos experimentos de Física Quântica. Macêdo e Dickman (2009),
mostram que estes problemas podem ser amenizados com o uso de simulações pois essas,
possibilitam aos educandos observarem a evolução temporal de vários fenômenos em um
tempo relativamente curto, permitindo ainda a manipulação dos dados e a repetição do
experimento virtualmente a qualquer momento.
São várias as vantagens do uso dos experimentos virtuais no ensino de Física. Estes
experimentos podem ser realizados em casa, salas de aulas e outros locais sem grande
custo. Se o acesso aos computadores e à internet forem adequados é possível a realização
da experiência a qualquer hora do dia, durante todos os dias do ano. Deste modo, os
experimentos virtuais aparecem como uma alternativa para ausência de laboratórios de
Ciências ou de experimentos que, por questões de segurança, espaço físicos, ou custo,
tornam-se inviáveis de serem realizados fora do contexto da simulação computacional.
A experimentação virtual também carrega alguns riscos quanto se trata da
veracidade das leis físicas. Um laboratório virtual produz experimentos que assentam,
normalmente, em modelos. Se os modelos forem mal implementados, a simulação pode
induzir o sujeito a erros conceituais. Outra desvantagem dos experimentos virtuais,
encontra-se no contato que o aluno perde com os equipamentos. A coleta de dados, os
resultados obtidos e as modelagens matemáticas são pré-estabelecidas pela máquina.
Assim, o sujeito deixa de aprender com o erro e com as repetições dos experimentos. É
claro que os experimentos virtuais são importantes, podem contribuir para a motivação dos
alunos (MARTINHO; POMBO, 2009), mas não devem assumir um papel único em sala de
aula. Deve aparecer como uma opção a mais para o professor e para o aluno. Lima et al.
(2005, p.02), mostram que os experimentos virtuais acessados pela internet surgem como
opção para democratização do ensino:
o desenvolvimento de laboratórios virtuais utilizando a internet como um
meio capaz de interconectar espaços geográficos distintos surge como
uma opção para as instituições de ensino, tornando mais democrática a
utilização dos laboratórios existentes, promovendo o uso racional desses
laboratórios e melhorando a qualidade da formação de seus alunos.
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Vários são as potencialidades didáticas dos experimentos virtuais para o ensino de
Física. A cada ano que passa, novos softwares e aplicativos que simulam fenômenos físicos
são criados e aperfeiçoados e estão ganhando mais espaço nas salas de aula, tanto em
cursos presenciais quanto à distância. Não se tratam porém de substitutos dos
experimentos reais, mas de complementos que podem desempenhar um papel que os
experimentos reais jamais poderiam cumprir: o de favorecer a todos, todo tipo de
experimentos didáticos.
Categorias de laboratórios e experimentos virtuais
Para Forte et al. (2008) os laboratórios virtuais podem ser caracterizados de acordo
com o tipo de tecnologia aplicada: laboratórios multimídia, laboratórios em realidade virtual
e laboratórios em realidade aumentada. Ou ainda por aspectos de colaboração: ambientes
de colaboração local e ambientes de colaboração remota. Para esses autores,
Laboratórios Multimídia: é uma categoria de apoio ao aprendizado, de
acesso fácil e amplo. Podem apresentar sons, textos, animações, vídeos e
imagens, com o intuito de expor o conteúdo de maneira fácil e didática. São
geralmente encontrados em Cds acompanhando algum material didático ou
dispostos na internet. Um exemplo são os laboratórios virtuais do Genetic
Science Learning Center da university of Utah.
Laboratórios em realidade virtual: neste tipo de laboratório, o usuário é
inserido totalmente no mundo virtual através de ferramentas como óculos ou
CAVE’s (CaveAutomated Virtual Reality Environment). São laboratórios que
se assemelham muito aos laboratórios reais e acabam sendo de alto
investimento.
Laboratórios em realidade aumentada: diferente dos laboratórios de
realidade virtual, os laboratórios de realidade aumentada (RA) não
necessitam de uma imersão total e nem de recursos especiais de
observação. A observação ocorre diretamente na tela do computador e o
sujeito interage com os objetos virtuais com o auxilio de marcadores
tangíveis. São estas aplicações que tornam este tipo de laboratório mais
fácil de ser implementada. Tomemos como exemplo o LiDRA (Livro Didático
com Realidade Aumentada), que pode ser um livro didático enriquecido com
sons, imagens e objetos virtuais 3D.
Laboratórios virtuais remotos: “Um laboratório virtual remoto consiste de
um laboratório real no qual os equipamentos são controlados remotamente,
a partir de um computador conectado a web. A estrutura básica de um
