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Resumo 

Neste artigo apresentamos uma catalogação dos objetos educacionais para o ensino de 
física que foram produzidos ou utilizados nas pesquisas de mestrado e doutorado 
realizados no Brasil nos últimos cinco anos. Nosso objetivo é sistematizar as 
informações sobre esses objetos de modo que os professores tenham um acesso rápido e 
fácil às principais características de cada um. Assim, adotamos uma metodologia que 
aproxima-se da monografia de base por ser um levantamento de acesso fácil ao assunto 
abordado, cujas fontes de coleta de dados foram o Banco de teses da CAPES e 
posteriormente as bibliotecas virtuais das respectivas Universidades. Dentre as 15 
produções científicas encontradas, apenas uma elaborou objetos educacionais (produção 
de vídeos). As demais discutiram a importância de utilizar estes recursos nas práticas 
pedagógicas ou que utilizavam objetos educacionais disponíveis no ciberespaço. Foram 
catalogados o Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e os sites Física 
Vivencial, PhET Interactive Simulations, Física.net, Só Física e LabVirt, todos com 
livre acesso. Observamos, nesses objetos, diferentes possibilidades de se abordar um 
dado conteúdo de física para o Ensino Médio.  
Palavras-chave: Ensino de Física. Objetos educacionais. Ferramentas Pedagógicas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da internet e de todas as atividades à ela relacionadas, muitas 

alternativas foram criadas no intuito de aprimorar a troca e de informações, a fim de que 

o conhecimento seja produzido. Neste momento, o professor assume a postura de 

interlocutor desse processo, pois não basta ter acesso às informações é preciso construir 

relações, fazer análises críticas, enfim, refletir sobre elas. A importância desse tipo de 
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postura do professor é reforçado por Gomez (2004), ao afirmar que o papel principal 

desse ator social é de ajudar o aluno a interpretar estas informações, a relacioná-las e 

contextualizá-las. 

Assim sendo, entendemos que muitos objetos educacionais foram elaborados 

nos últimos tempos para atender a essas demandas da atualidade. Estes recursos 

midiáticos e tecnológicos têm grande potencial educativo, pois permitem ao homem 

ultrapassar os limites impostos pelo espaço-tempo. Contudo, a de ser considerado que 

muitos investimentos em pesquisas para a elaboração destas tecnologias ocorrem, mas 

muitas vezes não chegam à sua finalidade que é a escola (BICUDO, 1993). 

Nossa prática docente nos permite conjecturar que um dos motivos da não 

utilização nos processos de ensino e de aprendizagem é a falta de tempo ou de acesso 

dos professores a esses recursos. Muitos de nós professores temos jornada dupla de 

trabalho, ou somos leigos na utilização de tecnologias de informação e comunicação, ou 

ainda não utilizamos por nos sentirmos inseguros pela falta de domínio na manipulação 

da ferramenta (BORBA; PENTEADO, 2003). 

Assim, como uma forma de minimizar essa situação temos como objetivo 

apresentar uma catalogação com informações de fácil acesso aos professores do Ensino 

Médio com as principais características dos objetos educacionais que foram produzidos 

ou utilizados nos trabalhos de mestrado e doutorado no Brasil últimos cinco anos para o 

Ensino de Física. 

 

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: E AGORA PROFESSOR? 

 

Um dos maiores problemas que a educação enfrenta hoje, segundo Prensky 

(2001), é que os muitos professores, considerados pelo autor como imigrantes digitais, 

utilizam uma linguagem ultrapassada (analógica ou pré digital) e por isso enfrentam 

dificuldades para ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente nova. 

A realidade é que muitos professores da atualidade têm características 

conservadoras e, por isso, tendem a serem resistentes à mudanças (GIL, 2012). Segundo 

o autor, estes educadores não consideram as transformações ocorridas com os 

estudantes, com seus colegas de profissão, com a sociedade e com o próprio sistema de 

ensino. Com isso, apresentam um certo distanciamento da realidade, muitas vezes sem 

condições de intervir e interagir com ela. 
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Ao nosso ver, o professor necessita assumir uma postura dinâmica, reflexiva e 

crítica sobre sua práxis, para atender às novas exigências de mudanças da sua profissão. 

Nesta perspectiva, Valente (1998) discute a necessidade de uma formação que incentive 

a utilização das novas tecnologias para uma prática voltada a favorecer processos de 

aprendizagem, e acrescenta que devem ser possibilitados aos estudantes momentos onde 

a informática é usada como recurso educacional, a fim de poder entender o que significa 

o aprendizado por meio da informática, qual o papel como educador nessa situação, e 

que metodologia é mais adequada ao seu estilo de trabalho. 

