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Apresentação

Este livro nasce como resultado de pesquisas e parcerias 
realizadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências da Universidade Federal de Itajubá, mais 
especificamente na linha de pesquisa em Educação e Tecnologias.

A linha constitui-se a partir de dois grupos de pesquisa, cadas-
trados no CNPq: o Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares 
em Tecnologias, Educação em Ciências e Inclusão; e o Grupo de 
Pesquisa Tecnologias e Cultura Digital na Educação em Ciências 
(TeCDEC). 

O Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Tecno-
logias, Educação em Ciências e Inclusão tem como foco pesquisas 
voltadas a três linhas de investigação: a)  Aprendizagem Ativa na 
Educação em Ciências; b) Educação e Tecnologias e; c) Educação 
em Ciências na perspectiva inclusiva. As linhas têm em comum a 
tecnologia como instrumento e mediação do ensino e da aprendi-
zagem de Ciências e Matemática.

O TeCDEC desenvolve estudos e pesquisas voltados à 
compreensão das articulações entre as Tecnologias Digitais de Infor-
mação e Comunicação (TDIC) e a Educação em Ciências em dife-
rentes contextos formativos, considerando os elementos da cultura 
digital que interferem nesses contextos, alterando-os e ressignifican-
do-os. Tem duas principais linhas de investigação: a) Tecnologias 
Móveis e Experimentação Remota; b) Currículo, Narrativas Digitais 
e Tecnologias.

Apesar de terem alguns enfoques específicos, os grupos têm 
perspectivas convergentes e trabalham de forma articulada. Esta 
obra é também um dos reflexos dessa integração. 

No capítulo 1, “Aspectos teóricos e didáticos das simulações de 
Física doPHET”, Diogo Amaral de Magalhães e Adriano Fagundes 
trazem uma reflexão sobre o uso de simulações computacionais no 
ensino de Física. Apontam a diferença conceitual e prática entre 
ensino remoto e educação a distância e apresentam um panorama 
da plataforma PhET, destacando seus aspectos teóricos e seus obje-
tivos pedagógicos. Destacam as questões ligadas à disseminação e 
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à acessibilidade e apresentam seus aspectos didáticos. Por fim, os 
autores discutem a questão da representação dos objetos de apren-
dizagem e trazem uma aplicação das simulações em um contexto de 
aula remota.

No capítulo 2, “Três teorias da Educação a Distância”, Ana 
Paula Silva Figueiredo nos mostra o papel central que a tecnologia 
desempenha na educação a distância (EaD). Em seguida, apresenta 
a teoria de Börje Holmberg, segundo a qual a empatia entre aluno 
e professor aumenta a motivação para o estudo. Depois nos traz 
o modelo pós-industrial de Otto Peters, que destaca que a EaD é 
uma forma de educação com seus próprios princípios e critérios. 
Finalmente, apresenta a teoria da distância transacional de Michael 
G. Moore, mostra que a distância na EaD não é geográfica, mas 
pedagógica, e destaca o efeito sobre a distância transacional devido 
à inter-relação entre diálogo, estrutura e capacidade de individuali-
zação.

O capítulo 3, “A Wikipédia como recurso para a formação 
docente”, de Newton Figueiredo, descreve a dinâmica dessa enci-
clopédia, que pode ser editada por qualquer pessoa. Mostra que 
envolver alunos dos cursos de licenciatura na produção de conteúdo 
para a Wikipédia contribui para o desenvolvimento de competên-
cias que são desejáveis nos professores da educação básica e finaliza 
apontando que esse tipo de atividade atende às necessidades de 
curricularização da extensão nas instituições de ensino superior.

No capítulo 4, “Formação de professores para uso pedagógico 
de tecnologias digitais: um experiência”, Cristiane Oliveira nos apre-
senta e reflete sobre uma prática de formação continuada de profes-
sores de uma escola pública articulando os seguintes elementos: 
demanda dos docentes, preceitos teóricos e atuação ativa de todos 
os agentes envolvidos no processo de formação. No texto, a autora 
recupera o percurso formativo desenvolvido a partir do diálogo 
(como elemento estruturante) e da produção de narrativas digitais 
pelos docentes.  O texto ratifica a importância da participação ativa 
dos professores no processo de planejamento e no desenvolvimento 
das formações como aspecto central para atribuição de sentido à 
formação continuada docente. 

