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RESUMO 

 

Criação e uso de material instrucional digital multimídia para o ensino de 
conceitos de Astronomia para o Ensino Médio 

  

Rafael da Costa Ferreira 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Física no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como 
parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Física. 

 

O principal objetivo dessa Dissertação é avaliar o efeito, na aprendizagem, de 
textos com recursos de vídeos integrados, uma aplicação das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) na sala de aula. Pesquisar os efeitos de tais 
formatos de texto justifica-se pelo fato de as mídias digitais estarem presentes no 
cotidiano dos jovens, que são o público alvo do estudo. Pesquisar formas 
alternativas de mídias educacionais pode representar avanços no processo de 
ensino e aprendizagem ao tornar mais evidentes quais as melhores formas de 
utilização desses. Para tanto foi produzido um texto sobre a formação do sistema 
solar e a energia de fusão nuclear do Sol, em formato EPUB3, o que possibilita 
qualquer pessoa o acessar nas principais plataformas digitais, com o auxílio de um 
leitor de ebooks. O mesmo material foi utilizado em dois momentos diferentes com 
os alunos: no primeiro, usamos um texto em formato tradicional, com imagens 
estáticas. No segundo momento, o mesmo texto escrito foi apresentado aos alunos, 
mas desta vez com vídeos substituindo algumas das imagens estáticas do primeiro, 
contendo animações referentes às imagens estáticas que substituíram. Antes e 
após a aplicação dos dois materiais, foi aplicado um questionário com perguntas 
referentes ao texto e aos vídeos. A análise dos questionários e opinião dos alunos 
participantes mostra uma melhora na aprendizagem e desempenho nos testes e 
sugere que vídeos em materiais digitais têm forte potencial para facilitar o 
aprendizado de conceitos físicos bastante abstratos e normalmente distantes do 
cotidiano dos alunos. 

Palavras-chave: Sistema solar, Fusão nuclear, TICs na sala de aula, Ensino 
médio, Astronomia, Vídeos instrucionais, Materiais digitais multimídia, EPUB3, E-
books. 
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ABSTRACT 

Design and use of digital instructional material for teaching concepts in 
Astronomy for High School Students 

  

Rafael da Costa Ferreira 

Supervisor: Prof. Dr. Marcos Veríssimo Alves 

 

Abstract of Master’s Degree thesis submitted to the Graduate Studies Program, 
Professional Master’s Degree in Physics Education, in partial fulfillment of the 
requirements for the Master’s Degree in Physics Education. 

 

The main goal of this dissertation is to evaluate the effect of digital instructional 
materials with integrated text and videos, applying therefore an Information and 
Communication Technology (ICT) in a High School environment. Probing the effects 
of such materials is justified in that digital media are ubiquitous in young learners’ 
lives, the target group of our study. Alternative educational media can lead to 
advances in the teaching and learning processes if the best strategies for their 
application is made evident. With that aim, we have produced a digital instructional 
material about the formation of the solar system and nuclear fusion energy in the 
Sun in EPUB3 format, which makes it readily accesible in the most important 
operating systems with the aid of an e-book reader. The same material was used in 
two different instances: in the first one, we used the text in its most traditional format, 
consisting only of written text and static images. In the second instance, we handed 
students the same written text, but with videos replacing some of the static images. 
The videos contained animations which intended to illustrate the same concepts 
covered in the static images they replaced. Before and after the application of the 
two materials, students answered a questionnaire about the written material and 
about the videos. The analysis of the answers to the questionnaire shows a 
significant improvement in the understanding of the concepts especially after the 
study of the materials with the videos, which suggests that videos in digital media 
can potentially enhance the learning of rather abstract physical concepts which are 
not usually present in the students’ everyday lives. 

Keywords: Solar system, Nuclear Fusion, ICTs in the classroom, High school, 
Astronomy, Instructional videos, Multimedia digital materials, EPUB3, E-books. 
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Capítulo 1  

Introdução  

A física é vista por muitos como uma matéria difícil e desinteressante, porém sabemos 

que trata-se muitas vezes do contrário. Talvez essa visão seja cultivada nas escolas desde o 

nível fundamental e se estende pelo ensino médio. Tal fato nos leva a questionar a forma 

como a física é ensinada na grande maioria das escolas e até mesmo a questionar a forma 

como a educação de forma mais geral é feita atualmente. 

Algo que não pode ser ignorado ao se analisar a forma como a educação vem sendo 

feita e conduzida no Brasil, é a diferença existente entre gerações. A maioria absoluta dos 

professores que estão em sala de aula atualmente são de uma geração diferente da geração 

atual a qual os alunos de nível médio pertencem, a chamada geração digital ou geração Z 

[Horovitz 2012], da qual falaremos adiante. Então é necessário pensar a forma como essa 
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nova geração lida com o conhecimento e com a informação, a fim de buscar formas de 

envolvê-la de forma efetiva nos processos de aprendizagem e com isso mudar o quadro, 

principalmente, do ensino de física no Brasil.  

Provavelmente é necessária uma mudança na forma como o professor disponibiliza o 

conhecimento aos alunos da geração digital, uma vez que eles são constantemente 

bombardeados por um número enorme de informações através dos avanços cada vez mais 

rápidos na tecnologia. Tecnologia essa que possibilita acessar uma quantidade cada vez 

maior de informações com as pontas dos dedos, através dos dispositivos móveis de 

comunicação, e em pouquíssimos segundos. Pelo fato de grande maioria dos jovens ter uma 

afinidade muito grande com a tecnologia e esta ser parte muito presente em suas vidas, talvez 

esta seja a porta de entrada para uma revolução no modo de ensinar e despertar muitos jovens 

para o mundo do conhecimento muitas vezes avaliado por eles como chato e desinteressante. 

Então o estudo das tecnologias da informação e comunicação se torna importante, pois 

abre a discussão em torno de técnicas e metodologias de ensino que utilizem a tecnologia e 

dessa forma se aproxime de algo tão fundamental na vida de grande parte dos jovens. É 

importante testar diferentes metodologia de ensino que se baseiem no uso da tecnologia a 

fim de se entender o impacto que isso pode gerar na forma de ensinar e aprender e assim 

descobrir quais os melhores caminhos para que possamos ensinar de forma cada vez mais 

eficiente a geração digital. 

Essa dissertação tem como objetivo analisar o impacto de uma dessas tecnologias, que 

é o uso de vídeos e animações integradas ao texto didático. Como é sabido as imagens têm 

um papel importante no processo de aprendizagem, porém com o aumento da velocidade 

com que as informações nos são entregue atualmente, a imagem vem perdendo espaço e os 

vídeos se tornaram uma presença constante em nossas vidas. Dessa forma é preciso analisar 

se um vídeo inserido em um texto é capaz de proporcionar um melhor aprendizado do que 

uma imagem que queira transmitir a mesma informação e qual o tamanho do impacto que 

tal mudança pode trazer ao processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.1 Estrutura do trabalho 

No presente capítulo, foi apresentada a motivação do trabalho dentro do contexto que 

o justifica e que potencialmente lhe qualifica como ferramenta capaz de estimular a geração 

digital a participar de forma efetiva do processo de ensino-aprendizagem, já que se baseia 
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no uso de uma tecnologia familiar e de ampla utilização por ela. O objetivo de estudar os 

efeitos dessa metodologia em salas de aula tem como objetivo melhorar a qualidade do 

ensino de Física, uma vez que demonstra um grande potencial futuro de aplicações de textos 

com vídeos e animações integradas. 

No capítulo 2, são abordados de forma simples, porém de forma a informar de forma 

satisfatória o leitor sobre os aspectos físicos que foram trabalhados no produto educacional. 

A abordagem utilizada não necessita de conhecimentos ou habilidades matemáticas e utiliza 

apenas da discussão dos conceitos físicos envolvidos nos processos da criação do nosso 

sistema solar, bem como do principal processo energético do nosso Sol, a cadeia próton-

próton. 

No capítulo 3, é apresentada uma visão geral do que são as tecnologias de informação 

e comunicação (TIC’s) e como elas vem sendo utilizadas pela sociedade e por educadores 

ao longo do tempo. Também são apresentadas a influência que uma imagem ou vídeo pode 

trazer ao processo de ensino-aprendizagem e então é descrita a teoria cognitiva de 

aprendizagem através de vídeos ou animações de Mayer [Mayer 2007] que nos norteia 

quanto a produção de vídeos para fins educacionais. 

No capítulo 4, temos a descrição do projeto e da metodologia utilizada para a 

construção do produto educacional. Neste capítulo apresentamos a justificativa de se 

produzir um texto digital, pois o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) desde 2013 

vem selecionando livros texto digitais em formato EPUB3 para serem utilizados no ensino 

médio. São descritos o que é um formato EPUB3, e toda as etapas técnicas de construção, 

edição, publicação e visualização desse tipo de ebook. 

No capítulo 5, descrevemos todo o processo de aplicação do produto e discutimos a 

metodologia de confecção e aplicação dos testes e também o que deve ser levado em conta 

na análise das respostas, nos baseando na teoria cognitiva de Ausubel [Ausubel 1982] sobre 

a aprendizagem significativa.  Neste capítulo são descritas ainda informações importantes 

sobre os perfis das turmas nas quais o produto foi utilizado e que ajudará na posterior análise 

dos resultados.  

No capítulo 6, são realizadas as análises dos testes aplicados: o pré-teste, o teste após 

a leitura do texto estático, o teste aplicado após a leitura do texto com vídeos e o questionário 

online sobre os vídeos. São apresentados os dados quantitativos e é feita a análise dos 

resultados bem como dos fatores facilitadores e das dificuldades que surgiram no processo, 

seja devido a aplicação do produto, ou de possíveis falhas no processo. 



14 
 

No capítulo 7, tecemos nossas considerações finais, apresentando reflexões, sugestões 

e ações futuras. 
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Capítulo 2  

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

2.1 Uma visão geral sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação na sala de aula 

Desde a antiguidade, a forma de o homem se comunicar vem evoluindo de acordo com 

suas necessidades e principalmente com a tecnologia disponível. Os primeiros seres 

humanos, que ainda viviam nas cavernas, se utilizavam de pinturas nas pedras, as pinturas 

rupestres, para se expressar e se comunicar. Mais tarde foram criados símbolos que eram 

encravados, em cerâmicas, pedras ou madeira, dando origem à escrita. Devido à necessidade 

de tornar o processo de registro de informações e consequentemente a escrita mais ágeis, os 

papiros, pergaminhos e tintas tiveram uma grande importância histórica. Até mesmo a tinta, 

as penas, o lápis e caneta já foram tecnologias de informação e contribuíram para a 

transmissão do conhecimento humano ao longo dos tempos. 

O desenvolvimento dessas tecnologias evoluiu para diversos tipos de mídias, ou seja, 

todo meio de suporte para difusão da informação capaz de transmitir mensagens, tais como 

textos, livros, imagens, vídeos, entre outras formas de comunicação. A evolução da mídia 

experimentou uma revolução importante com a invenção da prensa e consequentemente da 

imprensa, que tornou o acesso à informação muito mais amplo e popular. Desde o início 

dessa revolução até a metade do século XX esta foi a principal forma de transmissão de 

conhecimento e formação de opinião, através dos livros, revistas e jornais. Mas as formas de 

propagação da informação e conhecimento acompanham as inovações tecnológicas, e ainda 

no século XX o mundo experimentou uma nova revolução na forma de se comunicar e 

transmitir informação, com o início da era da TV e do vídeo. Estas novas formas de se 

comunicar por si já representavam um enorme avanço nos meios de comunicação e 

propagação da informação, porém a revolução da mídia não parou na TV. No século XXI 

vivemos novamente uma revolução comunicativa, pois estamos na era da informática e da 

internet, onde se destacam conteúdos dinâmicos e interativos e está revolução cunhou uma 

nova geração de jovens, a chamada “geração digital” [Jukes, McCain e Crockett 2010] ou 

“geração Z” [Horovitz 2012]. 
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Neste contexto de inúmeras mudanças na forma de transmitir informação e 

conhecimento que vivemos atualmente, é preciso pensar sobre a educação e a forma mais 

apropriada de se comunicar e transmitir informações a esta geração que possui uma relação 

muito íntima com as mídias portáteis, tais como celulares, tablets e notebooks, justamente 

por terem contato com elas desde a mais tenra idade. É importante repensar as formas de 

comunicação na educação e as formas de explorar as mídias existentes, além das 

possibilidades de criar e explorar novos formatos de mídias educacionais. 

Atualmente, um número cada vez maior de pessoas, principalmente jovens em idade 

escolar, tem acesso a dispositivos moveis de comunicação e utilizam como forma de acesso 

à informação. De acordo com a Empresa Brasil de Comunicações (EBC Brasil)[EBC 2015], 

82% dos jovens entre 9 a 17 anos de idade tem acesso a computadores e dispositivos móveis 

e se conectam à internet através desses dispositivos. Sendo assim, os educadores não devem 

ignorar tal forma de se comunicar e transmitir conhecimento, pois essa é a realidade de 

grande parte dos jovens nas escolas, de modo que é preciso se pensar sobre como tais 

dispositivos podem ser utilizados para facilitar a aquisição de informações de qualidade, 

auxiliar na construção de conhecimentos e na formação de conceitos muitas vezes tidos como 

abstratos ou de difícil visualização em um processo educacional convencional.  

A necessidade de interagir com as novas mídias e torná-las aliadas nas salas de aula é 

estudada em uma área da pesquisa denominada Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) que segundo Martins e Garcia [Martins e Garcia 2011] é um enfoque que está cada 

vez mais presente nos periódicos, em teses, dissertações, em livros sobre o assunto e na 

apresentação de trabalhos em eventos das áreas de Educação e de Educação em Ciências. 

Isto indica que muito educadores e pesquisadores já perceberam que é necessário descobrir 

qual a melhor forma de fazer uso da tecnologia em sala de aula para poder atrair a atenção 

do maior número possível de alunos e torná-los cada vez mais participativos, autônomos e 

engajados no processo de ensino-aprendizagem.  

O uso das TIC’s para fins educacionais abre um leque enorme de possibilidades 

instrucionais e possibilita que o aluno passe de um mero espectador para um ator importante 

do processo de aprendizagem, uma vez que as TIC’s podem oferecer ferramentas que exigem 

a participação e colaboração do aluno. Segundo Tapscott [Tapscott 2010], a geração digital 

necessita de aprendizado mais interativo, que deve ser centrado no estudante, personalizado, 

colaborativo e respeitando a velocidade individual de aprendizado, o que com certeza 

algumas ferramentas das TIC’s podem proporcionar.  
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Atualmente os usos educacionais de TIC’s estão centrados nos dispositivos eletrônicos, 

tais como computadores, tablets e smartphones. Entre as várias possibilidades de uso destes 

dispositivos, temos aulas expositivas em slides, uso de animações, uso de vídeos, análises de 

vídeos, simuladores ou até mesmo a programação de simuladores. Em todas essas aplicações 

das TIC’s podemos perceber que há um apelo à imagem, e não é por acaso, pois a geração 

digital é extremamente visual [Jukes, McCain e Crockett 2010]. 

Nesta dissertação, decidimos testar a influência que vídeos associados ao texto escrito 

podem ter na aprendizagem, quando comparada com o mesmo texto ilustrado com imagens 

estáticas.  

 

2.2 O uso de vídeos no processo de ensino-aprendizagem 

De todos os sentidos, provavelmente a visão é o que mais nos afeta, pois a maior parte 

do nosso contato com o mundo se dá através dela. Por causa disso, as imagens têm um grande 

apelo ao ser humano, tanto nos processos educacionais quanto nos processos de marketing e 

propaganda. A imagem, apesar de muito comum no nosso dia-a-dia, também compõe um 

tipo de TIC e está presente em praticamente todos os livros e materiais didáticos disponíveis 

nas escolas de todo o mundo. Muitas vezes não pensamos as imagens como TIC’s, pois estão 

quase que inexoravelmente integradas em nossas vidas, e na forma como aprendemos e 

interagimos com o mundo desde que nascemos. Segundo Brázia, [Brázia 2014], as imagens 

começaram a ser utilizadas como recurso pedagógico na década de 1930 nos Estados Unidos 

e pesquisas atuais mostram que  

“83% do que aprendemos resulta da visão e 11% da audição, (...) 50% dos 

dados retidos pelos alunos provêm da combinação visão e audição, 30% 

apenas da visão e apenas 10% da leitura (...) Relativamente ao método de 

ensino, três horas após a conclusão da aula, os alunos retêm 70% dos 

conteúdos em aulas exclusivamente baseadas na oralidade, 72% com base 

no visual e 85% na combinação do oral e visual, mas passados três dias, 

os dados retidos caem para 10%, 20% e 65%, respetivamente” [Proença 

1990]. 

É notória a importância que a imagem possui na educação, porém com a velocidade 

com que a informação flui nos dias de hoje, a imagem estática cada vez mais perde espaço e 

está sendo substituída por outro tipo de imagem, a imagem dinâmica ou vídeo. Segundo o 
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site de vídeos YouTube, o site tem mais de um bilhão de usuários - quase um terço dos 

usuários da Internet - e, a cada dia, as pessoas assistem a milhões de horas de vídeos, gerando 

bilhões de visualizações. Ainda segundo o site, o tempo de exibição total dos vídeos do 

YouTube tem crescido pelo menos 50% a cada ano por três anos consecutivos, e o número 

de pessoas que assistem ao YouTube por dia cresceu 40% ao ano desde março de 2014 

[YouTube 2016]. Isso mostra que o vídeo talvez seja a mídia mais acessada em todo o 

mundo, principalmente com a popularização cada vez maiores de dispositivos móveis 

capazes de exibir vídeos, tais como tablets e smartphones, e a disseminação cada vez maior 

das conexões móveis. Assim, os educadores que queiram estar inseridos no mundo digital e 

queiram se comunicar de forma eficiente com a geração digital não devem ignorar o 

potencial educacional que esse tipo de mídia pode oferecer. 

O uso de filmes como forma de levar informação e facilitar o aprendizado não é 

essencialmente uma tecnologia moderna. Os Estados Unidos da América já fazem uso dessa 

tecnologia instrucional desde a década de 1950, em particular com as aulas de Física em 

filmes do PSSC (Physical Science Study Committee), grupo liderado por Jerrold Zacharias 

e Francis Friedman no MIT [Zylberstajn]. Os filmes dessa época tinham uma linguagem 

cinematográfica muito diferente da de hoje, como podemos ver nos filmes do PSSC 

disponíveis no canal “Motion Vault” no YouTube [MotionVault], que exibe alguns vídeos 

educativos da referida década utilizados para promover o ensino de conceitos de física.  

Os vídeos da década de 1950 eram em preto e branco, tinham duração aproximada de 

30 minutos e uma cadência muito mais lenta do que a cadência que estamos acostumados a 

receber informação atualmente. Em boa medida, isto se deve ao fato de que a geração que 

recebia essa informação era completamente diferente da geração digital com quem lidamos 

hoje nas salas de aula. Atualmente esses vídeos provavelmente não cumpririam bem a função 

a que se destinavam, que era facilitar o aprendizado de conceitos de Física por parte do 

espectador. Hoje, os vídeos didáticos devem ser mais curtos e dinâmicos e possuir o mesmo 

ritmo das outras formas de informação a que os jovens estão expostos, caso contrário não 

será em nada atrativo. Segundo o site Wired [Wired 2013], um estudo publicado pela 

empresa ComScore [ComScore 2012] revelou que o tempo de atenção máxima de um jovem 

ao assistir um vídeo é de cerca de 5 minutos, podendo se estender com algum treinamento e 

o uso de algumas técnicas por até 25 minutos.  

Para que um vídeo educacional possa ser usado independentemente por um estudante, 

portanto, sua duração não deve exceder 5 minutos, a fim de manter o máximo do foco e da 

atenção do espectador. Além disso, há requisitos para que a imagem e o som no vídeo possam 
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transmitir as informações de forma ótima. Na próxima seção, discorreremos sobre estes 

requisitos. 

2.3 Como deve ser um vídeo educativo em tempos de 

baixa atenção? 

Para Mayer [Mayer 2007], há essencialmente três processos cognitivos em jogo quando 

se assiste um vídeo. O primeiro processo cognitivo associado ao uso de vídeos é a seleção 

de informações julgadas interessantes para serem processadas posteriormente. Caso o 

estudante preste atenção nos sons do vídeo, esses sons serão transferidos da memória 

sensorial para a memória de curto prazo para depois serem processados. O mesmo processo 

ocorre quando o estudante presta atenção às imagens. Neste processo algumas imagens são 

convertidas, na memória de curto prazo, em palavras. O segundo processo cognitivo que 

ocorre é a organização da informação selecionada em representações coerentes. Neste 

processo, o estudante organiza mentalmente as palavras em um modelo verbal e as imagens 

em um modelo ilustrativo. Finalmente, no terceiro processo cognitivo acontece a integração 

dos modelos verbal e ilustrativo com o conhecimento prévio. 

Quando os estudantes não fazem as escolhas corretas das palavras e imagens mais 

relevantes, o aprendizado não acontece de forma satisfatória, o que pode ser medido através 

de baixa retenção dos conteúdos e baixo rendimento nos testes discursivos, enquanto os 

estudantes que fazem as escolhas das informações corretas, porém não conseguem organizá-

las de forma adequada, obtêm bons resultados na retenção de conteúdos, mas baixo 

rendimento nos testes discursivos. Então a aprendizagem significativa ocorre quando os 

alunos são capazes de escolher as informações corretas ao assistir um vídeo educativo e, a 

seguir, são capazes de organizar de forma coerente tais informações, o que pode ser 

percebido com bons resultados tanto de retenção de conteúdos quanto nos testes discursivos. 

A aprendizagem significativa não deve ser confundida com uma aprendizagem efetiva. 

A segunda forma de aprendizagem mencionada, a aprendizagem efetiva, se refere a 

processos de aprendizagem onde o aluno tenha tido êxito em aprender um determinado 

conteúdo de forma satisfatória e consiga ser capaz de responder a questões que envolvam 

tais conceitos. Já a aprendizagem significativa pode ser entendida como um processo mais 

complexo e completo do que a aprendizagem efetiva, pois está relacionada ao processo de 

aprendizagem no qual o aluno é capaz de aprender conceitos e apropria-lo, o utilizando nas 

mais diversas situações onde a detenção destes se mostre importante ou necessária. Um traço 
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marcante da aprendizagem significativa é a capacidade de generalização de conceitos, o que 

demonstra uma apropriação real dos conceitos aprendidos. 

Alguns outros fatores, além do tempo de duração do vídeo, também podem influenciar 

muito no seu sucesso, segundo Mayer [Mayer 2007]. Segundo este autor, um bom vídeo 

educacional deve conjugar os canais visual e auditivo de forma a transmitir o máximo de 

informação possível ao espectador, mas na taxa adequada. Para que isso ocorra, é necessário 

que esses dois canais trabalhem em harmonia e tenham fina sintonia, o que quer dizer que 

ambos devem estar perfeitamente sincronizados. Assim, um vídeo deve levar informações 

através da narrativa oral (canal auditivo) e da narrativa visual (canal visual), e ambas 

informações devem transmitir a mesma informação. 

O canal auditivo, algumas vezes deixado em segundo plano na preparação de um vídeo 

didático, é importantíssimo e novamente segundo Mayer [Mayer 2007] deve conter o 

mínimo de distratores possível. Sendo assim, os áudios devem ser tratados e conter o mínimo 

de ruído possível, tais como músicas de fundo ou qualquer outro tipo de som que não seja a 

voz do locutor que transmitirá a informação desejada. Sons que não estes servirão como um 

distrator e podem desviar a atenção do espectador, diminuindo o aprendizado. Isso ocorre 

porque o excesso de informação através de um único canal de informação pode sobrecarregar 

a capacidade de seleção da informação mais relevante e assim acabar por desviar o foco das 

informações essenciais, prejudicando o aprendizado.  

