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RESUMO 

 

 

Neste trabalho nós discutiremos as vantagens e desvantagens de utilizar como 

ferramentas para o ensino de física recursos encontrados no ensino a distância, tão 

amplamente utilizado nos últimos anos em nossa sociedade. A intenção é abordar a 

história do ensino a distância pelo mundo e em território nacional, discutir seus 

recursos e possibilidades e apresentar resultados obtidos por essa inovadora forma 

de ensinar. O presente trabalho pretende, munido de fundamentação teórica e 

análise de resultados, estimular o leitor a analisar os benefícios e malefícios da 

utilização da educação a distância no ensino de física buscando com isso que o 

leitor seja capaz de se posicionar criticamente a respeito do tema aqui proposto. 

 

Palavras-chave: Ensino de física. Educação a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In this work, we will discuss the advantages and disadvantages of using as tools for 

teaching physics resources found in distance learning, so widely used in recent years 

in our society. The intention is to approach the history of distance learning throughout 

the world and in national territory, discuss its resources and possibilities, present 

results obtained by this innovative way of teaching. The present work pretends, with 

theoretical foundation and analysis of results, to stimulate the reader to analyze the 

benefits and harms of the use of distance education in the physics teaching in order 

to be able to take a critical position itself critically on the subject here proposed. 

 

Key words: Physics teaching. Distance education. 
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INTRODUÇÃO 

 

            Com este trabalho espero que o leitor tenha contato com o caminho que a 

educação a distância percorreu até chegar ao que hoje conhecemos sobre este 

método de ensino, os fatores que contribuíram para a sua popularização e o porquê 

de hoje esta modalidade receber críticas mesmo após tornar a educação mais 

acessível e palpável para estudantes de diferentes realidades sociais. O relato de 

experiências vividas no desenvolvimento de trabalhos em EAD (educação a 

distância) pode motivar o leitor a se posicionar ou mesmo desenvolver atividades na 

área.  

 Nas considerações iniciais a educação presencial, tradicional, foi diferenciada 

da modalidade a distância ressaltando a importância da utilização das ferramentas 

que possibilitam o ensino não presencial. São mencionadas algumas das 

características que tornam o ensino a distância popular e acessível dando ideia do 

público-alvo que atende e das necessidades que este público possui. Neste início, 

são citadas algumas vantagens e desvantagens da modalidade a distância para que 

o leitor possa analisar o tema criticamente. 

 É preciso contextualizar o surgimento da Educação a Distância no Brasil e no 

mundo, muito se especula sobre os meios que permitiram o seu surgimento e sua 

popularização ao longo das últimas décadas. O leitor pode ficar surpreso em saber 

que essa modalidade não é recente e, apesar de ainda provocar cautela em muitos 

educadores, atende a boa parte dos anseios da sociedade em consonância com a 

evolução dos meios de comunicação. 

 Na fundamentação teórica é discutido o caráter de mercado impregnado nas 

origens da EAD, em síntese, essa modalidade surgiu da necessidade de capacitar 

profissionalmente grandes massas em curto espaço de tempo para atender postos 

de trabalho ociosos por mão de obra qualificada. 

 Ainda na fundamentação teórica, as ferramentas que viabilizaram a EAD que 

hoje conhecemos permitem um ensino mais individualizado aproximando 

professores e alunos, criando uma comunicação que não se limita ao tempo regular 

da aula. Também é proposto um caráter construtivista para a educação a distância 

de forma que ela atenda cada uma das características desta metodologia que leva o 
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aluno a ser protagonista do seu próprio aprendizado instigando o desejo de saber 

cada vez mais. 

O construtivismo é uma filosofia de aprendizagem que descreve o que 
significa saber alguma coisa e o que é a realidade. As concepções 
tradicionais de aprendizagem admitem que o conhecimento é um objeto, 
algo que pode ser transmitido do professor para o aluno. Esta concepção 
presume que o conhecimento é algo que pode ser adquirido, como 
suprimentos comprados num supermercado. Os construtivistas, por outro 
lado, acreditam que o conhecimento é uma construção humana de 
significados que procura fazer sentido do seu mundo. Os seres humanos 
são observadores e intérpretes naturais do mundo físico. A fim de realizar 
isto, eles explicam idéias e fenômenos novos nos termos do conhecimento 
existente. (JONASSEN, 1996, p. 70) 

 Quando se propõe a utilização da EAD no ensino de física esta pode ser 

usada para, além de tornar o conhecimento mais acessível, sanar algumas 

deficiências de instituições educadoras que possuem poucos recursos, tornando o 

saber mais igualitário. Como a EAD incorpora os recursos didáticos tradicionais com 

os recursos modernos proporcionados pelo advento dos meios de comunicação 

temos diferentes abordagens pedagógicas para a EAD que aqui serão discutidas. 

 Finalmente, aqui serão expostos os meus trabalhos desde a elaboração, o 

estabelecimento do público-alvo até a análise dos resultados obtidos com cada 

trabalho e os desafios encontrados.  

 Até a conclusão, o leitor terá experimentado os pontos positivos e negativos 

do ensino a distância, já foi apresentado aos fatores que fizeram com que a EAD se 

tornasse popular, já acompanhou a sua evolução histórica e já analisou trabalhos 

desenvolvidos a partir da modalidade não presencial de ensino. É esperado que o 

leitor seja capaz de opinar e se posicionar diante do tema aqui proposto e quem 

sabe se sinta estimulado a desenvolver-se na área.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 Primeiramente devemos caracterizar o modelo tradicional de educação 

também conhecido como educação presencial. Neste modelo alunos e professores 

se encontram em um espaço físico e a comunicação entre ambas as partes ocorrem 

exclusivamente neste ambiente, ignorando as ferramentas virtuais que os últimos 

avanços tecnológicos colocaram a nossa disposição. 

 A Educação a Distância (EAD) ao mesmo tempo que ganha espaço e 

visibilidade graças ao crescente acesso e popularização dos grandes meios de 

comunicação, recebe críticas por parte de educadores e pesquisadores. 

 Segundo o site do Ministério da Educação (MEC), a definição para a 

modalidade de educação praticada a distância com o auxílio dos recursos oferecidos 

pelos meios de comunicação é: 

Educação a distância é a modalidade educacional na qual alunos e 
professores estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se 
necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e 
pode ser implantada na educação básica (educação de jovens e adultos, 
educação profissional técnica de nível médio) e na educação superior1. 

