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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o material didático utilizado no curso de 

Licenciatura em Física da Universidade Federal do Ceará (UFC), através do Instituto 

UFC Virtual, na modalidade semipresencial, verificando a contribuição de cada 

elemento envolvido na transição didática do material tomando como base as opiniões 

dos próprios alunos. Especificamente, optou-se por analisar as disciplinas que 

trabalham diretamente com os conteúdos de Física: Física I, II Física, Física III Física 

IV, Tópicos de Física Moderna, além dos temas iniciais de Matemática: Matemática I 

e Matemática II. Essas disciplinas apresentam elevados índices de reprovação e, 

como são pré-requisitos para as demais disciplinas do curso, o insucesso dos alunos 

provoca um considerável represamento fazendo com que poucos cheguem à 

conclusão do curso no tempo regular. Em um primeiro momento, foi realizada 

pesquisa bibliográfica em revistas, periódicos, sites e anais de congressos, 

procurando localizar trabalhos que tratassem especificamente de materiais didáticos 

para cursos na modalidade de Educação a Distância. O material didático das 

disciplinas foi analisado e, a partir disto, foi elaborado um questionário baseado na 

Escala Likert, com aplicação online, respondido pelos próprios alunos. Esse 

questionário envolveu itens que englobaram os recursos didáticos e de transição 

didática analisando as contribuições de cada recurso para a compreensão dos 

conteúdos e a aprendizagem dos alunos. Para sua tabulação, foi utilizada a técnica 

do Ranking Médio. Complementando a coleta de dados, foram realizadas entrevistas 

com os alunos do curso de Licenciatura em Física. Através da discussão conjunta dos 

resultados da pesquisa online feita com os alunos, tanto pelas entrevistas, quanto pela 

análise direta do material didático, é apresentado um panorama que descreve o 

material didático do curso de Licenciatura em Física Semipresencial da UFC. Ao final, 

são apresentadas orientações para a aplicação do instrumental de pesquisa em outras 

disciplinas e cursos com o intuito de promover a replicabilidade do conhecimento 

produzido. 

 

Palavras-chave: Educação a Distância. Material didático. Ensino de Física.



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to analyze the didactical materials used in the 

Undergraduated Course in Physics, focusing the teachers formation, in semipresential 

modality, checking the contribution of each element involved in the didactic transition 

of the material, based on the opinions of the students. The course is offered by the 

Federal University of Ceará (UFC), with management of UFC Virtual Institute. 

Specifically, we chose to analyze the disciplines that work directly with the Physics 

contents: Physics I, Physics II, Physics III, Physics IV, Modern Physics Topics, beyond 

the initial subjects of Mathematics, Mathematics I and Mathematics II. These 

disciplines usually present large failure rates and, as they are prerequisites for other 

disciplines of the program, the failure of students causes a considerable damming. 

Consequently, a small number of students reach the conclusion of the course in regular 

time. Initially, a large literature search was conducted in journals, websites and 

conference proceedings, seeking to find some works that dealt specifically with 

teaching materials for distance education courses. The teaching material was analyzed 

thoroughly and, a questionnaire, based on the Likert Scale, was applied to the students 

that answered it on line. The questionnaire took into account the didactical resources 

and didactic transition, analyzing the contributions of each resource for understanding 

the content and student learning. For its tabulation, we used the Middle Ranking 

technique. Complementing the data collection, interviews were conducted with the 

students. Through the joint discussion of the results of online survey realized with the 

students, both, by the interviews, as by direct analysis of the teaching material, we 

present an overview that describes the didactical material used in the Semipresential 

Physics Course of UFC. In the end, are given guidances to the application of research 

tool in other subjects and courses in order to promote the replicability of the knowledge 

produced. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da Física é notoriamente conhecido como de grande dificuldade 

para a maioria dos alunos da Educação Básica e Superior no Brasil. Isto se dá 

especialmente devido à fatores como os cálculos complexos, à necessidade de uma 

capacidade de abstração desenvolvida e de uma aguçada percepção de fenômenos 

da natureza, às habilidades matemáticas limitadas no desenvolvimento de problemas 

numéricos, ao despreparo dos docentes e à carga horária semanal insuficiente no 

Ensino Médio (NOBRE; PINHEIRO; VASCONCELOS, 2011). Esta realidade brasileira 

é retratada em avaliações como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA), que analisa o nível escolar dos alunos de aproximadamente 15 anos em 

leitura, Matemática e ciências. Em 2012, a avaliação foi aplicada em 65 países e 

cidades com sistemas educacionais independentes. No referido ano, os estudantes 

brasileiros obtiveram 405 pontos em ciências (59ª posição) e 402 pontos de média 

(58ª posição). Comparativamente, a média dos países avaliados foi de 498 pontos 

(OECD, 2014). 

Para que o aluno possa aprender e se desenvolver, ele precisa estar 

motivado a estudar e a superar suas limitações e as dificuldades que surgem durante 

sua vida escolar. No tocante ao estudo de Física à distância, a dificuldade de 

compreensão dos conteúdos e a ausência física do professor podem contribuir ainda 

mais para o desgaste dos alunos.  Por isso, a forma de apresentar o material didático 

e os recursos de interação que eles oferecem influencia significativamente na 

aprendizagem. 

Nos cursos de Educação a Distância (EaD), o material didático se configura 

como a principal ponte de ligação entre os alunos e os conteúdos. Isto exige um 

grande cuidado com a preparação desses materiais e com os recursos escolhidos 

durante sua transição didática. Logo, estes processos necessitam ser bem 

compreendidos para que cheguem até os alunos materiais que facilitem a 

compreensão e o aprendizado, motivando-os e auxiliando-os. 