laboratório desse tipo é formada por um conjunto de instrumentos
interfaceados a um computador. Esse computador tem a função de
controlar, através de softwares específicos, o funcionamento dos
equipamentos a ele interligados. Ele está conectado à web e,
consequentemente, pode ser acessado a partir de outros computadores
conectados à rede. O usuário remoto acessa e controla o computador do
laboratório, aciona equipamentos, faz observações, testa condições e coleta
dados. Câmaras de vídeo podem ser adicionadas ao ambiente do
laboratório de modo que o usuário remoto consiga ter uma visão "online" do
que se passa no laboratório real”. (SOUZA et al., 2001, p. 03)
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Nos Laboratórios multimídia diferentes conceitos podem ser utilizados na exploração
dos experimentos virtuais. Dentre esses conceitos é possível apontar os seguintes:
Objetos virtuais de aprendizagem (OVA): qualquer recurso digital que possa ser utilizado
para suporte ao ensino (WILEY, 2000; SILVA, 2016). Esses recursos comumente são
organizados em repositórios como o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/>, a Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED)
<http://rived.proinfo.mec.gov.br>
e
o
Portal
do
Professor
do
MEC
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
Software: são programas de computador que executam tarefas específicas e otimizam a
manipulação de dados (JARDIM et. al., 2010; LUCENA et al., 2013). Existem uma ampla
variedade de softwares que podem ser explorados patra suporte à prática pedagógica em
Física. Nesse sentido, é possível citar o Celestia <http://www.shatters.net/celestia/>, o
Stellarium <http://www.stellarium.org/pt/>, e o Tabulae <http://tabulae.net>.
Imagens / Fotografias: as imagens ou as fotografias podem contribuir de forma
significativa para a construção de experimentos baseados em recursos digitais. O professor
pode explorar a câmera fotográfica (analógica e/ou digital), pode analisar ou produzir
imagens com essas câmeras utilizando diferentes combinações de lentes e verificando os
efeitos produzidos, pode ainda analisar as imagens a partir de tratamento com software
adequado e realizar pesquisa com seus alunos como por exemplo no caso da análise do
brilho de estrelas variáveis (CATELLI et al., 2010; COVERLONI et al., 2009; OURIQUE et
al., 2010).
Simulação e animação: os termos simulação e animação frequentemente são utilizados
indistintamente. No entanto, há de se destacar que o termo "simulação" deriva do latim
"simulatus" que significa “imitar”. Já o termo animação deriva do latim “animatio” que tem
relação com a “qualidade do ser animado”. A animação recupera a ideia do movimento,
diferente da simulação que não necessariamente traz essa memória. A simulação evoca a
ideia de mimese, representação, imitação, algo que imita ou que representa algo (SILVA,
2016). Uma técnica de animação que vem sendo utilizada com vistas à experimentação em
Física é o stop motion, que pode ser “compreendido como movimentação pelo fenômeno
da persistência retiniana, que provoca a ilusão no cérebro humano de que algo se move
continuamente quando são reproduzidos mais de doze quadros por segundo” (FERREIRA,
2014, p. 745). No campo das simulações é possível encontrar na internet uma imensa
variedade de repositórios como por exemplo o Phet Interactive Simulations
<http://phet.colorado.edu/>.
Apllets: segundo Lucero et al. (2014, p. 109), são “programas que se pueden ejecutar
directamente desde la página web en la que están insertos y se presentan como
animaciones visuales con posibilidad de interacción por parte del usuario”. Tratam-se de
programas interativos, relativamente pequenos, configuráveis, que podem ser executados
diretamente a partir da internet ou que podem ser facilmente recuperados de repositórios
online. Um exemplo de repositório de Applets é o Java-Applets Zur Physic
<http://www.walter-fendt.de/ph14e/>, que disponibiliza em 30 idiomas Applets de Física
Jogos digitais: Segundo Savi e Ulbricht (2008, p. 3), os jogos digitais são “como ambientes
atraentes e interativos que do jogador ao oferecer desafios que exigem níveis crescentes
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de destreza e habilidades”. Um exemplo é “O Guia do Físico das Galáxias”, um jogo que
envolve física e astronomia (CAMPOS et al., 2013). Outra experiência de desenvolvimento
de jogos digitais para o ensino de Física é o projeto KS2 Bitesize. Desenvolvido pela British
Broadcasting
Corporation
<http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/>
Vídeos: Segundo Moran (1995 apud FERREIRA, 2014, p. 744), diferente das simulações,
animações, applets, jogos digitais e softwares, a videogravação “parte do concreto, do
visível, do imediato, próximo que troca todos os sentidos”. Tais recursos têm sido utilizados