 Os recursos que poderão ser utilizados para aproximar educadores e 

educandos adeptos da EAD são muitos, entre eles, videocoferências,  vídeos, fóruns 

de discussão, e-mails e simulações. Essa aproximação é fundamental no processo 

de aprendizagem.  

 Atualmente, a internet está na liderança entre os meios que permitem que a 

EAD seja tão amplamente utilizada aproximando os professores daqueles alunos 

que, por falta de recursos ou possibilidades, não podem se deslocar até as fontes de 

informação. 

 É inegável a importância do uso da tecnologia como ferramenta educacional, 

não podemos ignorar os recursos que ela oferece para educadores e educandos. A 

educação deve acompanhar os avanços da sociedade para atender a um público 

                                                
1 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12823:o-que-e-educacao-a-
distancia. Acesso em: 22 jul. 2019. 
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que está em constante transformação e evolução, sobre o tema podemos afirmar 

(AQUINO; DANTAS; MAIA, 2003, p. 4): 

O uso dessas tecnologias reflete uma nova forma de aprendizagem por 
meio da interação multimídia e da comunicação entre pessoas. 
Especificamente, com esta segunda, a partir do advento da Internet, 
expande-se o processo educativo para além dos muros das escolas e das 
universidades com a modalidade de ensino a distância. As tecnologias 
podem ser utilizadas também como espaço de luta. 

 Percebemos aqui a importância no discurso de se aproveitar os recursos que 

se tem disponíveis para viabilizar um ensino cada vez mais popular e onipresente 

como a EAD permite que seja. 

 Não são poucos os fatores que fizeram a EAD ganhar importância e 

visibilidade nas últimas décadas: 

- Um novo cenário que exige que trabalhador se qualifique para ocupar uma 

posição no mercado de trabalho e, mais do que isso, exige que o mesmo 

esteja em constante aprendizagem para acompanhar o desenvolvimento de 

novas tecnologias e atender as mudanças no mercado de trabalho. 

- A importância crescente de que países em desenvolvimento invistam na 

instrução e qualificação de sua mão de obra buscando a modernização de 

suas técnicas de produção e sua inserção no mercado que não mais se limita 

às suas fronteiras mas torna-se globalizado. 

- A complexidade crescente das competências exigidas nos cursos de nível 

superior. 

- O surgimento e elaboração da educação virtual e a real possibilidade de a 

mesma se tornar predominante, em especial no nível superior. 

- Os avanços dos meios de comunicação global transformam a cultura mundial 

mesmo que houvesse resistência dos que se recusavam a aceitar e se 

adequar a nova realidade política e cultural. 

  Sendo assim, a EAD veio suprir a necessidade por profissionais 

especializados e em constante formação como a lógica de mercado atual exige. 

Esse novo modelo de educação possibilitou a popularização do conhecimento que 

com a EAD passou a ser levado aos que moravam longe dos cursos e 

universidades, aos que dispunham de pouco tempo para estudar graças a rotina de 
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trabalho que possuem e finalmente aos menos favorecidos economicamente. Para 

Nunes (1993-1994): 

A Educação a distância é um recurso de incalculável importância como 
modo apropriado para atender a grandes contingentes de alunos de forma 
mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade 
dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida. 

 São muitas as vantagens da EAD: 

- Maior flexibilização do tempo de estudo. 

- Maior acessibilidade às aulas. 

- Menor custo para sua produção. 

- Utilização dos recursos oferecidos por nossa tecnologia atual, dando um 

caráter de modernidade e dinamismo ao ensino, afastando assim a monotonia 

das aulas expositivas tradicionais. 

 Em “EAD e ensino superior: vantagens e desvantagens da aplicação e 

conclusão sobre método efetivo” (CRISTIANO et al., 2011, p. 2) destaca-se: 

Apesar das vantagens que o ensino a distância pode oferecer, ainda é visto 
com desconfiança no meio acadêmico. Muitos ainda duvidam da sua 
eficácia e acreditam que o ensino presencial seria mais efetivo, uma vez 
que suportam a ideia de que o relacionamento entre aluno e professor, e 
entre colegas, é parte fundamental do processo de aprendizado. Além disso 
há críticas do aspecto social, uma vez que em ambientes virtuais, a relação 
entre pessoas é mais superficial, pois não é proporcionado um ambiente 
para interação entre alunos e professores. 

 Da mesma forma, existem algumas desvantagens na EAD que, no meu ponto 

de vista, podem ser assim qualificadas: 

- A ausência física do professor, de laboratórios e da convivência com os 

colegas de curso. Desta forma, não é estimulado o trabalho em grupo, a 

discussão e o debate; 

- A ideia de que a EAD é uma educação que veio atender uma preocupação de 

mercado tendo assim, como missão, a formação de grandes massas em 

pouco tempo. Desta forma, tira-se do curso e de seus professores a 

preocupação individual com o desenvolvimento de cada aluno e a adequação 

de seus métodos para melhor aproveitamento da turma; 

- A exigência de disciplina por parte do aluno. Sabemos que o aluno usuário da 

EAD precisa organizar seus horários de estudos, sendo este autônomo para 
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decidir o quanto e como deve estudar. Nem sempre, o aluno possui esta 

disciplina ou mesmo um espaço tranquilo para sua aprendizagem. 

 Conheci os recursos oferecidos pela educação a distância enquanto estudava 

para o vestibular e fazia parte de um projeto chamado Sei Mais Física, um pré-

vestibular destinado a alunos do ensino médio de escolas públicas que almejassem 

o curso de física oferecido pela Universidade Federal Fluminense. O Sei Mais Física 

utilizava videoaulas como material complementar aos conteúdos ministrados pelos 

professores na aula presencial. 

 A partir da experiência relatada, comecei a me interessar por recursos áudio 

visuais voltados para uma educação que vai além das paredes da sala de aula. O 

projeto relatado me possibilitou conquistar uma vaga no curso de física da 

Universidade Federal Fluminense dando indícios da eficácia da utilização da EAD 

como ferramenta auxiliadora do ensino presencial tradicional. 
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1 UM POUCO DA HISTÓRIA DA EAD 

 

 

 Há muitas dúvidas, opiniões e comentários cautelosos quando abordamos o 

marco inicial da EAD no mundo. É interessante analisar o surgimento e evolução das 

práticas pedagógicas que hoje classificamos como Educação a Distância. Alguns 

autores consideram o surgimento da imprensa, de Gutenberg, no século XV, 

atrelado a consequente produção de livros ao primeiro passo para possibilitar a EAD 

que conhecemos atualmente. 