Em primeira análise, percebeu-se que a quantidade de trabalhos 

publicados na área de Educação a Distância que efetivamente analisam os materiais 

didáticos utilizados ainda é muito restrita. Em sua maioria, os trabalhos nesta área 
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exploram apenas a relação dos alunos com a linguagem escrita ou a interação dentro 

dos ambientes. 

Considerando que a qualidade dos materiais didáticos dos cursos a 

distância está intimamente relacionada com a transição didática dos conteúdos, 

analisar como se dá a interação dos alunos com cada elemento do material e a 

contribuição desta transição didática faz-se essencial. 

Mais especificamente com relação à Física, há poucos trabalhos que 

discorram sobre materiais didáticos usados em cursos de Física. Por isso, deseja-se 

com este trabalho obter informações que supram esta necessidade de modo a 

contribuir com a expansão de um ensino de Física à distância de qualidade. 

Mesmo se configurando atualmente como uma promessa que começa a se 

concretizar, esta nova modalidade de ensino apenas pode dar resultados se utilizada 

de forma planejada e consciente. É necessária a pesquisa nesta área para que os 

professores, pesquisadores e desenvolvedores tenham informações concretas do que 

fazer em sala de aula e nos ambientes virtuais com as tecnologias e suas reais 

potencialidades. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a contribuição de cada 

elemento envolvido na transição didática do material do curso de Física na modalidade 

de Educação a Distância tomando como base as opiniões dos alunos. Seus objetivos 

específicos são: 

a) compreender como os alunos interagem com os materiais elaborados para 

cursos a distância; 

b) verificar a importância e grau de contribuição de cada elemento inserido no 

processo de transição didática; 

c) analisar como a transição didática contribui para o entendimento dos 

conteúdos em um curso à distância. 

O trabalho a ser realizado baseia-se nas seguintes hipóteses:  

a) a transição didática dos materiais utilizados nos cursos da modalidade de 

Educação a Distância contribui para a compreensão dos conteúdos; 

b) os recursos visuais e de hipermídia, a sua disposição e a sua qualidade 

influenciam diretamente na motivação dos alunos; 

c) uma apresentação adequada do material didático facilita a aprendizagem 

dos conteúdos de Física na modalidade a distância. 
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O trabalho apresenta a seguinte estrutura, além da introdução apresentada 

nesse capítulo, constam ainda outros seis capítulos distribuídos como segue. 

O capítulo 2 apresenta uma discussão sobre o uso da tecnologia na 

educação e, em particular, na EaD. Também é feito um levantamento e discussão 

acerca das bases legais da Educação à Distância no Brasil e a didática utilizada pelas 

instituições de ensino. Por fim, apresenta-se um breve histórico do Ensino Superior à 

distância no Brasil e na Universidade Federal do Ceará (UFC), caracterizando o 

Instituto UFC Virtual e o curso de Licenciatura em Física semipresencial. 

O capítulo 3 traz uma discussão acerca da importância do material didático 

em um curso à distância. Em seguida, é apresentada uma descrição dos processos 

envolvendo a produção e apresentação dos materiais didáticos dos cursos de 

graduação do Instituto UFC Virtual. Traz-se também uma discussão específica sobre 

os materiais analisados nas disciplinas escolhidas para análise no presente trabalho. 

No capítulo 4, expressa-se a caracterização do ambiente em que será 

aplicada a pesquisa de campo, bem como os parâmetros utilizados para 

planejamento, escolha de materiais e aplicação da pesquisa. Além disso, descreve-

se detalhadamente os procedimentos realizados e instrumentais utilizados durante a 

aplicação da pesquisa. 

A discussão dos dados e resultados é apresentada no capítulo 5. Neste 

capítulo, é feita a análise detalhada dos resultados por bloco de disciplinas afins e, ao 

final, uma discussão geral conectando as opiniões dos alunos à análise prévia dos 

materiais das disciplinas analisadas. 

O capítulo 6 apresenta a descrição do produto educacional, que por sua 

vez se apresenta na íntegra como apêndice no final do trabalho. 

O capítulo 7 objetiva condensar as ideias contidas neste trabalho e 

apresentar as últimas considerações feitas a partir dos dados e resultados obtidos. 
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação consiste num conjunto de ações mais ou menos organizadas 

realizadas por uma geração para preparar as gerações seguintes (BRANDÃO, 2007). 

Assim, ela é um vetor para a transmissão e manutenção da cultura de um povo. 

Contudo, educação e cultura são organismos vivos. E, por isso, essa interação gera 

as mudanças que ocorrem em ambas durante a história da humanidade. Assim, os 

sistemas de ensino se apresentam como reflexos dos anseios da sociedade que os 

cria. 

Considerando a relação sociedade-cultura-escola, não há como fazer uma 

análise sobre os sistemas e métodos de ensino sem verificar o nível de influência 

daqueles que a constroem exercem como transformadores do próprio sistema. 

Analisando a história, percebe-se que a educação medieval não poderia ser aplicada 

nas tribos indígenas, ou que as escolas do início do século XX não serviriam mais nos 

dias de hoje. Cada tipo de ensino é integralmente efetivo apenas quando pensado 

para realidades específicas (BRANDÃO, 2007). Os estudantes precisam estar 

preparados para a força de trabalho do século XXI e a tecnologia tem se tornado um 

elemento essencial para a educação de hoje (PETERSON; PALMER, 2011). 

