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Introdução: O uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem têm aumentado nos anos
recentes. No que concerne a área de Física, que recursos digitais têm sido explorados e analisados no Brasil? Visando apresentar um
panorama de como está a pesquisa integrando recursos de TIC no processo de ensino e aprendizagem nessa área no Brasil foi feita uma
revisão sistemática da literatura (RSL).

Relacionando as pesquisas TIC Domicílios 2010 e 2014 do CETIC
(Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade
da Informação), percebe-se aumento de recursos de TIC presentes
nas residências dos brasileiros.

O uso pedagógico de TIC pode ser explorado nas escolas
públicas, 97% das quais no final de 2014 dispunham de
computadores a disposição dos alunos e professores para o
uso segundo a pesquisa TIC Educação 2014 do CETIC.

Metodologia: Foi dividida em três grandes etapas, sendo elas a obtenção de
um corpus, análise em nível macro e análise em nível micro. Primeiramente
desenvolveu-se uma Revisão Sistemática da Literatura visando a obtenção de
um corpus para análise, este composto de 32 artigos presentes em dois
eventos de Informática na Educação e três revistas com esta temática entre
os anos de 2010 e 2014. A análise macro se deu através da mineração de
textos com softwares distintos, sendo eles o Sobek, TextAnalyzer e Wordle.
Por fim, na anáilise micro realizou-se leituras dos artigos para identificar os
softwares utilizados, desenvolvimento, TIC e suas aplicações.

Questões	a	serem	respondidas:

Resultados:

Algumas Considerações: A Física é uma ciência fundamental para o
entendimento do mundo, mas é considerada difícil pelos alunos. A literatura
consultada através da RSL aponta que o uso de TIC pode ser um elemento
facilitador. A mineração dos artigos localizados mostra que as TIC estão sendo
usadas para fazer experimentos, utilizando objetos de realidade aumentada para
os estudos apresentados em sala de aula pelo professor. Os conteúdos que estão
em maior evidência (maior aplicação) no uso das TIC são Magnetismo e Energia,
com simulações e realidade aumentada. Na análise micro evidenciaram-se três
software obtiveram maior aplicação, são eles ARToolKit, PhET e Second Life.
Sugerimos a continuação deste estudo desenvolvendo a RSL em publicações com
ênfase em Ensino de Física no Brasil e no exterior visando ampliar a pesquisa e os
resultados obtidos.
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