 O livro veio facilitar a comunicação entre o professor, dono do saber, e o aluno 

que antes da criação da imprensa dependia apenas dos manuscritos do seu mestre 

para ter acesso ao conhecimento que este possuía. Sendo assim, por mais que os 

livros não fossem tão populares nos seus primeiros anos de utilização, possibilitou o 

ensino de mais pessoas, que se utilizavam dos livros para estudar mesmo na 

ausência de seus mestres. 

 Para outros pesquisadores a EAD surge três séculos depois, como para 

Cardoso, Sabbatini e Bastos (2000), que defendem que a origem moderna da EAD 

está na criação dos primeiros cursos por correspondência popularizados graças ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos correios, permitindo a troca de material 

pedagógico e ideias entre mestres e aprendizes. 

 Muito se pesquisou sobre a EAD no início do século XX até a Segunda 

Guerra Mundial, os avanços nos meios de comunicação possibilitaram a evolução da 

EAD que durante a guerra se fazia necessária ao capacitar os soldados norte-

americanos e após a guerra era ferramenta importante na formação das novas 

populações que migraram do campo para as cidades da Europa em reconstrução. 

 Como grandes marcos para a evolução mundial da EAD podemos destacar: 

- 1856, Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt criam a primeira escola de 

línguas por correspondência, em Berlim; 

- 1891, Thomas J. Foster inicia, em Scranton (Pennsylvania), criam o 

International Correspondence Institute; 

- 1892, o Reitor William R Harper, que já experimentara o ensino por 

correspondência na formação de professores para escolas paroquiais, cria a Divisão 
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de Ensino por Correspondência no Departamento de Extensão da Universidade de 

Chicago;  

       Alves(2011) destaca também outros marcos importantes na história da 

EAD pelo mundo: 

 1728 - Este é o início da Educação a Distância no mundo. É anunciado um 

curso pela Gazeta de Boston; 

 1829 -   A inauguração do Instituto Líber  Hermondes na Suécia; 

 1840 - É inaugurada a primeira escola por correspondência na Europa; 

 1856 - Em Berlim, a Sociedade de Línguas Modernas patrocina um curso de  

Francês por correspondência; 

 1892 -  Nos Estados Unidos  da América,visando a formação de professores é 

criada a Divisão de Ensino por Correspondência; 

 1922 - Os cursos por correspondência começam a surgir na União Soviética; 

 1935 - Surgem programas escolares que utilizavam o rádio, estes eram 

complementares ao modelo tradicional de ensino; 

 1947 - Ainda através do rádio, são divulgadas as aulas de disciplinas da 

Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris; 

 1948 - As escolas por correspondência recebem sua primeira legislação; 

 1951 - É criada a universidade a distância da África; 

 1956 - Inicia, nos Estados Unidos,  a transmissão de programas educativos 

através da televisão; 

 1960 - A Tele Escola Pri-mária do Ministério da Cultura e Educação, na 

Argentina, utilizava materiais impressos, televisão e tutoria; 

 1968 - É criada a Universidade do Pacífico Sul, pertencendo a 12 países-ilhas 

da Oceania; 

 1969 - É criada a Fundação  da Universidade Aberta no Reino Unido; 

 1971 - É criada a Universidade Aberta Britânica; 

 1972 - É criada, na Espanha, a Universi-dade Nacional de Educação a 

Distância; 

 1977 - É criada, na Venezuela, a Fundação da Universidade Nacional Aberta; 

 1978 - É criada, na Costa Rica, a Univer-sidade Estadual a Distância;  

 1984  - Surge, na Holanda, a Universidade Aberta; 
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 1985 - É criada a Fundação da Associação Europeia das Escolas por 

Correspondência; 

  1985 - Na Índia ocorre a implantação da Universidade Nacional Aberta Indira 

Gandhi;  

 1987 - Ocorre a divulgação da resolução do Parlamento Europeu a respeito 

das Universidades Abertas na Comunidade Europeia; 

 1987 - É criada a Fundação da Associação Europeia de Universidades de 

Ensino a Distância; 

 1988 - É criada a Fundação da Universidade Aberta em Portugal; 

 1990 - É implantada a rede Europeia de Educação a Distância. 

 

1.1 EAD NO BRASIL 

 

 

 A EAD veio adquirir visibilidade no Brasil com a popularização do ensino 

técnico e de supletivos que utilizam a televisão como ferramenta. Podemos destacar 

a presença ainda marcante desta modalidade de ensino, no telecurso 2000, que 

consiste em teleaulas voltadas para o ensino médio regular e também o 

profissionalizante em mecânica. 

 Como podemos perceber a EAD sempre esteve dependente do avanço e da 

popularização dos meios de comunicação como os correios, os rádios, a televisão e 

modernamente a internet para se tornar viável e eficaz ao levar conhecimento e 

capacitação para grandes massas. 

 Assim como em outros países, os cursos por correspondência tiveram 

importante papel no Brasil. No início do século XX as Escolas Internacionais 

lançaram em nosso território alguns cursos por correspondência, porém sem tanta 

repercussão como o que aconteceria alguns anos após, em 1930 graças ao 

crescente público adepto ao ensino profissionalizante. Público esse que visava 

horários alternativos para estudo e que nem sempre se encontravam próximos aos 

grandes centros urbanos. 

 Segundo Nunes (1993-1994), o início da EAD no Brasil se deu em 1929, com 

a implantação do Instituto Rádio Monitor. Mais tarde, em 1941, com a criação do 
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Instituto Universal Brasileiro. Segundo Hermida e Bonfim (2006) e Alves (2011) 

podemos destacar alguns marcos importantes na história da EAD no Brasil ao longo 

dos anos: 

Década de 30 e 40: 

1930 - Criação da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro Roquette-

Pinto; 

1934 - A criação da Rádio Escola Municipal Rio de Janeiro; 

1939 - Nasce uma instituição privada voltada para o ensino profissionalizante, 

o Instituto Rádio Técnico Monitor, em São Paulo; 

1941 - A popularização do Instituto Universal Brasileiro, a chamada 

Universidade do Ar, da Rádio Nacional destinada ao professor leigo. 

Década de 50: 

1954 - A Universidade do Ar, importante programa que capacitava 

comerciantes e empregados do ramo comercial, dando origem ao Serviço Social do 

Comércio (SESC) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC); 

1957 - O Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA) passa a produzir 

programas para serem transmitidos por diversas emissoras; 

1958 - A Arquidiocese de Natal no Rio grande do Norte lançou um sistema de 

radiodifusão, fato que veio estimular o início do Movimento Nacional de Educação 

Básica (MEB). 