 

2.1 Educação e tecnologia 

Ao tomar-se como relevante a identidade de cada época e de cada povo 

na construção da escola, chega-se a um questionamento: qual a educação que melhor 

se enquadra nos dias de hoje, na sociedade da informação? 

O maior diferencial da sociedade moderna é a forma como ela trata a 

informação. O computador, a internet e o protocolo World Wide Web (WWW) 

transformaram a necessidade de o ser humano reter uma quantidade excessiva de 

informação. O foco da aprendizagem, que era baseado na aquisição da informação, 

passou a ser a transformação das informações em algo produtivo. Para Ausubel 

(2003, p. 191), “uma pequena quantidade de conhecimentos consolidados é útil e 

transferível; uma grande quantidade de conhecimentos difusos e instáveis é 

completamente inútil.” Dentro das perspectivas do mercado da informação, mais do 

que o que se sabe, é válido o que se pode fazer com o que se sabe. 
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Acerca do excesso de informações dos dias atuais e da dificuldade em 

gerenciar estas informações e transformá-las em conhecimento, Greggersen (2009) 

afirma que: 

Na sociedade da informação, vivemos as contradições da saturação de 
informações que exigem novas competências de acesso, avaliação e gestão 
da informação e lança cada vez mais pessoas na ignorância dos saberes 
profundos e não-utilitários, como da literatura clássica, para a qual não resta 
tempo. Então, tudo indica que, de uma forma ou de outra, o conhecimento 
mais elaborado, que envolve o sujeito como um todo está sendo substituído 
pelo acesso cada vez mais veloz às informações necessárias para que ele se 
mantenha competitivo (GREGGERSEN, 2009). 

Mesmo em face desta realidade, é o computador quem aparece como 

grande aliado na busca por novas estratégias que facilitem a conversão de informação 

em conhecimento. Desde a sua criação, há uma expectativa por parte dos educadores 

quanto ao seu uso dentro da escola. Isto motivou e ainda motiva estudos em todo o 

mundo sobre o papel que o computador exerceria na escola considerando as suas 

reais potencialidades. Desde que os avanços tecnológicos permitiram a interação 

sofisticada e uma melhor colaboração entre os indivíduos, os estudiosos procuram 

quadros teóricos para implementar essas novas práticas de uma forma significativa 

(BRETT; OZTOK, 2011). 

Para Nobre, Pinheiro e Vasconcelos (2011), o computador e a Internet 

influenciam a atitude dos estudantes dentro e fora da sala de aula, ressaltando 

incremento potencial no interesse dos alunos e na dinâmica de sala de aula. Em se 

tratando particularmente a disciplina de Física, podem ser usados para desenvolver 

uma postura de questionamento e investigação. 

A comunicação nos dias de hoje está mudando rapidamente, tornando-se 

cada vez mais fácil, acessível e barata. Os computadores, por sua vez, vêm mudando 

drasticamente durante os últimos anos. Eles estão se tornando menores, mais 

baratos, mais rápidos e com interfaces intuitivas e atraentes para serem usados com 

diversos objetivos e em diversos contextos (KULIK; KULIK, p. 76-77, 1991). 

Para Lévy (1997), essas mudanças vêm produzindo um jeito novo de 

organizar a vida material, as comunicações entre as pessoas, empresas e instituições. 

Também alteram as formas de educar, as relações de trabalho e lazer. Ou seja, o uso 

da tecnologia informacional tem gerado novas maneiras de compreender o mundo. 

Como cita Artuso (2006) em seu trabalho: 
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O momento atual se caracteriza como de grandes e profundas 
transformações gerando uma reinvenção do modo de ser da humanidade. 
Isto passa a obrigar as pessoas a se atualizarem cada vez mais rápido para 
garantirem um lugar de destaque na sociedade. Por isso, a aprendizagem 
deixa gradualmente de ser feita nos ambientes escolares e passa a dividir 
espaço com o trabalho e a vida privada das pessoas. (ARTUSO, 2006) 

 

O computador é visto como uma ferramenta de transformação da realidade 

escolar devido à grande variedade de possibilidades de utilização. Muitas vezes, seu 

grande potencial dá espaço para interpretações extremistas como as que o colocam 

como substituto do professor ou até mesmo como fonte de solução de todos os 

problemas educacionais. Para Nunes (2010), o professor é a melhor pessoa para 

decidir qual ferramenta usar e como fazê-lo em cada momento e contexto do processo 

de ensino-aprendizagem. Por isso, não há uso do computador sem que haja o 

professor, pois aquele é apenas uma ferramenta para o ensino. Peterson e Palmer 

(2011) consideram que as ferramentas tecnológicas devem ser parte integrada à 

educação, e não apenas um equipamento existente na sala de aula. 

 

2.2 A EaD e suas particularidades 

Diante das transformações ocorridas na sociedade, surge a Educação a 

Distância. Esta modalidade educacional é definida pela separação física entre o aluno 

e o professor durante o processo de ensino-aprendizagem (GURL-ROSENBILT; 

GROS, 2011; ALVES, 2011, p. 84). 

Para que isso ocorra, a Educação a Distância se apropria dos avanços 

tecnológicos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), sendo 

que cada avanço tecnológico é absorvido por essa modalidade transformando-a e 

renovando-a. 

A tecnologia tem se tornado elemento essencial para a educação de hoje, 

pois os estudantes precisam estar preparados para o trabalho no século XXI. Por isso, 

os educadores devem encarar este desafio não apenas integrando a tecnologia ao 

currículo, mas efetivamente ensinando com tecnologia (PETERSON; PALMER, 2011). 

