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Descrição do problema

“O conhecimento pronto estanca o saber, a dúvida provoca a inteligência” 

Vigotski, A formação social da mente, 1987.

O uso de novas tecnologias no ambiente educacional tem ganhado impulso nos últimos anos, 

em todas as suas formas. Estudos recentes1 apontam para uma eventual supremacia da utilização de 

ambientes virtuais de aprendizagem no ensino médio nos Estados Unidos ainda na próxima década. 

 

Evolução do e-Learning nos Estados Unidos,
em escala logarítmica

1 Christensen et al., Disrupting Class: How disruptive innovation will change the way the World learns, McGraw-Hill, 

2008. 



No Brasil, a criação da Universidade Aberta do Brasil,2 com os seus 575 polos presenciais 

implantados já nos três anos iniciais, aponta para uma demanda crescente de utilização de novas 

tecnologias na educação, de forma quase explosiva.

Tais iniciativas demandam o desenvolvimento continuado de três aspectos.

Por um lado, é necessário o desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, AVA. 

Os AVA são o novo  locus  tecnológico onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem e a sua 

avaliação. O novo quadro-negro, a nova sala de aula a ser incorporada à prática pedagógica. Os 

ambientes atuais, como o Moodle e o Teleduc, são ambientes que hoje atendem à expectativa neste 

primeiro momento,  mas devem ser substituídos num futuro próximo por ambientes virtuais 3D, 

como o projeto Wonderland, da Sun Microsystem.

Em segundo lugar,  este  novo ambiente  escolar  demanda o  desenvolvimento  de  um novo 

conteúdo virtual e de novas formas de desenvolvimento da prática pedagógica. Se num primeiro 

momento, pela inércia e pela barreira de entrada num mundo desconhecido, a prática quase geral 

tem  sido  a  de  se  utilizar  de  velhos  textos  como  forma  de  simples  “passagem  de  conteúdo” 

transcritos para o ambiente digital, o grande desafio é o desenvolvimento de conteúdo virtual que 

faça uso das possibilidades tecnológicas deste novo ambiente.

Em terceiro  lugar,  no  contexto  mesmo  de  desenvolvimento  do  novo  conteúdo  virtual,  é 

necessário o desenvolvimento de Objetos Educacionais Virtuais que, como parte mesmo deste novo 

conteúdo, possibilitem o desenvolvimento de atividades que instiguem a inteligência, a observação, 

o raciocínio. Tais objetos devem possuir diferentes caraterísticas, imprescindíveis ao desempenho 

de sua função educativa:

1. Devem ser objetos dinâmicos, animados no sentido mesmo de possuir um “anima” uma 

animação que capture e atraia a atenção;

2. Devem  ser  objetos  interativos  e  hipermídia,  que  possibilitem  escolhas  e  diferentes 

caminhos de acesso ao conteúdo e viabilizem a experimentação.

No contexto do ensino de Ciências Exatas, em especial no ensino de Física, Matemática e 

Química, dois tipos de objetos possuem estas características:

1. Laboratórios Virtuais são ambientes virtuais que criam as condições experimentais de 

um sistema físico, possibilitando ao aluno a realização mesmo de experimentos virtuais, 

desafiando-o ao desenvolvimento de Modelos Explicativos. Tais Laboratórios Virtuais 

possuem características construtivistas e são instrumentos que permitem uma abordagem 

didático-pedagógica moderna que instigue o ato de “aprender a pensar”.

2. Ambientes de Simulação e Modelagem são ambientes computacionais que permitem ao 

aluno  o  desenvolvimento  de  modelos  matemáticos,  recriando  dinamicamente  os 

2 CAPES, http://uab.capes.gov.br/, acessado em 25 de março de 2009.

http://uab.capes.gov.br/


conceitos fundamentais e suas relações  para a descrição da realidade.

O projeto PhET – Physics Education Technology3, da Universidade de Colorado, é um projeto 

que visa o desenvolvimento e avaliação de Laboratórios Virtuais para o ensino de Física. Criado e 

presidido pelo Prêmio Nobel de Física de 2001, Carl Wieman, o projeto PhET já produziu uma 

centena  de  Laboratórios  Virtuais  para  áreas  tradicionais  de  estudo  da  Física,  como  Mecânica, 

Termodinâmica, Eletromagnetismo e Óptica, mas também para Física Quântica e Física Nuclear.  