como estratégias de sensibilização, demonstração, exploração, análise, iniciação científica,
avaliação, bem como as variadas abordagens experimentais. Como exemplos de vídeos
que podem dar suporte à experimentação em física é possível apontar os canais do
Youtube
“Manual
do
Mundo”
<http://www.youtube.com/channel/UCKHhA5hN2UohhFDfNXB_cvQ>
e “Mago da Física”
<http://www.youtube.com/channel/UCtw3XwOO8t76Ns0M5kJJ09g>.
Áudio: O uso de dispositivos de captação, reprodução e análise de conteúdos em áudio
têm se constituído numa linha de experimentação em Física. A exemplo disso é possível
apontar as experiências desenvolvidas com o apoio do software Audacity. Trata-se de um
software livre, de conteúdo aberto e que disponibiliza o download gratuito por meio do
endereço: <<http://audacityteam.org/> Esse software auxilia a compreensão das
características do som, como altura, intensidade e timbre, e de alguns fenômenos acústicos
como batimento, reverberação e eco.
Modelagem computacional: A modelagem dos fenômenos contribui para definir a Física
enquanto Ciência. Para Heidemann et al. (2012, p. 969), “a Física pode ser caracterizada
como uma complexa rede de modelos interligados por um sistema de princípios teóricos”,
dentre os quais é possível destacar o modelo matemático. Quando a modelagem do
fenômeno exige um tratamento matemático muito intenso ou complexo, é possível explorar
os ambientes de modelagem computacional (AMC) com vistas à simulação desses modelos
em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Como exemplos desses ambientes é
possível
citar
o
software
<http://modellus.co/index.php>;
o
SQrLab
<http://sqrlab.modelab.org>; e o Modelab2 <http://modelab2.modelab.org/>
Tecnologias móveis: outra tendência na experimentação contemporânea é o uso de
dispositivos móveis para controlar experimentos à distância ou para explorar experimentos
virtuais. Simão et al. (2013) apresentam o relato de uma experiência do desenvolvimento
de uma interface de controle um experimento físico, observando os resultados via streaming
de vídeo por meio de dispositivos móveis, o RExMobile. O aplicativo que controla os
experimentos remotos, desenvolvidos por esses autores, se encontra disponível no link:
<http://rexlab.ufsc.br/experimentos/mobile>. Outro exemplo de uso de dispositivos móveis
para suporte à experimentação em Física é a exploração de aplicativos para smartphone.
Um dos recursos para smartphone disponíveis no Google Play é o LabVetor que, segundo
Honorato et al. (2015, p.2), “é um aplicativo para dispositivos móveis que atua como uma
ferramenta visando ao incremento dos recursos didáticos no ensino da Física e, em alguns
casos, da Matemática”. Tem por objetivo “ser uma ferramenta para auxiliar no ensino dos
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conceitos de vetores e grandezas vetoriais de modo a concretizar um pouco da sua
abstração ao simular suas propriedades” (idem).
Hipermídia: Para Negroponte (1995, p. 66), hipermídia pode ser entendida como “um
desenvolvimento do hipertexto, designando a narrativa com alto grau de interconexão, [...]
[é como] uma coletânea de mensagens elásticas que podem ser esticadas ou encolhidas
de acordo com as ações do leitor”. É um recurso para o qual convergem diferentes formatos
midiáticos tais como o impresso, o rádio, o vídeo e o hipertexto. Além de congregarem as
potencialidades de cada um dos formatos midiáticos presentes em seu interior, a
hipermídia, ao estabelecer a relação entre esses diferentes formatos midiáticos,
proporciona experiências pedagógicas únicas.
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): Segundo Anjos (2012, p. 54), o AVA pode ser
definido como “uma ou mais soluções de comunicação, gestão e aprendizado eletrônico,
que possibilitam o desenvolvimento, integração e a utilização de conteúdos, mídias e
estratégias de ensino-aprendizagem, a partir de experiências que possuem ou não
referência com o mundo real e são virtualmente criadas ou adaptadas para propósitos
educacionais”. Trata-se de um espaço virtual onde são disponibilizados materiais que
podem ser acessados por alunos de um curso ou disciplina. Este tipo de tecnologia permite
a interação à distância entre professores, tutores, alunos, gestores, conteudistas,
programadores e pessoal de suporte técnico. Como por exemplo de AVA é possível citar a
plataforma Moddle, o Teleduc e o e-Proinfo.
Diante dessas categorias e da necessidade de traçar um panorama do estado em
que as pesquisas sobre a experimentação virtual em Física se encontram na atualidade, foi
realizado um levantamento nos anais do EPEF, SNEF e ENPEC realizados no período de
2005 a 2014. Os resultados desse levantamento estão disponíveis na sessão seguinte.