Assim, o computador pode servir como ponte entre o saber do professor e a visão do 

aluno. Por isso, analisar como os alunos de cursos a distância interagem com o 

computador é elemento chave para a criação e avaliação de metodologias em 

consonância com as potencialidades das ferramentas atuais. Para Lopes (2011), 
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deve-se considerar que “A fala (...) não é escutada apenas no contexto em que é 

falada (...), mas também nos contextos em que é ouvida”. Ou seja, as ferramentas 

utilizadas para o ensino à distância devem ser analisadas principalmente observando 

seus impactos diretos na aprendizagem e na interação entre seus participantes. 

Se utilizados a partir de metodologia adequada e resultante de profundo 

processo reflexivo e prática cotidiana por parte do professor e dos entes acadêmicos, 

os recursos que o computador tem a oferecer podem ser grandes atrativos para os 

alunos (SCHONBORN; BIVALL; TIBELL, 2011, p. 2102). Eles, uma vez motivados, 

podem vir a progredir nos cursos com mais facilidade. 

Nos dias atuais, há uma estreita relação entre a EaD e a Internet, pois 

grande parte dos cursos a distância usam esta ferramenta. Isto faz com que 

atualmente a Educação a Distância tenha uma abertura eficiente de estratégias para 

a viabilidade de ensino na modalidade virtual (SILVA; SHITSUKA; MORAIS, 2013). A 

relação entre as tecnologias digitais e a EaD é ressaltada por Silva, Shitsuka e Morais 

(2013) como expresso a seguir: 

Destarte, a EaD teve um salto nas formas de ensino/aprendizagem, pois foi 

preciso se adaptar às necessidades das limitações que cerceiam a 

modalidade virtual. Grosso modo, a materialização de ambientes e as 

metodologias educacionais inovadoras, sobretudo com o auxílio das 

tecnologias digitais, potencializaram a EaD, de modo que o 

ensino/aprendizagem fosse contemplado com uma nova política de 

educação. (SILVA; SHITSUKA; MORAIS, 2013) 

   

Para a elaboração dos materiais usados nos cursos a distância, destaca-

se o trabalho de coordenação de equipes de produção, de criação e desenvolvimento 

de ambientes a distância, de produção/autoria de conteúdo de cursos, disciplinas e 

materiais didáticos, impressos e para computadores, bem como de objetos de 

aprendizagem destinados às instituições de ensino (CUNHA; REIS, 2012). Acerca da 

importância dos materiais, Cunha e Reis (2012) afirmam que: 

O processo de produção de materiais é fundamental para o desenvolvimento 

de cursos na modalidade EaD, principalmente porque, diferentemente do 

ensino presencial, o professor não está vendo o que o aluno está fazendo 

nem se está motivado. Dessa forma, utilizar os recursos para despertar a 

atenção e desafiar o aluno é essencial para o sucesso na implantação da 

modalidade. (CUNHA; REIS, 2012) 
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É fato que impressões precipitadas não diminuem o potencial do 

computador, mas há duas considerações de que não se pode fugir. Inicialmente, faz-

se necessário ver o computador como um vetor para a realização de atividades de 

ensino. Mesmo a máquina mais moderna é capaz apenas de interpretar e responder 

estímulos. Ou seja, qualquer atividade a ser realizada depende essencialmente 

daqueles que a idealizam e a realizam. A mediação de atividades se apresenta como 

uma posição muito mais desafiadora, pois o professor precisa manter o controle do 

que foi planejado sem ser o centro do processo de ensino (NUNES, 2010). Levy (1997) 

reforça esta ideia afirmando que: 

 
O essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece ao 
mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva 
em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador 
da inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um fornecedor 
direto de conhecimentos. (LÉVY, 1997, p. 158) 

 

Nesta perspectiva, desenvolver um curso a distância pelo computador 

implica em estar disposto a descentralizar as atividades para que cada aluno seja 

gestor de si próprio. Por isso, há uma segunda consideração a ser feita. O êxito no 

ensino com o computador depende em grande parte da qualidade e da adequação 

dos recursos computacionais escolhidos, bem como as estratégias de aplicação dos 

recursos. Segundo Ausubel (2003, p. 43), “As condições de aprendizagem 

pressupõem a existência de uma situação de aprendizagem significativa no aprendiz 

e de materiais de aprendizagem potencialmente significativos”. Neste contexto, é 

possível aproveitar ao máximo os processos interativos envolvidos, que na visão de 

Castro e Paula (p. 21, 2015a) ocorrem com base nas relações existentes entre 

aluno/professor, aluno/aluno, aluno/conteúdo, aluno/interface, professor/professor, 

professor/conteúdo e conteúdo/conteúdo. 

Para Júnior (2013), a modalidade de Educação a Distância se apresenta 

como um modelo a ser imitado, uma forma de educação que se encontra influenciada 

por vários fatores. Ressalta também que a reflexão sobre os processos que envolvem 

a EaD é necessária especialmente para que não se contribua para uma Educação a 

Distância engessada visando a educação de massa. Este, por sua vez, é um dos 

desafios da EaD: se estabelecer como uma modalidade de ensino que rompe 

barreiras e fronteiras e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do ensino fazendo das 

peculiaridades que a modalidade possui a sua maior força e grande fonte de novas 
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estratégias pedagógicas. Como exemplo, pode ser citado o fato de que a EaD é um 

modelo claramente menos dispendioso do que a educação tradicional não apenas 

para o governo, mas também para as instituições e para os próprios alunos. Ou seja, 

pelo menos em termos de custo a EaD parece ter um futuro promissor. Tomando como 

base as instituições estrangeiras, a Universidade Aberta do Reino Unido é uma das 

instituições que ofertam a modalidade de ensino à distância de maior credibilidade em 

todo o mundo. Nesta universidade, a estimativa é que o custo dos cursos de 

graduação à distância seja de apenas um quinto de uma graduação convencional 

(SIMPSON, 2013). Além disso, uma outra grande vantagem é que a EaD tem o 

potencial de atingir uma parcela da população que a educação convencional não 

atingia. Simpson (2013) exemplifica citando que: 