É importante ressaltar que, quando falamos em sobrecarga da capacidade de seleção 

no canal visual, estamos falando de todo tipo de informação que pode ser transmitida por 

ele. Deste modo, as legendas, que poderíamos pensar que seriam um auxílio visual, podem 

servir como distratores e, segundo Mayer, os vídeos com áudio e imagem são mais eficientes 

do que os vídeos que possuem áudio, imagem e legenda. Outro elemento que pode servir 

como distrator é um fundo que cerque o vídeo sendo exibido: se este fundo tiver muitos 

detalhes, ele poderá distrair o espectador e minar as informações transferidas através das 

imagens em movimento. É por isso que o e-book produto educacional desta Dissertação tem 

um fundo neutro, sem maiores detalhes. 
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Figura 2.1 - Texto com animação sendo visualizado com uso do software Sigil no Windows 

Pensando na utilização do canal auditivo como meio de transferir informação, deve-se 

ter em mente que o processamento da informação através desse canal se dá melhor quando 

a narração é feita através da voz humana do que através de uma voz robotizada. Isso ocorre, 

pois, a voz humana em uma narrativa promove a impressão de uma conversa, o que promove 

uma maior aceitação predisposição para absorção do conhecimento, e favorece o 

aprendizado. Em nossos vídeos, as narrações foram todas gravadas pelo autor desta 

Dissertação. 

Há outros fatores que devem ser levados em conta na utilização de vídeos como 

ferramentas educacionais, tais como: segmentação dos vídeos e treinamento prévio. A 

segmentação dos vídeos é muito importante, pois segundo Mayer [Mayer 2007], um vídeo 

muito longo pode conter informações em excesso da capacidade cognitiva dos alunos de 

assimilar todas as informações importantes, o que está de acordo com as observações de 

Aarabi [Aarabi 2007], que convergem com os resultados da pesquisa da empresa ComScore 

[ComScore 2012], já mencionados anteriormente e que determinam o tempo máximo de 
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duração da atenção do espectador. É importante que os vídeos sejam segmentados em vídeos 

menores que contenham os conteúdos fundamentais, sem que haja sobrecarga de 

informações. O outro fator é o pré-treinamento, ou seja, é preciso se certificar de que os 

estudantes que estão assistindo ao vídeo tenham conhecimento prévio dos nomes e 

características dos elementos trabalhados nos vídeos e animações. De acordo com Mayer 

[Mayer 2007], as pessoas aprendem melhor através de um vídeo ou animação quando já 

conhecem os nomes e as características dos elementos envolvidos no processo. 

Desta forma é mais eficiente na construção de um material didático que os vídeos sejam 

inseridos após os alunos já terem tido algum contato com o conteúdo. No produto 

educacional ao qual esta dissertação se refere, tal preceito foi utilizado, pois ao construir o 

texto com vídeos integrados, primeiramente foi dada a informação através do texto escrito 

para posterior inserção do vídeo relacionado. Esta caraterística é importante quando se pensa 

em um material instrucional onde o aluno tem autonomia para aprender e não é dependente 

de um professor ou tutor, tendo assim de lidar com o conhecimento inicialmente de forma 

independente para em momento posterior, poder sanar dúvidas. Caso o material fosse 

produzido de outra forma, acreditamos que a falta do conhecimento prévio de alguns termos 

ou elementos presentes nos vídeos pudesse acabar por desestimular alguns estudantes e 

acabar por ter um efeito contrário do desejado, que é o de facilitar e promover um 

aprendizado efetivo e significativo. 

Então para que um vídeo ou animação possa ser bem aproveitado com caráter 

educacional todos esses elementos devem ser levados em conta, a fim de que o processo de 

ensino-aprendizagem seja potencializado e facilitado com a utilização desse tipo de mídia. 

Na produção do e-book que é o produto educacional desta Dissertação, procuramos levar em 

conta todas as recomendações mencionadas acima. 

No Capítulo seguinte, descreveremos a metodologia utilizada para a condução deste 

trabalho. 
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Capítulo 3 

A Física do Problema 

3.1 A investigação do processo de formação do Sistema 

Solar 

 

Durante séculos, os astrônomos e filósofos se perguntaram como nosso sistema 

solar e seus planetas se formaram. Desde a Grécia antiga esse é um objeto de estudo que 

vem despertado interesse de inúmeras mentes da ciência e mesmo assim ainda é um 

mistério para o conhecimento humano. Atualmente vivemos em um tempo privilegiado, 

se assim podemos dizer, pois com a ajuda de telescópios avançados e sondas espaciais, 

nós temos aprendido cada vez mais sobre o nosso sistema solar, o que nos dá mais pistas 

sobre como ele poderia ter se formado. Apesar dessas informações, ainda não temos 

certeza de como esse processo ocorreu, dispomos de teorias praticamente consolidadas 

que tentam explicar a formação do nosso sistema solar.  

A grande dificuldade de obter provas de como se deu tal processo se deve ao fato 

de vermos apenas o produto final, que é a nossa estrela, seus planetas, luas e outros corpos 

que a orbitam e não o processo em si, e também ao fato de não podermos testar qualquer 

teoria. Grande parte das informações que temos são obtidas, através de telescópios, de 

outros sistemas solares em formação, que conjugadas com o conhecimento que temos 

acerca do nosso sistema solar nos auxiliam a criar teorias para explicar seu início. Porém 

nada pode garantir que o processo de formação de um sistema solar seja sempre o mesmo, 

logo as teorias abordadas a seguir ainda estão em fase de consolidação, podendo sempre 

ser ajustadas, como todo conhecimento científico. 

Na busca por uma teoria que possa ser considerada satisfatória e “definitiva” para 

explicar a formação do sistema solar, é preciso levar em conta alguns itens que devem 

estar minimamente presentes para que tal teoria seja aceita. Segundo informação 

divulgada pelo Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) [LASP] algumas 

explicações que devem ser fornecidas por qualquer teoria que deseje explicar como o 

Sistema Solar se formou são: 
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1. A real idade do sistema solar, já que a estimativa atual da idade do nosso sistema solar 

é de pouco mais de 4,5 bilhões de anos. 

2. Todos os planetas se movem em torno do Sol na mesma direção que o Sol gira em torno 

do seu eixo e perto do plano equatorial do Sol 

3. Embora a Sol tenha 99,9% da massa do sistema solar, os planetas têm 99,7% do seu 

momento angular. 

4. Os planetas interiores são menores e mais densos do que os planetas exteriores e são 

feitos de compostos silicados e metais. Em contraste, os planetas exteriores são 

dominados por hidrogênio e têm muitos satélites que são ricos em gelo de água e outros 

materiais voláteis. 

5. Os cometas, como a superfície de alguns satélites dos planetas exteriores, parecem ser 

compostos principalmente de gelo de água, com quantidades significativas de gases 

aprisionados ou congelados, como dióxido de carbono, além de poeira de silício. 

 

3.2  A formação do Sistema Solar 

Podemos começar com a teoria para a formação do Sol. Quase em sua totalidade 

as teorias de formação de estrelas são baseadas na observação de milhões de estrelas de 

diferentes idades. Baseado em tais observações as principais teorias concordam que o 

inicio do sistema solar e sua estrela, o Sol, tenha começado com o colapso gravitacional 

de nebulosa de gás e poeira, denominada teoria nebular. 

A nebulosa que deu origem ao nosso sistema solar, segundo Bombelli [Bombelli 

2012] era, provavelmente uma nuvem de gás e poeira interestelar, sendo composta em 

sua maior parte (98%) de Hidrogênio e Hélio e em sua minoria por átomos e grãos de 

poeira de material mais pesado, formado em gerações anteriores de estrelas. 

Tal nuvem deve seu colapso iniciado, provavelmente pela explosão de uma 

supernova vizinha, o que fez com que a nebulosa se perturbasse e então iniciasse a 

contração devido a ação de sua própria gravidade. Uma vez que o colapso teve início, a 

gravidade lhe permitiu continuar o processo e torná-lo irreversível.  

Temos de lembrar que a força gravitacional é proporcional ao inverso do quadrado 

da distância, o que faz com que sua intensidade se torne cada vez maior a medida que a 

atração reduz o diâmetro da nebulosa e assim torna mais próximos os elementos que a 

compõe. Então após algum tempo era de se esperar que a nebulosa, a exemplo da forma 
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do Sol e dos planetas, evoluísse para uma forma esférica, uma vez que a atração 

gravitacional a puxa em todas as direções, mas segundo Bennett, Donahue, Schneider e 

Voit [Bennett, Donahue, Schneider e Voit 2014] há outras leis físicas que também devem 

ser consideradas durante a evolução do colapso gravitacional nebular a fim de entender 

como surgiu a nebulosa solar que mais tarde daria origem ao nosso sistema solar. Os 

processos que influenciaram a nebulosa a se tornar um disco giratório e não uma esfera 

são: Aquecimento, Rotação e Achatamento. 

O aquecimento influenciou na formação do sistema solar, pois devido ao colapso 

gravitacional a temperatura da nebulosa solar aumentou, o que é um exemplo da 

conservação de energia, já que à medida que a nuvem encolheu, e as partículas de gás e 

poeira colidiram umas com as outra, sua energia cinética foi transferida em forma de 

energia térmica para regiões cada vez mais internas, que se tornaram cada vez mais 

quentes. Essa região mais interna e sujeita a temperaturas extremamente elevadas, mais 

tarde deu origem a protoestrela que viraria o Sol.  

A influência da rotação nesse processo é facilmente percebida, já que a medida que 

nebulosa solar encolhia ela girava mais e mais rápido, devido a conservação do momento 

angular. A rotação da nebulosa deve ter sido extremamente lenta no início, mas à medida 

que a nuvem de gás encolhia a rotação se tornou muito mais rápida, o que ajudou a garantir 

que nem todo o material na nebulosa solar se concentrasse na região central. É interessante 

perceber que quanto maior for o momento angular de rotação da nebulosa colapsada, mais 

espalhado estará o seu material, dando origem ao disco de matéria que deu origem aos 

planetas do sistema solar.  

O achatamento da nebulosa solar em um disco é causado pelas colisões entre as 

partículas da nuvem. Uma nebulosa pode começar com qualquer tamanho ou forma, e 

diferentes aglomerados de gás no interior da nuvem podem se mover em direções 

aleatórias e em velocidades aleatórias. A medida que os aglomerados de gás colidem entre 

si, seus movimentos aleatórios começam a diminuir e eles tendem a descrever um 

movimento mais ordenado, tendendo dessa maneira a formar um disco girante achatado. 

Devido a essas colisões os inúmeros aglomerados de matéria presentes na nebulosa, que 

possuem órbitas altamente elípticas acabam tendo suas excentricidades reduzidas e 

passam a descrever órbitas mais circulares. Assim, os planetas se formaram sobre a região 

desse disco, o que os faz ter atualmente órbitas praticamente contidas em um plano. 
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A aproximadamente um milhão de anos depois do início do colapso gravitacional 

da nuvem molecular, de acordo com Bombelli [Bombelli 2012], a protoestrela já possui 

tamanho poucas vezes o raio do futuro Sol, nesse estágio a sua temperatura era próxima 

de cinco milhões de graus Celsius e então teve início um período turbulento na 

protoestrela. Devido ao rápido movimento de rotação e a existências de gás ionizado, teve 

origem um enorme campo magnético, porém instável. Devido à instabilidade desse campo 

magnético, todo o gás da nuvem molecular, tanto a protoestrela quanto a nebulosa solar, 

sofrem intensas movimentações. Tais movimentações intensas, aliadas à atração 

gravitacional cada vez maior no interior da protoestrela a fez após cerca de 30 a 50 

milhões de anos do início dessas atividades atingir temperaturas em torno de 15 milhões 

de graus Celsius.  

A essa temperatura a agitação dos componentes gasosos da protoestrela é tão 

intensa que tem início o processo de fusão nuclear, onde cerca de 4 milhões de toneladas 

de Hidrogênio são convertidas em Hélio a cada segundo. Neste estágio, pode-se dizer que 

a protoestrela se tornou uma estrela estável e entrou em sequência principal (estrelas na 

sequência principal são aquelas que estão gerando luz e calor da queima de Hidrogênio e 

Hélio através da fusão nuclear), então, nasce o Sol. 

Apesar da aglutinação da matéria ter dado origem ao Sol, planetas, luas e outros 

objetos do nosso sistema solar, a grande maioria do Hidrogênio e do gás hélio na nebulosa 

solar nunca se tornou parte de qualquer corpo celeste. Segundo Bennett, Donahue, 

Schneider e Voit [Bennett, Donahue, Schneider e Voit 2014], aparentemente, ele foi 

afastado por uma combinação de radiação intensa do jovem Sol e do vento solar soprado 

continuamente em todas as direções. Embora o vento solar seja bastante fraco hoje, 

observações mostram que as estrelas tendem a ter ventos mais fortes quando são jovens. 

Sendo assim na juventude de nossa estrela, ela provavelmente emitia ventos solares fortes 

o suficiente para ter varrido enormes quantidades de gás para fora do sistema solar. 

 

3.3 Formação dos planetas 

Os planetas começaram a se formar após a nebulosa solar ter entrado em colapso e 

atingir a forma de disco achatado, que segundo Zabludoff [Zabludoff], tinha 

aproximadamente 200 UA (UA é a simbologia utilizada para exprimir uma unidade 

astronômica, que é a atual distância média entre a Terra e o Sol – 1UA = 145.000.000 

km) de diâmetro, o que é cerca de duas vezes o diâmetro atual da órbita de Plutão. Apesar 
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da composição da nebulosa ser praticamente igual em todas as regiões, tendo praticamente 

97% de Hidrogênio, 2% de Hélio e 1% de outros elementos, os planetas se formaram de 

duas formas distintas, planetas gasosos ou rochosos.  

A localização desses planetas não é aleatória e de acordo com Bennett, Donahue, 

Schneider e Voit [Bennett, Donahue, Schneider e Voit 2014] os planetas rochosos se 

formaram na região mais próxima do Sol, devido a temperaturas maiores, enquanto 

gasosos se formaram nas regiões mais afastadas do Sol e mais frias. Ainda segundo esses 

autores, o material gasoso da nebulosa solar que não foi utilizado para a criação da 

protoestrela, se encontrava espalhado demais ao longo da nebulosa para que a gravidade 

sozinha os aglutinassem.  

A maneira com a qual essa matéria se aglutinou e deu origem aos planetas é 

semelhante ao processo de formação de flocos de neve em nuvens da Terra: quando a 

temperatura é suficientemente baixa, alguns átomos ou moléculas em um gás podem se 

unir e solidificar. A partir dessa solidificação e de inúmeras colisões pequenos grãos de 

matéria começaram a aumentar de tamanho e com o tempo se formaram “sementes”, que 

originaram mais tarde os planetas. Essas “sementes”, pedaços de rocha de dimensões 

razoavelmente grandes, com o auxílio da gravidade, começaram a colidir com outras 

sementes formando “sementes” cada vez maiores, aumentando assim seu poder atrativo 

e capturando cada vez mais matéria que vagava ao seu redor. Ao longo do tempo tais 

“sementes” foram capazes reunir grande parte da matéria ao seu redor e foram capazes de 

delimitar onde se formariam os planetas. 

Como diferentes materiais condensam a temperaturas diferentes, surgiram regiões 

com diferentes tipos de materiais condensados, criando as regiões ocupadas pelos planetas 

rochosos ou gasosos. O material rochoso é gasoso a temperaturas muito elevadas, mas 

condensa em  fragmentos de sólidos minerais a temperaturas entre cerca de 500 K e 1300 

K. Da mesma forma metais, tais como ferro, níquel, alumínio, que também são gases 

quando em altas temperaturas, mas condensam em forma sólida a temperaturas entre 1000 

K e 1600 K. Assim tais materiais eram encontrados na regiões mais quentes e mais 

próximas à protoestrela, que eram propicias a possuir uma quantidade maior desse tipo 

de material.  Já os compostos de hidrogênio (1,4% da nebulosa solar), materiais como 

água (H2O), metano (CH4) e amônia (NH3) podem se solidificar a baixas temperaturas, 

menores que 150 K e sob a baixa pressão da nebulosa solar, sendo assim facilmente 

encontrados em regiões mais distantes da protoestrela. 
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Desta forma as regiões mais próximas ao Sol, onde a temperatura estava acima de 

1600 K, estava quente demais para qualquer material conseguir condensar. Próximo da 

atual órbita de Mercúrio, a temperatura era baixa o suficiente para os metais e alguns tipos 

de rocha se condensar em minúsculas partículas sólidas, enquanto outros tipos de rocha e 

todos os compostos de hidrogênio permaneceram gasosos. Outros tipos de rochas 

acabaram por se condensar, juntamente com metais onde atualmente Vênus, Terra e Marte 

estão e então começou a formação das “sementes” que lhes dariam origem.  

Na região onde se encontra, atualmente, o cinturão de asteroides, as temperaturas 

foram baixas o suficiente para permitir a formação de minerais ricos em carbono e 

pequenas quantidades de água. Após essa região, devido a temperaturas mais baixas, 

denomina-se região de gelo e representa a região onde os compostos de Hidrogênio 

puderam se condensar em pequenas partículas de gelo e deram origem a sementes ricas 

em gelo, rocha e metais, que originaram os planetas gasosos.  

 

Figura 1 - As regiões onde se formam os planetas rochosos ou gasosos, delimitados 

pela linha de gelo.  Fonte:Livro The Cosmic Perspective. 

Devido a estrutura mais simples dos planetas gasosos, estes se tornaram estáveis 

antes dos planetas rochosos, pois esses últimos necessitaram de um número maior de 

interações e colisões entre “sementes”, até que se tornassem estáveis e livres de colisões 

catastróficas e destrutivas, e assim pudessem evoluir como planetas. 
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3.4 A cadeia Próton-Próton  

 

Como visto anteriormente a atração gravitacional produz forças que governam 

grande parte dos movimentos do sistema solar. Essa força atua desde as grandes escalas, 

onde podemos encontrar planetas, estrelas, luas, cometas, galáxias, até as escalas 

diminutas, domínio dos átomos e partículas subatômicas. Neste mundo de dimensões 

diminutas a força gravitacional tem um papel muito importante para o sistema solar, pois 

ela dá início ao processo de fusão nuclear que produz a energia emitida pelo Sol. 

O processo de fusão nuclear ocorre quando dois núcleos de elementos leves, a 

princípio Hidrogênio, que é o primeiro e mais simples elemento presente na tabela 

periódica e também o mais abundante no Universo, são comprimidos um contra o outro.  

No interior de uma estrela essa compressão é devido a força gravitacional, que no 

caso do Sol pode ser até, de acordo com Delerue [Delerue 2002], 28 vezes maior que na 

superfície da Terra. A alta compressão do hidrogênio no interior de uma estrela, faz com 

que esse gás atinja altíssimas temperaturas (A Temperatura no núcleo do Sol é próxima 

de 15 milhões de Kelvin) e dessa forma os núcleos de hidrogênio adquirem energia 

cinética o suficiente para vencer a repulsão elétrica (repulsão Coulombiana) e colidir com 

outros núcleos. Ao final da cadeia próton-próton um núcleo de Hidrogênio gera um novo 

núcleo, mais pesado que, naturalmente, será o próximo elemento da tabela periódica, o 

núcleo do átomo de Hélio. 

  De acordo com Oliveira Filho [Oliveira Filho 2014], para temperaturas da ordem 

de 10 milhões de Kelvin, como no interior do Sol, a transformação de hidrogênio em hélio 

se dá principalmente pelo ciclo denominado cadeia próton-próton. Essa cadeia pode ser 

descrita pelas equações a seguir: 

  4 ¹H → 2 ²H + 2 e+ + 2 νe (4,0 MeV + 1,0 MeV) 

  2 ¹H + 2 ²H → 2 3He + 2 γ (5,5 MeV) 

  2 3He → 4He + 2 ¹H (12,9 MeV) 

 Estas reações podem ser sumarizadas segundo a seguinte fórmula: 

  4 ¹H → 4He + 2 e+ + 2 νe + 2 γ (26,7 MeV) 



30 
 

 

Figura 2 – A cadeia próton-próton. Fonte: astro.if.ufrgs.br  

E como consequência deste processo, Delerue [Delerue 2002] afirma que a cada 

segundo 4 milhões de toneladas de hidrogênio são transformadas em Hélio no interior do 

Sol. 

Vale ressaltar que há conservação da energia neste processo e, portanto, pode-se 

calcular a massa dos quatro prótons e o núcleo de Hélio, e subtrair a soma das massas das 

partículas iniciais daquela do produto desta reação nuclear para calcular a massa/energia 

emitida. 

 Utilizando a equação de Einstein E=mc², pode-se calcular a energia liberada, 

oriunda da diferença de massa. Uma vez que o valor de c é muito grande 

(aproximadamente 3×108 m/s), mesmo uma massa muito pequena corresponde a uma 

enorme quantidade de energia. 

  Segundo Delerue [Delerue 2002], comparando a massa do átomo de hélio-4 final 

com as massas dos quatro prótons revela-se que 0,007 ou 0,7% da massa dos prótons 

originais foi perdida. Esta massa terá sido convertida em energia, na forma de raios gama 

e neutrinos liberados durante cada uma das reações individuais. A energia que temos na 

cadeia inteira é de 26,73 MeV. 

  Em posse dessas informações é possível perceber que uma estrela é um delicado 

ato de equilíbrio entre a força gravitacional que tenta esmagá-la a todo instante e a força 

devido a radiação emitida pelo processo de fusão, que equivale a força de trilhões de 

bombas de Hidrogênio tentando dispersá-la. Kaku [kaku 2000] descreve tal processo da 

seguinte forma: após alguns bilhões de anos esse equilíbrio tênue é alterado, pois a estrela 

acumula uma enorme quantidade de Hélio refugado em comparação com a quantidade de 
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Hidrogênio que se torna muito pequena.  Neste ponto a produção de Hélio cessa e a 

energia nuclear deixa de ser produzida, então a força gravitacional esmaga a estrela sem 

que nada mais a impeça. Com isso a estrela assume outra configuração denominada 

Gigante Vermelha, uma estrela menor que o Sol, porém com atmosfera bem maior, 

podendo se estender até onde hoje se encontra o planeta Marte. A Gigante vermelha 

passará a queimar Hélio no lugar do Hidrogênio, e assim o equilíbrio entre a força 

gravitacional e a energia liberada na fusão se reestabelecerá. Esse processo ainda levará 

em torno de 5 Bilhões de anos para ocorrer. 

  O Sol, como uma típica estrela Amarela (Tipo G2, segundo site da NASA [NASA 

2016]), ainda pode formar outros elementos mais pesados através do processo de fusão, 

tais como Lítio, Berílio, Oxigênio, Silício, Nitrogênio, Carbono, Magnésio, Neônio. Por 

fim chegará o tempo em que o Hélio também será totalmente “queimado” e dará origem 

a elementos mais pesados. Neste ponto novamente a Força gravitacional irá esmagar a 

estrela e dará origem a uma nova configuração chamada Anã Branca, uma estrela com 

tamanho aproximado ao do planeta Terra, com brilho branco intenso. Essa estrela 

queimará o combustível nuclear restante e morrerá em breve como um amontoado de 

elementos químicos, frios vagando pelo Universo. 