Segundo Almeida (2002), para formar educadores que integrem as novas 

tecnologias em suas práticas pedagógicas, é preciso proporcionar condições que 

desenvolvam reflexão crítica sobre como e porque utilizar tais recursos no ensino. Esta 

dinâmica de reflexão da ação possibilitará ao educador construir um estilo próprio de 

atuar com as tecnologias. 

Por isso, o desejável é que o professor conheça as ferramentas tecnológicas que 

poderão vir a contribuir no desenvolvimento de suas aulas e sentir-se familiarizado com 

elas, pois somente quando obtiver segurança é que tais recursos serão empregados em 

suas práticas. Também, que utilize não somente uma, mas várias técnicas para conduzir 

os estudantes a abraçarem a proposta e assim alcançar o objetivo comum que é a 

aprendizagem de determinado conhecimento (PALLOFF; PRATT, 2002). 

A esse respeito, verifica-se que com o avanço das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), o computador têm adquirido um espaço 

significativo na vida das pessoas. Em várias situações, o computador é utilizado como 

importante instrumento por propiciar a realização de inúmeras atividades, diminuindo 

distâncias e abreviando o tempo para realização de tais tarefas. O dinamismo presente 

nesta tecnologia o torna atrativo e indispensável, principalmente para jovens e 

adolescentes, até mesmo porque os diferentes tipos de recursos de comunicação e 

interação que esta mídia disponibiliza é estimulante e envolvente (RUAS, 2012). 

Contudo, segundo Belloni (1998), é preciso tomar precauções que orientem o 

uso educativo das tecnologias. Assim sendo, torna-se necessária uma reflexão que 

englobe o repensar dos próprios conceitos de educação e tecnologia, de forma integrada, 

no sentido da criação de propostas pedagógicas que incorporem ao processo educativo 

as potencialidades trazidas pelas tecnologias, de modo a reafirmar o seu lugar na 
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construção do conhecimento, na democratização do saber e, consequentemente, no 

desenvolvimento da cidadania.  

Para utilizar as ferramentas tecnológicas no ensino, as aulas precisam ser bem 

planejadas, ter um objetivo a ser alcançado e, sobretudo, conhecer a tecnologia, ou seja, 

é preciso saber lidar para saber ensinar. É importante destacar que os recursos 

tecnológicos devem ser utilizados para agregar saberes e não simplesmente com o 

intuito de ocupar o tempo ou como diversão para os estudantes (DULLIUS, 2012). 

Nesse sentido, a implantação de tecnologias no ensino exige muita reflexão.  

 

TECNOLOGIAS E O ENSINO DE FÍSICA 

 

Segundo Aguiar (2009), os computadores têm sido usados de diversas formas 

para ensinar Física, das quais quatro delas foram identificadas e discutidas: instrução 

assistida por computadores, numa espécie de livro eletrônico; programas de simulação 

do comportamento de sistemas físicos a partir de modelos predeterminados; ferramenta 

de modelagem, pela qual o computador é usado para criar e explorar modelos de 

sistemas físicos; e como instrumento de laboratório, sendo o computador conectado à 

sensores e/ou equipamentos para fornecer resultados quase imediatamente, na forma de 

gráficos e tabelas, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas associadas ao 

tratamento de dados.  

Em perspectiva semelhante, Medeiros e Medeiros (2002) afirma que a 

informática tem uma aplicação muito diversificada no ensino da Física, sendo muito 

utilizada principalmente em medições, representações gráficas, avaliações, 

apresentações, modelagens, animações e simulações. 

Assim, os recursos da informática têm contribuído de forma significativa para a 

modernização do ensino de Física e na compreensão desta Ciência, principalmente por 

baratear custos em atividades essenciais para o ensino, como as experiências e 

simulações (BULEGON, 2010). Entre os muitos recursos disponibilizados pela 

informática, ressaltamos neste estudo os objetos educacionais. 

 Entende-se por Objeto Educacional (OE) como: “[...] qualquer recurso, 

suplementar ao processo de ensino e aprendizagem, que pode ser reusado para apoiar a 

aprendizagem” (TAROUCO et al .2003, p.2 apud RUAS, 2012). Em outras palavras, 

são todos os recursos didáticos que podem ser reutilizados como suporte ao ensino. São 
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recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes ambientes de 

aprendizagem elaborados a partir de uma base tecnológica e que foram desenvolvidos 

com fins educacionais. 