Estudantes em comunidades remotas, impossibilitados de estudar em tempo 
integral ou de deslocamento limitado devido à inabilidade física, alunos de 
baixo poder aquisitivo e, talvez até principalmente, mulheres, todos se 
beneficiaram da possibilidade de estudar em casa, a seu próprio tempo, sem 
a necessidade de se deslocar até um local fixo. Até internos em penitenciárias 
podiam estudar. Tudo que era necessário era um endereço e, talvez, nem 
isso: há um relato de um sem-teto na Inglaterra que estudou, utilizando o 
endereço de uma lavanderia local para a correspondência. (SIMPSON, 2013) 

Peter Drucker (1997 apud GURL-ROSENBILT; GROS, 2011) previu em 

1997 que em trinta anos os grandes campi universitários se tornariam relíquias e que 

haveria nessas três décadas a maior mudança desde a invenção do livro impresso. 

Contudo, Gurl-Rosenbilt e Gros (2011) afirmam que a euforia inicialmente percebida 

acerca dos efeitos dos avanços das tecnologias nos sistemas educacionais não é mais 

a mesma, pois percebeu-se que a implementação das novas tecnologias nos 

processos educacionais é muito mais complicada do que se esperava e as vantagens 

do uso das novas tecnologias na educação, que inicialmente pareciam definitivas, 

ainda estão longe de se tornarem, por si mesmas, evidentes. 

Mesmo com a imensa gama de novas possibilidades que se abrem com a 

união entre a modalidade de EaD e as novas tecnologias, há dois obstáculos a serem 

superados, mas que muitas vezes parecem ser ignorados ao se tratar de custo-

benefício e de resultados em EaD. O primeiro é o crescimento das instituições 

dedicadas ao e-learning1. Existe um número crescente de instituições que oferecem 

                                                 
1 O termo e-learning é comumente utilizado para classificar as modalidades de ensino que utilizam 
como principal recurso os meios eletrônicos. Atualmente, uma parcela considerável do e-learning tem 
como recurso base e vetor de comunicação a Internet. 
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opções de cursos acessíveis apenas através da Internet como, por exemplo, a 

Universidade Aberta do Reino Unido supracitada. Esse tipo de instituição, portanto, 

exclui alunos em potencial que não têm acesso à Internet (SIMPSON, 2013). Em 

contrapartida, pode-se afirmar que a expansão do acesso à Internet que ocorre em 

todo o mundo pode tornar este obstáculo obsoleto e que a responsabilidade de ensino 

através de outras modalidades pode ser atribuída a outras instituições que 

componham a rede acadêmica de um determinado país ou região. Mesmo assim, é 

preciso que seja assegurado que a expansão da EaD seja sempre meio de 

universalização do ensino quaisquer que sejam as estratégias de implantação 

adotadas. 

Um segundo ponto a ser analisado e que também se configura como um 

obstáculo em potencial para a solidificação da EaD como modalidade de ensino 

largamente presente na formação de nível superior do século XXI é o grande índice 

de desistências. Como citado por Simpson (2013): 

Ainda que seja difícil adquirir números claros da desistência discente dos 
programas de educação a distância, parece haver pouca dúvida de que eles 
são muito mais altos que o da educação convencional.  O melhor previsor da 
retenção discente é a motivação. Os serviços de retenção precisam ter claras 
as questões de motivação e desenvolvê-las de forma a reduzir a sua perda. 
A maioria dos alunos desiste devido à motivação reduzida. (SIMPSON, 2013) 

Admitir que manter a motivação dos alunos em EaD exige estratégias 

melhor delineadas e que este é um ponto crucial do trabalho à distância ainda é 

assunto delicado e pouco discutido. Contudo, já pode-se afirmar com segurança 

considerável que o futuro da educação a distância dependerá de como ela lidará com 

o problema da desistência dos alunos. Simpson (2013) afirma que “apenas colocar 

uma estrutura sofisticada de e-learning sobre a outra, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) de uma instituição, pode não contribuir para a retenção de 

alunos”, pois para ele, ao perder a motivação, em geral, o aluno deixa de se conectar 

a seu AVA. Tendo em vista esse panorama, faz-se necessário encontrar meios de 

fortalecer e tornar mais resistente a motivação dos alunos em face do isolamento e 

dos problemas inevitáveis que vêm do estudo à distância (SIMPSON, 2013). 

No contraponto da relação entre estudantes em EaD e sua interação com 

os elementos dos cursos à distância estão os Massive Open Online Courses (MOOC). 

Eles se caracterizam por serem cursos online abertos a qualquer um e que podem 

contar com muitos milhares, ou até centenas de milhares, de alunos matriculados. 



22 

 

 

 

Muitas vezes também não possuem datas específicas para início e final, permitindo 

aos cursistas participarem a qualquer tempo e em seu próprio ritmo. Em geral, não há 

apoio além do que está presente no material do curso e todas as avaliações são feitas 

no computador. Atualmente, esses cursos são foco de muita atenção no universo da 

Educação a Distância (SIMPSON, 2013), pois se por um lado podem ser vistos como 

indícios em potencial da massificação do ensino, por outro podem representar uma 

nova forma de se relacionar com o conhecimento e com a disseminação do ensino 

em rede na sociedade da informação. Para Gurl-Rosenbilt e Gros (2011), a Internet 

permite o acesso à informação de qualquer natureza, mas há uma imensa diferença 

entre compartilhar informações e construir conhecimentos. 