  Porém, caso a estrela seja algumas vezes maior que o Sol ela terá combustível 

suficiente para continuar queimando até que seja constituída em grande parte por ferro, o 

último elemento possível de ser produzido em uma estrela desse tipo. Nesse momento a 

Força gravitacional não será mais impedida de esmagar definitivamente a estrela, que 

atingirá temperaturas de alguns trilhões de Kelvin, dando origem a uma imensa explosão, 

uma supernova que marca a morte dramática de uma estrela. Essa explosão libera uma 

quantidade de energia enorme, capaz de produzir durante algum tempo um brilho maior 

que uma galáxia inteira e, dessa forma, despedaça a estrela liberando seus elementos 

químicos em uma nuvem de gás que em alguns bilhões de anos se aglutinará e formará 

uma nova estrela e um novo sistema solar. 
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Capítulo 4  

Construção do produto educacional 

4.1 O produto educacional 

A parte principal do produto desta dissertação é um texto projetado para servir como 

complemento aos tópicos de leis de Kepler e da gravitação universal, funcionando como uma 

ponte para os assuntos de formação de sistemas solares e produção de energia por estrelas. 

Desta forma, proporcionamos ao aluno de ensino médio a possibilidade de discutir assuntos 

muitas vezes negligenciados neste nível de escolaridade, que estão algumas vezes presentes 

na mídia e que sabidamente despertam grande interesse em “futuros cientistas”. Procuramos 

assim promover maior interesse pela física em geral abordando um assunto que notadamente 

estimula muitos a seguirem uma carreira científica. 

Escolhemos produzir o texto em formato de mídia digital, conhecido popularmente 

como ebook, que pode ser visualizado facilmente em várias plataformas digitais. Esse texto 

foi desenvolvido no software gratuito Sigil, que utiliza programação HTML5 e é capaz de 

gerar textos nos formatos EPUB2 e EPUB3. Este software possui interface gráfica muito 

simples de ser utilizada, até mesmo por pessoas que não possuam grandes conhecimentos 

em linguagens de programação, o que facilita a construção de textos digitais.  

A escolha do formato digital  foi o EPUB3, e está relacionado ao uso das TICs na 

escola com fins educacionais. O formato EPUB3 for escolhido pela possibilidade de fácil 

visualização em celulares e tablets, priorizados devido à familiaridade e a ampla utilização 

desses equipamentos por parte da grande maioria dos adolescentes. Apesar de estes 

dispositivos serem os principais dispositivos de acesso, os textos digitais também podem ser 

facilmente acessados em computadores desktop ou laptop, com a utilização de software de 

leitura de ebooks. Espera-se dessa forma um maior interesse e envolvimento dos alunos na 

realização das atividades e assim uma maior interação e compreensão dos conteúdos 

abordados pelo produto educacional. 

O produto educacional, conforme já mencionado, tem ainda por objetivo utilizar outro 

recurso tecnológico com o fim de melhorar o aprendizado: vídeos e animações inseridos no 

texto, em pontos previamente escolhidos de acordo com o que foi discutido no Capítulo 
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anterior. Dessa forma, espera-se que o aluno tenha ao seu alcance não apenas um texto 

idêntico ao convencional impresso em papel, apenas transferido para a tela de um dispositivo 

digital, mas sim um texto com recursos exclusivos da utilização de tecnologia. Os vídeos 

que produzimos tentam aliar imagens e som para conjugar o uso dos canais visual e auditivo, 

e têm a capacidade de condensar e ilustrar os conceitos abordados no texto. Com os vídeos 

usados, há a possibilidade de o estudante parar, voltar, e rever partes que achar necessário, 

tendo assim algum controle sobre o ritmo de seu processo de aprendizado. Em nosso 

material, procuramos incluir os vídeos diretamente no arquivo a ser visualizado no 

dispositivo escolhido. Desta maneira, o acesso à internet, uma vez baixado o arquivo, torna-

se desnecessário e o leitor pode acessa-lo sempre que quiser, inclusive quando estiver em 

ambientes sem acesso à internet, o que aumenta ainda mais o controle pessoal sobre o ritmo 

de seu aprendizado. 

Em 2013, o Ministério da Educação (MEC) divulgou um edital de convocação para o 

processo de inscrição de obras didáticas para o PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) [PNLD 2015], para avaliação e escolha dos livros didáticos que seriam utilizados 

no ano de 2015. Nesse edital, pela primeira vez, foram contemplados livros digitais, desde 

que atendidos alguns requisitos básicos, dentre os quais destacamos: 

“3. Das Obras Didáticas 

3.1. As obras didáticas deverão ser inscritas em um dos seguintes tipos de 

composição: 

3.1.1. Tipo 1: Obra Multimídia composta de livros digitais e livros 

impressos. 

3.1.2. Tipo 2: Obra Impressa composta de livros impressos e PDF. (...) 

4.2.1. Na composição de Tipo 1 o editor deverá apresentar obras 

multimídias compostas de livros digitais e livros impressos. 

4.2.2. Os livros digitais deverão apresentar o conteúdo dos livros 

impressos correspondentes integrados a objetos educacionais digitais. 

4.2.3. Entende-se por objetos educacionais vídeos, imagens, áudios, 

textos, gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, 

animações, infográficos, páginas web e outros elementos. (...) 
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4.2.8. Os conteúdos e atividades dos livros impressos devem permitir a 

efetivação autônoma e suficiente da proposta didático-pedagógica da obra, 

independentemente dos livros digitais. (...) 

4.2.14. A obra didática deverá ser elaborada tendo em vista o uso tanto 

coletivo (em sala de aula, sob a orientação do professor) quanto individual 

(fora de sala de aula). (...) 

4.2.19. Os livros digitais deverão ter, como requisito mínimo de 

padronização, acesso por multiplataformas e pelos principais sistemas 

operacionais, tais como Android 2.3 ou posteriores, IOS, Linux (ubuntu) 

e Windows 7 ou posteriores, para dispositivos como laptop, desktop e 

tablets. (...) 

4.2.20. Os livros digitais deverão ser utilizados sem a necessidade de 

conexão à internet, exceto por ocasião do primeiro acesso ao material.” 

[PNLD 2015] 

. Um requisito básico é que os livros não sejam apenas livros digitalizados em formato 

PDF ou EPUBs com simples textos estáticos, sem recursos multimídia. A ideia é que o livro 

digital traga o conteúdo dos livros impressos conjugados com objetos educacionais digitais, 

como vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos 

educacionais, animações, infográficos, páginas web e outros elementos. Enfim, conteúdos 

que tirem proveito específico do suporte digital. 

Outro requisito é a compatibilidade com múltiplas plataformas – o edital cita que o 

“mínimo de padronização” será o acesso dos livros digitais pelos principais sistemas 

operacionais, citando “Android 2.3 ou posteriores, iOS, Linux (Ubuntu) e Windows 7 ou 

posteriores, para dispositivos como laptop, desktop e tablets”. O edital PNLD 2018 [PNLD 

2018] já exige que os livros digitais sejam produzidos em formato EPUB3, mais 

precisamente o EPUB 3.0.1. É nossa opinião que esta foi uma escolha extremamente feliz 

por parte do Governo Federal porque, como cremos e comentaremos mais adiante, muito em 

breve este formato se popularizará pelos interessantes recursos que oferece. 
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4.2 O assunto de nosso texto digital 

Os assuntos abordados no texto foram escolhidos por fazerem parte do currículo 

mínimo que norteia o ensino no estado do Rio de Janeiro [SEEDUC], sendo a primeira parte, 

com enfoque na formação do sistema solar, abordada no 1º bimestre da 1ª série do ensino 

médio e a segunda, que aborda a fusão nuclear, relacionada aos conteúdos ministrados no 3º 

Bimestre da 2ª série do ensino médio. Tais tópicos também estão presentes nos currículos 

das escolas pertencentes à rede particular de ensino, além de estarem inseridos nos conteúdos 

exigidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Utilizando como base os eixos cognitivos propostos pela matriz de referência do 

ENEM [MEC], é possível citar: 

“Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias 

áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de 

processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas.” [MEC] 

 

Ainda utilizando a matriz de referência da área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, disponibilizada pelo INEP, pode-se citar a competência de área 6 que diz: 

 

“Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, 

em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções 

científico-tecnológicas.” [MEC] 

 

Na área 6, destacamos em particular as competências H20, H22 e H23, que têm como 

características: 

 

“H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, 

substâncias, objetos ou corpos celestes. 

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação 

e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, 

ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 
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H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia 

em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, 

sociais e/ou econômicas.” [MEC] 

 

Desta forma, acreditamos estar contemplando no produto educacional, além de um 

tema que normalmente não é abordado no ensino médio, conteúdos importantes para a 

formação mínima de um estudante de nível médio, segundo orientações do INEP.  

 

4.3 O formato EPUB3 

O EPUB (abreviação de “Electronic Publication”, em português “Publicação 

Eletrônica”) é um formato de arquivo digital de padrão específico para ebooks, livre e aberto, 

criado em 2007 pelo International Digital Publishing Forum [EPUB 3]. Em 2011, sofreu 

revisões importantes e a partir de outubro desse mesmo ano passou a ser denominado 

EPUB3. O EPUB3 é projetado para ter conteúdo fluido, o que significa que a tela de texto 

pode ser otimizada de acordo com o dispositivo usado para leitura. O padrão é destinado a 

funcionar como um único formato oficial para distribuição e venda de livros digitais.  

Um arquivo em formato EPUB3 pode ser encarado, de maneira simplificada, como um 

arquivo em formato comprimido zip que une um site web completo, incluindo uma ou mais 

páginas HTML, suas imagens, folhas de estilos CSS, podendo ser embutidos vídeos, áudios 

e todos os recursos disponíveis em HTML5, o que proporciona a vantagem de poder ser 

visualizada offline. No entanto, difere de um simples “empacotamento” de um site web em 

HTML5 por ter especificações e características, como uma estrutura de dados contendo todos 

os seus recursos constituintes, uma ordem de leitura bem definida (que não necessariamente 

necessita ser seguida), um sumário padronizado com todas as estruturas de navegação 

fragmentadas ao nível de palavras, e sincronização bem definida, global ao nível do arquivo, 

da sincronização de vídeo e áudio - um EPUB pode tanto ser um eBook como um áudio 

book. 

O EPUB3 promete romper diversas limitações da implementação anterior, a versão 

2.0. Na versão 3, pela adoção do HTML5, foram implementados recursos maiores e mais 

avançados para layout e estruturação do conteúdo, interatividade, animações, áudio, vídeo, 

tipografia avançada, suporte a fórmulas matemáticas, narração de texto em voz alta e 

acessibilidade, entre outras funções. Assim, o formato EPUB3 abraça uma maior diversidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ebook
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de publicações, para múltiplas plataformas, em qualquer idioma, indo muito além da simples 

transferência dos livros de texto simples para meio digital, que é como o formato EPUB tem 

sido geralmente aplicado. 

A lista de possibilidades oferecidas pelo EPUB3 é muito grande, mas infelizmente 

ainda fica limitada ao depender do sistema de leitura, já que uma parte das funcionalidades 

não é obrigatoriamente implementada em todos os leitores, como o suporte à linguagem 

Javascript. Algumas funções interessantes que se pode destacar são:  

Criar um livro ilustrado com animações e narração em áudio que acompanha o 

texto, tanto embutidos no texto em vídeo como acessíveis por streaming com uma conexão 

à internet; 

● Livros com texto em diversos idiomas, com caracteres especiais; 

● Híbridos (app/livro);  

● Mini-jogos, enquetes e simulações embutidos no texto, muito úteis em conteúdos 

educacionais; 

Apesar da crescente utilização desse formato de texto, a adoção desse novo padrão 

ainda está em um estágio um tanto preliminar, ainda mais no que se refere ao uso de recursos 

multimídia. Há alguns anos, havia pouquíssimos leitores capazes de integrar as funções do 

formato EPUB3, mas atualmente esse problema já foi praticamente eliminado em grande 

parte pelo lançamento de softwares e aplicativos de leitura de ebooks capazes de exibir os 

textos digitais sem perdas de configurações ou recursos. Um novo desafio para se produzir 

livros em formato digital está na complexidade que surge quando os novos recursos 

disponibilizados pelo EPUB3 são considerados no código de programação propriamente 

dito. Então o desenvolvimento de um EPUB3 pode passar a ser visto como a produção de 

um software [Atwell 2012], e não somente uma produção editorial comum.  

Ao testar softwares e aplicativos para a leitura de eBooks e sua compatibilidade com 

os recursos oferecidos pelo EPUB3, mais especificamente os recursos de vídeo e som 

integrados, nossos testes mostraram que os melhores leitores disponíveis para 

aproveitamento dos recursos que utilizamos em nossos ebooks são os softwares Calibre e 

Gitden Reader. O Calibre é um leitor projetado para funcionar em laptops e desktops, com 

versões para MacOS, Linux e Windows. Já o Gitden Reader é um aplicativo de leitura para 

dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e tem versões disponíveis para os sistemas 

operacionais iOS, Android e Windows Mobile. Tanto o Calibre como o Gitden Reader 

podem ser obtidos gratuitamente, sem custo, de forma que a opção por estes softwares é 

bastante atraente para o usuário. O Gitden, em particular, teve um atrativo adicional, o de 

http://azardi.infogridpacific.com/resources.html
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versatilidade, atendendo as expectativas ao funcionar sem falhas em todas as plataformas 

mencionadas no edital PNLD 2015, além de ser um software simples, leve e rápido, que 

exige pouco dos dispositivos digitais móveis para seu funcionamento. 

4.4 O Editor de EPUB3 Sigil 

Como dito anteriormente, o software escolhido para a elaboração do arquivo EPUB3 

foi o Sigil [Sigil], que é gratuito e possui código fonte aberto. O Sigil é um software para 

produção de ebooks, desde o formato mais simples até os formatos mais elaborados, que 

utilizem todos os recursos disponíveis para o formato EPUB3 já citados. O ambiente de 

trabalho do software é muito simples, o que favorece pessoas que não tenham experiência 

em produção de livros digitais.  

Há três opções de ambientes, que podem ser alternadas e oferecem liberdade e 

flexibilidade ao produtor do livro. É possível alternar entre um modo de visualização do 

texto, com a digitação idêntica à de um editor de texto convencional, inclusive com 

ferramentas de correção ortográfica e a possibilidade de se inserir caracteres especiais, e um 

modo de visualização de código HTML 5, que possibilita a construção de livros mais 

elaborados e com o uso de todos os recursos desta linguagem, inclusive a incorporação de 

códigos em linguagem Javascript. Ainda há a possibilidade de pré-visualização do livro, o 

que agiliza a percepção e correção de possíveis erros de formatação. 

Apesar do EPUB3 ser um formato que envolve programação HTML5, com os recursos 

oferecidos pelo Sigil já é possível criar bons livros digitais com recursos multimídia apenas 

com conhecimentos básicos de programação nesta linguagem. A inserção de fotos, áudios e 

vídeos pode ser feita simplesmente por exportação do arquivo desejado para o EPUB, sem a 

necessidade de maiores conhecimentos técnicos, a não ser os requisitos de compatibilidade 

de execução, como o formato de encapsulamento e codec de um vídeo, por exemplo. Essa 

possibilidade torna o programa acessível a quase todo professor ou autor que, mesmo com 

pouco conhecimento em programação HTML5, tenha interesse em fazer seus próprios livros 

digitais com alguns recursos simples, porém muitas vezes fundamentais. No caso da 

necessidade de inserção de recursos mais sofisticados é necessário um pouco de 

conhecimento mais aprofundado em programação HTML5 e Javascript. 

Uma ferramenta extremamente útil oferecida pelo Sigil é a possibilidade de utilização 

de CSS (Cascading Style Sheets), que é uma especificação que define como os elementos 

que compõem uma página, um documento ou aplicação Web serão exibidos, separadamente 
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do texto principal que será exibido. Com a utilização de um CSS pode-se definir um padrão 

de formatação para qualquer texto a ser exibido, poupando tempo na sua formatação.  

 

4.5 A produção dos vídeos 

Uma parte extremamente importante do nosso produto educacional foi os vídeos 

inseridos ao longo do texto escrito. Na construção de um vídeo, é preciso se preocupar, desde 

o princípio, com alguns detalhes, como duração, dimensões e formato escolhidos, pois 

devem ser compatíveis com o editor de EPUB3 escolhido e com o leitor de ebook utilizado. 

Para garantir boa compreensão do conteúdo do vídeo, é necessário que ele tenha boa 

qualidade, tanto de som quanto de imagem. Não é necessário que a resolução do vídeo seja 

excelente, como por exemplo 720p ou 1080p: qualidade de 480p é suficiente, pois deve-se 

levar em conta que a principal forma de acesso ao produto educacional são os smartphones 

e tablets. As dimensões do vídeo não devem ser muito grandes, pois caso contrário 

contribuem para que o arquivo EPUB3 fique muito pesado e difícil de ser compartilhado 

após terminado. Tais dimensões não possuem um valor exato ou fixo, mas o ideal para 

visualização em mídias móveis é em torno de 400 x 300 pixels, formato que em nossa opinião 

é aceitável até mesmo para a visualização em desktops com telas de 18” ou mais. 

Quanto ao formato do arquivo de vídeo utilizado, este deve ter encapsulamento MP4 

pois é um formato compatível com o editor de EPUB utilizado, além de funcionar em todas 

as mídias testadas, utilizando-se os softwares Calibre, em desktops executando Windows e 

Linux, e Gitden Reader, rodando em smartphones e tablets com Android e iOS. Já o formato 

de som deve ser MP3, com taxa de bits de 96 Kbps. Em nossa opinião, uma taxa de bits de 

96 Kbps produz som de excelente qualidade para a voz humana, e poderia ter até mesmo 

taxa de amostragem menor, o que reduziria um pouco o tamanho final do arquivo. Tais 

especificações não são universais e fixas, podendo ser modificadas de acordo com os 

softwares utilizados ou a necessidade de cada projeto; aqui descrevemos apenas as 

especificações utilizadas, testadas e consideradas as melhores no desenvolvimento do nosso 

produto educacional. 

Ao se pensar na utilização de um vídeo como ferramenta educacional inserida no texto, 

é preciso ter em mente que sua duração não deve exceder cinco minutos, pois segundo Aarabi 

[Aarabi 2007], o tempo útil máximo de atenção durante a exposição de um conteúdo é em 

torno de vinte e cinco minutos, mas o tempo realmente útil de atenção é em torno de apenas 

cinco minutos. Logo é importante que o vídeo tenha duração curta, caso contrário a atenção 
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do espectador irá diminuir e o objetivo do uso de tal ferramenta, que é o aprendizado e o 

entendimento de alguns conceitos, pode não ocorrer de forma satisfatória. Então é necessário 

que seja elaborado de antemão um script com a ideia do que deve ser mostrado nesse vídeo, 

especificando de que forma os conceitos serão abordados nos cinco minutos. Caso a 

abordagem de conceitos exija um tempo maior, é aconselhável desmembrar os conceitos e 

fazer vídeos mais curtos ao longo do texto, com a intenção de manter o máximo possível a 

atenção e interesse do espectador. É importante que juntamente com a programação do vídeo 

seja feita a elaboração do texto narrativo que o acompanhará, pois é fundamental que o áudio 

e as imagens estejam sempre conectados e juntos atinjam diferentes canais de percepção do 

espectador, conforme já comentamos no Capítulo 2. 

Os vídeos podem ser criados com animações e/ou filmagens de situações do mundo 

real, podendo-se mesclar os dois em um único vídeo. Para a construção de animações podem 

ser usados inúmeros softwares e linguagens de programação, como por exemplo, Javascript, 

Macromedia Flash MX, Modellus entre tantos outros. Porém a maioria desses softwares não 

possuem ferramentas para exportar vídeos em formato MP4, então em alguns casos é 

necessário a utilização de um software de captura ou de conversão de vídeo. Para executar a 

captura de tela, recomenda-se a utilização do software Screencast-O-Matic, por sua 

versatilidade e facilidade de manuseio. O Screencast-O-Matic ainda tem a grande vantagem 

de ser de utilização gratuita na produção de vídeos de até quinze minutos. 

É preciso também produzir o áudio que narrará o vídeo, e para isso será necessário um 

ambiente o mais silencioso possível ou, idealmente, um estúdio de gravação. Caso a 

gravação seja feita em um ambiente silencioso, poderá ainda ter ao final ruídos que passam 

despercebidos durante o processo de gravação. Este foi o caso nesta Dissertação, e foi preciso 

tratar o áudio para que tivesse a melhor qualidade possível. Em nosso trabalho, editamos e 

tratamos o áudio com o software Audacity, também gratuito e disponível para as plataformas 

Windows, Linux e MacOS, eliminando ruídos de fundo e deixando o som com excelente 

qualidade. 

Com os vídeos e áudios prontos, é preciso criar um arquivo de vídeo com as 

especificações já citadas anteriormente. Novamente é preciso estar atento ao fato de que as 

imagens e os sons do vídeo devem estar sincronizados o máximo possível, para que a 

informação transmitida pelos canais visual e auditivo se reforcem e não confundam o 

espectador. Desta forma é preciso editar o vídeo, ocasionalmente cortando partes 

desnecessárias, e sincronizar lhe o áudio.  
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Existem inúmeros softwares de edição de vídeo disponíveis para uso, alguns com 

recursos simples, outros com recursos profissionais, alguns gratuitos e outros pagos, logo o 

software utilizado deve atender a necessidade e disponibilidade do autor. Para a edição dos 

vídeos do produto educacional foi utilizado o software Pinnacle Video Editor, disponível 

para iOS. Apesar de ser um software pago, o Pinnacle não é caro, custando cerca de US$ 15 

na Apple App Store. Ele possui numerosos recursos de edição, além de ser um software bem 

amigável e de fácil utilização, o que permitiu uma edição simples e rápida, envolvendo 

mesclagem de vídeos e animações, cortes de partes indesejadas dos vídeos, adição e 

sincronização do áudio e exportação com os especificações desejadas. Para o sistema 

Android, existe o KineMaster em versão completa que, dependendo dos recursos que se 

queira ter, pode custar mais caro que o Pinnacle, mas não passa de R$ 120,00 para a versão 

com todos os recursos de edição possíveis. Com R$ 30,00 já é possível ter uma edição que 

usa recursos razoavelmente complexos e de qualidade tão boa quanto a do Pinnacle. 

Boa parte dos vídeos usados foram retirados do YouTube, preferencialmente de 

páginas cujos vídeos tivessem licença aberta de uso. Nem sempre isto foi possível, mas 

quando houve a possibilidade, pedimos permissão de uso dos vídeos para uso educacional 

sem lucros ou ganhos financeiros. Em particular, obtivemos permissão do criador dos vídeos 

do canal Minute Physics, que trata de forma leve e interessante, mas frequentemente com 

surpreendente profundidade, tópicos de Física atuais e importantes, para usar um de seus 

vídeos em nosso ebook. 

 

4.6 Determinação das imagens estáticas a serem 

substituídas por vídeos 

Em nosso texto, não foi vantajoso substituir todas as imagens estáticas por vídeos com 

animações, em parte por razões práticas, como o tamanho final do arquivo com vídeos, em 

parte por razões fundamentadas em estudos sobre o tema. Em nosso texto, procuramos 

inserir os vídeos após o texto escrito familiarizar o leitor com a terminologia referente ao 

tópico tratado, conforme recomenda Mayer [Mayer 2007], e de forma a ilustrar apenas 

processos que envolvessem movimento. Apesar das críticas de Mayer a esta escolha, como 

veremos pelos resultados no Capítulo 5, os resultados a justificam. 
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Capítulo 5  

Metodologia 

 Neste capítulo pretende-se explicar as metodologias utilizadas tanto na confecção do 

produto como na sua aplicação, assim justificando as escolhas e os caminhos adotados ao 

longo desse trabalho de pesquisa. 