O uso de animações e simulações por computadores no ensino de Física é uma 

das principais contribuições dos objetos educacionais para o processo educativo. Por 

isso tais recursos merecem uma atenção especial para que seu uso seja efetivado pelos 

professores em suas aulas. Uma das razões que justifica tal contribuição é que a Física 

aborda vários conceitos e fenômenos, alguns necessitando de grande abstração 

(BULEGON, 2010). Além disso, a Física lida com materiais que, muitas vezes, estão 

fora do alcance dos sentidos de um ser humano tais como partículas subatômicas, 

corpos com altas velocidades e distâncias e tempos muito grandes, o que pode ser 

suprimido com o uso de simuladores. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa, de caráter qualitativo, envolveu a catalogação de informações sobre 

objetos educacionais para o ensino de física que foram produzidos ou utilizados nas 

pesquisas de mestrado e doutorado realizados no Brasil no últimos cinco anos para 

professores do Ensino Médio. 

Assim sendo, como tipo de pesquisa adotado optou-se por uma aproximação à 

concepção de monografia de base discutida por Saviani (1991, p. 165), a qual sugere 

que o pesquisador realize um levantamento, o mais completo possível, das informações 

disponíveis, organize-os segundo critérios lógico-metodológicos adequados e redija o 

texto correspondente que deverá permitir um acesso fácil e ágil ao assunto tratado. 

Como fontes de pesquisa foram utilizadas: o Banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)3 e posteriormente as 

bibliotecas virtuais das Universidades em que foram produzidas as teses e dissertações. 

As buscas ocorreram no mês de maio de 2015. 

Como procedimento de busca, acessamos o Banco de teses da CAPES e 

inserimos palavras-chave sobre a temática e, conforme as respostas obtidas, a 

delimitação se deu por representações gráficas que se aproximam dos diagramas de 
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Venn4. A busca avançada disponível no portal permite delimitações de período da 

produção, bem como nos campos de pesquisa. Optamos por inserir a “palavra tema” e 

selecionou-se todos os campos, para que a busca contemple: agência financiadora, área 

do conhecimento, autor, biblioteca, instituição de ensino, linha de pesquisa, nível, 

palavras-chave, programa, resumo e título.   

Inicialmente realizamos uma busca básica inserindo a palavra “Física”, 

delimitando as produções dos últimos cinco anos (de 2010 até a data da pesquisa). 

Foram encontrados 8020 registros de produção na área neste período. Na segunda busca 

utilizamos as palavras “Ensino de Ciências”, delimitando o mesmo período de 

produção. Foram encontrados 4127 registros de produção na área neste período.  

Na terceira busca relacionamos as palavras “Ensino de Ciências” e “Física”, da 

qual foram encontrados 1243 registros. Realizando outra busca avançada com as 

palavras “Ensino de Ciências” em um campo e “Objetos Educacionais” em outro. 

Foram encontrados 128 registros. Uma última busca relacionamos as palavras “Ensino 

de Ciências”, Objetos Educacionais” e “Física”, também durante o mesmo período. 

Foram então encontrados 15 registros, sendo que 8 deles eram dissertações de mestrado 

acadêmico, 4 dissertações de mestrado profissional e 3 teses de doutorado. Entre os 

registros encontrados, 6 deles eram da área do conhecimento de Educação e 4 produções 

eram da área de Ensino de Ciências e Matemática. 

Os resultados desta aplicação metodológica de inserir as palavras-chave e 

delimitar por meio de diagrama podem ser observados na Figura 1. 

  

Figura 1: Resultados da busca no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2015).  

As quinze produções registradas na curva delimitada pela cor amarela foram 

selecionadas para estudo. As teses e dissertações foram buscadas nas Bibliotecas 

Virtuais das Instituições de origem e lidas na íntegra. Algumas delas não contribuíram 

para a catalogação, uma vez que não trataram de objetos educacionais em seus estudos. 

 

OS OBJETOS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA 

 

Dentre as 15 produções científicas encontradas, apenas uma elaborou objetos 

educacionais. O trabalho consistiu na produção de vídeos caseiros por alunos do Ensino 

Médio com vistas à busca de compreensões de dados conteúdos considerados essenciais 

da Física. Os alunos foram instruídos na elaboração de roteiros, making off, e outras 

técnicas peculiares de filmagem, mas, principalmente, incentivados a desenvolver 

atividades investigativas e usar toda sua criatividade tanto no tratamento do conteúdo 

quanto na edição final do vídeo. 