Década de 60: 

1961 - A atuação do Movimento Nacional de Educação de Base que apesar 

de ser uma criação da Igreja recebeu apoio governamental; logo, o Ministério da 

Educação de reserva solicitou a abertura de canais VHF e UHF para a TV Educativa; 

1967 - Era criada a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa na 

UFRJ/ Fundação Padre Landell de Moura - FEPLAM - RGS/ TV Universitária de 

Recife – Pernambuco; 

1969 -  Era criada a Fundação Maranhense de Televisão Educativa e o 

Decreto n.º 65.239, dando início ao Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais 

– SATE. 

Década de 70: 
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 Nesta década destaca-se a criação da Associação Brasileira de Teleducação 

(ABT) ou Tecnologia Educacional, também chamado de Projeto Minerva com 

divulgação nacional. Não podemos deixar de falar do importante papel da fundação 

Roberto Marinho também, que passou a abordar a Educação supletiva a distância. 

Outras participações importantes desta década: 

- O início do Programa Nacional de Teleducação (PRONTEL); 

- A criação do Projeto Sistema avançado de Comunicações Interdisciplinares 

(SACI); 

- A fundação da Emissora de Televisão Educativa (TVE) Ceará; 

- A elaboração do Projeto de Piloto de Teledidática da TVE; 

- A criação do Projeto Logos pelo MEC; 

- A criação do Telecurso para o 2º grau; 

- A criação da Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa/ MEC; 

- A implementação do Projeto Conquista; 

 

Década de 80: 

 Essa década é marcada pela criação dos primeiros cursos de extensão a 

distância da Universidade de Brasília. Se tem início também: o Curso de Pós-

Graduação Tutorial a distância, a TV Educativa do Mato Grosso do Sul, o Projeto 

Ipê, a TV Cultura de São Paulo e a Fundação Nacional para Educação de Jovens e 

Adultos. 

 Década de 90: 

 Aqui surge os programas mais populares atualmente no cenário da EAD 

como o Telecurso 2000, citado neste trabalho, e o Telecurso Profissionalizante 

(Fundação Roberto Marinho e SENAI). Inicia-se também a TV Escola com o slogan 

“Um Salto para o Futuro”, o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) e o Canal Futura com o slogan ” o canal do conhecimento”. 

 Foram importantes também a criação do Sistema Nacional de Radiodifusão 

Educativa – SINRED, o Sistema Nacional de Educação a Distância SINEAD e o   

PROFORMAÇÃO, que era um programa de Formação de Professores em Exercício. 

Iniciativas mais recentes: 
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2000 – A UniRede (Rede de Educação Superior a Distância) foi  criada como 

um consórcio que uniu diversas universidades comprometidas com a   

democratização do acesso à educação de qualidade por meio da Educação a 

Distância. No mesmo ano é criado o consórcio CEDERJ oferecendo educação 

superior gratuita e de qualidade através de suas oito instituições públicas de ensino 

superior: CEFET, IFF, UENF, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO.  

2002 – O CEDERJ é incorporado à CECIERJ ( Fundação Centro de Ciências 

de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro). 

2004 – O MEC cria iniciativas para formação de professores que deram 

origem ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

2005 – A Universidade Aberta do Brasil surge de uma parceria entre o MEC, 

estados e municícios. 

2006 – Decreto nº 5.773 regulamenta a Educação superior e cursos 

superiores de graduação incluindo os cursos na modalidade a distância. 

2007 – Decreto nº6.303 estabelece as diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

2009 – A portaria nº 10 de 02 de julho de 2009, estabelecia providências para 

a Educação a Distância no Ensino Superior no Brasil. 

 Diante desse apanhado histórico sobre a evolução da EAD é possível 

estabelecer algumas conclusões que levaram a sua popularização ao longo das 

últimas décadas. O crescente aumento da necessidade de uma formação 

profissional que fosse rápida, eficiente e acessível as mais variadas camadas da 

sociedade influenciou pesquisas e projetos na área visando a capacitação 

profissional técnica ou não, para suprir postos de trabalhos ociosos pela falta de mão 

de obra qualificada. 

 A melhora e a maior acessibilidade das classes mais baixas aos meios de 

comunicação vieram a viabilizar a criação de projetos em EAD para suprir a 

necessidade da população de se profissionalizar, se qualificar ou mesmo conseguir 

simplesmente o título de conclusão do Ensino Médio. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 A EAD por ter ganho notória importância e visibilidade ao longo dos anos vem 

sendo alvo de críticas e elogios embasados em muita pesquisa e discussões. No 

modelo a distância alunos e professores nem sempre se encontram em um mesmo 

espaço físico, ambos estão separados no espaço e no tempo. Desta forma, a 

tecnologia se torna ferramenta para viabilizar a comunicação entre professor e 

aluno. Este modelo pode incluir atividades presenciais, semipresenciais ou a 

distância.  

O docente necessita refletir sobre sua prática docente em cenários distintos 

de ensino e aprendizagem, como EaD. É correto afirmar que no ofício do 

professor foram associadas novas funções e atribuições,mesmo assim não 

devemos entender que o professor tenha perdido seu espaço,mas sim que 

esse espaço tenha sido redimensionado e amplificado através dos recursos 

tecnológicos tomando novas proporções. (BARRAGAN, 2015, p. 6)    

 A EAD veio suprir a necessidade de se ocupar em pouco tempo postos de 

trabalho de mão de obra especializada. Havia uma necessidade de produção em 

massa de profissionais capacitados e utilizou-se os novos meios de comunicação 

para sanar essa carência. Essa tendência foi atribuindo a EAD características de 

mercado, onde se prioriza a quantidade e não a qualidade tornando o ensino 

depositário e ao aluno cabe o papel de mero espectador e reprodutor de conteúdo. 

Graças a preocupação com uma formação rápida e técnica o diálogo e o 

pensamento crítico não eram estimulados e muito menos o debate. Nessa 

perspectiva, o professor abre mão de um ensino, em que o aluno é conhecido 

individualmente para atender o coletivo. 

 Reconheço aqui que, os primeiros passos da EAD são pouco amigáveis para 

o professor que busca qualidade em seu trabalho, porém sabemos que os meios de 

comunicação atuais permitem maior interação entre o professor e aluno aumentando 

a qualidade do produto final. 