 

5.1 Informações sobre o grupo de pesquisa 

O produto educacional, conforme já dito, foi desenvolvido para ser utilizado com 

alunos do ensino médio. Para que o produto fosse aplicado foi necessário escolher uma turma 

dentre algumas opções de série e escolas onde a aplicação se mostraria viável. Como o 

professor autor desse trabalho só ministra aulas em escolas particulares, a aplicação teve de 

ficar restrita aos jovens desse segmento de ensino. Existia a possibilidade de pedir a outro 

professor que aplicasse o produto em alguma escola pública, mas a decisão de não o fazer 

foi baseada na ideia de que um maior conhecimento do público participante da pesquisa 

pudesse ajudar a interpretar os resultados e de fato essa decisão se mostrou acertada, pois 

parte da análise de resultados só foi possível graças ao conhecimento dos alunos e seus 

históricos de desempenhos acadêmicos. 

 O primeiro requisito a ser atendido na escolha da turma a ser utilizado o produto é que 

ele estivesse de acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula no período da 

aplicação. Então restaram poucas opções, e as turmas escolhidas foram turmas de terceiro 

ano, onde o regime de conteúdos era o revisional, ou seja, turmas que já tinham visto todo o 

conteúdo do ensino médio, porém estavam no momento revendo todos assuntos trabalhados 

ao longo dos dois primeiros anos. Essa escolha se justifica por dois fatores, primeiro a 

flexibilidade de tempo e escolha da ordem dos conteúdos trabalhados e segundo pela maior 

maturidade dos alunos de terceiro ano para participar com seriedade do trabalho de pesquisa. 

Após essas escolhas serem feitas, forem escolhidas duas turmas de terceiro ano do 

Colégio Nossa Senhora do Amparo, pertencente a rede particular de ensino da cidade de 

Barra Mansa. A escola em questão atende um público de classe média, onde a maior parte 

dos alunos tem acesso à internet, computadores e dispositivos móveis de comunicação, 
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inclusive na própria escola. O professor, autor dessa pesquisa, possuía amplo conhecimento 

do desempenho acadêmico de cada aluno, bem como suas dificuldades e particularidades, 

devido a um convívio muito próximo ao longo de quase três anos, o que possibilitou uma 

análise mais atenta aos casos de alunos com históricos de baixo desempenho acadêmico no 

que tange os métodos ditos convencionais de ensino.  

É importante ressaltar que todos os alunos, de ambas as turmas, já tiveram noções de 

fusão nuclear no 1º ano do ensino médio, porém de forma bem simples, sem se ater a muitos 

detalhes e as equações e balanço energético de tal processo.  Todos os alunos participantes 

da pesquisa já haviam participado de atividades no 1º e 2º ano do ensino médio que 

abordavam temas de física contemporânea, tais como a relatividade geral, viagens espaço 

temporais, buracos de minhoca e buracos negros. Todos esses tópicos foram abordados de 

forma muito simples e praticamente expositiva, sem qualquer detalhamento, mas com a 

intenção de criar o interesse e promover a discussão de tais ideias e teorias. Parte importante 

dessas práticas foi a exibição de alguns episódios da série Cosmos, uma odisseia no espaço 

(2014), o filme Contato (1996), inspirado na obra literária do autor Carl Sagan e o filme 

Interestelar (2014).  

É valido ressaltar, também, que desde o 1º ano do ensino médio uma das turmas 

demonstrava um interesse consideravelmente maior nos assuntos relacionados a astronomia 

e física moderna, se envolvendo com entusiasmo em atividades e discussões que envolvam 

esses tópicos. Por essa razão era de se esperar que essa turma talvez demonstrasse melhores 

resultados nos testes. 

5.2 Metodologia da Aplicação do Produto 

Durante a aplicação do produto sempre se teve a preocupação com o aprendizado dos 

alunos e de que forma esse aprendizado poderia ser potencializado. Pensando nisso foi 

preciso escolher como fazer a análise dos resultados e então algumas escolhas tiveram de ser 

feitas.  

A primeira dificuldade seria com relação ao tempo, pois apesar da flexibilidade na 

escolha dos conteúdos, a escola tem um compromisso com os alunos e famílias de cumprir 

os conteúdos contratados e previamente informados no planejamento anual. Dessa forma foi 

decidido que a melhor forma de aplicar o produto seria dando liberdade aos alunos, o que 

poderia trazer bons resultados ou não, e isso dependeria em boa parte do envolvimento dos 

alunos no processo. Então foi decidido que a leitura dos materiais seria feita em casa, de 
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forma individual, trazendo a prática o conceito de aula invertida. Segundo o site PORVIR 

[porvir 2017] que é uma iniciativa que divulga inovações educacionais e cobra melhorias na 

área educacional, a aula invertida é “o nome que se dá ao método que inverte a lógica de 

organização da sala de aula. Com ela, os alunos aprendem o conteúdo em suas próprias casas, 

por meio de videoaulas ou outros recursos interativos, como games ou arquivos de áudio”. 

Com essa escolha decidiu-se incentivar os alunos a efetuar um aprendizado autônomo, os 

tornando ativos no processo de ensino-aprendizado e os tirando do papel seguro de meros 

espectadores desse processo.  

Como os alunos poderiam ter acesso a qualquer tipo de informação que não fosse 

exclusivamente o material didático elaborado no produto, todos foram orientados a não 

utilizar outras formas de pesquisa ou buscar informações que não no próprio material, pois 

dessa forma poderiam afetar os resultados das análises dos produtos. Porém foram 

tranquilizados que após as leituras e realizações dos testes, todas as dúvidas seriam discutidas 

e devidamente sanadas. 

A adoção dessa conduta e utilização dessa modalidade de ensino, abriu espaço para 

que os alunos tivessem a liberdade de escolha de como e quando estudar o material, sem 

ficarem presos as orientações de estudo do professor e de horários pré-determinados ou pré-

formatados como ocorre em uma sala de aula comum. Essa é uma sugestão do modo de 

aplicação do produto desenvolvido nesse trabalho de pesquisa, pois acreditamos que ela 

tenha colaborado para um maior engajamento dos alunos no processo e para um aprendizado 

mais efetivo. 

Outra informação que deve ser destacada se refere ao fato dessa atividade não valer 

qualquer tipo de pontuação além da participação que se cobra dos estudantes em todos os 

processos realizados na escola. Então a não participação nas atividades relacionadas ao uso 

do material didático não acarretaria qualquer prejuízo ou ganho em termos de notas, somente 

agregaria conhecimento. Essa é outra postura coerente com a aprendizagem autônoma, onde 

o aluno pode optar por estudar e participar do processo ou não, sendo assim responsável 

pelas suas ações no processo de aprendizagem. 

O único problema nesse processo foi a disponibilização dos materiais didáticos. Tais 

materiais foram disponibilizados online, e durante esse processo surgiram problemas no 

armazenamento e acesso a todos os alunos, principalmente com o arquivo que continha o 

material didático com vídeos, por se tratar de um arquivo mais extenso. A primeira tentativa 

foi utilizar sites gratuitos de hospedagem, porém boa parte dos alunos teve dificuldades de 
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acesso a tais ferramentas. Para resolver o problema, e adotando sugestões dos próprios 

alunos, a solução adotada foi disponibilizar os arquivos dos materiais através de um grupo 

no Facebook. Tal decisão se mostrou uma decisão acertada, já que a partir de então todos 

alunos tiveram acesso fácil aos arquivos. 

5.2 Metodologia da Aplicação dos testes 

A aplicação dos testes se dividiu em três etapas, pré-teste, e dois testes após a leitura 

dos dois materiais didáticos. A intenção do pré-teste era ter acesso a que tipo de informações, 

conceitos e concepções os alunos possuíam acerca dos conteúdos a serem trabalhados com 

a ajuda dos materiais digitais. Já os testes após a leitura, tinham como finalidade tentar inferir 

de que forma a leitura dos materiais disponibilizados para os alunos poderiam influenciar 

tanto positivamente quanto negativamente o seu aprendizado.  

Para tentar garantir que a memória de curto prazo não influenciasse o teste a ponto de 

gerar distorções nas análises, decidiu-se por disponibilizar o segundo material, que continha 

recursos de vídeo, em um período de tempo de aproximadamente 40 dias após a leitura do 

primeiro material. Acreditava-se que esse tempo fosse suficiente para que os alunos 

esquecessem detalhes que tivessem ficado armazenados apenas na memória de curto prazo 

e dessa forma pudessem ser influenciados de forma mais concisa pela leitura do segundo 

material didático e dessa forma podendo trazer traços de sua influência para o resultado do 

teste. 

Após a disponibilização dos materiais os alunos tiveram, em ambos os casos, 

exatamente uma semana para sua leitura e todos conheciam a data de aplicação dos testes. É 

importante deixar claro novamente que os testes não possuíam qualquer pontuação na nota 

bimestral e os alunos estavam cientes desse fato. Todos foram orientados a não buscar 

informações complementares até o final do processo e também deixar muito claro em suas 

respostas a falta do conhecimento para responder a uma questão.  Com essa postura 

esperávamos ser capazes de identificar problemas de aprendizagem e fragilidades nos 

materiais didáticos, bem como mudanças nos conceitos aprendidos pelos alunos. 

Os questionários utilizados nos três testes foram todos iguais, exceto o ultimo que 

continha três questões relacionadas especificamente aos vídeos e um questionário de opinião.  

O fato de os alunos terem conhecimento das perguntas ao longo do processo da 

pesquisa, mesmo não tendo acesso direto a elas, poderia influenciar o direcionamento da 

leitura ao entrar em contato com os materiais didáticos. Talvez esse conhecimento pudesse 
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levar o aluno a tentar responder as perguntas previamente conhecidas através da leitura. 

Apesar do conhecimento desse risco, optamos por manter o mesmo questionário a fim de 

normalizarmos as respostas e dessa forma poder comparar as mudanças em seus padrões e 

possíveis mudanças conceituais que pudesse ocorrer.  

Para que eventuais mudanças nos padrões de resposta pudessem ser percebidas foram 

utilizados testes discursivos. Está escolha é baseada no trabalho de Mayer [Mayer 2007] que 

diz que através de testes discursivos é possível perceber traços de aprendizagem significativa 

e mudanças conceituais. Os testes objetivos, por conter alternativas podem esconder 

informações interessantes além de produzir resultados diferentes dos testes discursivos. Esse 

fato ocorre uma vez que o teste objetivo apresenta opções de respostas prontas o que conduz 

o aluno a escolher uma delas e não formular a sua própria resposta. Dessa forma o aluno 

sente a obrigação de escolher uma das opções e se acomoda pela facilidade em responder a 

uma pergunta. Ao formular uma resposta no teste discursivo, é exigido do aluno usar o 

conhecimento adquirido através da leitura do material didático utilizado, precisando assim 

exteriorizar o seu modelo construído para explicar o fenômeno físico em questão.  

Além disso os testes discursivos não limitam e nem formatam as respostas e assim 

oferecem liberdade para que o aluno se expresse e exponha da melhor forma possível o que 

realmente aprendeu e até mesmo o que não conseguiu compreender de  forma satisfatória. 

 

5.3 Metodologia da análise dos testes 

O primeiro passo para a realização da análise dos resultados consistiu em tabular os 

resultados obtidos. A seguir foi feita uma classificação das respostas e posteriormente a 

separação destas. As respostas foram classificadas em corretas, parcialmente corretas e 

erradas e os critérios de classificação serão discutidos posteriormente no capítulo 7, onde 

serão discutidos os resultados da pesquisa.  

Durante a análise das respostas buscou-se indicativos de melhora no aprendizado e 

também indícios de aprendizagem significativa. Segundo Mayer [Mayer 2007] e utilizando 

uma abordagem ausubeliana, indícios da aprendizagem significativa podem ser percebidos 

através da capacidade de síntese, extensão de conceitos para situações não abordadas 

inicialmente e generalizações de conceitos. Todos esses indícios foram atentamente 

procurados nas respostas, pois a sua presença poderia indicar que o material desenvolvido e 

testado na pesquisa poderia estar produzindo resultados positivos na aprendizagem. É 
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importante perceber que tais indícios muitas vezes são difíceis de serem percebidos, além de 

serem difíceis de serem classificados como indícios verdadeiros de aprendizagem 

significativa, uma vez que se trata de análises subjetivas das respostas.  

A análise se torna mais acurada e confiável quando o avaliador tem amplo 

conhecimento do público que participa do teste, sendo capaz de identificar, baseado no 

histórico do desenvolvimento acadêmico de cada aluno, traços de melhoras na aprendizagem 

e aprendizagem significativa. Assim, é preciso ter cuidado ao julgar os resultados dos testes 

como provas incontestáveis, pois na verdade tratam-se de indícios, que apontam em uma 

determinada direção. 

Durante o processo de análise foi dada atenção especial a melhoras nos resultados e 

também no interesse de alunos que apresentavam baixo rendimento acadêmico nos processos 

convencionais de ensino adotados em grande parte do tempo na escola. Esse olhar se justifica 

devido ao fato de existir a possibilidade o material didático desenvolvido ter o potencial de 

motivar e estimular alunos que estão, em geral, a margem do processo de ensino-

aprendizagem, dessa forma os fazendo se tornar agentes ativos neste processo.  

Outra análise que agrega informações ao trabalho de pesquisa é a análise da pesquisa 

de opinião respondida pelos alunos. Nesse espaço é possível perceber o quanto o material 

impactou os alunos e além do que há de acertado ou errado na elaboração e construção do 

produto educacional. 
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Capítulo 6 

Aplicação do produto 

6.1 Dados gerais da escola 

A aplicação do produto foi realizada no Colégio Nossa Senhora do Amparo, localizado 

na cidade de Barra Mansa. A escola faz parte da rede particular de ensino e localiza-se em 

uma região central, que atende, em grande parte, alunos de classe média alta.  

Com esse perfil de alunos assegurou-se que todos possuíam acesso a algum tipo de 

dispositivo eletrônico, celular smartphone, tablet ou computador, que oferecesse acesso ao 

texto digital, e dessa forma não fosse excluído, de forma alguma, do processo de ensino. Na 

rede pública de ensino, a realidade não é diferente, pois segundo pesquisa do IBGE [IBGE 

2013], em 2011, 96,2% dos estudantes das escolas particulares, maiores de 10 anos de idade, 

possuíam acesso a computadores e internet, enquanto nas escolas públicas esse valor era de 

65,8%. Com esses percentuais espera-se que um grande número de alunos tenha acesso a 

mídias eletrônicas de informação. 

 

6.2 Informações gerais e relato da aplicação  

A aplicação do produto aconteceu de forma concomitante em duas turmas de 3º ano do 

ensino médio. O texto digital foi utilizado após as aulas onde foram abordadas as leis de 

Kepler e a gravitação universal. Tais assuntos são ao mesmo tempo a base para o 

entendimento de alguns conceitos na formação do sistema solar, abordada no texto e também 

servem como o gancho necessário para se introduzir esses novos conceitos.  

Durante a semana em que os tópicos da Gravitação Universal estavam sendo ensinados, 

no dia 23 de março foi aplicado um questionário prévio, com o intuito de testar conceitos 

pré-existentes e possíveis concepções alternativas.  Após a aplicação do pré-teste optamos 

por continuar a aplicação dos questionários apenas depois de duas semanas. Tal decisão 

justificou-se pela ideia de que após esse tempo as informações armazenadas na memória 

recente não influenciassem o resultado do segundo teste, e assim esperou-se que as perguntas 

apesar de familiares aos alunos não fossem de seu conhecimento. Os alunos não possuíam 
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qualquer conhecimento sobre as etapas dos testes, então é de se esperar que não tivessem a 

preocupação de decorar as perguntas. Foi, desde o início deixado muito claro que após 

algumas etapas da atividade todas as dúvidas que surgissem no processo seriam sanadas em 

uma aula final, que ocorreu após a aplicação do último teste, dia 20 de maio, logo não era 

necessário fazer qualquer pesquisa ou busca por respostas. 

Após duas semanas da aplicação do pré-teste foi proposto aos alunos que fizessem a 

leitura do texto estático (convencional) como uma atividade a ser realizada em casa, para 

que em seguida, na aula posterior que aconteceu no dia 06 de abril, respondessem ao 

questionário referente ao texto. Com a mesma intenção da aplicação do segundo teste, e 

também devido a atividades previstas no calendário escolar, esperou-se um tempo de seis 

semanas até a aplicação da última etapa. Na última fase foi disponibilizado aos alunos o texto 

com os vídeos e a leitura foi realizada em sala no dia 16 de maio. A aplicação do último teste 

foi realizada na aula posterior, dia 18 de maio, culminando, ao final do processo, com uma 

aula expositiva extremamente produtiva, onde foram levantas e sanadas dúvidas e 

alimentadas algumas discussões interessantes. A aula final teve como principal objetivo dar 

a chance aos alunos de debaterem e desfazer possíveis construções conceituais errôneas. 

Após a realização e avaliação dos questionários, foi aplicado um questionário extra, 

online, por meio da ferramenta de formulários do Google (formulários google), pois 

constatou-se a necessidade de conhecer a opinião mais detalhada sobre cada um dos vídeos 

utilizados no texto. A intenção desse último questionário era oferecer mais um espaço onde 

os alunos participantes pudessem expressar suas opiniões e impressões sobre os vídeos e 

sobre o impacto que cada vídeo individual trouxe ao seu aprendizado. O formulário era muito 

simples, contendo uma pergunta sobre o quanto cada vídeo o ajudou a compreender os 

conceitos em detrimento da figura relativa aquele conceito no texto estático, sendo a resposta 

dada numa escala de 1 a 5, onde 1 representava “nem um pouco” e 5 representava “muito”. 

Para que os alunos ficassem mais à vontade para responder de forma sincera foi deixado 

explicito que a atividade não possuía qualquer pontuação e não acarretaria qualquer sansão.  

Cronograma de aplicação do produto 

Pré-teste leitura do 

texto 

estático 

Questionário  
texto 

estático 

Leitura do texto 

com animações 
Questionário 

texto com 
vídeos 

Aula de 

fechamento 

23/03/2016 30/03 à 

06/04/2016 
06/04/2016 16/05/2016 18/05/2016 20/06/2016 
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Outro aspecto que deve ser destacado é que apesar de todos os alunos terem plena 

consciência da participação de uma pesquisa em ensino de física e terem consentido com a 

plena participação, em nenhum momento foram informados de que tipo de pesquisa estava 

sendo feita e qual era o tipo de investigação que estava sendo realizada durante as atividades. 

Esse é um ponto importante pois em nenhum momento os alunos ficaram sabendo que o foco 

da pesquisa era avaliar o impacto que as animações e vídeos integrados ao texto podem trazer 

para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

6.3 Impressões da aplicação do produto 

Foi possível perceber, no primeiro contato dos alunos com a ideia de utilizar recursos 

digitais em sala de aula, um grande entusiasmo e motivação. A possibilidade de utilizar o 

celular em sala de aula para auxiliar o aprendizado se mostrou um motivador para despertar 

o interesse inicial em investigar o assunto a ser trabalhado na plataforma digital, uma vez 

que todos os alunos se prontificaram a participar da atividade sem qualquer tipo de 

resistência. Ao tomarem conhecimento do assunto abordado muitos alunos mostraram 

interesse nesse tópico da física e iniciaram uma sessão de perguntas, que foram parcialmente 

respondidas, sempre indicando que, mais tarde, receberiam um texto que traria mais detalhes 

e aprofundamento. 

Alguns alunos se mostraram preocupados com a necessidade de utilização de internet 

para funcionamento da plataforma digital enquanto outros tiveram a preocupação com a 

possível dificuldade do funcionamento em diferentes sistemas operacionais. Tais 

preocupações foram rapidamente extintas, uma vez que o texto digital funciona nos 

principais sistemas operacionais existentes atualmente, como já foi descrito no capítulo 

anterior, e a utilização da internet é necessária somente para instalação do aplicativo de 

leitura de ebooks e download do arquivo ebook, funcionando a partir daí em modo offline.  

Os alunos demonstraram entusiasmo, ao perceber que todos os recursos, desde o 

aplicativo para leitura do ebook ao texto digital são gratuitos e podem ser utilizados por 

qualquer pessoa e a qualquer momento.  

Durante o processo da aplicação do produto, desde a disponibilização dos textos e até 

mesmo durante a aplicação dos testes foi possível perceber o interesse dos alunos no assunto 

abordado no texto e a ansiedade por saber mais alguns detalhes. Apenas um aluno teve 
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problema no acesso ao texto, mas conseguiu resolvê-lo utilizando um tablet de outro amigo 

de turma. 

No início alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade de fazer o download do texto 

em seus dispositivos móveis, por não conhecer a plataforma onde foi disponibilizado o 

arquivo para download. Para sanar tal problema, o arquivo foi disponibilizado no Facebook 

onde todos possuem acesso e a partir de então conseguiram acessar sem maiores problemas 

o arquivo. O segundo arquivo já foi disponibilizado diretamente no Facebook a pedido dos 

alunos, por alegarem ser mais fácil e familiar o acesso. 

 

6.4 Aplicação dos Questionários 

A motivação de aplicar o pré-teste foi sondar o nível de conhecimento prévio que os 

alunos possuíam sobre como se formou o sistema solar e o processo energético das estrelas, 

ou segundo Ausubel [Ausubel 1982], verificar a existência de subsunçores, que segundo 

Moreira: 

“são conhecimentos especificamente relevantes, o conhecimento prévio 

que serve de matriz ideacional e organizacional para a incorporação, 

compreensão e fixação de novos conhecimentos quando estes “se 

ancoram” em conhecimentos especificamente relevantes (subsunçores) 

preexistentes na estrutura cognitiva.” [Moreira] 

O pré-teste, também teve como finalidade avaliar o quanto os alunos conseguiam 

extrapolar dos conceitos de gravitação e outros conceitos físicos, previamente abordados, 

para explicar uma nova situação que os envolva, no caso em questão a formação do sistema 

solar. Os testes posteriores ajudam a fazer uma análise do quão significativa foi a 

aprendizagem, pois de acordo com Ausubel [Ausubel 2003] a aprendizagem significativa só 

acontece quando para o aprendiz o conhecimento passa a ter algum sentido em sua estrutura 

cognitiva e dessa forma o conhecimento prévio se modifica ao adquirir novos significados. 

Então os testes servem como ferramenta de investigação para notar tais mudanças 

conceituais e consequentemente de aprendizagem significativa e não simplesmente 

mecânica. 

É importante ainda perceber, que segundo a perspectiva ausubeliana, aprender 

significativamente não significa reter palavras e frases precisas e sim a substância do novo 

conhecimento, sua essência. Assim é preciso analisar os resultados dos testes de forma a 
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perceber mudanças nas ideias e apreensão dos novos conceitos sem se prender a palavras e 

conceitos rigidamente corretos, mas sim se atendo as ideias expressas nas respostas. 

 Todas as questões conceituais tanto do pré-teste como do questionário do texto estático 

e questionário do texto com animações eram discursivas, e a opção de serem feitas dessa 

forma foi baseada na ideia de testar o quanto os alunos conheciam sobre o assunto ou 

conseguiram absorver após a aplicação do produto educacional, sem, porém, serem 

influenciados por respostas pré formuladas. Acredita-se que utilizando questões de múltipla 

escolha os alunos não optariam por dizer que não sabem a resposta e escolheriam alguma 

das apresentadas, dificultando a análise de alguns resultados que por ventura pudessem surgir 

de respostas espontâneas.  