 

Laboratório Virtual para o estudo de Teoria Cinética dos Gases
do Projeto PhET

O proponente do presente Projeto participa do Projeto PhET como voluntário para a tradução 

dos  objetos  educacionais  para  o  português,  estando  em  tramitação  junto  à  Pró-Reitoria  de 

Graduação  uma  Proposta  de  Colaboração  Internacional  para  a  participação  da  UFLA  na 

hospedagem e desenvolvimento de novos Objetos Educacionais do projeto PhET no Brasil.

 Exemplo de ambiente de Simulação e Modelagem Computacional com objetivos didático-

pedagógicos é o Projeto Modellus, do Prof. Teodoro da Universidade de Lisboa.

Ambiente de Simulação e Modelagem Matemática Modellus. 

3 PhET – Physics Education Technology Project, http://phet.colorado.edu, acessado em 25 de março de 2009.

http://phet.colorado.edu/


O  Modellus4 permite  o  desenvolvimento  do  modelo  matemático,  sua  representação  em 

gráficos  e  tabelas,  mas  também a  criação  de  animações  a  partir  das  relações  matemáticas  do 

modelo. Assim, com o movimento do mais abstrato – as equações do modelo matemático; até o 

mais concreto – sua representação gráfica e animação; o Modellus permite o desenvolvimento de 

atividades educacionais dentro de uma perspectiva construtivista extremamente adequada ao ensino 

de Física e Matemática em especial, para o ensino médio e superior.

No ensino interdisciplinar de Física e Química, estranhamente, quase não há iniciativas de 

pesquisa, embora a Física Quântica e a Química Teórica tenham tido um desenvolvimento paralelo. 

Um ambiente de simulação que se destaca como candidato a importante ambiente de simulação 

adequado  ao  ensino  de  Estereoquímica  é  o  Ghemical5.  O aplicativo,  desenvolvido  por  Tommi 

Hassinen durante o seu doutorado em Química Teórica na Universidade de Helsinki, foi traduzido 

para o português pelo proponente deste projeto.

O sistema permite o “desenho” ou “construção” da molécula em 3D, sua visualização em 3D, 

bem como a realização de otimização conformacional utilizando pacotes de cálculo avançado, como 

o MOPAC-7, dentre outros algoritmos.

Apesar do nível avançado de realização dos cálculos, o sistema é simples e interativo, o que 

permite prever um enorme impacto como  educacional para o ensino de estereoquímica, noções de 

estrutura cristalina, física quântica, etc. Uma importante característica deste software é o fato de ser 

um Software Livre que pode ser utilizado sem custos nas escolas do País.

4 Modellus – Interacting modelling with Mathematics, http://modellus.fct.unl.pt/, acessado em 25 de março de 2013.

5 Ghemical – http://www.bioinformatics.org/ghemical/ghemical/index.html, acessado em junho de 2013.

http://www.bioinformatics.org/ghemical/ghemical/index.html
http://modellus.fct.unl.pt/


Entretanto,  o  desenvolvimento  de  estratégias  pedagógicas  e  a  avaliação  do  impacto  de 

utilização  destas  ferramentas  no  contexto  do  ensino  médio  e  superior  no  Brasil  ainda  são 

incipientes, com destaque para o desenvolvimento de estudos de utilização do Modellus realizados 

no Grupo de Ensino da UFRGS, profa. Veit et al. 

O presente Projeto visa à realização de pesquisa pedagógica e desenvolvimento de roteiros 

didático-pedagógicos para a utilização do Ghemical como ambiente Virtual de simulação no ensino 

interdisciplinar  de  Física  e  Química  no  ensino  Médio  e  avaliação  de  impacto  no  ambiente 

educacional de ensino médio e superior no Brasil.

Objetivos

1. Capacitação de bolsistas e professores da rede pública no uso do ambiente de modelagem 

Ghemical  para  a  construção  e  análise  estrutural  e  estereoquímica  de  moléculas,  amino-

ácidos e DNA. 

2. Projeto  e  desenvolvimento  de  Roteiros  Pedagógicos  utilizando  o  Ghemical  como 

Laboratório Virtual, como ambientes de simulação computacional interativa para o ensino 

interdisciplinar de Física e Química no ensino médio;

3. Aplicação  pedagógica  em  escolas  conveniadas  visando  a  avaliação  de  indicadores  de 

qualidade pedagógica de roteiros desenvolvidos;

4. Desenvolvimento  de  roteiros  e  processos  de  utilização  dos  Laboratórios  Virtuais  e 

Ambientes de Modelagem no ensino médio e superior. 

5. Estudos de  avaliação de  impacto da utilização de Laboratórios  Virtuais  e  Ambientes  de 

Modelagem no ensino médio e superior.