Ao que parece, as pesquisas científicas brasileiras estão em um movimento de 

desaceleração em relação à produção de objetos de aprendizagem para o ensino de 

física. Apesar de as tecnologias estarem cada vez mais presentes em nossas vidas 

A maioria das pesquisas discutiam a importância de utilizar estes recursos nas 

práticas pedagógicas ou utilizavam/avaliavam objetos educacionais do Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) do MEC, ou de sites com acesso livre, 

tais como: Física Vivencial, PhET Interactive Simulations, Física.net, Só Física e 

LabVirt. Assim, decidimos apresentar estas fontes que disponibilizam recursos para 

aulas de física: 
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O Banco Internacional de Objetos Educacionais e o Ensino de Física 

O Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), disponibiliza diversos recursos para serem empregados no 

ensino. Seu acesso é livre e apresenta uma gama de objetos educacionais em todas as 

áreas do conhecimento e para todos os níveis de ensino. 

Este repositório educacional, segundo Ruas (2012), foi criado com o intuito de 

auxiliar os professores a inserir e utilizar as tecnologias digitais no desenvolvimento de 

suas aulas. Segundo a autora, o BIOE foi disponibilizado a partir de 2008 pelo MEC5, 

que contou com parcerias, tais como: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Rede 

Latino-americana de Portais Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI) e algumas universidades brasileiras. 

O acesso aos objetos disponíveis neste repositório podem ocorrer isoladamente 

ou em coleções, basta estar conectado à rede mundial de computadores, ter navegador 

Web com Plugin Flash Player. Vale lembrar que alguns softwares, animações e 

simuladores requerem o programa Java instalado em seus computadores para efetuar o 

acesso em algumas atividades.  

Ao acessá-lo, o professor encontrará diferentes recursos pedagógicos, definidos 

como Objetos Educacionais (OE) nos seguintes formatos: hipertextos, simulações, 

animações, vídeos, objetos de aprendizagem, mapas, experimentos práticos e imagens. 

Disponibilizados de forma gratuita e em três idiomas: Português, Inglês e Espanhol.  

No BIOE para a área de Física, estão disponíveis os seguintes objetos: 700 

Animação/ Simulação, 66 Áudios, 261 Experimentos Práticos, 08 Hipertextos, 22 

Imagens, 06 Mapas, 03 Softwares Educacionais e 269 Vídeo. Das 700 

animações/simulações, 47 foram encontradas em Língua Portuguesa. 

Os OE que estão disponíveis no BIOE foram localizados, selecionados e 

catalogados, por alunos dessas Universidades, de acordo com os níveis de ensino 

previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB). Nesta perspectiva, 

este repositório educacional possui a finalidade de organizar e armazenar tais OE, por 

meio de “[...] um sistema integrado em nível de rede internacional, para 

compartilhamento de recursos educacionais de grande qualidade pedagógica em 

diversos formatos de mídias” (NASCIMENTO, 2009, p.354 apud RUAS, 2012). 

                                                           
5
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Segundo Ruas (2012), este repositório de objetos educacionais digitais possui 

como objetivo disponibilizar diferentes tipos de recursos pedagógicos, tais como: 

textos, livros, multimídia, simulações, animações, experimentos práticos entre outros, 

para serem implementados em sala de aula. Neste sentido, o BIOE possibilita otimizar o 

tempo de busca e localização de materiais com excelente qualidade pedagógica. 

 

Física Vivencial 

Conforme descrição no próprio site, a página Física Vivencial foi feita para 

disponibilizar objetos educacionais digitais que poderão ser armazenados nos 

computadores dos professores ou da escola, ou em um disco rígido, ou ainda baixados 

na rede da escola no momento em que se vai utilizar dos materiais. 

Quando se escolhe um objeto educacional, logo é fornecido o link direcionando para a 

página relacionada ao objeto escolhido, dentro do Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (BIOE), mantido pelo MEC. Aberta a página, verifica-se as informações 

detalhadas sobre o objeto educacional escolhido e clicando sobre o acesso Download 

(localizado na parte superior, à direita), o arquivo será baixado e armazenado. É preciso 

verificar se o computador possui todos os plungins necessários para a adequada 

execução do objeto educacional. Para finalizar, basta aguardar até que todo o conteúdo 

seja baixado e assim poder utilizar. 