 Em sua quase totalidade, as questões do pré-teste possuem relação com o texto do 

produto, e esperava-se que ao fim do processo todos os alunos fossem capazes de responder 

de forma minimamente satisfatória a todas as perguntas. As questões que não são abordadas 

pelo texto do produto são extrapolações simples dos conceitos e tem como finalidade testar 

o desenvolvimento dessa habilidade, de generalizar alguns conceitos, após a aplicação do 

produto educacional, o que é um sinal de aprendizado. Segundo Del Pino e Tauceda [Del 

Pino e Tauceda 2013], citando Johnson-Laird, as pessoas constroem modelos mentais para 

representar a realidade, e tais modelos devem ser constructos funcionais, preditivos e 

explicativos para aquele que o constrói, o que denota claramente que a generalização é uma 

marca clara da aprendizagem significativa e deve ser verificada em testes, sempre que 

possível. As questões dos questionários se dividem basicamente em questões sobre temas 

abordados somente pelo texto estático e questões de temas abordados também pelos vídeos, 

tal divisão é proposital e visa tentar identificar o quanto os vídeos podem mudar na 

aprendizagem dos tópicos trabalhados. 

Os alunos foram instruídos a não ter receio de responder as questões que não sabiam, 

bem como a não fazer pesquisas ou consultar os amigos. Foram ainda instruídos a expor suas 

ideias de forma mais clara e completa possível e caso não soubessem responder a alguma 

questão, que deixassem isso bem claro. 

A aplicação do teste prévio durou um tempo de aula de 50 minutos, sendo que alguns 

alunos utilizaram todo o tempo disponível enquanto os mais rápidos se ocuparam em 

responder as perguntas por um tempo de 30 minutos. Já os testes posteriores foram realizados 

em uma hora e 30 minutos, utilizando quase que dois tempos de aula. 
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Capítulo 7  

Análise dos testes e resultados 

 

7.1 Análise Geral  

A análise das questões foi feita de forma a procurar traços indicativos de 

aprendizagem significativa, de acordo com a perspectiva ausubeliana, e principalmente 

traços que indiquem a influência tanto positiva quanto negativa do uso dos vídeos e 

animações inseridas no texto. Sempre que tais indicativos surgiram, foram destacados na 

análise das questões. A análise geral se baseia na comparação entre o número de acertos nas 

questões nas três fases da pesquisa onde foram aplicados questionários. Era de se esperar 

que à medida que os recursos didáticos fossem aumentando, aumentasse também o número 

de acertos. Tal fato se confirmou, sendo fácil perceber nos gráficos da sessão seguinte a 

melhora de desempenho entre o questionário de pré-teste e o questionário do texto estático 

e posteriormente entre este ultimo e o questionário do texto com animações.  

Para que a análise pudesse ser feita adotamos três categorias para enquadrar as 

respostas: erradas, parcialmente corretas e corretas. As respostas consideradas erradas foram 

aquelas que não continham elementos próximos à resposta minimamente correta ou então 

continham conceitos completamente errados. Já as respostas consideradas parcialmente 

corretas foram aquelas que apresentavam fragmentos da resposta minimamente correta, 

pequenos erros ou respostas incompletas, que não possibilitavam ter certeza do aprendizado 

correto do conceito avaliado. Por fim, as respostas consideradas corretas foram aquelas que 

apresentavam a resposta minimamente correta, mesmo com diferentes formulações ou 

pontos de vista diferentes do apresentado no texto educativo. 

Nas respostas dadas, foram observadas mudanças conceituais e referências claras a 

trechos do texto estático, mas em particular, há mais referências às imagens ou conceitos 

abordados no e-book com vídeos e animações, justamente por essas informações serem 

importantes para a investigação pretendida, que é a influência que esse tipo de mídia, 

associada ao texto digital, possui na capacidade de aprendizagem dos alunos de física do 

ensino médio. 
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Outra análise que foi julgada importante é a pesquisa de opinião dos alunos 

participantes do processo sobre o produto e sobre a facilidade ou não que esse tipo de 

tecnologia pode trazer para o processo de ensino e aprendizagem. A opinião dos alunos 

participantes é muito importante pois indica o quanto esse tipo de mídia pode impactar o 

interesse e possível melhora do aprendizado de física e do aprendizado em geral.  Por utilizar 

elementos muito presentes na vida dos adolescentes, que são os dispositivos móveis, a 

pesquisa mostrou um interesse dos alunos nas suas considerações: houve muitas citações à 

dinamização do processo de ensino com o uso desse tipo de material, bem como a facilidade 

de concretizar a visualização de processos dinâmicos, e a ajuda na construção de modelos 

mentais para explicar conceitos novos e, principalmente, conceitos abstratos. 

É interessante perceber que a turma B que é mais engajada e interessada, conforme já 

dito no capítulo anterior, se expressou mais na pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião 

foi introduzida no ultimo questionário e não era obrigatória, pois a intenção dessa pesquisa 

era colher opiniões espontâneas e as mais sinceras possível a fim de possibilitar uma análise 

do real impacto que o uso de dispositivos móveis e em especial a utilização dos textos com 

vídeos integrados podem ter sobre a aprendizagem. 

 

7.2 Análise dos resultados 

No que se segue, mostramos análises sobre as respostas dos alunos aos questionários 

que visavam saber se houve um aumento na compreensão dos conceitos apresentados com a 

leitura do texto estático e do texto com animações. A análise deve ser feita olhando-se a 

mudança na quantidade de cada tipo de resposta dada (errada, parcialmente correta e correta), 

que é mostrada para instantes antes da leitura do texto estático (pré-teste, barras de cor 

amarela nos gráficos), após a leitura do texto estático (barras de cor vermelha nos gráficos) 

e a leitura do texto com as animações (barras de cor azul nos gráficos). 
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Questão 01: Como se formam as estrelas, como o Sol, e seus sistemas solares? 

 

 

 

Em todas as turmas, nota-se uma drástica diminuição das respostas erradas, e 

aumentos significativos das respostas corretas e parcialmente corretas, entre os momentos 

antes e depois da leitura do texto estático. Aqui, houve muitas respostas incompletas que não 

davam a certeza de que os alunos realmente tivessem compreendido o tópico, de modo que 

esta pode ser a razão para esta aparente piora nos resultados. 

 

 

 

Questão 02.a:  O sistema solar sempre existiu? 
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Nesta pergunta, a melhora na compreensão é notável. No entanto, esta pergunta, ao 

menos como o tópico foi tratado nos dois e-books, tinha sua resposta somente no texto 

escrito, e a pergunta testa um conhecimento que poderia ser considerado como factual, no 

sentido em que não há um processo dinâmico que pudesse ser ilustrado por animações, ligado 

ao tema em questão. Porém, é encorajador notar que já com a leitura do texto estático essa 

concepção alternativa - a de que os sistemas solares e galáxias sempre existiram, que 

possivelmente está ligado à incompreensão de escalas de tempo na formação de objetos 

cosmológicos - tem presença muito diminuída já após a leitura do texto com imagens 

estáticas.  
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Esta concepção alternativa pode estar relacionada a uma incapacidade de discriminar 

entre escalas de tempo, o que aparecerá na questão 2b (tempo de formação de um sistema 

solar), na questão 7 (quando e como o sol morrerá) e na questão 15a (tempo que leva para 

que o processo de fusão nuclear ocorra).  Pode estar também ligada à ausência do próprio 

conceito de processo, principalmente pelas escalas de tempo tão contra intuitivas que 

processos cosmológicos compreendem. De fato, nas respostas dos alunos sobre como o 

conjunto de texto e vídeo influenciou seu entendimento do tópico, um dos estudantes 

responde que “É mais fácil visualizar e entender assuntos mais “distantes” da nossa realidade 

por meio de vídeos e animações”, o que pode incluir as escalas de tempo astronômicas, e 

outro que responde que “com o vídeo já dava pra entender e conseguir imaginar como foi a 

formação”, o que pode estar relacionado com a ausência do próprio conceito de processo, 

pela incapacidade de imaginá-lo. 

 

 

Questão 02.b:  Caso ache que não, quanto tempo demora até que um sistema solar se forme?  

 



58 
 

 

 

Nesta questão, que já foge da resposta “sim” ou “não”, também se nota uma melhora 

na compreensão do tópico, melhora esta que é particularmente mais acentuada na turma B. 

Grande parte dos alunos, de ambas as turmas, confundiram o tempo de vida atual do sistema 

solar com o tempo de formação do sistema solar. 

O número para o tempo de formação do sistema solar citado pelos alunos é o número 

citado nas animações e que não está em nenhuma parte do texto, o que sugere uma grande 

influência do canal auditivo na absorção da informação, talvez com maior eficácia até que o 

próprio texto. 
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Questão 02.c.1:  Quanto tempo um sistema solar tem de vida? 

 

 

Esta questão testa outro conceito que não foi trabalhado nos vídeos, mas que está 

presente no texto. Vale enfatizar que os vídeos buscam tratar de forma mais eficiente, do 

ponto de vista do ensino e aprendizagem, conceitos que estejam ligados ao movimento e 

dessa forma o texto e vídeo se tornam um conjunto mais eficiente do que apenas texto ou 

somente vídeo separados. Assim, é preciso também avaliar aspectos do texto que não 

envolvam diretamente o movimento e dessa forma não estejam presentes nos vídeos, para 

que o processo possa ser devidamente analisado como um todo e não apenas em partes 

especificas. 
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 É possível perceber uma melhora no desempenho dos alunos da turma A após a 

leitura do texto, diminuindo o número de respostas erradas e aumentando as respostas 

parcialmente corretas ou corretas, enquanto a turma B praticamente manteve os resultados 

constantes, o que talvez demonstre um conhecimento prévio mais consolidado dessa turma 

e que tenha sido reforçado pela leitura. 

 

Questão 02.c.2: Algum dia ele vai acabar? 

 

 

 

Este tema também não é tratado pelos vídeos, apenas pelo texto, e a análise 

quantitativa mostra um aumento crescente do número de respostas corretas ao longo do 

processo, o que pode sugerir que a melhora nos resultados seja devido ao reforço dos 
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conceitos corretos através da leitura. Essa questão aborda o conceito de tempo e processo 

que é notadamente um problema para os alunos do ensino médio, conforme já discutimos na 

análise dos resultados da questão 2a. 

 

Questão 03: Como os Planetas se mantém “ligados” ao Sol? 

 

 

 

Essa questão também se refere a um tema que somente é tratado no texto. A analise 

mostra uma melhora de desempenho ao longo do processo, sendo que a turma B demonstra 

uma melhora mais efetiva que a outra turma, já que ao final do processo nenhum aluno 

respondeu de forma errada enquanto na turma A ainda houve 6 respostas erradas. Desde o 

princípio o principal erro conceitual em ambas as turmas foi adotar como motivo para os 
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planetas estarem “ligados” ao Sol as suas órbitas e não a força gravitacional exercida entre 

esses corpos e que os coloca em uma órbita. Talvez o conceito de órbita estivesse ligado a 

um caminho fixo no espaço-tempo, como um trilho, da onde os planetas fossem incapazes 

de escapar, não havendo assim a necessidade de nenhuma força ou mesmo comunicação 

entre o Sol e os planetas para que esse movimento acontecesse. 

 

Questão 04: O que é gravidade? 
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Este tema foi tratado apenas no texto, sem qualquer relação com os vídeos, assim 

como as questões anteriores. Como se pode perceber através da análise quantitativa, não 

houve mudanças significativas na compreensão do conceito de gravidade, talvez pelo fato 

de tal tema ter sido trabalhado com pouca ênfase no texto, não atingindo o objetivo de 

oferecer uma mudança conceitual mais profunda nos alunos. Através das respostas é possível 

identificar que há nos alunos uma confusão entre gravidade e força gravitacional, sendo a 

principal fonte de respostas erradas dessa questão. 

Questão 04.a: O que gera gravidade? 
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Está questão aborda um tema que foi discutido apenas no texto e não nos vídeos. O 

conceito aqui trabalhado é fundamental para compreender o processo de formação do 

sistema solar e do inicio do processo de fusão nuclear nas estrelas, logo a sua compreensão 

era importantíssima para o entendimento completo dos processos almejados no produto 

educacional.  

Ao longo do processo podemos observar uma melhora significativa no número de 

acertos em ambas as turmas, porém a turma B obteve um desempenho melhor que a turma 

A. Talvez isso se justifique pelo fato de que a turma B se destaque da outra, desde a 1ª série 

do ensino médio no que diz respeito ao interesse pelos temas da física que se relacionam 

com a astronomia, e também possuam um melhor desempenho acadêmico. Novamente a 

melhora no número de acertos ao longo do processo talvez se justifique pelo reforço do 

conceito através da leitura do texto, já que de um texto para o outro não havia quaisquer 

novos elementos para fazê-los aprender melhor o conceito em questão. 

  

Questão 05: Existe gravidade na Lua? 
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Os resultados da análise dessa questão são coerentes com os da questão anterior, o 

que mostra que melhora mais acentuada para assuntos que só foram tratados no texto 

sugerem que houve um reforço do conceito quando se passa ao texto com animações, que 

não continha nenhum elemento novo que propiciasse um melhor aprendizado.  

Algumas das respostas dadas pelos alunos demostram a capacidade de generalização 

de conceitos e assim a existência de aprendizagem significativa. Vale a pena citar algumas 

transcrições de respostas dadas pelos alunos, de ambas as turmas:  “Existe gravidade em 

todos os componentes do sistema solar”, “Sim, existe, pois massa atrai massa, então ela 

exerce um campo gravitacional”, “Sim, ela possui massa e da mesma forma que a Terra atrai 

a Lua, ela atrai outros corpos”, “Sim, ela possui massa.”, “Sim, através do campo 

gravitacional que ela exerce (massa atrai massa)” e “Sim, porque qualquer corpo que possui 

massa exerce gravidade”. As respostas destes alunos, são impressionantemente boas quando 

se leva em conta seu desempenho escolar, que é bastante mediano. Isto sugere que o meio 

no qual o conteúdo foi apresentado pode ter tido alguma componente afetiva, pois mídias 

eletrônicas e dispositivos móveis são parte do cotidiano do aluno e dessa formam podem 

influenciar positivamente o interesse por tópicos que em geral não desperta tanto o seu 

interesse e assim facilitar a aprendizagem. 
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Questão 06: Qual a forma de energia utilizada pelas estrelas como o Sol? 

 

 

 

 

Esta foi uma questão que foi abordada em animações presentes no texto. A análise do 

questionário mostra uma melhora acentuada nas respostas corretas da turma B após a leitura 

do texto estático, e uma melhora ainda mais acentuada nas respostas corretas da turma A 

após a leitura do texto com animações. A turma B também demonstrou uma melhora 

significativa no resultado do questionário após a leitura do texto com animações. Esta análise 

sugere que de alguma forma o texto com animações pode ter servido como motivador ou 

incentivador para alguns alunos, já que tais conceitos são tratados nas animações, em 

especial os alunos da turma A, que são notavelmente menos interessados e com menor 

desempenho acadêmico.  
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Assim novamente as análises sugerem que o texto com vídeos e o meio utilizado para 

a apresentação dos conceitos, os dispositivos móveis, despertem o maior interesse de alunos 

com menor desempenho acadêmico e menor interesse nas aulas convencionais e os atraia a 

se interessar por assuntos antes tidos como sem graça. Essa suspeita pode ser justificada 

pelos depoimentos dos alunos, tais como “Deixam mais clara a matéria, facilitando o 

entendimento”, “É mais fácil visualizar e entender assuntos mais “distantes” da nossa 

realidade por meio de vídeos e animações”, “Deixa a matéria mais clara, porque lendo, às 

vezes, perdemos o envolvimento por falta de atenção ou não entendimento do texto. Com os 

vídeos foi mais fácil de manter a atenção” , “Conseguem demonstrar de uma forma mais 

dinâmica o que realmente acontece, prendendo a atenção do aluno”, “Os vídeos prendem a 

atenção e complementam o conhecimento com informações de fácil assimilação”, “Foi mais 

fácil de entender com a explicação junto com a animação do que só com o texto” e 

“Estimulam o aprendizado e foi de vital importância”, “Com mais dinâmica aprendemos 

melhor”. 

 

Questão 07: Um dia o Sol “morrerá”?  
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O tema avaliado nesta questão não é tratado pelos vídeos, apenas pelo texto, e a análise 

quantitativa mostra um aumento crescente do número de respostas corretas ao longo do 

processo. Ainda que não haja nenhum aumento nas respostas parcialmente corretas, isto se 

deve ao fato de a resposta ser simplesmente “sim” ou “não”, o que pode sugerir que a melhora 

nos resultados seja unicamente devida ao reforço dos conceitos corretos através das 

sucessivas leituras, como acontece com questões anteriores. Desde o pré-teste o número de 

respostas corretas era elevado em ambas turmas, o que mostra que a ideia de que o Sol um 

dia terá um fim já fazia parte do conhecimento da maioria dos alunos que participaram da 

pesquisa. 
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Questão 07.a: Se acha que sim, quando e como? 

 

 

 

Apesar de grande parte dos alunos terem conhecimento de que inevitavelmente o Sol 

morrerá antes mesmo da leitura do texto, a grande maioria não sabia de que forma tal 

processo se daria, e o aumento considerável no número de respostas corretas mostra que o 

texto teve um papel importante na mudança desse conceito. Da mesma forma como algumas 

questões anteriores, esse assunto é tratado apenas pelo texto, de modo que o crescente 

número de respostas corretas ao longo do processo sugere novamente que a melhora nos 

resultados seja devido ao reforço dos conceitos corretos através da leitura. 
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Questão 08: Explique porque o nosso sistema solar possui a forma plana. 

 

 

 

Esta também foi uma questão tratada em um vídeo presente no segundo texto. Há um 

aumento impressionante no número de respostas corretas em ambas as turmas após as 

leituras do texto com animações, e é importante ressaltar que a totalidade das respostas 

corretas dadas pelos alunos a essa questão possuíam elementos exclusivamente presentes no 

vídeo, e uma grande parte delas envolve a citação de uma grandeza que não é ensinada ou 

sequer mencionada no ensino médio, o momento angular. Também é importante ter em conta 

que estas respostas são discursivas, e não de múltipla escolha, e que o tempo entre as leituras 

de cada texto e a aplicação dos questionários, onde esta pergunta é idêntica, foi de três dias. 

Isto exclui a possibilidade de que a melhora no desempenho ao passar do texto com imagens 
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estáticas para o texto com animações seja devida simplesmente a uma retenção de curto 

prazo, e sugere fortemente que os vídeos jogam um papel fundamental na melhor 

compreensão do tema, seja pelo fato de que os vídeos objetivamente possibilitem isto 

(provavelmente conjugando o uso dos canais visual e auditivo para a assimilação das 

informações), seja por aumentar o interesse do estudante pelo tema (pelo caráter fortemente 

visual dos jovens desta geração). 

Também é impressionante notar como o aumento no número de acertos é muito mais 

acentuado, na passagem do texto de imagens estáticas para texto com animações, na turma 

A, que apresenta menor engajamento nas aulas regulares. É bastante possível que o uso de 

animações realmente cause um maior engajamento em alunos que, na presença de textos 

somente com imagens estáticas, se distraiam por se entediarem.  

Alguns alunos deixam essa ideia explícita em seus comentários, tais como “Como não 

sou muito chegado a leitura, os vídeos me incentivaram mais e deixou o estudo de forma 

mais dinâmica e fácil de aprender”, “Porque as animações ajudaram na criação das imagens 

dos conceitos físicos (principalmente a animação que falava do momento angular ...)”, “É 

mais fácil o entendimento com imagens e vídeos dinâmicos que não tornam o texto 

cansativo”, “O entendimento é facilitado com vídeos e animações por não serem textos 

chatos e sem dinâmica”, “Porque o vídeo ajudou na formação da imagem do momento 

angular”, “Deixa a matéria mais clara, porque lendo, as vezes, perdemos o envolvimento por 

falta de atenção ou não entendimento do texto. Com os vídeos foi mais fácil de manter a 

atenção” e “Conseguem demonstrar de uma forma mais dinâmica o que realmente acontece, 

prendendo a atenção do aluno”.  

Ainda quando questionados sobre a possibilidade e vontade de ter mais materiais com 

este mesmo formato para explicar outros tópicos da física, boa parte respondeu de forma 

positiva, justificando como o texto nesse formato sendo “Mais pratico e menos cansativo” 

ou então “Cumpre bem melhor a função didática do que livros e textos estáticos”, “A 

animação faz com que o texto não fique tão monótono” e completam dizendo que “Auxiliam 

muito o aprendizado, prendem o leitor”. Então tais comentários, além da análise quantitativa, 

sugerem claramente que há uma influência muito grande das animações e do meio de 

aplicação do produto sobre o aprendizado. 
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Questão 09: Outros objetos no sistema solar, na galáxia ou mesmo na vastidão do Universo 

também possuem formas planas? Em caso afirmativo cite exemplos e em caso negativo 

explique porque não existem outros objetos ou estruturas planas no Universo. 

 

 

  

Esta questão foi tratada apenas nos vídeos, por uma falha de projeto dos textos. Em 

ambas as turmas é fácil percebermos uma melhora acentuada nas respostas corretas no 

questionário aplicado após a leitura do texto com animações, mas é impossível saber se a 

melhora seria a mesma se as estruturas planas mencionadas no vídeo, como os anéis de 

Saturno, estivessem presentes no primeiro texto na forma de imagens estáticas, ou 

simplesmente mencionadas nele. Neste questionário, 90% das respostas corretas, das duas 
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turmas, citavam como exemplos de estruturas planas no Universo uma ou mais das imagens 

contidas no vídeo do texto com animações. 

Como exemplos dessa influência nas respostas podemos transcrever o que alguns 

alunos responderam ao citar os exemplos de outros objetos planos no Universo: “(...) os anéis 

de Saturno e a forma de um buraco negro”, “(...) outros sistemas solares e galáxias”, “disco 

de acreção de um buraco negro e outros sistemas solares”, “os anéis de Saturno e os discos 

de acreção dos buracos negros” e “Muitas galáxias são planas, os discos de acreção dos 

buracos negros e os anéis de Saturno”. Pode se perceber que muitos utilizam inclusive um 

termo que não é comum, mas que é citado no vídeo, o disco de acreção do buraco negro, 

apesar de não lhes ser um termo totalmente novo, já que todos já tinham assistido o filme 

“Interestelar”, como já mencionado anteriormente. 

É interessante notar, entretanto, que na turma A inicialmente há uma queda no número 

de respostas corretas após a leitura do primeiro texto, ao contrário do que acontece na turma 

B, onde as respostas corretas sobem à medida em que os dois textos são lidos, como é de se 

esperar. 