No capítulo 5, intitulado “Entrevistas de estimulação da recor-
dação e a inter-relação entre pesquisa e formação para/com o uso 
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das TDIC”, Lina Maria Gonçalves trata da importância do ato refle-
xivo como central à atribuição de sentidos pelos professores em 
processo formativo. A autora mostra como as entrevistas de esti-
mulação da recordação podem ser aliadas do processo de reflexão 
sobre a ação docente para posterior mudança de atitude ou postura 
no que se refere à integração das tecnologias ao currículo escolar. 
Além disso, o estudo salienta o papel central da estrutura escolar e 
da equipe gestora das escolas para que práticas de uso pedagógico 
das TDIC não fiquem a cargo da vontade e/ou ação pessoal dos 
professores. 

O capítulo 6, “Formação Inicial de Professores de Ciências 
para uso pedagógico das tecnologias: o que nos contam os Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC)?”, de Irene Raquel Santana Rodri-
gues e Alessandra Rodrigues, apresenta uma análise documental 
de projetos pedagógicos de três cursos de licenciatura de uma 
universidade federal buscando elementos associados à formação 
dos licenciandos para o uso pedagógico das tecnologias digitais. As 
autoras apontam questões importantes relativas à necessidade de 
atualização permanente dos PPC como elementos de base do currí-
culo prescrito que orienta a formação inicial docente. Além disso, 
chamam atenção para a necessidade de clareza, nesses documentos, 
sobre das concepções de tecnologia e de integração curricular das 
TDIC que devem permear todo o percurso formativo. 

No capítulo 7, “Os jogos digitais no ensino de alunos com defi-
ciência intelectual”, as autoras Denise Ferraz e Simone Venturelli 
Silva proporcionam ao leitor uma visão de concepções quanto ao 
uso dos jogos digitais no ensino e trazer luz ao tema da Deficiência 
Intelectual (DI), além de apresentar resultados de uma pesquisa cuja 
análise respondeu às seguintes problematizações: Quais as concep-
ções dos professores sobre a utilização de jogos digitais no ensino 
da Matemática voltados a alunos com DI?  Quais as possibilidades, 
as barreiras e as dificuldades para assumir a tecnologia e os jogos 
digitais no planejamento didático e no dia a dia da escola?

No capítulo 8, “O papel da tecnologia na concepção de tarefas 
matemáticas inclusivas para o ensino de álgebra a alunos com TEA”, 
os autores apresentam um aprofundamento de parte das análises de 
uma pesquisa cuja temática foi o ensino de álgebra, à luz da teoria 
dos Registros de Representação Semiótica (RRS), para alunos com 
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Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo da investigação 
foi evidenciar o papel da tecnologia na concepção de tarefas mate-
máticas inclusivas para o ensino de álgebra a alunos com TEA. O 
texto demonstra que as tarefas realizadas no software potencializam 
a inclusão do aluno com TEA, auxiliando justamente no desenvolvi-
mento da linguagem algébrica, geralmente afetada pelo transtorno.
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Aspectos teóricos e didáticos das simulações 
de física do PHET

Diogo Amaral de Magalhães 
Adriano Fagundes

1. Introdução

Com o advento da era digital e a incansável busca por alterna-
tivas ao ensino tradicional, uma das recorrentes preocupações 

da comunidade de Ensino de Física tem sido os desafios e perturbações 
impostos pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TIDC) nos diferentes níveis de ensino. E, atualmente, diante da enfer-
midade epidêmica disseminada pelo COVID-19, essa preocupação não 
é só inevitável, mas também tem caráter emergencial. Nesse sentido, a 
adesão ao ensino remoto por significativa parcela das instituições de 
ensino, privadas ou públicas, exige o domínio de algumas tecnologias 
por parte de todos os envolvidos no processo educacional.

Cientes da diferença conceitual e prática entre as atividades 
ditas remotas – de caráter temporário com objetivo de minimizar os 
danos coletivos – e a Educação a Distância (EaD) – uma abordagem 
robusta com bases teóricas, metodológicas e legais, ressaltamos que 
as atividades remotas, notoriamente, também têm sofrido críticas 
da mesma natureza que a EaD como um todo. Dentre elas, desta-
camos a rejeição das atividades de ensino remotas devido às inegá-
veis diferenças sociais e econômicas no Brasil, o que tem implicação 
imediata na interação de professores e alunos com as TIDC e entre 
eles. Sobre isso, ressaltemos que, com o objetivo de viabilizar acesso 
às TIDC, instituições públicas de ensino de todo o Brasil, como o 
Instituto Federal Catarinense e a Universidade Federal de Itajubá, 
estão promovendo ações de arrecadação e distribuição de equipa-
mentos (smartphones, notebooks e tablets). Ademais, outro fator 
que justifica a preocupação com as atividades remotas é a eventual 
queda de qualidade do ensino. Esse aspecto explicita, dentre outros 
pontos, a importância do papel do professor no processo e a neces-
sidade de sua adaptação e adequação às exigências atuais. 
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Dado o contexto social que define as condições de contorno 
das atividades didático-pedagógicas dos últimos meses – e, possivel-
mente, dos próximos – nos propusemos a analisar criticamente um 
tipo de objeto de aprendizagem (OA) que tem recebido atenção dos 
pesquisadores em Ensino de Física:1 as simulações computacionais 
de experimentos de Física. Um ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) que tem notório destaque entre professores e pesquisadores 
que trabalham esse tipo de hipermídia é o PhET (Physics Education 
Technology).2 As 157 simulações do PhET abordam temas de Física, 
Química, Biologia, Ciências da Terra e Matemática (predominando-
se as de Física: 106 das 157) e são gratuitas, podendo ser acessadas 
quando o dispositivo tecnológico (computador, notebook, tablet ou 
celular) estiver conectado à internet ou não, caso tenha sido feito 
o download da simulação quando conectado. Além disso, elas são 
disponibilizadas em vários idiomas, inclusive o Português.