 

2.3 A didática nos cursos de Educação a Distância 

Assumidamente, a Educação a Distância vem ganhando força nas últimas 

décadas e está se consolidando como um poderoso instrumento de acesso não 

apenas à informação, mas também à formação acadêmica. Neste momento, já é 

possível perceber que a EaD desponta como uma nova forma de educação formal e 

que, por ser nova, apresenta suas peculiaridades e necessidades específicas. Para 

Kenski e Barbosa (2007): 

Por serem flexíveis e possuírem maiores condições para o oferecimento de 
aprendizagens individualizadas que o ensino formal, o ensino a distância 
responde adequadamente à diversidade da demanda, especialmente para a 
formação continuada (KENSKI; BARBOSA, 2007).   

Em face deste processo de consolidação no novo modelo de EaD que 

surge integrado às novas tecnologias, gera-se a necessidade de uma reestruturação 

didática da prática docente em EaD para se adequar às ferramentas utilizadas e à 

clientela que se pretende atender. Mais especificamente, as discussões acerca da 

didática mais adequada aos AVAs surgem como exigência para a consolidação da 

EaD como modalidade de ensino do século XXI. Estas experiências ainda são 

recentes e as discussões teórico-metodológicas surgem a partir dos desafios que vão 

sendo constantemente enfrentados pelos diversos agentes em EaD (FERREIRA; 

SILVA, 2009). 

Ao ser analisado o uso de computadores na educação, mais 

especificamente na EaD, percebe-se a necessidade de uma nova abordagem de 
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ensino, pois o computador é que permite aos estudantes o acesso aos conteúdos e 

atividades nos ambientes virtuais. Os estudantes, por sua vez, realizam sua 

aprendizagem tutorada ou parcialmente mediada por essas tecnologias, o que 

configura o ensino como semipresencial2 (SALVUCCI; LISBOA; MENDES, 2012). 

A Internet, por sua vez, se apresenta como um grande diferencial em 

relação a outras tecnologias, principalmente no que se refere à interatividade. 

Todavia, esta apenas dará contribuição significativa ao ensino à distância se a 

consistência pedagógica das atividades de aprendizagem for garantida, permitindo 

que o aluno virtual se engaje e construa conhecimento (ROMISZOWSKI, 2004). 

Essa integração entre a EaD e as novas tecnologias, especialmente o 

computador, remodelou o ensino à distância. Greggersen (2009) cita as seguintes 

características como as que atualmente descrevem a EaD: 

a) assincronia entre as ações dos professores e estudantes, viabilizada pela 

mediação humana e/ou tecnológica; 

b) comunicação bidirecional e em tempo real (síncrona), viabilizada por 

diversos recursos de comunicação; 

c) autoria dos materiais didáticos por especialistas das respectivas áreas de 

conhecimento; 

d) emissão e recepção de mensagens educativas pela utilização de diversas 

linguagens; 

e) aprendizagem autônoma; 

f) democratização do ensino (alunos geometricamente distantes de 

instituições educativas têm possibilidade de investir em sua formação); 

g) mediação humana por equipes de profissionais que compõem um sistema 

tutorial; 

h) mediação tecnológica com recursos de comunicação e informação 

proporcionando recepção e emissão de mensagens, diálogo entre os 

interlocutores, reduzindo a necessidade de presença física; 

i) diferentes linguagens em uso na gestão da aprendizagem, gerando 

interatividade e desenhos pedagógicos diferenciados; 

                                                 
2 A modalidade de ensino semipresencial se caracteriza pela realização de parte das atividades na sala 
de aula convencional (ambiente presencial) e outra parte das atividades realizada a distância. 
Notadamente, para as atividades a distância vem se usando cada vez mais os AVAs.  
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j) ter a comunicação e seus processos e teorias como de importância central 

nos processos de planejamento e organização do trabalho pedagógico. 

k) uso da interatividade e interação como elementos essenciais do processo 

de aprendizado. 

Além das características citadas anteriormente, Salvucci, Lisboa e Mendes 

(2012) consideram que a didática do ensino virtual deve contemplar a 

multidimensionalidade dos recursos e ferramentas tecnológicas. Por isso, afirmam 

que para se trabalhar de modo a obter bons resultados em EaD deve-se privilegiar, 

primordialmente: 

a) a ênfase na autonomia do aluno; 

b) a exploração das possibilidades do material didático; 

c) o domínio das ferramentas; 

d) o conhecimento prévio dos processos de interação e mediação; 

e) a disponibilidade e interesse para a comunicação diferenciada das fontes 

de informação. 

Em face destas novas demandas metodológicas, faz-se necessário o 

surgimento de uma nova pedagogia que favoreça as aprendizagens personalizadas e 

coletivas. As atividades devem ser pensadas para aproveitar as potencialidades das 

redes de conhecimentos e as comunidades virtuais. A interatividade, a 

hipertextualidade, a comunicação, a aprendizagem colaborativa (GREGGERSEN, 

2009), a autonomia, as TICs, a cooperação, os conteúdos digitais, as interfaces 

gráficas, os ambientes virtuais de aprendizagem e vários outros conceitos tornam-se 

significativos no contexto dinâmico da EaD (FERREIRA; SILVA, 2009). A 

compreensão de como cada um destes elementos pode contribuir para a construção 

de uma pedagogia adequada à EaD do século XXI permite e potencializa a criação de 

ambientes, atividades e materiais que vão de encontro às necessidades dos 

estudantes. Deste modo, assegura-se a consistência pedagógica das atividades 

(ROMISZOWSKI, 2004), o que pode gerar um impacto positivo na construção do 

conhecimento dos discentes e, até mesmo, no engajamento do aluno durante o curso. 