No pré-teste da turma A foi possível perceber que havia 11 respostas “sim” ao fato de 

existir ou não outras formas planas no universo e 15 respostas “não”, porém ao citar 

exemplos, apenas 9 das 15 respostas “sim” nesta etapa do projeto podiam ser consideradas 

corretas. Dessas 9 respostas, 6 eram mais completas, e citavam “buracos negros”, “galáxias” 

e “sistemas solares” e as outras três bem mais simples, apenas citavam outros sistemas 

solares, o que talvez indique uma tentativa de acertar a resposta, mesmo sem ter o 

conhecimento avaliado, ou uma recorrência a conhecimentos prévios. Após a leitura do texto 

com imagens estáticas, seis alunos mantiveram suas respostas corretas, provavelmente os 

alunos que haviam dado as respostas mais completas, enquanto três migraram para a resposta 

parcialmente correta. Após a leitura do texto com vídeos, as citações de exemplos são em 

geral mais complexas e envolvem vocabulário específico utilizado no vídeo, como por 

exemplo, “disco de acreção do buraco negro”. É interessante também perceber que somente 

após a leitura do texto com o vídeo aparecem nas respostas “anéis de Saturno” como um 

exemplo de forma plana. 
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Questão 10: Quais planetas de um sistema solar se formam primeiro? Justifique explicando 

o motivo. 

 

 

 

Essa questão foi trabalhada no vídeo e também no texto estático. No questionário do 

texto com animações, 90% dos alunos da turma B que responderam corretamente 

justificaram suas respostas com relação ao número elevado de colisões e interações 

necessárias para se formar os planetas rochosos, que estão mais próximos ao Sol onde a 

gravidade é mais intensa tornando esta uma região mais propensa a colisões entre 

protoplanetas e rochas ou asteroides. Este foi um dos temas abordados na animação da 

formação dos planetas e da protoestrela e talvez seja um indicador que este vídeo tenha 

contribuído para uma melhora significativa do aprendizado deste conceito, o que pode ser 

medido quantitativamente e analisado no gráfico. Após a leitura do texto estático o número 
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de acertos era 17 e respostas parcialmente corretas 1 e, após a leitura do texto com animações, 

o número de respostas corretas aumentou para 31 enquanto que o de parcialmente corretas 

se manteve em 1, o que sugere fortemente que o enorme aumento de respostas corretas se 

deveu à presença do vídeo.  

Apesar do percentual de alunos da turma A (que é notadamente menos engajada que 

a turma B) que responderam corretamente e citaram a importância do número de colisões 

elevados na formação dos planetas rochosos não ter sido tão alto como na turma B, é possível 

perceber que o aumento no número de respostas corretas cresceu de forma expressiva. 

Tema também tratado no vídeo, além do texto estático.  

 

Questão 11: Quais as condições e elementos necessários para que surja um sistema solar 

no interior de uma galáxia? 
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Esta é uma questão que foi abordada apenas no texto escrito, e não em vídeo, por não 

se tratar de conceitos que envolvam a necessidade de representação de movimento. Apesar 

de o número de respostas erradas ter diminuído ao longo do processo da pesquisa, poucos 

alunos conseguiram acertar a respostas nos três questionários, sendo que a concentração 

maior foi nas respostas parcialmente corretas. Isso se deve, em boa medida, ao fato de que a 

maioria das respostas estava muito incompleta, impossibilitando determinar se realmente 

houve o aprendizado mínimo do conceito avaliado na questão ou se o conceito foi realmente 

parcialmente compreendido. Outro fator que pode ter contribuído para uma melhora no 

número de respostas corretas abaixo do esperado é o texto não enfatizar de forma veemente 

tais conceitos, fazendo com que as informações necessitem de uma organização muito 

grande por parte do leitor para que possam ser utilizadas na formulação da resposta esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 12.a: O que é Fusão nuclear? 
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Esta questão é tratada principalmente no texto escrito, pois o foco principal do vídeo 

é o processo de fusão, com menos ênfase no conceito de fusão nuclear. Ao analisar os 

resultados dessa questão é fácil perceber que em ambas as turmas houve uma redução nas 

respostas erradas, sendo que na turma B, ao final da leitura do texto com animações, havia 

apenas uma resposta errada. Ao longo do processo o número de respostas corretas e 

parcialmente corretas aumentou. Grande parte das respostas parcialmente corretas indicam 

que alguns alunos confundem o processo da cadeia próton-próton que ocorre no Sol, 

efetuando a transformação de Hidrogênio em Hélio, com qualquer processo de fusão nuclear, 

não percebendo dessa forma que a transformação de hidrogênio em Hélio é somente uma 

das inúmeras possibilidades de uma fusão nuclear. Talvez esse padrão de resposta esteja 
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ligado ao tema trabalhado no vídeo que ilustra a cadeia próton-próton, onde somente este 

tipo de processo é mostrado. Assim, as respostas parcialmente corretas estão muito próximas 

da resposta correta, porém estão mais ligadas ao caso particular trabalhado no vídeo que 

aborda a fusão nuclear e a cadeia próton-próton. 

Dessa forma, a ênfase na cadeia próton-próton demonstrada nas respostas dos alunos, 

nos sugere novamente que os conteúdos transmitidos através do vídeo possuem uma fixação 

maior do que os transmitidos somente pelo texto estático, já que no nesse ultimo são 

explicadas outras transformações de elementos via fusão nuclear que ocorrem no interior de 

estrelas, que são pouco citadas nas respostas do questionário. Outro elemento que sugere a 

importância do vídeo para explicar o processo é que o número de respostas corretas 

permanece essencialmente constante, em ambas as turmas, ao passarmos do texto com 

imagens estáticas para o texto com vídeos. 

 

Questão 12.b: Como ela acontece? 
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A análise dessa questão mostra claramente um aumento espantoso no numero de 

acertos após a leitura do texto com animações, e sugere mais uma vez a importância que esse 

tipo de mídia pode ter tido no processo de aprendizagem, uma vez que a pergunta se refere 

ao processo em si, que é abordado no ultimo vídeo sobre a fusão nuclear e a cadeia próton-

próton. Quando comparamos o resultado dessa questão a outras que não tinham relação com 

os vídeos e onde também observamos um aumento no numero de respostas corretas ao longo 

do processo, este não é tão grande quanto nas questões que possuem conceitos trabalhados 

nos vídeos. Conforme já discutimos anteriormente, o aumento menos efetivo talvez tenha 

sua explicação no possível reforço do conteúdo causado pela leitura do texto, enquanto o 

aumento bem maior observado nas questões que se relacionam aos conteúdos trabalhados 

nos vídeos sugere ter sido proporcionado pela influência positiva que estes podem ter sobre 

o processo de aprendizagem. 

Achamos interessante destacar a resposta de um aluno a essa questão, onde ele diz 

que a fusão nuclear “É a união de prótons e nêutrons dos núcleos de dois átomos para formar 

um único núcleo atômico. É liberada uma grande quantidade de energia equivalente à 

diferença entre a energia de ligação do novo átomo e a soma das energias dos átomos 

iniciais”. Trata-se de uma resposta bastante elaborada, sintética e completa. Nosso destaque 

a esta resposta não se deve apenas pela sua formulação, mas sim por se tratar da resposta de 

um aluno com baixíssimo interesse e rendimento nas aulas convencionais, o que sugere mais 

uma vez que este tipo de produto educacional tem um grande potencial de atrair alunos que 

normalmente estão à margem do processo de ensino-aprendizagem comumente utilizado na 

grande maioria das salas de aula. 
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Questão 13: Para que a fusão nuclear aconteça, quais são as condições e ingredientes 

necessários? 

 

 

 

Esta questão foi abordada apenas no texto escrito. A análise quantitativa das respostas 

a essa questão nos mostram que com o decorrer do processo o número de respostas erradas 

teve uma queda enorme, principalmente após a leitura do texto com animações. Pode-se 

perceber que os números de respostas parcialmente corretas e corretas foram muito 

próximos, e isso se deve ao fato de boa parte das respostas dadas pelos alunos da turma A 

estarem incompletas, não possibilitando ter certeza sobre o nível de aprendizado do tópico, 

enquanto na turma B foram encontradas muitas respostas muito próximas da correta, porém 

com um erro conceitual muito simples. O erro conceitual encontrado em quase todas as 
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respostas parcialmente corretas é praticamente o mesmo do encontrado nas respostas da 

questão anterior, que é pensar que a fusão nuclear ocorre com qualquer átomo ou então 

somente com o Hidrogênio, enquanto na verdade é um processo que pode ocorrer, no interior 

das estrelas, com outros elementos leves presentes na tabela periódica.  

É possível que esse erro conceitual demonstre uma falha na abordagem do texto e do 

vídeo, onde o fato de apenas o principal processo energético que acontece no interior do Sol 

ser enfatizado leva o aluno a pensar que este é o único processo de fusão nuclear possível. 

 

Questão 14: Qual a origem da energia liberada pelo Sol? 
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Esta questão foi abordada tanto no texto escrito como em vídeo, no segundo e-book 

fornecido aos alunos. Assim como em algumas questões analisadas anteriormente e que 

possuem relação com conceitos trabalhados nos vídeos, podemos perceber um aumento 

expressivo no número de respostas corretas após a leitura do texto com animações. A 

resposta a essa questão é constantemente trabalhada no vídeo sobre a cadeia próton-próton e 

inclusive possui uma informação que foi muito citada pelos alunos em resposta a outra 

questão - que a cada segundo 4 milhões de toneladas de hidrogênio são transformadas em 

Hélio no interior do Sol. Essa informação também está presente no texto estático, porém só 

é citada nas respostas após a leitura do texto com animações, o que sugere que essa 

informação foi melhor absorvida através do vídeo que através do texto estático.  

Achamos interessante destacar a resposta de um aluno a essa questão, que diz que a 

origem da energia liberada pelo Sol é a “Diferença de massa da transformação de Hidrogênio 

em Hélio durante a fusão nuclear”. Trata-se, novamente, de um aluno com baixo interesse e 

baixo rendimento, cuja resposta tem uma ligação direta com os conteúdos trabalhados nos 

vídeos. Isto também reforça a ideia de que os textos com vídeos tem um grande potencial de 

atrair alunos que comumente não se interessam pela disciplina de Física. 

 

Questão 15: O processo de fusão nuclear no interior do Sol é instantâneo ou demora algum tempo?  

 



83 
 

 

 

Esta questão só foi apresentada aos alunos após a leitura do texto com animações, pois 

queríamos testar a percepção do conceito de duração do processo da cadeia próton-próton, 

que aparece no ultimo vídeo do texto com animações. A análise dessa questão mostra que 

grande parte dos alunos não tem uma boa noção do conceito de processo e considera apenas 

a transformação final do Hidrogênio em Hélio como fusão nuclear, ao invés de considerar a 

duração do processo que se dá na cadeia próton-próton. Essa falta de noção de processo é 

mais acentuada na turma A, onde mais da metade dos alunos julga o processo ser instantâneo 

ou extremamente rápido, o que não é verdade, uma vez que ele pode demorar bilhões de anos 

para ocorrer. Na turma B os resultados são um pouco melhores, mas da mesma forma, o 

número de alunos que não percebe que a fusão nuclear é um processo com tempo de duração 

finito é muito elevado. 

 

Questão 15.a: Quanto tempo pode demorar esse processo? 
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Este tópico é trabalhado somente em vídeo, aparecendo por escrito, ao longo da 

animação, e também na narrativa. A análise das respostas da turma A mostra de forma muito 

nítida que quase a totalidade dos alunos não têm clara a diferenciação entre instante de 

tempo, sem duração alguma, e intervalo de tempo. Doze alunos responderam no item 15 que 

o processo era instantâneo, enquanto no item 15.a, afirmaram que a duração do processo era 

de apenas um segundo ou alguns segundos, o que demonstra essa falta de capacidade de 

diferenciar alguns segundos de um instante de tempo, e ainda, de perceber a existência de 

escalas de tempo muito menores que o segundo. 

É possível perceber também que a influência do canal auditivo foi muito importante 

para a fixação de um conceito errado. Enquanto na animação foi mostrado o tempo que pode 

demorar para acontecer o decaimento do próton em um nêutron após a colisão de dois 

prótons e então o processo de fusão terminar de acontecer, que pode ser da ordem de 109 

anos (Bilhões de anos), ao final da animação é narrado que a cada segundo cerca de 4 milhões 

de toneladas de hidrogênio são convertidos em Hélio através da fusão nuclear, se referindo 

a fase final do processo da cadeia próton-próton. Essa última informação transmitida pelo 

canal auditivo teve uma percepção muito maior do que aquela transmitida pelo canal visual 

e foi citada em praticamente todas as respostas da turma A e em boa parte das respostas 

erradas da turma B.  

Isto também pode ter ocorrido devido a uma falta de sincronia entre os canais visual 

e auditivo: em nosso vídeo, a informação visual de que o processo pode levar da ordem de 

109 anos para ocorrer aparece apenas após a informação auditiva. No momento em que a 

informação visual da duração do processo aparece, a informação auditiva é a de que a fusão 
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entre os dois prótons libera um neutrino e um pósitron. É possível que isto tenha minado um 

pouco da eficácia destes canais de informação para os alunos. 

As respostas parcialmente corretas da turma B demonstraram que alguns alunos 

apresentaram um problema na percepção da escala de tempo das reações da cadeia próton-

próton, confundindo bilhões de anos com milhões de anos, acabando assim por errar a 

resposta da questão. 

Questão 16: Descreva de forma detalhada o que acontece quando há a colisão ou junção de 

partículas subatômicas ou núcleos atômicos. 

 

 

 

A análise das respostas da turma A mostrou que, em geral, a turma não compreendeu 

a questão, que visava testar a percepção e aprendizagem das várias etapas envolvidas no 

processo de fusão nuclear, desde a primeira interação entre prótons ate a formação do Hélio, 

compreendidas no processo denominado cadeia próton-próton. Isto fica razoavelmente claro 

quando analisamos mais detalhadamente as respostas dos alunos, em geral muito simples e 

sem qualquer detalhamento. A maior parte das respostas se resumiu a repetir a resposta dada 
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na questão 12 (que perguntava sobre o processo de fusão nuclear). Foi ainda possível 

perceber que alguns alunos, cinco para ser mais preciso, não conseguem diferenciar entre os 

fenômenos que ocorrem na escala atômica e os que ocorrem em escala cosmológica, tendo 

esses alunos citado como exemplos de “junção de partículas subatômicas ou núcleos 

atômicos” a formação, de protoestrelas, protoplanetas e suas atmosferas, planetas, luas e 

asteroides.  

Já a turma B obteve um resultado muito diferente, onde a análise detalhada das 

respostas à questão mostra que 8 alunos demonstraram não ter entendido a questão, enquanto 

7 alunos descreveram de forma correta a cadeia próton-próton e 16 alunos descreveram de 

modo parcialmente correto tal processo, demonstrando algum grau de entendimento, mesmo 

que parcial, do processo. 

 

7.3 Análise da pesquisa de opinião 

As Questões 17, 18 e 19 foram introduzidas no último questionário para servir como 

pesquisa de opinião sobre o produto. Juntamente com as perguntas, objetivas, foi deixado 

um espaço para que os alunos pudessem escrever o que quisessem e deixar sua opinião, 

comentário, sugestões ou suas impressões. Foi sempre deixado muito claro para todos que 

não era obrigatório deixar esses comentários, de forma que as opiniões registradas foram 

todas espontâneas. 

 

Questão 17: Na sua opinião o texto de alguma forma o ajudou a compreender melhor o processo 

de formação do sistema solar e a fusão nuclear? 
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A reação de ambas as turmas ao texto apresentado é extremamente positiva. É curioso 

notar que, como veremos abaixo, algumas das respostas incluem menções ao vídeo, ainda 

que nossa intenção fosse perguntar sobre o texto escrito. Mesmo que isto possa não ter ficado 

totalmente claro na pergunta, isto demonstra que os vídeos tiveram uma influência bastante 

positiva na percepção do conteúdo, pois as menções a eles aparecem espontaneamente. 

Abaixo, mostramos algumas das respostas dadas a esta questão que, conforme dissemos, era 

opcional, com grifos nossos. A integra das respostas pode ser encontrada no apêndice D. 

 

“Proporcionou uma melhor compreensão do tema através do texto e animações.” 

“Pois explica de forma clara e por meio de animações.” 

 “Os vídeos explicativos completam e facilitam a experiência.” 

“Não ficou apenas no imaginário.” 

“Pois, eu confundia o processo de formação de algumas coisas, exemplos, estrela, sistema 

solar e do universo, agora vejo como ocorre cada processo.” 

 “O texto é ótimo, e explicou muitos conceitos de forma simples e clara.” 
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Questão 18: Os vídeos e animações inseridas no texto fizeram diferença no entendimento dos 

assuntos abordados? Explique o porquê? 

 

 

 

Ao analisarmos as respostas a essa pergunta podemos ver claramente o impacto que 

os vídeos tiveram sobre alguns alunos. A maioria dos comentários enfatiza a dinamização 

que os vídeos inseridos no texto trazem para o processo de aprendizagem e como eles ajudam 

a compreender de forma mais simples alguns fenômenos. Alguns comentários deixam claro 

a importância do uso dos dois canais da informação, auditivo e visual, quando os alunos 

mencionam a importância do ver e ouvir. Outro destaque são os comentários onde os alunos 

afirmam que os vídeos auxiliam a manter a atenção e estimulam a leitura do texto, o que 

mostra o potencial atrativo que tais materiais didáticos possuem. 

 A seguir são apresentados alguns dos comentários, de ambas as turmas, apresentados 

juntamente com esta questão (grifos nossos): 
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“Facilitaram o entendimento por ver em desenhos representativos, vídeos e ouvir uma 

explicação ajuda bastante.” 

“As animações e vídeos esclareceram ainda mais o que continha no texto.” 

“Porque os vídeos ilustram o que está sendo dito, isso ajuda em toda a compreensão do tema 

abordado.” 

“Possibilitaram a visualização do processo, facilitando o entendimento e diminuindo a 

complexidade do assunto.” 

“Deixa a matéria mais clara, porque lendo, as vezes, perdemos o envolvimento por falta de 

atenção ou não entendimento do texto. Com os vídeos foi mais fácil de manter a atenção.” 

 “Os vídeos prendem a atenção e complementam o conhecimento com informações de fácil 

assimilação.” 

“Porque alguns detalhes não explicados no texto ficaram mais claros com as animações.” 

 “Fica mais fácil de entender o que diz no texto, pois tem uma explicação visual.” 

“Porque as animações ajudaram na criação das imagens dos conceitos físicos 

(principalmente a animação que falava do momento angular (...))” 

 “É mais fácil o entendimento com imagens e vídeos dinâmicos que não tornam o texto 

cansativo.” 

“O entendimento é facilitado com vídeos e animações por não serem textos chatos e sem 

dinâmica.” 

 “Pois muitos desses assuntos são teóricos e abstratos demais, e os vídeos e animações 

ajudam no esclarecimento do mesmo.” 

 “Como não sou muito chegado a leitura, os vídeos me incentivaram mais e deixou o estudo 

de forma mais dinâmica e fácil de aprender.” 

 “A compreensão do texto ficou difícil, por causa de novos nomes, e com o vídeo já dava 

pra entender e conseguir imaginar como foi a formação.” 
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Questão 19: Você gostaria de ter mais textos ou livros com recursos de animações e vídeos 

inseridos? 

 

 

 

Ao serem indagados sobre a vontade de ter acesso a materiais didáticos com o mesmo 

formato, muitos alunos deixaram claro que sim, pois esses materiais oferecem dinamismo e 

facilitam a visualização e entendimento de processos. Através desses comentários é possível 

perceber que pelo menos um dos objetivos da elaboração do material didático foi alcançado, 

que consistia em despertar o interesse dos alunos e facilitar o entendimento de conceitos com 

os recursos de vídeos e animações que trazem dinamismo ao processo de leitura. Alguns 

comentários interessantes apresentados juntamente com esta questão foram (grifos nossos): 

 “Para facilitar o entendimento da matéria devido a diversidade de modos de explicação.” 

“Fica mais fácil de entender os conteúdos usando recursos de animação ou vídeo.” 
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 “Mais prático e menos cansativo.” 

“Cumpre bem melhor a função didática do que livros e textos estáticos.” 

 “A animação faz com que o texto não fique tão monótono.” 

 

 “Auxiliam muito o aprendizado, prendem o leitor.” 

 “De preferência em toda matéria explicada.” 

 “Pois os vídeos facilitam nosso entendimento sobre assuntos que não podem ser visíveis 

aos nossos olhos.” 

 “O entendimento é maior, pois você enxerga “na prática” o que foi lido.” 

 

7.4 Análise do questionário sobre animações 

Após o término de todo o processo didático, e como forma de obter mais informações 

para a pesquisa, foi aplicado um questionário online, conforme já descrito na primeira sessão 

desse capítulo. A finalidade desde questionário era perceber as impressões causadas por cada 

um dos vídeos, de forma individual. Foi pedido a cada aluno que atribuísse uma nota de 1 a 

5 para medir o quanto cada animação o ajudou a compreender os conceitos quando 

comparado com a figura que estava no texto e que cumpria a mesma função, onde 1 queria 

dizer “nem um pouco” e 5 queria dizer “muito”. Além da nota foi pedido que cada aluno 

deixasse um comentário explicando o porque de achar que o vídeo o ajudou ou não. 

   A análise geral do questionário revela que a grande maioria dos alunos das duas 

turmas, cerca de 90%, atribui os conceitos 4 ou 5, para as dois primeiros vídeos e em torno 

de 80% para o terceiro vídeo, dessa maneira sugerindo que os vídeos tiveram um impacto 

muito positivo na instrução quando comparados com as figuras estáticas que tratavam do 

mesmo conceito. A seguir exibimos os enunciados das questões e os gráficos que exibem o 

número de alunos que atribuíram cada um dos conceitos aos vídeos. São também exibidos 

alguns dos comentários deixados pelos alunos. Esses comentários foram selecionados por 

acharmos que continham informações interessantes ou relevantes para o trabalho de pesquisa 

e os nossos grifos dão ênfase aos trechos julgados mais importantes e que contribuíram para 

a análise. 
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Questão 01: Por favor, deixe um comentário sobre porque você acha que a animação 

ajudou (ou não) a compreender melhor o que as Figuras 3 e 4 procuravam ilustrar. Numa 

escala de 1 a 5, onde 1 quer dizer "nem um pouco" e 5 quer dizer "muito", diga o quanto a 

segunda animação do texto digital , que fala como os planetas se formam, ajudou você a 

compreender melhor o que a Figura 5 (que estamos mostrando abaixo) procurava ilustrar. 
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Analisando as respostas fornecidas a essa pergunta, podemos perceber o quanto os 

vídeos podem impactar e mudar a forma como se dá o entendimento e consequentemente o 

aprendizado dos alunos da geração Z. A análise das respostas mostra de forma bem enfática 

o quanto uma imagem estática pode ser de difícil compreensão para os jovens pertencentes 

a geração acostumada ao dinamismo das informações. Fica claro nas respostas o quanto o 

vídeo ou animação pode facilitar o entendimento de uma imagem ou processo traduzido por 

imagem, além de fornecer certa segurança na construção de um modelo coerente para 

explicar determinado fenômeno.  A seguir destacamos alguns dos comentários que ilustram 

tais observações (grifos nossos). 

“Ajudou muito porque fez ter noção do que estava falando. Nem sempre só ler faz nosso 

entendimento, ilustrar deixa as coisas mais claras ajudando a reconhecer e aprender melhor. 

” 

“A figura, por ser estática, exige mais da imaginação do leitor. A animação explicita a causa 

e o fenômeno de maneira dinâmica, facilitando o entendimento. ” 

“Gostei muito, nos mostra de forma mais clara como ocorrem os processos envolvidos.” 

 “Ajudou muito a compreender o que estava apenas escrito com ilustrações. O vídeo facilita 

o entendimento pois fornece algo mais "sólido" na hora de absorver o conteúdo.” 

“Só o fato de não ter que abstrair as imagens, já facilita o compreendimento.” 

“Porque o desenho apesar de retratar bem o que acontece, ainda é abstrato. O vídeo já me 

mostrou exatamente o que eu deveria imaginar.” 