 A justificativa do modelo inicial da EAD era a popularização da educação 

visando uma demanda de mercado por profissionais, levando, através dos meios de 

comunicação, a informação necessária para inserir esse profissional no mercado de 
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trabalho. Atualmente vemos esse quadro se reproduzir através da popularização dos 

cursos de graduação e pós-graduação a distância. 

 O caráter de mercado da educação não promove, ao meu ver, uma 

popularização do conhecimento, mas sim uma reprodução de conceitos impedindo 

que o aluno apresente pensamento crítico ou seja que o aluno seja capaz de se 

posicionar perante um tema, tomar decisões e solucionar um problema não habitual. 

Freire já demonstrava a preocupação com um ensino baseado no diálogo e no 

pensamento crítico: 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 
que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
depositar idéias de um sujeito no outro nem tampouco tornar-se simples 
troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes (...) porque é o 
encontro de homens que pronunciam o mundo, não deve ser doação do 
pronunciar de uns a outros. É um ato de criação. Daí que não possa ser 
manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a conquista do 
outro. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos 
dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação 
dos homens (FREIRE, 1987, p. 79). 

 Visando se distanciar de uma EAD de caráter de mercado onde a prioridade é 

a quantidade ao invés da qualidade, muitas ferramentas foram criadas para auxiliar 

no processo de aprendizagem. Muitos trabalhos a respeito da EAD trataram dos 

recursos presentes nessa modalidade de ensino, de forma a propor uma 

aprendizagem mais individual e com maior qualidade. Araújo (2005 apud SILVA, 

2005) classifica as obras encontradas nesse ramo em categorias de acordo com o 

uso que propõe para o computador: 

● Instrução e avaliação mediada pelo computador - Aqui o aluno utiliza 

programas tutores sensíveis às dificuldades e as facilidades individuais do 

aluno. Estão nessa categoria os testes automatizados para avaliação do 

saber prévio ou dos conceitos recentemente aprendidos. Essa ferramenta 

fornece uma preocupação com cada aluno individualmente na EAD. 

● Modelagem e simulação computacionais - Possibilita atividades exploratórias 

onde o aluno é estimulado a observação, análise e interação. No campo da 

física é desenvolvida em atividades relevantes onde o modelo é construído 

desde a sua estrutura matemática até a análise dos resultados. 
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● Coleta e análise de dados em tempo real – Essa ferramenta contempla a 

análise de gráficos, tabelas, cálculos estatísticos. A principal vantagem deste 

tipo de atividade seria livrar o aluno do trabalho árduo de anotação de dados 

deixando-o livre para se concentrar na compreensão dos conceitos físicos. 

● Recursos multimídia – Existem muitos recursos que podem ser utilizados pelo 

aluno de EAD como textos, sons, imagens, animações, vídeos e simulações. 

Para tornar essa ferramenta eficaz se propõe organizar estes recursos 

conforme o conceito estudado de forma que todos os recursos venham 

auxiliar a compreensão do conceito. Integram essa categoria os softwares de 

construção de materiais didáticos multimídia. 

● Comunicação a distância – Aqui destaca-se a importância da EAD como 

facilitadora da comunicação entre professor e aluno utilizando os meios de 

comunicação para um contato contínuo entre mestre e aprendiz. A troca de 

ideias utilizando e-mails, fóruns de discussão, troca de arquivos, 

videoconferências são alguns dos recursos utilizados nesse módulo. 

Questionários para avaliação remota e o acesso a tarefas escolares pela 

internet também se enquadram nessa categoria. 

● Resolução algébrica/numérica e visualização de soluções matemáticas – 

Nessa modalidade pretende-se usar a EAD na resolução numérica ou 

algébrica de problemas de Física, ou ainda na plotagem de gráficos sobre os 

dados obtidos. 

● Estudo de processos cognitivos – Essa ferramenta aborda os processos 

cognitivos do aluno interagindo com o computador ou com os demais alunos 

ou mesmo com o professor onde o computador fornece o contexto 

pedagógico. 

 Por mais que a EAD seja vista como uma forma pedagógica facilitadora e 

aproximadora ela requer habilidades e competências específicas para educadores e 

alunos. O curso a ser ministrado através desta modalidade deve possuir uma 

apresentação simples, deve ser planejado com praticidade e objetividade, em seu 

desenvolvimento o professor deve se preocupar em responder todas as possíveis 

dúvidas que poderão surgir ao longo do processo de aprendizagem. Não podemos 
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esquecer que nessa modalidade alunos e professores devem dominar a utilização 

da tecnologia utilizada. 

 Acredito na eficácia de uma aprendizagem construtivista e, para os devidos 

fins, entende-se como aprendizagem construtivista aquela em que o conhecimento é 

uma construção humana de significados que procura fazer sentido do seu mundo. 

Para que o processo de aprendizagem seja assim qualificado deve contemplar as 

seguintes qualidades da aprendizagem: 

 

Figura 1 - Aprendizagem significativa 

 

Fonte: Jonassen (2006) 

 Da mesma forma que acredito no poder do ensino construtivista, vejo a EAD e 

suas ferramentas digitais como eficazes então proponho que ambas sejam 

complementares ao contemplarem as qualidades expressas na Figura 1. 

- Aprendizagem Ativa - A aprendizagem é resultado da experiência e 

manipulação de objetos. Para atender à essa qualidade no modelo a distância 

proponho a utilização de simulações virtuais. 

- Aprendizagem Construtiva - A aprendizagem é construída a partir do 

conhecimento prévio esperando que o aluno construa o significado para 

experiência observada. Para contemplar essa qualidade utilizando a EAD, 

proponho a utilização de um videoconferência para viabilizar a comunicação 

simultânea entre professor e aluno permitindo que o docente analise o saber 

prévio de seus alunos e construa sua aula em consonância com este. 

- Aprendizagem Reflexiva - A construção do conhecimento sozinho não é 

eficaz, é preciso troca de ideias e discussão de resultados. Ao apostarmos na 
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EAD, essa qualidade pode ser satisfeita através de comunidades virtuais 

englobando professores e alunos para discussão e troca de materiais. 

- Aprendizagem Colaborativa - Como o nome já diz, deve-se incentivar o 

trabalho em grupo, a contribuição das habilidades de cada um para um único 

propósito. Na modalidade a distância essa qualidade é satisfeita também pela 

utilização de uma comunidade virtual para troca de experiências. 