Em se tratando do aluno em EaD, Salvucci, Lisboa e Mendes (2012) 

afirmam que “... ao educando reserva-se um perfil de disciplina e que atenda à 

familiaridade com o ferramental tecnológico exigida nas rotinas do sistema 

educacional convencional.” Deve-se sempre considerar que, mesmo distante, ele 
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deve estar sempre próximo de seu curso e daqueles que o fazem, ressaltando sempre 

a qualidade, e não a quantidade da interação porque, atualmente, um aluno a 

quilômetros de distância pode interagir face a face com seu professor, enquanto outro, 

assistindo a uma aula presencial, pode passar todo o tempo sem nenhuma interação 

(PAIXÃO; VIDAL, 2015, p. 5). Destarte, conclui-se que a qualidade das interações 

está mais aliada à qualidade e adequação das metodologias utilizadas do que a uma 

outra modalidade de ensino. 

Em face dessa necessidade, os softwares educativos e as plataformas 

tecnológicas utilizadas, necessitam de uma organização para o estabelecimento de 

uma nova postura de estudo e de formação do educando. Mesmo que cada aluno já 

tenha um perfil próprio e que nesse perfil inclua-se a capacidade de autogestão da 

vida acadêmica, considerando maturidade e condições particulares do aluno 

(SALVUCCI; LISBOA; MENDES, 2012), é importante considerar que a didática 

adotada no curso interfere diretamente da postura desse aluno, especialmente 

quando se trata de um curso à distância. 

Segundo Peterson e Palmer (2011), os estudantes de cursos a distância 

que usam as plataformas online tendem a ter níveis de competência tecnológica e de 

confiança ao usar novas tecnologias significativamente superior aos estudantes dos 

mesmos cursos na modalidade presencial. Também apontam diferenças acerca das 

habilidades de resolver problemas, especialmente quando estes envolvem 

tecnologias. Contudo, para que o desenvolvimento dessas potencialidades seja 

assegurado, faz-se necessário que os cursos sejam estruturados de modo a 

desenvolver a autonomia dos estudantes e a aproveitar as tecnologias disponíveis 

para promover uma melhor interação entre os estudantes e o conhecimento. 

Outra questão importante é sobre o papel do tutor. É ele quem irá mediar 

as atividades que, nos instrumentos de avaliação, constituem tema de debates visto 

que a função de tal agente não é bem caracterizada e definida.  Isto acarreta 

dificuldades para as instituições no que tange ao plano de carreira e 

consequentemente à discussão de que tutor é professor para uns e, para outros, tutor 

é um professor de segunda categoria (SALVUCCI; LISBOA; MENDES, 2012). Gurl-

Rosenbilt e Gros (2011) apontam que parte das contradições relacionadas à 

importância dos professores na era digital, e dos tutores no caso particular da EaD, 

provêm da confusão acerca da diferenciação entre o acesso à informação e a 
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construção do conhecimento. Ao observar-se que o tutor possui diversas 

responsabilidades, pois é o elo direto entre os estudantes e a instituição, percebe-se 

que este é fundamental para o ensino à distância, especialmente em cursos de 

graduação. Tutores presentes e bem preparados podem acompanhar de perto seus 

alunos e fazê-los se sentirem conectados ao curso. Já tutores omissos e mal 

preparados potencializam as dificuldades naturalmente encontradas nessa 

modalidade de ensino, contribuindo até para o aumento dos índices de reprovação e 

desistência. Por isso, a estruturação e manutenção de um curso de qualidade tem 

como elemento obrigatório a formação, o acompanhamento e a valorização 

profissional dos tutores envolvidos.  

Ao analisar-se todos estes pontos, conclui-se que a inovação didática e 

metodológica na EaD não pode ser vista como um processo linear ou como uma 

mudança isolada, uma vez que é preciso que as rotinas institucionais sejam pensadas 

e reconstruídas em um processo contínuo de aprendizagem organizacional, que seja 

valorizado o potencial das incrementações e que sejam consideradas as inter-

relações entre os processos e ações realizadas (CAZARINI et al., 2012). Mais 

intensamente que na educação presencial, a EaD está diretamente conectada com as 

tecnologias e necessidades de cada época. Assim, possui a constante necessidade 

de se renovar, se adaptar e de agregar novos recursos à gama de estratégias 

didáticas já existentes. 

 

2.4 As bases legais da EaD no Brasil 

No final do século XX, a expansão e o potencial do uso das novas 

tecnologias para expandir o ensino a distância em todos os níveis e modalidades 

gerou a necessidade de legalização e regulamentação por parte do poder público. Por 

isso, já a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), 

incluiu em seu texto um ensaio inicial que serviu de base para a regulamentação da 

EaD no Brasil. 