 “A animação torna a explicação muito mais clara. Mesmo que fosse possível entender sem 

ela, a animação faz com que seja bem mais compreensível.” 

 “Pois quando lemos a resposta fica muito vaga na nossa cabeça, quando temos uma 

animação conseguimos visualizar claramente como funciona.” 

 “A animação torna mais evidente e concreto o que antes se apresentava como apenas 

descrições de eventos abstratos.” 
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Questão 02: Por favor, deixe um comentário sobre porque você acha que a animação 

ajudou (ou não) a compreender melhor o que a Figura 5 procurava ilustrar. 

Numa escala de 1 a 5, onde 1 quer dizer "nem um pouco" e 5 quer dizer "muito", diga o 

quanto a terceira animação do texto digital, que mostra como se dá o processo de fusão 

nuclear, ajudou você a compreender melhor o que a Figura 6 (que estamos mostrando 

abaixo) procurava ilustrar. 

 

 

 

Novamente é possível perceber através dos comentários que os jovens da geração Z 

apresentam maior dificuldade em entender imagens estáticas quando comparado com os 

vídeos e animações. Segundo alguns comentários, os processos dinâmicos são melhor 

assimilados através dos vídeos do que das imagens estáticas. A seguir alguns dos 

comentários selecionados (grifos nossos): 

“A animação descreve detalhadamente o processo e organiza as informações dadas no 

texto.” 
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 “Porque com a animação pude entender a movimentação proposta na figura.” 

“Não é facilmente compreensível o processo apenas com a imagem.” 

“Uma figura é muito abstrata. Na animação há uma "linha do tempo" que permite uma 

melhor representação.” 

“Possibilitou vermos como é que se formam os planetas por meio da imagem. Às vezes a 

linguagem técnica é muito difícil de entender.” 

“Pois a animação tem, além de tudo, áudio explicativo. Ajudando a compreensão sobre a 

formação de um planeta e como ocorre.” 

 “Uma matéria considerada abstrata foi de fácil entendimento graças a animação.” 

 

Questão 03: Por favor, deixe um comentário sobre porque você acha que a animação 

ajudou (ou não) a compreender melhor o que a Figura 6 procurava ilustrar. 

Numa escala de 1 a 5, onde 1 quer dizer "nem um pouco" e 5 quer dizer "muito", diga o 

quanto a terceira animação do texto digital , que mostra como se dá o processo de fusão 

nuclear, ajudou você a compreender melhor o que a Figura 6 (que estamos mostrando 

abaixo) procurava ilustrar. 
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Os comentários deixados pelos alunos nessa pergunta são muito interessantes e nos 

leva a questionar a importância que a imagem tem para essa nova geração de jovens, que 

está tão acostumada a interatividade e dinamismo. Muitos dizem não conseguir compreender 

o que a imagem estática quer dizer ou representar, enquanto afirmam que os vídeos e 

animações tornam tudo mais claro e fácil de entender. Não é possível saber, através desse 

trabalho de pesquisa se isso se deve ao fato de as imagens realmente não terem o mesmo 

apelo para essa geração como tiveram para as gerações anteriores, ou se a falta de 

compreensão vem associada a uma falta de treinamento na leitura e entendimento de imagens 

estáticas, uma vez que são bombardeados o tempo inteiro por imagens dinâmicas. Talvez 

essa seja uma possível investigação futura e se torne um outro trabalho de pesquisa mais 

aprofundado. A seguir destacamos alguns dos comentários que ilustram tais fatos (grifos 

nossos):  

 “Como fusões nucleares não são cabíveis de serem vistas, a animação ajuda a compreender 

o processo.” 

 “Pois agora podemos ver como ocorre, com as animações ficou fácil ver esses fenômenos.” 

“As explicações do texto e da imagem, inevitavelmente, ficam abstratas. A animação ajuda 

a diminuir a complexidade do assunto e permite uma melhor visualização do processo, o que 

contribui muito para a compreensão do leitor.” 

“Entendi perfeitamente o processo de fusão nuclear.” 

“A figura causa um pouco de confusão, então a animação explicou melhor o processo.” 

 “Essa animação ajudou na compreensão do texto pois demonstrava passo a passo do 

processo. Por meio somente de imagens e textos a associação de novas informações 
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confundia o que já tinha lido, perdendo as informações e portanto tornava falha a 

compreensão do processo.”  

“O esquema da figura é confuso e quando vemos a fusão com movimento é mais claro.” 

 “Esse vídeo em especial explica detalhadamente o processo de fusão. Além disso o áudio 

junto das imagens facilita o entendimento.” 

A imagem estática, para alguns alunos da geração Z, parece não ter o mesmo 

significado comumente atribuído a palavra “imagem”. O comentário a seguir deixa isso 

claro, pois o aluno usa a palavra imagem para se referir ao vídeo e não a imagem estática. 

 “A imagem não só nos dá uma noção de como é, mas também explica o processo. A imagem 

de fundamental importância para nós.” 

 

Uma análise cuidadosa desses comentários revela que a aceitação desse tipo de material 

didático que associa vídeos ao texto, possui uma aceitação muito grande por parte dos alunos, 

o que é sugerido pelo grande número de comentários positivos e pelas notas atribuídas a 

contribuição dos vídeos no entendimento dos conceitos. Em muitos comentários está 

presente a ideia de que os vídeos deixam a leitura e o processo de aprendizagem mais 

dinâmico, o tornando assim mais fácil, enquanto outros se referem aos vídeos como recursos 

que deixam o texto “menos chato e mais interessante”, o que pode acabar por estimular o 

interesse por alguns assuntos e tornar a leitura mais atrativa para esses alunos. Alguns 

comentários também indicam que os vídeos facilitam a concretização de um conteúdo, 

reduzindo a necessidade de abstração e promovendo um entendimento mais completo e 

satisfatório, inclusive promovendo a visualização de fenômenos invisíveis aos olhos 

humanos, como o processo de fusão nuclear. 

Outros comentários deixam claro o papel importante que o canal auditivo tem, para 

alguns alunos, na aprendizagem, evidenciando o quanto a narração do texto auxiliou na 

compreensão do vídeo e dos conceitos trabalhados. Na questão três, que trata o processo de 

fusão nuclear e a cadeia próton-próton, alguns alunos relataram que a animação os facilitou 

à compreensão do processo, porém não foi o suficiente, devido a maior complexidade do 

assunto.  

É interessante destacar que apesar dos elogios ao uso dos vídeos, fica claro que o texto 

escrito também tem um papel muito importante no entendimento dos conceitos, pois em 

vários comentários há referências que o vídeo ajuda a entender o texto, o que sugere que o 
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uso somente dos vídeos não fosse tão eficaz. Isto é de certa forma coerente com o expresso 

por Jukes, McCain e Crockett em Understanding the Digital Generation, que fala de como 

a “geração digital” e a “geração analógica” processam de modo diferente as informações que 

lhes chegam. Para a “geração analógica”, o texto era o meio primário de transmissão de 

informações e as imagens complementariam o texto. Para a “geração digital”, a relação, 

segundo estes autores, é a inversa: a “geração digital” prefere processar uma informação 

antes com o vídeo e, posteriormente, colher mais detalhes em texto escrito. É interessante 

notar que a primazia do processamento de informações a partir de vídeos não tira a 

importância do texto escrito, uma vez que ela aparece espontaneamente nos depoimentos 

colhidos. 

Desta forma, os comentários sugerem fortemente que produtos educacionais que 

sejam ricos em vídeos e animações associadas ao texto tem um grande potencial para 

despertar o interesse de alunos da “geração digital” e envolvê-los de forma mais efetiva no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Capítulo 8  

Conclusão 

Nossa pesquisa tinha como principal intenção descobrir o impacto um material didático 

com texto e vídeos inseridos pode trazer para o processo de aprendizagem, além de fazer 

uma medida indireta da influência que o uso da tecnologia, por meio de dispositivos moveis 

de comunicação (tablets e smartphones), em sala de aula teria no interesse dos alunos nas 

aulas de Física. Através da aplicação de questionários ao longo do processo tentamos aferir 

se a metodologia produzia, efetivamente, uma melhora na compreensão dos estudantes sobre 

os tópicos abordados no produto educacional. 

A análise das respostas às perguntas dos questionários mostra uma melhora 

significativa entre os resultados do pré-teste e do teste aplicado após a leitura do texto 

estático, o que demonstra a influência que o texto teve no aprendizado, porém ainda 

demonstrava um número alto de concepções errôneas em inúmeras questões. Analisando os 

resultados dos testes após a leitura do texto com vídeos integrados é possível perceber uma 

melhora ainda maior no resultado, da maioria das questões, quando comparados com os 

resultados do teste aplicado após a leitura do texto estático.  

Algumas questões que não foram trabalhadas nos vídeos, apenas nos textos também 

demonstraram uma melhora no número de acertos após a aplicação do texto com vídeos, o 

que sugere que após duas leituras do texto alguns conteúdos acabaram por ter uma fixação 

maior através do reforço proporcionado pela releitura. Em geral as questões que foram 

trabalhadas no texto com vídeos integrados tiveram um aumento significativo no número de 

respostas corretas, o que nos sugere que os vídeos realmente influenciaram muito na 

compreensão dos conteúdos neles trabalhados e facilitaram o entendimento de conceitos 

abstratos e mais distantes do nosso cotidiano.  

A análise mais criteriosa e atenciosa às respostas das questões que tratavam de 

conteúdos abordados pelos vídeos sugere que os vídeos tiveram uma grande influência na 

aprendizagem, pois muitas respostas possuem referências claras a informações contidas nos 

vídeos, que também estavam presentes no texto estático, mas que só foram citadas após a 

leitura do texto com vídeos. As informações citadas se referiam tanto a informações 

transmitidas pelo canal visual quanto pelo canal auditivo, o que sugere que o uso de vídeos 
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inseridos nos textos pode atingir um número maior de alunos do que quando utilizado apenas 

um texto estático para transmitir a mesma informação. 

Analisando os comentários deixados pelos alunos nos questionários, pudemos perceber 

o quão positiva foi a aceitação dos alunos para esse tipo de material didático, sendo que 

quase todos comentários destacavam a dinamização que esse tipo de material oferece, 

deixando o texto mais simples de ler e mais interessante. Isso talvez se deva ao fato de que 

os vídeos inseridos ao longo do texto quebrem o ritmo de leitura e reforcem os conceitos 

trabalhados no texto, levando mais informação ao leitor, concomitantemente, através dos 

canais auditivo e visual. 

 Além disso, a análise das respostas dos testes mostra um engajamento maior e traços 

de aprendizagem significativa em um número razoável de alunos com baixo rendimento ou 

baixo interesse escolar nos processos convencionais de ensino, e isto sugere novamente que 

o uso da tecnologia associada às mídias visuais dinâmicas, tais como vídeos e animações 

integradas em textos educacionais, pode proporcionar um maior envolvimento e interesse 

dos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma foi possível perceber que materiais semelhantes ao produzido, que 

contenham textos com vídeos ou animações integradas pode representar um caminho 

promissor no ensino de física, pois a tecnologia aproxima o aluno, de ensino médio, dos 

conceitos de física, desmistificando muitos fenômenos e assim promovendo um aumento no 

interesse dos jovens pertencentes a geração digital no aprendizado desta disciplina. 

 

8.1 Perspectivas e ações futuras 

O primeiro passo a ser realizado é fazer pequenas alterações no texto do produto 

educacional, a fim de corrigir pequenas possíveis falhas e tornar alguns pontos mais claros e 

fáceis de serem entendidos e então tornar o texto disponível, gratuitamente, nas lojas de 

aplicativos para celulares e tablets, para que alunos e professores de Física possam acessá-

lo sempre que quiser.   

Devido aos ótimos resultados obtidos, o texto com vídeos integrados será usado 

novamente nos anos subsequentes e pretende-se produzir mais materiais semelhantes a este 

para o uso constante na turma de ensino médio. Ainda esse ano o material será utilizado com 

duas turmas de 1º ano do ensino médio, para testar o quanto alunos mais novos, e como 

menos conhecimento e experiência, são afetados pelo mesmo material didático.  
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Ao final deste processo pretende-se reunir toda a informação obtida pelos questionários 

e elaborar um artigo científico na área de educação, investigando e analisando as concepções 

alternativas que surgiram no pré-teste e quais as que persistem após a leitura do texto, bem 

como qual a frequência com que essas concepções aparecem. Possivelmente outro artigo 

também poderá ser escrito, descrevendo o processo da pesquisa e divulgando seus resultados. 
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Apêndice A 

Questionário Pré-teste e questionário do texto 

estático  
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Instruções: 

I - Responda o questionário da forma mais completa possível, tentando detalhar ao 

máximo suas respostas.  

II - Caso não saiba uma resposta, deixe explícito que não sabe. 

III – Não pesquise as respostas, apenas use o seu conhecimento para responder as 

perguntas. 

 

1. Como se formam as Estrelas, como o Sol, e seus sistemas solares? 

2. Responda: 

a) O sistema solar sempre existiu? 

b) Caso ache que não, quanto tempo demora até que um sistema solar se forme?  

c) Quanto tempo um sistema solar tem de vida? Algum dia ele vai acabar? 

3. Como os Planetas se mantém “ligados” ao Sol? 

4. O que é gravidade e o que gera gravidade? 

5. Existe gravidade na Lua? 

6. Qual a forma de energia utilizada pelas estrelas como o Sol? 

7. Um dia o Sol “morrerá”? Se acha que sim, quando e como? 

8. Explique porque o nosso sistema solar possui a forma plana. 

9. Outros objetos no sistema solar, na galáxia ou mesmo na vastidão do Universo também 

possuem formas planas? Em caso afirmativo cite exemplos e em caso negativo explique 

porque não existem outros objetos ou estruturas planas no Universo. 

10. Quais planetas de um sistema solar se formam primeiro? Justifique explicando o motivo. 

11. Quais as condições e elementos necessários para que surja um sistema solar no interior 

de uma galáxia? 

12. O que é Fusão nuclear? Como ela acontece? 
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13. Para que a fusão nuclear aconteça, quais são as condições e ingredientes necessários? 

14. Qual a origem da energia liberada pelo Sol?  
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Apêndice B 

Questionário do texto com vídeos 
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Instruções: 

I - Responda o questionário da forma mais completa possível, tentando detalhar ao máximo 

suas respostas.  

II - Caso não saiba uma resposta, deixe explícito que não sabe. 

III – Não pesquise as respostas, apenas use o seu conhecimento para responder as perguntas. 

 

1. Como se formam as Estrelas, como o Sol, e seus sistemas solares? 

 

 

2. Responda: 

2.a. O sistema solar sempre existiu? 

2.b. Caso ache que não, quanto tempo demora até que um sistema solar se forme?  

2.c. Quanto tempo um sistema solar tem de vida? Algum dia ele vai acabar? 

 

 

 

 

3. Como os Planetas se mantêm “ligados” ao Sol? 

 

 

4. O que é gravidade?  

4.a. O que gera gravidade? 

 

 

 

5. Existe gravidade na Lua? 
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6. Qual a forma de energia utilizada pelas estrelas como o Sol? 

 

 

 

 

7. Um dia o Sol “morrerá”?  

7.a. Se acha que sim, quando e como? 

 

 

 

 

8. Explique por que o nosso sistema solar possui a forma plana. 

 

 

 

9. Outros objetos no sistema solar, na galáxia ou mesmo na vastidão do Universo também 

possuem formas planas? Em caso afirmativo cite exemplos e em caso negativo explique 

porque não existem outros objetos ou estruturas planas no Universo. 

 

 

 

10. Quais planetas de um sistema solar se formam primeiro? Justifique explicando o motivo. 
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11. Quais as condições e elementos necessários para que surja um sistema solar no interior 

de uma galáxia? 

 

 

 

 

12.a. O que é Fusão nuclear?  

12.b. Como ela acontece?  

12.c. Tente descrever esse processo. 

 

 

 

 

13. Para que a fusão nuclear aconteça, quais são as condições e ingredientes necessários? 

 

 

 

14. Qual a origem da energia liberada pelo Sol? 

 

 

15. O processo de fusão nuclear no interior do Sol é instantâneo ou demora algum tempo? 

15.a. Quanto tempo pode demorar esse processo? 

 

 

 

16. Descreva de forma detalhada o que acontece quando há a colisão ou junção de partículas 

subatômicas ou núcleos atômicos. 
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17. Na sua opinião o texto de alguma forma o ajudou a compreender melhor o processo de 

formação do sistema solar e a fusão nuclear? 

a) Sim 

b) Não 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

18. Os vídeos e animações inseridas no texto fizeram diferença no entendimento dos assuntos 

abordados? Explique o porquê. 

a) Sim 

b) Não 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

19. Você gostaria de ter mais textos ou livros com recursos de animações e vídeos inseridos? 

a) Sim 

b) Não 

Obs: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________  
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Apêndice C  

Transcrição dos textos dos vídeos 
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Texto do vídeo “Cadeia Próton-Próton” 

 

Como se sabe, o Sol é formado por um plasma rico em núcleos de hidrogênio (prótons) e 

elétrons livres. Devido à enorme força de atração gravitacional existente no interior das 

estrelas, os prótons são forçados a se chocarem uns contra os outros, vencendo a repulsão 

Coulombiana e dando início ao processo de fusão nuclear, mais especificamente o processo 

denominado cadeia próton-próton. 

A cadeia tem início na colisão de dois prótons. Apesar de terem cada um uma carga positiva, 

eles conseguem colidir porque a imensa força gravitacional exercida pelo restante da massa 

do Sol é capaz de vencer a enorme força de repulsão eletrostática entre eles. Após um tempo 

incerto, que pode ser de bilhões de anos, um dos prótons decai se transformando em um 

nêutron e liberando um neutrino e um pósitron. O par ligado nêutron-próton é um isótopo de 

hidrogênio chamado Deutério. O pósitron logo se aniquila ao encontrar um elétron, e a massa 

resultante das duas partículas se converte em 2 partículas gama, mais 1,02MeV de energia 

que poderá ser percebida da Terra como radiação luminosa de diversas frequências: visível, 

infravermelha ou rádio. 

O deutério, por sua vez, pode se fundir com um próton dando origem a um isótopo leve de 

Hélio. No processo de criação deste isótopo de Hélio, são liberados uma partícula gama e 

5,49 MeV de energia. O fim da cadeia se dá quando dois isótopos leves de hélio se fundem 

e formam um núcleo de hélio, liberando dois prótons e mais 12,86 MeV de energia, o que 

totaliza ao final do processo 26,7 MeV de energia liberada.  

Como consequência da conversão de 4 toneladas de hidrogênio em Hélio a cada segundo no 

interior do Sol, a Terra recebe uma pequena fração da energia liberada no processo que é 

próxima à energia de 10 bilhões de usinas de Itaipu em funcionamento máximo. 

Referências usadas: 

[Stensmann 2008] Berenice Helena Wiener Stensmann, Energia Emitida pelo Sol. 

Disponível em <http://bit.ly/2a02I64>. Último acesso: 20/07/2016. 

[Oliveira Filho  2014] Kepler de Souza Oliveira Filho, Ciclo Próton-Próton. Disponível em 

<http://bit.ly/2ac8F1i>. Último acesso: 20/07/2016. 

http://bit.ly/2a02I64
http://bit.ly/2ac8F1i
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[Tennessee] Dept. Physics & Astronomy, University of Tennessee, The Proton-Proton 

Chain. Disponível em <http://bit.ly/29UAPdc>. Último acesso: 20/07/2016. 

 

 

  

http://bit.ly/29UAPdc
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Texto do vídeo: Porque o sistema solar é plano?  

Nosso Sol, a Terra e o sistema solar como um todo foram formados há cerca de 4,6 

bilhões de anos a partir de nuvens de gás e poeira que se aglutinaram graças à irresistível 

força gravitacional atrativa. Então, como essa nebulosa que começou mais ou menos como 

uma bolha disforme, se transformou em nosso sistema solar, com todos os planetas e suas 

luas, em órbitas planas? 

Bem, todos nós já vimos o modelo atômico planetário do átomo, que é definitivamente 

errado quando aplicado aos átomos. Ele sugere que os planetas possam girar ao redor do Sol 

em qualquer direção. Então a planicidade do nosso sistema solar o torna, de algum modo, 

especial? Ou o modelo planetário do átomo está duplamente errado?  

Bom, nosso sistema solar não está sozinho. Os sistemas solares de vários exoplanetas 

são planos, muitas galáxias são planas, os discos de acreção dos buracos negros e os anéis 

de Saturno são planos. 

Então por que, se o espaço é tridimensional, o universo prefere a forma plana? 

A resposta tem a ver com duas coisas: colisões e o fato de que vivemos em três 

dimensões. 

Acompanhe o raciocínio. Sempre que vários objetos mantidos juntos pela gravidade 

estão circulando por aí, suas trajetórias são praticamente impossíveis de se prever. E ainda, 

reunidos, têm um momento angular total que os faz girar ao redor de seu centro de massa.  

Talvez seja difícil descobrir a direção exata da rotação, mas matematicamente pode-se prever 

que deve existir algum plano no qual a nuvem, como um todo, gire.  

Agora, em duas dimensões, uma nuvem de partículas girando num plano é 

bidimensional por definição. Mas em 3 dimensões, mesmo que a rotação da nuvem seja dada 

por uma superfície plana, as partículas podem se mover tanto para cima quanto para baixo 

da tal superfície. Conforme as partículas se chocam com as outras, todo movimento para 

cima e para baixo tende a ser cancelado. É energia perdida em colisões e aglutinações. Ainda 

assim, toda a massa deve continuar girando, porque no nosso universo, o momento angular 

total em qualquer sistema isolado deve ser conservado.  

Assim, ao longo do tempo, através das colisões, a nuvem se achata num disco, 

bidimensional, girante, como o sistema solar ou uma galáxia espiral. E assim, em apenas três 
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dimensões, uma nebulosa ou uma galáxia jovem começa não-plana e termina plana, o que é 

bom, porque precisamos que toda aquela matéria se junte para dar forma às estrelas e aos 

planetas, e para que possamos existir. 
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Texto do vídeo: Formação da protoestrela. 

 

Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos o sistema solar era apenas uma nuvem de gás 

e poeira, denominada nebulosa, na extremidade da galáxia, a Via Láctea. Devido à onda de 

choque de uma supernova, essa nuvem começou a se aglutinar e a força gravitacional passou 

a fazer com que todas as partículas dessa nuvem começassem a se atrair.  

Em um período da ordem de 100 milhões de anos, essa nuvem colapsada começou a 

girar devido à atração gravitacional e à conservação do momento angular, e então se formou 

um disco de matéria com uma região central extremamente densa, que deu origem à estrela 

que iria governar o sistema solar, o Sol, e a outra região mais achatada, que deu origem aos 

planetas. 

A protoestrela era formada por uma nuvem de gás muito densa, que devido à enorme 

força gravitacional, que tende a esmagar todo o gás que a compõe, atingiu cerca de 15 

milhões de graus Celsius. Com isso, deu-se início a um processo de fusão nuclear e assim 

ela se tornou uma estrela, transformando inicialmente Hidrogênio em Hélio e liberando 

enormes quantidades de energia.  