- Aprendizagem Intencional - Todo aluno precisa ter um objetivo e trabalhar 

para conquistá-lo estimulando a aprendizagem para compreensão de 

fenômenos de interesse e conquista da sua meta. Os cursos de EAD deve 

contar com palestras sobre conteúdos e trabalhos afins ao que é abordado e 

ao mercado de trabalho que espera o aluno. É preciso trazer a realidade da 

profissão para vida acadêmica do aluno através da transmissão de palestras 

com diferentes profissionais. 

- Aprendizagem Complexa - Não devemos, como professor, limitar a 

descoberta do aluno facilitando a disciplina demasiadamente. Um grande 

pecado das videoaulas é tentar abreviar a construção do conhecimento 

visando construir um ensino mais objetivo dando dinamismo aos vídeos. Não 

devemos nos preocupar com a duração da videoaula, mas com o conteúdo 

divuldado, o ensino deve ser claro e simples, porém não banalizado. 

- Aprendizagem conceitual - O aluno deve ser estimulado a resolver situações-

problema que não fujam do contexto do seu cotidiano. Este é um grande 

desafio para a EAD pois esta modalidade de ensino abrange muitos alunos e 

de diferentes realidades ao mesmo tempo então deve-se buscar o equilíbrio e 

a abordagem de situações problemas que contemplem a realidade de todos 

ou da grande maioria dos usuários. 

- Aprendizagem Coloquial - A aprendizagem também é uma construção social, 

deve-se estimular que o aluno procure ideias e opiniões de seus colegas e no 

seu meio social para entrar em contato com diferentes soluções para o 

mesmo problema. Esta habilidade pode ser incentivada na EAD através da 

construção de comunidades virtuais para troca de ideias como aqui já foi 

mencionado. 
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3 A UTILIZAÇÃO DA EAD NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 Cabe ao professor de ciências o papel de trazer o seu saber para a realidade 

do aluno, despertar o interesse pela disciplina e estimular a aprendizagem. O aluno 

atualmente está inserido em um mundo virtual, dinâmico e interativo através de 

computadores, smartphoones, tablets, e-books entre outros. Não podemos, como 

professores, ignorar essa nova realidade e sim nos apropriar dessas ferramentas 

para estimular uma aprendizagem mais autônoma e contextualizada com o cotidiano 

do aluno. De acordo com o Decreto nº 2494, de 10 de fevereiro de 1998, do MEC a 

educação a distância: 

[...] trata-se de uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 
com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação (BRASIL, 1998). 

 Quando lecionamos ciências exatas, como matemática, física ou química 

necessitamos de recursos que, por vezes, não dispomos na instituição de ensino 

que atuamos. Destaco a necessidade de laboratórios devidamente equipados para 

realização de experimentos e análises. Tais recursos levam a uma aprendizagem 

prática além de despertar o caráter investigativo de forma que o educando esteja 

ávido a novas descobertas e a novas aprendizagens durante toda a sua vida. É 

preciso desenvolver no aluno a ética, a autonomia intelectual e a análise crítica 

(Parâmetros Currículos Nacionais - PCN, 2000). No artigo (35º, inciso II da LDB), 

revela-se a preocupação com um ensino prático e útil ao desenvolvido do jovem 

como cidadão: 

[...] oferecer aos jovens, ao final de sua educação, uma bagagem cultural e 
de compreensão das ciências capaz de permitir a sua adaptação às sempre 
crescentes mudanças e exigências do mercado de trabalho, bem como lhes 
garantir a opção de um posterior aperfeiçoamento (BRASIL, 2000). 

 Sabemos, que em nosso país, poucas instituições de ensino básico dispõem 

de laboratórios e bibliotecas devidamente equipados. É nesse cenário que se insere 

a importância de se ter um banco de experiências para consultas dos alunos que, 

infelizmente, não conseguem vivenciar a prática em sua escola e/ou universidade. 
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Também nesse cenário, se insere a importância de programas simuladores de 

experiências científicas para que o aluno construa o seu próprio conhecimento. 

 Somos um país de grande diversidade de classes sociais e 

consequentemente, somos um país de grandes injustiças e desigualdade social. 

Quem dispõe de recursos financeiros dispõe de escolas bem equipadas, de 

laboratórios para práticas de química, física e biologia, entre outros. Quem não se 

enquadra nessa categoria fica limitado às escolas públicas ou privadas que 

compartilham a mesma realidade: baixo investimento e poucos recursos didáticos. 

Nesse cenário a EAD se torna importante para tentar reduzir essa desigualdade de 

oportunidades levando a informação as mais variadas classes sociais e regiões. 

 Com o advento dos meios de comunicação a EAD tornou-se possível 

aproximar os nossos alunos dos grandes laboratórios por meio de experiências 

filmadas e simuladores. Amparada por esse desenvolvimento dos meios de 

comunicação, em especial, da internet, a EAD democratiza o ensino formando 

profissionais nas mais diferentes áreas. 

 A EAD mescla recursos didáticos tradicionais com os recursos provenientes 

dos novos meios de comunicação. Há diferentes tipos de interação entre 

professores, alunos e o curso ministrado que determinam diferentes abordagens 

pedagógicas de EAD. Existem diferentes abordagens para a EAD segundo Valente 

(2003): 

● Broadcast 

Nessa abordagem o aluno não interage com o professor e demais 

participantes do curso. Desta forma, o professor não possui informações sobre o 

desempenho dos seus alunos. Assim, basta que todo o conteúdo esteja bem 

organizado para ser entregue ao aluno. Ao utilizar esse método consegue propagar 

a informação para um grande número de pessoas. 

● Virtualização da escola tradicional 

A intenção deste método é utilizar os recursos presentes na EAD nos 

métodos utilizados pela educação tradicional e presencial. Assim como um curso 

presencial, o conhecimento é transmitido ao aluno e como forma de avaliar o que 

está sendo aprendido por seus alunos o professor apresenta situações-problema, 

aplica testes ou propõe listas de exercícios. 
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 A virtualização da escola tradicional é o que o próprio nome já diz, é a 

realidade da sala de aula tradicional sendo transmitida através de videoaulas, por 

exemplo. As avaliações presentes nesse método não permitem que o professor 

saiba quem realmente aprendeu os conceitos ou somente reproduziu o que foi 

memorizado. 

● O estar junto virtual 

Destaca-se nesse método uma preocupação para o aluno ser capaz de 

processar as informações, aplicá-las e transformá-las buscando novos saberes e a 

partir disso construir novos conhecimentos. 