A pesquisa de levantamento
Para verificar em qual estado se encontrava o tema “experimentos virtuais” foi feito
um levantamento dividido em três etapas: 1) levantamento das comunicações orais
relacionadas ao uso de TIC publicadas nos anais dos eventos; 2) dentre os artigos que
enfocavam o uso de TIC foram selecionados aqueles que tinham como foco o ensino de
Física; 3) e dentre aqueles que exploravam o Ensino de Física por meio das TIC, foram
selecionados os que enfocavam a experimentação virtual. O resultado desse levantamento
foi organizado na tabela 1 que relaciona o número de artigos levantados em cada um dos
anais e o ano de sua publicação.
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2005
SNEF ENPEC

2006
EPEF

2007
SNEF ENPEC

2008
EPEF

2009
SNEF ENPEC

2010
EPEF

2011
SNEF ENPEC

2012
EPEF

2013
SNEF ENPEC

2014
EPEF

Total

2
4
1

1
5
0

0
0
0

2
4
0

0
1
0

0
0
0

2
0
0

2
2
1

1
3
0

2
5
0

0
0
1

1
3
0

4
2
1

0
1
1

0
0
0

17
30
5

6

5

0

1

1

4

3

0

0

3

5

1

4

3

0

36

0
0
4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

1
0
1
1

1
0
1
0

0
0
2
0

0
0
5
0

0
2
9
0

0
0
0
0

0
0
8
0

0
1
6
0

0
0
3
0

2
4
42
1

2

2

1

1

2

1

2

0

1

2

1

0

1

1

1

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0
3

1
2

1
1

1
5

2
1

0
1

2
3

0
1

0
1

3
3

2
0

0
2

0
3

1
2

0
0

13
28

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

1

1

1

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Laboratórios
Remotos

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

2

0

3

0

0

9

Outros
Total

7
29

3
20

1
4

9
26

3
11

2
10

14
31

5
13

4
12

20
44

14
40

10
18

15
43

15
32

9
13

131
346

Laboratórios
Virtuais
Multimídia

Laboratório
em
Realidade
Virtual
Laboratório
de
Realidade
Aumentada

OVA
Software
Imagem
Simulação e
Animação
Apllets
Jogos
Vídeos
Áudio
Modelagem
computacional
Tecnologias
Móveis
Hipermídia
AVA