Justificativa

O presente projeto se justifica pela crescente demanda de desenvolvimento e utilização de 

novas tecnologias no ensino-aprendizagem visando a modernização do ensino no País. 

Em especial, tendo em vista a enorme carência de recursos para o ensino público no País, a 

utilização de Laboratórios Virtuais licenciados como Software Livre pode ter enorme impacto no 

ensino  de  ciências,  possibilitando  a  sua  atualização,  bem  como  a  utilização  de  propostas 

pedagógicas baseadas no construtivismo e na experimentação.

Vários destes Laboratórios Virtuais possibilitam o desenvolvimento de atividades semelhantes 

às  que  se  desenvolveriam  em  Laboratórios  Reais,  como  por  exemplo  nas  atividades  de 

Eletromagnetismo e  Mecânica.  Entretanto,  em algumas atividades,  a  utilização de  Laboratórios 

Virtuais permite o acesso a variáveis que não podem ser acessadas em Laboratórios Reais, como, 



por exemplo, a visualização de choque de átomos no Laboratório de Teoria Cinética dos Gases 

(acima) ou da Função de Onda, em experiências de Mecânica Quântica. 

O Ghemical se destaca pela sua interatividade, utilização de algoritmos avançados de cálculo 

de  estruturas  moleculares,  facilidade  de  uso.  Em  especial,  a  estereoquímica  estabelece  uma 

importante  aproximação  da  Física  e  da  Química,  por  permitir  análises  geométricas-espaciais 

intuitivas, que permitem a compreensão da forma de estruturação da matéria condensada.

Metodologia

Etapas de desenvolvimento das atividades:

1. Estudo dirigido com os alunos sobre a estereoquímica e as estruturas moleculares.

2. Desenvolvimento de um Curso Tutorial para utilização do Software Ghemical. 

3.  Elaboração de Roteiros pedagógicos

Desenvolvimento de Roteiros e Planos de Utilização do Ambiente de Modelagem Ghemical 

aplicados ao Ensino de Física e Química no Ensino Médio.

4.  Teste de aplicação

Aplicação de atividades em ambientes concretos de ensino, em escolas públicas de Lavras e 

no ensino de Física da Graduação na UFLA. Utilização do ambiente será filmada, visando  a 

análise e desenvolvimento de métricas de avaliação.

5.  Entrevistas e análise 

Realização de entrevistas com os alunos participantes das atividades de Teste de Aplicação, 

como metodologia qualitativa de avaliação da apreensão conceitual dos alunos durante o 

processo. Entrevistas deverão ser realizadas antes e após o desenvolvimento das atividades, 

com uso intensivo das metodologias de avaliação baseadas no uso de Mapas Conceituais6.  

6.  Publicação de resultados

Produtos esperados

1. Publicação de um Tutorial do Ghemical on line, nos servidores do Laboratório de Inovação 

em Tecnologias Educacionais (DEX-UFLA), como Software Livre em licença de acordo 

com os princípios da GPL – General Public Licence7, permitindo sua ampla divulgação e 

desenvolvimento.

6 Institute for Human and Machine Cognition,  http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html, acessado em 25 de março de 

2009.  

7 GPL – General  Public Licence, Free Software Foundation,  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, 

acessado em 25 de março de 2009.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html


2. Formação de Recursos Humanos – duas bolsas de IC.

3. Publicações científicas de avaliação de impacto de uso de Laboratórios Virtuais aplicados ao 

ensino médio e superior.

Cronograma

Item 1. trimestre 2. trimestre 3. trimestre 4. trimestre

1. Estudos dirigidos iniciais

2. Elaboração e disponibilização 
do Tutorial

3. Elaboração de Roteiros

4. Teste de aplicação

5. Entrevista e análise

6. Discussões e análises

7. Publicação de Resultados

LITE-Laboratório de Inovação em Tecnologias Educacionais

Recursos já  disponíveis para a  realização das atividades,  adquiridos  em projetos Fapemig 

anteriores desenvolvidos pelo proponente

Item Descrição Rubrica Quant. Custo Total

1 Microcomputador para Ilha de Edição de Vídeo 
e  Modelagem  3D,  instalado  como  servidor 
Moodle para disponibilização de conteúdos

M.P.Nac. 1 R$ 5.000,00

2 Notebook: Estação de trabalho com mobilidade, 
visando  a  atender  escolas  e  salas  de  aula  na 
aplicação dos testes e apresentação do Ambiente 
Educacional desenvolvido.

M.P.Nac. 3 R$ 7.500,00

3 Impressora Jato de Tinta M.P.Nac. 1 R$ 750,00

TOTAL R$ 13.250,00
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