A implantação de situações que permitem a construção de conhecimento 
envolve o acompanhamento e assessoramento constante do aprendiz no 
sentido de poder entender quem ele é e o que faz, para ser capaz de propor 
desafios e auxiliá-lo a atribuir significado ao que está realizando (VALENTE, 
2003, p. 141). 

 Aqui a internet é utilizada para promover uma maior interação entre 

professores e alunos. O aluno deve estar comprometido com problemas ou projetos 

e ao se deparar com uma dúvida deve possuir suporte online de seu professor. 

 Diante dessas diferentes abordagens de EAD não há o certo ou errado, para 

cada objetivo deve-se aplicar uma abordagem diferente. Dentre as pedagogias 

aplicadas em EAD e aqui citadas defendo o “Estar junto Virtual” pois acredito no 

sucesso da EAD mediante ao diálogo entre professores e alunos na construção do 

conhecimento. 
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4 MEU TRABALHO 

 

 

 Até há poucos anos, a utilização das Novas Tecnologias de Informação e 

comunicação eram pouco utilizadas pelas universidades, hoje podemos ver uma 

forte presença da utilização da internet dentro das universidades estreitando a 

relação entre professores e alunos. Um bom exemplo da utilização da internet como 

facilitadora da comunicação entre docentes e discentes é o nosso Conexão UFF e 

as páginas das disciplinas (presente no site do nosso Instituto de Física) onde 

trocamos mensagens e arquivos. Motta (2011, p. 4) confirma em seu texto as 

possibilidades da EAD: 

A EaD se valendo da tecnologia de rede, que trabalha com interfaces, pode 
estender o que ensinar de diferentes formas, tendo a conexão com a rede 
uma maior quantidade de aprendizados, a interface poderá abrir novas 
relações, com links, frases, textos, histórias, imagens, músicas, enfim, 
podendo contribuir para ampliar o campo das representações e 
organizações mentais do aprendiz. 

 Desde o início da minha graduação trabalhei junto ao Instituto de Física da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) visando disponibilizar ao público videoaulas 

de física me utilizando da popularização da internet na última década. Essa iniciativa 

surgiu com o projeto Sei Mais Física (do qual fui aluna), que tinha como alvo o aluno 

de escola pública que almejava cursar física, e teve continuidade com as disciplinas 

de graduação em física e minicursos. Os cursos que se tornaram videoaulas até o 

momento são: 

-    Curso Sei Mais Física 

- Mecânica Analítica 

- Física Moderna 

- Eletromagnetismo 

- Termodinâmica 

- Mecânica Clássica 

 A ideia era simples, disponibilizaríamos as aulas no YouTube, para acesso 

livre e gratuito permitindo que o aluno interagisse com o professor através dos 

comentários, ferramenta disponibilizada pela plataforma. Sempre buscamos levar o 

ensino de física da UFF até outros alunos não presentes na atividade presencial. 
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Utilizamos em nosso projeto os seguintes materiais: 

- Um espaço para edição dos vídeos, uma ilha de edição para trabalhar todo o 

material proveniente do curso gravado. 

- Uma câmera profissional acompanhada de tripé para facilitar as gravações de 

longa duração. 

- Um computador para ser utilizado na postagem das videoaulas e na edição 

dos vídeos. Em nosso projeto, especificamente, utilizamos como computador 

um IMAC e como programa de edição o final cut. 

- Um HD externo, mínimo de 2 terabytes para que o mesmo comporte um curso 

inteiro de um semestre. 

- Um bom microfone, preferencialmente de lapela evitando a captação de sons 

e ruídos externos já que este se limita a captar apenas o som proveniente do 

usuário. É um grande desafio filmar dentro de uma sala de aula, temos que 

considerar os ruídos produzidos pelos alunos, pelas salas vizinhas e pelos 

corredores do prédio. Há uma constante preocupação com a qualidade do 

som e da imagem captada. 

 É importante relatar que faz parte do trabalho do editor observar e se adequar 

às características do professor de EAD na busca por uma aula objetiva e clara. 

Mattos e Burnham (2004, p. 2) em seu artigo EaD: Espaço de (In) 

Formação/Aprendizagem de professor-produtor demonstram que: 

[...] a Educação a Distância traz características próprias que impõem a 

necessidade de novas aprendizagens por parte de quem planeja, 

desenvolve e avalia, implicando, inclusive, na necessidade de que seja 

construída uma nova maneira de compreender o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Percebemos que o projeto veio beneficiar: 

- Alunos da graduação em física na UFF - que passaram a poder cursar 

disciplinas semipresenciais onde o aluno pode assistir a videoaula e se dirigir 

ao professor presencialmente para sanar suas dúvidas. Esses estudantes 

também se beneficiaram ao cursar disciplinas presenciais, tornando a 

videoaula um importante material de apoio, complementar à aula presencial. 

- Alunos de graduação em física de outras faculdades - Estes buscavam 

complementar as disciplinas estudadas em suas instituições de origem. 
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- Alunos de outros cursos que vinham em busca de conceitos específicos 

pertinentes a outras graduações como as engenharias. Desta forma, vejo o 

meu trabalho como um importante material de divulgação para popularizar a 

física, tornando-a acessível a todos. 

- Alunos que buscavam conhecer sobre nossos professores. Já que todos os 

envolvidos em nosso projeto apresentam grande prestígio e muito material 

publicado. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 

 Sempre existiu em meus projetos uma preocupação com a didática oferecida 

pelos cursos em que trabalhei. Cada disciplina foi planejada para atender 3 tipos de 

alunos: 

- Os alunos presentes, que participavam da aula durante as filmagens. 

- Os alunos semipresenciais, que acompanhavam o curso através do 

videoaulas mas tinham um contato direto com o professor para trocar ideias e 

sanar possíveis dúvidas. 

- Os alunos não presenciais, que assistiam as videoaulas e se limitavam a um 

contato apenas virtual com o professor. Neste grupo destaca-se estudantes 

de outras universidades e cursos e também curiosos sobre a disciplina ou 

sobre o trabalho do professor. 

 Essa diversidade de público em uma mesma aula é, ao meu ver, um dos 

maiores desafios para o professor e o editor, que precisam atender seu público 

diferenciado de forma satisfatória. Há uma especial preocupação em se fazer claro, 

objetivo, porém sem banalizar conceitos durante as videoaulas. 