Tabela 1 - Conceitos para a discussão sobre a experimentação virtual em Física
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A visualização da Tabela 1 nos permite verificar que é muito baixa a produção que
enfoca a experimentação baseada em realidade virtual e na realidade aumentada bem
como a experimentação remota. Com relação à experimentação baseada em laboratórios
multimídia, os principais conceitos explorados foram os de software, simulação e vídeo.
Esses conceitos totalizam quase um terço de toda a produção na área durante esse
período.
Observa-se que a realidade aumentada é um conceito que quase não é discutido
nos estudos que enfocam o uso de TIC no ensino de Física tendo sido encontrado em
apenas um único estudo publicado no ENPEC de 2011. Verifica-se também que dos 346
artigos encontrados, 131 foram classificados como “outros”. Foram enquadrados nessa
categoria todos os estudos que discutiam práticas experimentais com o uso de TIC e que
não estavam previstas na literatura ou predominantemente aquelas que faziam reflexões
teóricas sobre o tema em tela. Trata-se de um número expressivo de discussões enfocando
essa categoria.
Nota-se que os anos de 2011 e 2013 são os anos com o maior número de
publicações no SNEF e no ENPEC. No SNEF 2011, 44 artigos foram publicados, sendo a
maioria deles relacionados ao uso de software (05 publicações), vídeos (05 publicações) e
outros (20 publicações). Já no ENPEC do mesmo ano, 40 artigos foram publicados sendo
a maioria relacionados ao uso de Vídeos (09 publicações) e outros (14 publicações). Em
2013, o SNEF teve 43 artigos publicados, sendo 08 publicações referentes ao uso de
vídeos, 04 referentes ao uso de OVA e 04 com o uso de animação e simulação. A categoria
outros aparece também com 15 publicações, mesmo número do ENPEC 2013, que também
teve a categoria vídeos como o maior número de publicações (06 publicações).
O EPEF é o encontro com o menor número de publicações entre os três. Em 2006
verificou-se apenas 04 publicações referentes ao tema, sendo relacionadas a modelagem
computacional, hipermídia, AVA e outros; cada uma com uma publicação apenas. Já em
2012, verifica-se uma quantidade maior de trabalhos. Sendo software (03 publicações) e
outros (10 publicações) as categorias com maior número de publicações. Observa-se pelo
Gráfico 1 que o volume de estudos acerca desse tema tem crescido em todos os eventos
estudados. No entanto, nos últimos eventos observa-se uma pequena queda a partir de
2013, dado que sugere uma possível perda de interesse pelo tema, implicando um novo
estudo para verificar tal fenômeno.
Ao transpor os dados da tabela 1 para o Gráfico 1, é possível verificar com mais
clareza a evolução do volume de publicação em função do tempo.
50
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40
30
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2011
2013
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2007
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2012

20

20082010

10

2014

20072009
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Gráfico 1 – Artigos publicados nos anais do SNEF, EPEF e ENPEC que discutiram acerca dos experimentos
virtuais no período de 2005 – 2014
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A visualização do gráfico 1 nos permite perceber um crescimento no número de
publicações que enfocam a experimentação virtual em Física entre 2005 e 2012. Do mesmo
modo, percebemos que a partir de 2013 o volume desses trabalhos teve uma queda sutil
do número absoluto de trabalhos com esse foco em relação à sua edição anterior. Como
esse levantamento se concentrou no intervalo de 2005 – 2014 não é possível afirmar que
essa queda represente uma tendência nas pesquisas dessa área.

Considerações Finais
Entre os anos de 2005 e 2014 as publicações referentes aos experimentos virtuais
cresceram significativamente acompanhando a evolução tecnológica de uma maneira
geral. Com uma ampla gama de possibilidades que o tema sugere, outros estudos
relacionados ao uso de TIC nas aulas de Física surgem como possibilidade de investigação.
Outros temas relacionados ao uso das TIC nas aulas aparecem como opção de estudos
relacionados ao tema, dentre os quais o uso de tecnologias móveis como apoio à
experimentação em Física. Muitos aplicativos que envolvem os experimentos virtuais estão
sendo desenvolvidos e disponibilizados na internet e podem ser explorados nas escolas e
universidades.
Observamos que esse é um tema que apresentou crescimento no volume de
trabalhos apresentados nos principais eventos da área entre os anos de 2005 – 2012.
Diferentes hipóteses podem ser levantadas para justificar uma aparente queda no volume
desses trabalhos nesses meios de divulgação científica: o volume total de trabalhos
publicados nos anais desses eventos pode ter reduzido e proporcionalmente o número de
trabalhos com foco na experimentação virtual pode ter acompanhado essa redução; a
redução pode ser sido um fenômeno pontual desse período e após o ano de 2014 o número
de trabalhos voltados para a experimentação virtual em física pode ter voltado a crescer;
fatores relacionados à recente crise econômica cíclica mundial, que atinge seu ápice em
2012, podem ter contribuído para que menos sujeitos participassem dos eventos, dentre
outros. Esses são apontamentos para novos estudos.
Outras sugestões para novas investigações podem ser apontadas a partir das
carências identificadas nos estudos que pesquisam a experimentação baseada em
realidade virtual e em realidade aumentada. Tais estudos são fundamentais para a
consolidação desse, como um campo de pesquisa e naturalmente para ampliar as
possibilidades didáticas para a prática pedagógica dos professores. A lista com as
referências dos estudos levantados está disponível no link http://migre.me/uYsPt e pode
contribuir para que os pesquisadores interessados nesse tipo de tema possa encontrar
rapidamente um material de boa qualidade para fundamentar e iluminar os seus percursos
teórico-metodológicos.
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