O site categoriza os OE em quatro grandes grupos: TV: se refere a programas de 

televisão que rodam diretamente em seu computador, por isso também chamados de 

WEBTV. Ao todo são 24 programas; RD: se constitui em programas produzidos em 

áudio, e que rodam diretamente em seu computador, num Ipod, MP3 e outros players; 

EE: é um conjunto contendo 40 experimentos educacionais relacionados a todas as áreas 

da Física; SF: é uma coleção com 120 simuladores-animadores, também chamados de 

‘Laboratórios Digitais’ e seus complementos.  

 

PhET Interactive Simulations 

O site foi elaborado e mantido pela Universidade do Colorado. A página oferece 

gratuitamente simulações de fenômenos físicos divertidas, interativas e baseadas em 

pesquisa científicas. Sua abordagem com base em pesquisas, incorpora descobertas de 

pesquisas prévias e teste dos próprios desenvolvedores da ferramenta. Habilitam os 
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alunos a fazer conexões entre os fenômenos da vida real e a ciência básica, 

aprofundando a sua compreensão e apreciação do mundo físico.  

Para abrir os inúmeros objetos educacionais do site, utilizou-se um 

descompactador de arquivos, acesso a um navegador Web e o programa Java instalado 

no computador. Uma limitação observada é que a página é toda em Língua Inglesa, o que 

torna uma dificuldade para os professores que não tiverem o domínio deste outro idioma. Como 

o pesquisador tem pouco conhecimento deste outro idioma utilizado na página, utilizou-

se o tradutor do Google para viabilizar a coleta destes dados e utilizar o OE. 

 

Só Física 

O Só Física faz parte da rede educacional do Grupo Virtuous, que desenvolve 

sites e portais com conteúdo gratuitos e abertos à comunidade, além de produzir e 

comercializar produtos educacionais, como vídeo-aulas, jogos divertidos e CDs com 

materiais didáticos, realizando uma união perfeita entre pedagogia, informática e 

entretenimento. 

 

Física.net 

O site Física.net foi elaborado e disponibilizado pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), com a intensão de ensinar e de divulgar a Física no Brasil. 

O site desenvolve as áreas de física com textos e vídeos para pré-vestibulandos que 

pensam em cursar ensino superior voltado para essa área. Possui dicas, provas, 

exemplos de instituições, e decorre em cada subárea da física com reportagens falando 

sobre curiosidades físicas e matérias específicas. 

 

LabVirt 

O Laboratório Didático Virtual – LabVirt – é uma iniciativa da Universidade de 

São Paulo - USP, atualmente coordenado pela Faculdade de Educação. Nele é possível 

encontrar simulações feitas pela equipe do LabVirt a partir de roteiros de alunos de 

ensino médio das escolas da rede pública; links para simulações e sites interessantes 

encontrados na Internet; exemplos de projetos na seção "projetos educacionais" e 

respostas de especialistas para questões enviadas por meio do site.  

O LabVirt tem como principal objetivo construir uma infraestrutura pedagógica 

e tecnológica- comunidade de aprendizagem- que facilite o desenvolvimento de projetos 
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de física nas escolas e incentive no aluno: o pensamento crítico, o uso do método 

científico, o gosto pela ciência e principalmente a reflexão e compreensão do mundo 

que o cerca. 

“Simulações computacionais vão além das simples animações. Elas englobam 

uma vasta gama de tecnologias, desde o vídeo à realidade virtual” (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2002, p. 3). Em outras palavras, o dinamismo e a veracidade 

proporcionada por tal recurso tecnológico permite uma boa interação entre o aprendiz e 

o computador, o que facilita a construção de aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância de utilizar ferramentas tecnológicas no ensino vai além de uma 

mera tendência. Tais recursos são instrumentos favoráveis à produção do conhecimento 

nas mais diversas áreas, propicia a incorporação de modelos científicos aos ambientes 

escolares e a formação de novos ambientes de aprendizagens. Sua importância está, 

sobretudo, fora das salas de aulas, ou seja, na preparação dos indivíduos para mudanças, 

para pensarem mais criativamente, desenvolverem parcerias e mudarem valores. 

Desse modo, diante das considerações apresentadas, espera-se que este estudo 

promova discussões significativas sobre o uso de tecnologias no ensino e que possibilite 

aos professores de Física do Ensino Médio utilizar os Objetos Educacionais disponíveis 

no BIOE e nos sites Física Vivencial, PhET Interactive Simulations, Física.net, Só 

Física e LabVirt em suas práticas pedagógicas para dinamizar o processo de ensino e 

facilitar a construção de aprendizagens com significado.  
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