 Na modalidade EAD torna-se de fundamental relevância o perfil do público 

alvo, considera-se a diversificação do currículo. Uma chave para o sucesso de um 

curso ministrado na modalidade a distância é desenvolver no aluno a autonomia. O 

aluno deve ser capaz de organizar sua rotina de forma que o seu horário para 

estudo e prática de exercícios seja preservado independente dos acontecimentos 

em sua vida pessoal, para isso o curso deve ser prazeroso e não cansativo, deve 

estimular o aluno a manter sua disciplina de estudos, controlando o êxito de sua 

própria aprendizagem. 

 Esses são os resultados obtidos no dia 1 de agosto de 2019: 

● Curso Sei Mais Física 

 O curso Sei Mais Física foi resultado de uma parceria entre diversos 

professores do Instituto de Física da UFF e a professora de português e redação 

Sonia Rodrigues para ajudar o aluno que almejava passar no vestibular para o curso 

de Física. Desse projeto surgiu a ideia de disponibilizar essas aulas presenciais para 
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os alunos como material de consulta, ferramenta para complementar o ensino 

presencial tradicional. Foi criado então um canal no Youtube e começaram a 

disponibilizar as videoaulas em 5 de abril de 2009. Atualmente o canal conta com 

7.434.181 visualizações e 31.774 inscritos. 

 O Sei Mais Física aborda os conceitos físicos cobrados no Ensino Médio e 

consequentemente, cobrados no ENEM e nos principais vestibulares. O público alvo 

deste curso consiste em estudantes que cursam o Ensino Médio e pessoas (de 

diferentes idades) que se preparam para o ENEM e Vestibulares. 

 Este primeiro trabalho, criado previamente a minha chegada no projeto, me 

permitiu ver a utilização da EAD como usuária pois fui aluna do projeto e logo após 

como aprendiz na criação de material didático para EAD pois recebi a proposta de 

trabalhar na manutenção e construção das videoaulas oferecidas. 

● Curso de Termodinâmica 

 O curso de termodinâmica, ministrado pelo professor Jorge Sá Martins, 

começou a ser disponibilizado em 7 de setembro de 2014 e atualmente conta com 

844.692 visualizações e 11.597 inscritos. 

 O público alvo deste curso é o estudante de graduação em física, licenciatura 

e bacharelado ou em outras carreiras afins como as engenharias. 

● Curso de Mecânica Clássica 

 O curso de mecânica clássica ministrado pelo professor Jorge Sá Martins 

começou a ser disponibilizado no Youtube em 04 de novembro de 2017 e até o 

momento contamos com 378.261 visualizações e 6.856 inscritos. 

 O público alvo do curso de mecânica clássica é o graduando em licenciatura 

ou bacharelado em física ou mesmo o aluno de outras graduações que utilizem a 

física como engenharias, arquitetura, entre outros. 

● Curso de Eletromagnetismo 

 O curso de eletromagnetismo ministrado pelo professor Kaled Dechoum 

começou a ser disponibilizado no Youtube em 4 de novembro de 2013 e atualmente 

possui 1.508.279 visualizações e 14.801 inscritos. 

 O público alvo do curso de Eletromagnetismo é o graduando em licenciatura 

ou bacharelado em física ou o aluno de outras graduações onde a física se faz 

necessária. 
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● Curso de Física Moderna 

 O curso de física moderna ministrado pelo professor Jorge Sá Martins 

começou a ser disponibilizado no Youtube em 14 de março de 2011 e atualmente 

possui 2.934.812 visualizações e 28.189 inscritos. 

 O público alvo do curso de Física Moderna é o estudante graduando em 

licenciatura ou bacharelado em física ou o aluno de outras graduações que utilizam 

a física. 

● Curso de Mecânica Analítica 

 O curso de mecânica analítica ministrado pelo professor Nivaldo Lemos 

começou a ser disponibilizado no Youtube em 05 de setembro de 2010 e atualmente 

conta com 1.499.500 visualizações e 8.968 inscritos. Vale destacar que este é um 

curso voltado especificamente para alunos de bacharelado em Física ou alunos de 

outras graduações que necessitem de seus conceitos. 

 Os números alcançados com esses canais refletem a importância da 

utilização de videoaulas como uma ferramenta de auxílio no aprendizado de 

ciências. O curso Sei Mais Física demonstrou números mais expressivos pois se 

trata de uma física voltada para o Ensino Médio com enfoque em ENEM e 

Vestibulares tornando-se assim mais popular do que os cursos voltados 

especificamente para alunos graduandos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Finalizo o presente trabalho confirmando a utilização da EAD como um 

elemento facilitador do processo de aprendizagem, dando ênfase aqui ao  

aprendizado de física. A EAD vem aproximando o professor e o laboratório do aluno 

que por motivos sociais ou econômicos não pode estar presente em grandes 

laboratórios ou manter diálogo contínuo e presencial com professores. 

 O papel do professor em qualquer modalidade de ensino é imprescindível 

para o seu sucesso, sendo assim, o professor elemento fundamental e insubstituível 

no processo de aprendizagem seja na utilização do modelo tradicional de ensino ou 

no modelo a distância. Neste contexto, acredito que as ferramentas utilizadas pela 

EAD são facilitadoras desse contato entre aluno e professor, seja através de 

videoconferências ou comentários em videoaulas.  

 Não existe uma forma correta de fazer um curso na modalidade a distância, 

não há um modelo a ser seguido. A EAD trouxe uma série de ferramentas e recursos 

que devem ser utilizados ou não de acordo com as necessidades da disciplina 

lecionada e do público-alvo definido. Quanto ao professor, cabe a este definir quais 

propósitos educacionais deverão ser atendidos pelas ferramentas presentes na EAD 

para que o  curso que leciona possibilite um aprendizado satisfatório.  

 Sobre as ferramentas computacionais, estas devem estar baseadas em uma 

pedagogia que almeja a autonomia do aluno, ou seja, espera-se que o usuário 

construa e busque seu próprio aprendizado. 

 A EAD promove a integração entre alunos com realidade socioeconômicas 

diversas e por isso constitui uma modalidade que permite uma constante troca e 

aprendizado entre educadores e educandos. O professor se torna mediador  dessa 

constante integração entre os alunos e cabe também a ele, orientar a melhor 

utilização dos recursos oferecidos pelo curso. 

 Este trabalho se apresentou como uma coletânea de relatos e experiências 

que pretendo utilizar para iniciar um trabalho próprio partindo da criação de um canal 

no you tube para resolução de exercícios e abordagem de conceitos físicos e 

matemáticos. Posteriormente, pretendo criar uma plataforma que reunirá, 
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videoaulas, simulações, fóruns de discução, transmissões ao vivo, jogos educativos, 

testes entre outros recursos. 
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