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Resumo: Apesar de se viver em uma sociedade da informação e do conhecimento vem sendo 

observada uma persistente e crescente falta de interesse dos jovens pelas carreiras científicas e 

tecnológicas. Frente ao desafio de estimular a inteligência e o interesse dos estudantes, é fundamental 

que sejam utilizadas metodologias que possibilitem ao aluno aprender a seu próprio ritmo. As atividades 

práticas são consideradas essenciais para correlacionar o aprendizado teórico com a aplicação prática, e 

isso pode ser concretizado, entre outras formas, por meio do uso de experimentos e atividades 

laboratoriais.  

Estudos demonstram que há inúmeros benefícios no uso de experimentos remotos como ferramenta de 

ensino e que a contextualização da atividade realizada por meio de mundos virtuais 3D pode 

potencializar os resultados obtidos. Apesar de tais evidências, não foi encontrado qualquer projeto que 

verificasse a viabilidade e aceitação dessas tecnologias para o ensino de Ciências na educação 

fundamental.  

Este projeto objetiva verificar a aceitação e a viabilidade da utilização de mundos virtuais 3D integrados 

à experimentação remota como ferramentas para o ensino de Ciências. Para tanto foi desenvolvido um 

ambiente virtual 3D contextualizado integrado ao Microscópio Remoto, um experimento composto por 

um microscópio e uma base giratória onde as amostras podem ser alternadas e suas imagens ampliadas e 

transmitidas online.  
O método de pesquisa adotado foi pesquisa-ação, com observação sistemática e questionários para a 

coleta de dados. Os resultados apontaram que o uso dessas tecnologias é viável do ponto de vista 

tecnológico e que há uma excelente aceitação por parte dos professores e alunos, porém as dificuldades 



 

 
 

relativas à infraestrutura dos laboratórios de informática das escolas podem ser um obstáculo ao uso 

desses ambientes na rede pública de ensino. 
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