Com o decorrer do tempo, as partículas de gás e poeira do restante da nebulosa foram 

se aglutinando e formando corpos cada vez maiores e mais densos, que possuíam maior 

gravidade, atraindo, dessa forma, cada vez mais matéria em sua direção, dando origem assim 

aos planetas do sistema solar. Os primeiros planetas a se formar e se tornarem estáveis foram 

os planetas mais afastados do sol, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

Após um tempo bem maior, formaram-se os planetas, mais próximos do Sol, os planetas 

rochosos, Vênus, Marte, Mercúrio e é claro a Terra e as luas. Esses planetas necessitam de 

mais colisões para agregar mais matéria e por fim, estarem menos sujeitos a serem destruídos 

por colisões com outros corpos menores. As partículas menores mais próximas do Sol 

acabaram dando origem cometas e as mais afastadas, tornaram-se asteroides. 
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Apêndice D  

Comentários dos alunos nos questionários de 

opinião 
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Questão 17. Na sua opinião o texto de alguma forma o ajudou a compreender melhor o 

processo de formação do sistema solar e a fusão nuclear? 

 

Turma A: 

“O texto explica muito bem, com detalhes importantes e junto com o vídeo facilita o 

entendimento.” 

Turma B: 

“Eu não sabia o que era, agora que eu li, eu sei.” 

“Proporcionou uma melhor compreensão do tema através do texto e animações.” 

“Pois explica de forma clara e por meio de animações.” 

“Pois esclarece como funciona a formação do sistema solar e o que acontece dentro do Sol.” 

“Os vídeos explicativos completam e facilitam a experiência.” 

“Não ficou apenas no imaginário.” 

“Pois, eu confundia o processo de formação de algumas coisas, exemplos, estrela, sistema 

solar e do universo, agora vejo como ocorre cada processo.” 

“Havia informações que eu não conhecia e outras que me desconfundiram.” 

“O texto é ótimo, e explicou muitos conceitos de forma simples e clara.” 

“Pois são temas que não são muito abordados em sala de aula.” 

“O texto está bem descritivo e exemplificado, facilitando o entendimento.” 

 

Questão 18. Os vídeos e animações inseridas no texto fizeram diferença no entendimento 

dos assuntos abordados? Explique o porquê? 

 

Turma A: 

“Não, Porque somente com o texto já é possível compreender o tema” 

“Com os vídeos se torna mais dinâmico aprender.” 

“Facilitaram o entendimento por ver em desenhos representativos, vídeos e ouvir uma 

explicação ajuda bastante.” 
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“As animações e vídeos esclareceram ainda mais o que continha no texto.” 

“(...) fica mais explicado e dinâmico.” 

“Deixam mais clara a matéria, facilitando o entendimento.” 

“Porque os vídeos ilustram o que está sendo dito, isso ajuda em toda a compreensão do tema 

abordado.” 

“Possibilitaram a visualização do processo, facilitando o entendimento e diminuindo a 

complexidade do assunto.” 

“Pois visualmente entende-se melhor o assunto que estava sendo tratado e também fica mais 

dinâmico.” 

“Nos ajuda a ver como o fenômeno acontece.” 

“Foi um complemento e teve uma explicação mais dinâmica e de melhor visualização do 

funcionamento.” 

“É mais fácil visualizar e entender assuntos mais “distantes” da nossa realidade por meio 

de vídeos e animações.” 

“Deixa a matéria mais clara, porque lendo, as vezes, perdemos o envolvimento por falta de 

atenção ou não entendimento do texto. Com os vídeos foi mais fácil de manter a atenção.” 

“Conseguem demonstrar de uma forma mais dinâmica o que realmente acontece, prendendo 

a atenção do aluno.” 

“Os vídeos prendem a atenção e complementam o conhecimento com informações de fácil 

assimilação.” 

“Porque ilustra o que foi escrito, deixando mais dinâmico e fácil de entender.” 

“Foi mais fácil de entender com a explicação junto com a animação do que só com o texto.” 

“Porque alguns detalhes não explicados no texto ficaram mais claros com as animações.” 

“Os vídeos deixaram a atividade mais dinâmica, ajudando na compreensão do tema e indo 

além da leitura.” 

“Ajuda a compreender melhor.” 

“Pois demonstrou de maneira mais detalhada o processo de formação do sistema solar e 

fusão nuclear.” 
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“Melhoraram a forma de compreender a matéria.” 

 

Turma B: 

“O áudio foi muito útil, apesar da dificuldade de abrir as animações.” 

“Estimulam o aprendizado e foi de vital importância.” 

“A aula ficou mais dinâmica.” 

“Fica mais fácil de entender o que diz no texto, pois tem uma explicação visual.” 

“Porque ilustra visualmente o que era dito no texto.” 

“Pois são informações a mais sobre o tema.” 

“Com a explicação visual o tema fica mais fácil.” 

“Porque as animações ajudaram na criação das imagens dos conceitos físicos 

(principalmente a animação que falava do momento angular (...))” 

“Pois ajuda a visualizar os eventos que acontecem no Universo.” 

“Com mais dinâmica aprendemos melhor.” 

“Pois demonstra de forma clara e visual, facilitando o entendimento do assunto abordado.” 

“Pois ajudaram a entender como acontecia tal processo.” 

“É mais fácil o entendimento com imagens e vídeos dinâmicos que não tornam o texto 

cansativo.” 

“O entendimento é facilitado com vídeos e animações por não serem textos chatos e sem 

dinâmica.” 

“Demonstra de uma forma diferente os processos e mostra as teorias em forma de idades.” 

“Ilustraram o que tínhamos lido.” 

“Ajudaram a entender a forma plana, o processo de formação dos planetas de uma maneira 

visual e aproximar o assunto com praticidade.” 

“Pois muitos desses assuntos são teóricos e abstratos demais, e os vídeos e animações 

ajudam no esclarecimento do mesmo.” 
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“Pois vendo, fica melhor o entendimento. Com a visualização do processo o entendimento 

do assunto é facilitado.” 

“Pois a visualização do que ocorre auxilia na fixação do conceito.” 

“Porque nos deu visibilidade.” 

“Como não sou muito chegado a leitura, os vídeos me incentivaram mais e deixou o estudo 

de forma mais dinâmica e fácil de aprender.” 

“Quando se vê a representação do que é lido, o entendimento é melhor.” 

“A explicação do processo de fusão nuclear foi difícil de entender, mas os demais vídeos 

foram muito uteis, principalmente o ilustrando o momento angular.” 

“Porque o vídeo ajudou na formação da imagem do momento angular.” 

“Pois tornam o assunto um pouco mais concreto, melhorando a visualização, o que facilita 

a absorção do conteúdo.” 

“Eles facilitam o entendimento do que estava escrito.” 

“A compreensão do texto ficou difícil, por causa de novos nomes, e com o vídeo já dava pra 

entender e conseguir imaginar como foi a formação.” 

“Pois trazem uma forma mais visual para entender o conteúdo.” 

 

Questão 19. Você gostaria de ter mais textos ou livros com recursos de animações e 

vídeos inseridos? 

Turma A: 

“Não, Porque não acho que seja mais necessário.” 

“Para facilitar o entendimento da matéria devido a diversidade de modos de explicação.” 

“Fica mais fácil de entender os conteúdos usando recursos de animação ou vídeo.” 

“Animações e vídeos ajudam a compreender de forma mais completa alguns temas.” 

“Deixa a aula mais dinâmica.” 

“Mais prático e menos cansativo.” 

“Cumpre bem melhor a função didática do que livros e textos estáticos.” 
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“Fica mais fácil de entender.” 

“A animação faz com que o texto não fique tão monótono.” 

 

Turma B: 

“Auxiliam muito o aprendizado, prendem o leitor.” 

“Para poder ver na prática como as coisas funcionam.” 

“Pois facilita na visualização dos processos que ocorrem.” 

“Pois me ajuda a entender melhor.” 

“De preferência em toda matéria explicada.” 

“Para o melhor entendimento da matéria.” 

“Pois os vídeos facilitam nosso entendimento sobre assuntos que não podem ser visíveis aos 

nossos olhos.” 

“As animações e vídeos ajudam a entender melhor a parte teórica da física.” 

“O entendimento é maior, pois você enxerga “na prática” o que foi lido.” 

“Sim, pois a compreensão fica bem mais fácil no estudo aprofundado.” 

“Pois fica mais rápida e fácil de compreender.” 

 

 

Respostas ao questionário sobre as animações e vídeos 

Vídeo 1 

Turma A: 

“A imagem já era explicativa por si só.” 

“Com a demonstração por animações fica clara a visualização do fenômeno, facilitando o 

aprendizado.” 

“Porque deixou algo complexo mais dinâmico e fácil de entender.” 
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“Ajudou muito porque fez ter noção do que estava falando. Nem sempre só ler faz nosso 

entendimento, ilustrar deixa as coisas mais claras ajudando a reconhecer e aprender melhor. 

” 

“A figura, por ser estática, exige mais da imaginação do leitor. A animação explicita a causa 

e o fenômeno de maneira dinâmica, facilitando o entendimento.” 

“Gostei muito, nos mostra de forma mais clara como ocorrem os processos envolvidos.” 

“Ajudou devido à mostrar melhor a movimentação da protoestrela, seu funcionamento 

quase "real".” 

“Achei que com a animação, a imagem ficou mais clara de ser compreendida e mais 

dinâmica.” 

“Ajudou muito a compreender o que estava apenas escrito com ilustrações. O vídeo facilita 

o entendimento pois fornece algo mais "sólido" na hora de absorver o conteúdo.” 

“Ajudou a compreender melhor, pois somente com as imagens e o texto ficaria mais 

complicado de visualizar.” 

“Porque explicou de maneira clara o que continha nas figuras. ” 

“Ajudou principalmente a entender os exemplos de astros planos e a visualizar melhor a 

formação da protoestrela.” 

“Pois ajudou a visualizar melhor o que estava sendo dito.” 

“Porque ensinar com a animação fica mais fácil entender o processo de uma forma mais 

dinâmica, o que não fica chato, e sim, mais compreensível de se entender o texto. ” 

“Pois deixa de ficar apenas no imaginário e se torna visível.” 

“Pois nos mostra como acontece um fenômeno.” 

“Ficou bem mais dinâmico e ilustrativo, facilitando o entendimento e a visualização.” 

“Só o fato de não ter que abstrair as imagens, já facilita o compreendimento.” 

“Com a animação fica mais fácil entender o processo.” 

“Ajuda muito pois faz com que a leitura não fique cansativa” 

“A animação ajuda pois exemplifica melhor que uma imagem.” 

Turma B: 
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“Pois as vezes fugimos do real em nossos pensamentos e conceitos.” 

“Quando há um dinamismo o entendimento se torna mais fácil.” 

“Pois a animação estava com áudio no qual explicava junto com o vídeo no fundo.” 

“Com a animação conseguimos ver claramente o objetivo da imagem, o que ajuda na 

compreensão e entendimento.” 

“Porque o desenho apesar de retratar bem o que acontece, ainda é abstrato. O vídeo já me 

mostrou exatamente o que eu deveria imaginar.” 

“Não abriu no meu computador.” 

“A visualização do que ocorre acrescida ao texto torna a compreensão deste mais fácil ” 

“Porque animação é melhor do que uma foto.” 

“Atrai mais a atenção e é mais didático.” 

“A animação torna a explicação muito mais clara. Mesmo que fosse possível entender sem 

ela, a animação faz com que seja bem mais compreensível.” 

“Ajudou a compreender, pois além de ilustrar facilita o entendimento.” 

“Pois quando lemos a resposta fica muito vaga na nossa cabeça, quando temos uma 

animação conseguimos visualizar claramente como funciona.” 

“Pois a visualização do processo ajuda a tornar menos abstrato o conteúdo.” 

“A animação torna mais evidente e concreto o que antes se apresentava como apenas 

descrições de eventos abstratos.” 

 

Vídeo 2 

Turma A: 

“A imagem já estava bem explicativa.” 

“Da mesma forma como a ilustração 1 ajudou na aproximação com o real, a animação 

também favoreceu isso.” 

“Porque o vídeo deixa a explicação mais dinâmica deixando mais simples de se entender.” 
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“A animação descreve detalhadamente o processo e organiza as informações dadas no 

texto.” 

“Repito a resposta da pergunta anterior. O vídeo fornece um entendimento melhor do 

conteúdo pois ilustra tudo o que foi escrito anteriormente, mas de uma forma que a absorção 

do conteúdo torne-se mais eficaz, pois prende mais a atenção.” 

“Porque com a animação pude entender a movimentação proposta na figura.” 

“Não é facilmente compreensível o processo apenas com a imagem.” 

“Essa me pareceu confusa.” 

“A animação é bem detalhada.” 

Turma B: 

“A explicação e a ilustração ajudaram muito na compreensão pois ela mostrava exemplos 

conforme ia explicando como no caso dos planetas.” 

“Uma figura é muito abstrata. Na animação há uma "linha do tempo" que permite uma 

melhor representação.” 

“Possibilitou vermos como é que se formam os planetas por meio da imagem. Às vezes a 

linguagem técnica é muito difícil de entender.” 

“Pois a animação tem, além de tudo, áudio explicativo. Ajudando a compreensão sobre a 

formação de um planeta e como ocorre.” 

“A animação mostra como os planetas surgiram e assim facilita quase que 100 porcento 

para o entendimento.” 

“Com o vídeo fica muito mais fácil abstrair a ideia do texto e da imagem.” 

“Também não abriu.” 

“A imagem deixa de forma bem clara o que é dito no texto, tendo até mesmo setas para que 

indiquem a ordem dos acontecimentos.” 

“A imagem fica muito reduzida a explicação.” 

“A animação não foi tão clara quanto a primeira, mas ilustrou a explicação, o que ajudou a 

entender.” 

“Eu achei que o processo ficou mais visível e de fácil entendimento.” 
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“Apenas com a leitura, a informação fica muito superficial.” 

“Pois um conteúdo em texto é muito cansativo, e com imagens e animações torna mais fácil 

e agradável o aprendizado.” 

“Uma matéria considerada abstrata foi de fácil entendimento graças a animação.” 

 

Vídeo 3 

Turma A: 

“A imagem já estava bem explicativa.” 

“Como fusões nucleares não são cabíveis de serem vistas, a animação ajuda a compreender 

o processo.” 

“Ambos ainda me deixam confusa e ainda não consigo entender como esse processo 

funciona.” 

“Pois agora podemos ver como ocorre, com as animações ficou fácil ver esses fenômenos.” 

“As explicações do texto e da imagem, inevitavelmente, ficam abstratas. A animação ajuda 

a diminuir a complexidade do assunto e permite uma melhor visualização do processo, o que 

contribui muito para a compreensão do leitor.” 

“Entendi perfeitamente o processo de fusão nuclear.” 

“A figura causa um pouco de confusão, então a animação explicou melhor o processo.” 

“Mostra o processo de forma criativa.” 

“Essa animação ajudou na compreensão do texto pois demonstrava passo a passo do 

processo. Por meio somente de imagens e textos a associação de novas informações 

confundia o que já tinha lido, perdendo as informações e portanto tornava falha a 

compreensão do processo.” 

“Deu para visualizar o processo detalhadamente e a narração facilitou o entendimento.” 

“Ajudou a compreender um pouco, pois acho que faltou mais detalhes na figura.” 

“A imagem não só nos dá uma noção de como é, mas também explica o processo. A imagem 

de fundamental importância para nós.” 
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Turma B: 

“A imagem nesse caso ajudou bastante pois o assunto era bem complexo.” 

“Não entendi muito bem como é feito, a animação ajudou mas não foi o suficiente.” 

“A animação foi bem feita e demonstrou pontos importantes para o entendimento da fusão 

nuclear.” 

“O esquema da figura é confuso e quando vemos a fusão com movimento é mais claro.” 

“Com a movimentação das partículas conseguimos entender o que a imagem queria 

mostrar.” 

“Esse vídeo em especial explica detalhadamente o processo de fusão. Além disso o áudio 

junto das imagens facilita o entendimento.” 

“Não abriu. Estou avaliando como 2, porque o áudio foi bom e, esse sim, funcionou.” 

“Mesmo contendo a imagem de forma claro como acontece, deixa a desejar um pouco para 

as pessoas que não compreendem muito do assunto.” 

“Mostrou o experimento de uma forma diferente da padrão.” 

“A animação ajudou um pouco, mas ainda assim foi difícil compreender o processo.” 

“Ajudou a compreender, mas foi um pouco mais difícil de visualizar.” 

“A animação aprofundou o nosso entendimento.” 

“Porque a animação e seus detalhes facilitaram o entendimento sobre fusão nuclear.” 

“Não ajudou tanto, pois mesmo vendo o vídeo , eu não consegui entender o processo.” 

“Pois a figura em si não consegue passar toda a informação desejada.” 

“Além de ajudar em física, o processo de fusão e fissão também é presente em química.” 
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Apêndice E  

Produto educacional: Instruções para uso e acesso 

do material digital 
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Instruções para leitura dos e-books sobre Astronomia 

 

O primeiro passo para ler o e-book é instalar um leitor capaz de exibir o livro digital. Os leitores  recomendados 

são: 

 

1) Desktop: Calibre 

 

O Calibre é um dos melhores leitores de e-book para desktops. Instalá-lo no seu computador é fácil: 

acesse, através do seu browser de internet, a página https://calibre-ebook.com/download (você pode clicar 

neste link, ou copiá-lo e colar na barra de endereços do seu browser). Depois, é só escolher o seu sistema 

operacional clicando no link correspondente, baixar o arquivo de instalação, e instalar como qualquer outro 

programa. 

 

No Linux (Ubuntu e Xubuntu), é mais fácil usar os gerenciadores de pacotes da distribuição, como o 

Synaptic ou o Software. Buscando o Calibre e solicitando sua instalação, todas as dependências de software 

serão resolvidas automaticamente. 

 

Para a instalação e utilização, no Windows, siga os seguintes passos: 

 

1º Passo: Acesse o site do software. https://calibre-ebook.com/ 

 
 

2º Passo: Clique em Download. 

 
3º Passo: Escolha o seu sistema operacional. No nosso exemplo escolhemos o Windows. 

 
 

https://calibre-ebook.com/download
https://calibre-ebook.com/download
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4º Passo: Clique em “download calibre” e espere até o download iniciar. 

 
5º Passo: Após o download abra o arquivo executável para iniciar a instalação. 

6º Passo: A tela a seguir aparecerá. 

 
7º Passo: Clique em “I accept the terms in the license Agreement”. O botão “install” mudará de cor. Clique 

sobre esse botão. A instalação prosseguirá como para qualquer outro programa do Windows. Clique em 

“Concluir instalação” na última janela que se abrirá. 

 

 

2) Android e iOS: Gitden Reader 

 

O Gitden Reader é um software gratuito, rápido e leve que suporta a vasta maioria das possibilidades 

do formato em que o e-book foi produzido, o EPUB3.  

 

Instalar o Gitden Reader é fácil. Para a instalação e utilização no sistema Android, siga os seguintes 

passos: 
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1º Passo: Acesse a Play Store do Android clicando no ícone a seguir  

  
2º Passo: O aplicativo da Play Store abrirá. Em seguida clique no local circulado de vermelho na figura. 

 
3º Passo: Digite o nome do aplicativo que procura, Gitden Reader e em seguida clique no simbolo de lupa em 

azul e branco, no teclado da figura 

 
4º Passo: Selecione o aplicativo Gitden reader na lista. 

 
 

 

 

5º Passo: Clique no botão “instalar”. 
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6º Passo: Aceite as permissões de acesso aos recursos do seu smartphone clicando em “aceitar”. 

 
7º Passo: Aguarde a instalação. 

 

Para instalar em seu iOS (neste caso, um iPad, mas os passos para iPhone são similares): 

 

1o passo: Abra o aplicativo da App Store. 

 



134 
 

2o passo: Digite “gitden” na caixa de busca de aplicativos. Uma lista com buscas similares aparecerá. Selecione 

“gitden reader - epub 3 reflow & fixed-layou…”, conforme mostrado na figura abaixo. 

 

3o passo: Toque na caixa “Obter”. 

 

4o passo: A caixa “Obter” se transformará na caixa “Instalar”. Toque nesta nova caixa. 
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5o passo (opcional): Após a instalação, a caixa “Instalar” se transformará na caixa “Abrir”. Toque nesta nova 

caixa se quiser abrir o aplicativo. 

 

 

 

Download do e-book 

 

O e-book está armazenado em um serviço gratuito de compartilhamento de arquivos, o Dropbox. Não 

foi possível disponibilizá-lo em outras fontes, como o iTunes e o Google Play (este último, em particular, não 

está mais aceitando inscrições para novos parceiros de publicação/editores/autores). Para ler o e-book tanto no 

desktop (com o Calibre) ou no seu dispositivo móvel (com o Gitden Reader), baixe-o através de um dos 

seguintes links: 

 

a) Versão do aluno, com animações: http://bit.ly/2ayeVhr  

b) Versão do professor, com animações: http://bit.ly/2aopfFR  

c) Versão com apenas imagens estáticas: http://bit.ly/2aTeLCR  

 

Uma vez baixado o arquivo no dispositivo digital de sua preferencia, você poderá abri-lo utilizando 

um dos softwares ou aplicativos sugeridos acima, na seguinte sequência: 

 

1) Para baixar no iOS (iPad e iPhone): 

 

1o Passo: Com este PDF aberto em algum visualizador (pode ser o Adobe Acrobat Reader), toque em um dos 

links. Aparecerá uma caixa com uma confirmação para abrir o link. Confirme, e ele será aberto no browser 

Safari. 

 

 

http://bit.ly/2ayeVhr
http://bit.ly/2aopfFR
http://bit.ly/2aTeLCR
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2o Passo: No browser, aparecerá a tela abaixo.  Toque no arquivo “Texto Estático...pub”. 

 

3o Passo: Na tela abaixo, toque no ícone no canto superior direito: 

 

4o Passo: Na tela abaixo, toque em “Direct Download”. A versão com animações é grande, tendo pouco mais 

de 35 MB de tamanho; pode demorar vários minutos até que a próxima tela, mostrada no passo seguinte, 

apareça - seja paciente! 

 

5o Passo: Na tela que aparecerá em seguida, selecione “Abrir com…” 
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6o Passo: Finalmente, deslize a lista de aplicativos até encontrar o Gitden Reader e selecione-o. Pronto! 

 

 

2) Para baixar no Android: 

 

1o Passo: Com este PDF aberto em algum visualizador (pode ser o Adobe Acrobat Reader), toque em um dos 

links. Aparecerá uma caixa com uma confirmação para abrir o link. Confirme, e ele será aberto no browser 

padrão do seu dispositivo móvel Android. 

2o Passo: Toque no arquivo “Texto Estático -...ma solar.epub”. 
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3o Passo: Será aberta uma lista de aplicativos instalados em seu dispositivo Android para abrir o arquivo. 

Selecione o Gitden Reader. 

 

4o Passo: O download do arquivo será iniciado. A versão com animações é grande, tendo pouco mais de 35 

MB de tamanho; pode demorar vários minutos até que a próxima tela, mostrada no passo seguinte, apareça - 

seja paciente! 
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3) Para baixar no Desktop (Windows): 

 

1o Passo: Com este PDF aberto em algum visualizador (pode ser o Adobe Acrobat Reader), clique em um dos 

links. Aparecerá uma caixa com uma confirmação para abrir o link. Confirme, e ele será aberto no browser 

padrão. 

 

 

2o Passo: Na tela que aparecerá, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo. 

 

3o Passo: No menu que aparecerá, selecione “Download” com o botão esquerdo do mouse. Se a opção de 

escolher a pasta de destino estiver habilitada, escolha uma; caso contrário, ela estará na pasta “Downloads”. 
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4o Passo: Abra o Calibre e clique em “Add Books” (“Adicionar Livros”). 

 

 

5o Passo: Escolha o epub e clique em “Abrir”. 
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