Trabalhos como os de Arantes, Miranda e Studart (2010), 
Soares, Moraes e Oliveira (2015), Barroso et al. (2018) e Santos e 
Dickman (2019), publicados em periódicos nacionais especializados 
em Ensino de Física, nos trazem reflexões acerca do uso didático 
das simulações PhET, bem como resultados positivos de suas apli-
cações em sala de aula. Entretanto, diante do potencial didático, 
caráter acessível e notória qualidade das simulações, levando-se em 
conta o contexto atual de pandemia mundial, torna-se necessário 
um estudo mais amplo acerca de suas bases teóricas, especificidades 
e possibilidades didáticas. O que é o PhET? O que o professor de 
Física encontrará ao entrar no site do PhET? Ele terá algum tipo de 
orientação técnica ou didática? Como é o processo de criação de 
uma simulação? Em que contextos didáticos as simulações podem 
ser aplicadas? Que tipos de representações as simulações oferecem 
e como elas podem ajudar no entendimento de determinado tópico 
científico? Como o professor pode utilizar as simulações de forma a 
tirar o melhor delas do ponto de vista científico e didático? 

1 O objeto de aprendizagem é um conceito amplo e que engloba qualquer recurso 
que pode ser reutilizado para apoiar a aprendizagem, tais como livros e simulações 
computacionais. Seguimos a concepção de Wiley (2000), que restringe o conceito 
aos objetos ancorados em recursos digitais, os quais são disponibilizados na 
internet e que possuem ao mesmo tempo a característica de serem reutilizáveis em 
diferentes ambientes. Não nos aprofundaremos nessa questão. 
2 Endereço eletrônico: https://phet.colorado.edu/.
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As questões que nos propusemos a responder competem ao 
trabalho do professor e atendem parte das demandas atuais que 
dizem respeito ao isolamento social e atividades de ensino remotas. 
De fato, elas contemplam temas complexos e que exigem muito 
mais atenção do que é possível nas poucas páginas deste trabalho. 
Ademais, quando possível e pertinente, identificamos potenciali-
dades para a pesquisa em Ensino de Física.

Nesse artigo, apresentamos um panorama da plataforma PhET. 
Discutimos o seu nascimento, passamos por suas bases teóricas, 
objetivos pedagógicos e de acessibilidade e princípios de design. 
Fazemos um estudo geral sobre as simulações de Física que são 
disponibilizadas e as possibilidades de uso didático delas, com 
ênfase nas diferentes formas de representação das simulações. Por 
fim, trazemos um breve um ensaio didático que articula aspectos 
abordados no texto.

2. Aspectos teóricos e objetivos das simulações PhET

Nesta seção, analisamos como o PhET nasceu, quais são os 
alicerces teóricos do programa e como a sua equipe trabalha no 
desenvolvimento de uma nova simulação em total consonância com 
seus objetivos pedagógicos e de acessibilidade. 

2.1 Nascimento

O físico estadunidense Carl Edwin Wieman é o idealizador do 
programa PhET. Ele foi laureado com o prêmio Nobel de Física em 
2001, juntamente com Eric Allin Cornell e Wolfgang Ketterl, pelas 
consquistas com a condensação de Bose-Einstein em gases diluídos 
de átomos alcalinos e por estudos fundamentais das propriedades 
dos condensados. 

A aproximação de Wieman com as simulações interativas, parti-
cularmente em Java, se deu com a pareceria com Marty Goldman, 
nos anos 90. O objetivo era desenvolver simulações da sua pesquisa 
em física atômica que mostrassem suas técnicas de resfriamento 
para a produção de condensados, as quais seriam publicadas no 
site Physics2000 (WIEMAN; PERKINS; ADAMS, 2008).3 O físico 
3 O site não está mais disponível. 