De maneira geral a LDBN, em seu artigo 1 (BRASIL, 1996), afirma que: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (BRASIL, Lei nº 9.394, 1996, art. 1). 
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Logo, percebe-se que para que o sistema público de ensino consiga 

efetivamente abranger todos esses processos formativos em todas as esferas e níveis 

faz-se necessário a criação e manutenção de um sistema de ensino que tenha na sua 

pluralidade e diversidade sua maior força, democratizando e ampliando o acesso à 

educação (CHAQUIME; FIGUEIREDO, 2013). Neste ponto, a EaD pode contribuir 

significativamente, pois sua flexibilidade tem o potencial de quebrar barreiras e 

fronteiras, incluindo parcela considerável da população que por razões diversas não 

poderia ou não preferiria se incluir no ensino presencial convencional. Como exemplo 

desta flexibilidade, o próprio texto da LDBN afirma a não-obrigatoriedade de 

frequência presencial por parte de professores e alunos nos programas de Educação 

a Distância. (BRASIL, Lei nº 9.394, 1996). 

Tratando dessa questão de modo mais específico, a LDBN traz, em seu 

artigo 80, o texto que permitirá nos anos seguintes a expansão da EaD tanto no setor 

público, como no setor privado. Como afirmam Salvucci, Lisboa e Mendes (2012), no 

contexto da política de expansão do ensino superior, esse artigo representou marco 

significativo para o desenvolvimento, regulação, avaliação e supervisão da EaD em 

todos os níveis da educação brasileira. Entre outros pontos, o artigo 80: 

a) confere ao poder público a responsabilidade pelo incentivo ao 

desenvolvimento e veiculação dos programas de ensino à distância em 

todos os níveis e modalidades de ensino; 

b) atribui à União a regulamentação e o credenciamento das instituições 

públicas e privadas para realização de exames e registro de diplomas 

relativos a cursos à distância; 

c) reduz os custos de transmissão em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens para as instituições e assegura a gratuidade 

para o Poder Público neste veículos; 

d) cria a possibilidade de canais com finalidades exclusivamente educativas. 

O espaço conferido à EaD na LDBN, aliado à uma nova conjuntura nacional 

e internacional de rápida evolução das tecnologias e dos meios de comunicação e 

informações, propiciou a criação e expansão de redes de ensino à distância em todo 

o país nos anos seguintes. Realidade que é vivenciada até os dias de hoje e que 

possivelmente será mantida nos próximos anos. Todavia, apenas o texto da LDBN 

não foi suficiente para dar o embasamento legal à expansão da EaD, pois como pode-
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se perceber a LDBN deixou vários pontos ainda passíveis de regulamentação. Indo 

de encontro a essa necessidade o Poder Executivo Federal publicou posteriormente 

a legislação que viesse e suprir esta necessidade com destaque para dois decretos: 

o Decreto Nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 e o Decreto Nº. 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005. 

Já em 1998, dois anos após a LDBN, o Decreto 2.494 caracteriza a EaD 

como modalidade de ensino e aprendizagem que pode se valer das diversas mídias 

interativas de comunicação e informação, considerando que, no estágio atual de 

desenvolvimento tecnológico, o computador torna-se a mídia de destaque, cada vez 

mais disseminada no meio social e educacional (SALVUCCI; LISBOA; MENDES, 

2012). Basicamente, este decreto regulamenta as ações de credenciamento, 

avaliação e execução dos cursos à distância, conferindo ao Ministério da Educação 

as responsabilidades deliberativas e de fiscalização. 

Em 2005, o Decreto Nº. 5.622 caracteriza a EaD como: 

(...) modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, Lei nº 5.622, 2005, art. 1). 

Em seu texto, também autoriza a oferta de cursos na modalidade de EaD 

nos níveis técnico e superior, inclusive para cursos de mestrado e doutorado.  Além 

disso, prevê a obrigatoriedade de momentos presenciais para:  

a) avaliações de estudantes; 

b) estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; 

c) defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação 

pertinente; 

d) atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

Mesmo após a publicação desses decretos, Salvucci, Lisboa e Mendes 

(2012) ainda consideram que até os dias atuais o marco regulatório brasileiro impõe 

um modelo de EaD de segunda ou terceira geração, enquanto que em outros países 

já é de quinta geração, caracterizada por uma aprendizagem flexível, inteligente e 

calcada num projeto de informatização da instituição, no que tange às TICs. Todavia, 

espera-se que nos próximos anos a legislação brasileira consiga acompanhar a 
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evolução da EaD no país tanto no que se refere ao fomento e regulamentação, quanto 

à priorização da qualidade do ensino. 

 

 

2.5 Breve histórico do Ensino Superior na EaD 

 

A Educação a Distância é utilizada desde muito antes do surgimento das 

novas tecnologias digitais, alguns autores apontam as epístolas de São Paulo às 

comunidades cristãs da Ásia Menor registradas na Bíblia, onde se ensinava como 

viver dentro de doutrinas cristãs por volta do século I, como o primeiro registro de 

ensino nessa modalidade (ALVES, 2011, p. 86). 

Também estima-se que o ensino à distância esteja em uso nos Estados 

Unidos desde 1728 e na Inglaterra desde 1840 (FREITAS, 2005, p. 66). Contudo, é 

apenas em meados do século XX, com o adensamento das redes de correios, a 

popularização das radiodifusoras e posteriormente com o surgimento da televisão, do 

computador e da Internet, que a EaD começa a tornar-se institucionalizada e se 

espalha por todo o mundo.  

Já em 1947, a Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris, na 

França, inicia a transmissão das aulas de quase todas as suas disciplinas literárias 

por meio da radio Sorbonne. Nos anos seguintes, seriam criadas universidades com 

a missão de oferecer cursos à distância ao redor do mundo, como a Universidade de 

Sudáfrica (1951), a Universidade do Pacífico Sul (1968), a British Open University 

(Universidade Aberta do Reino Unido) (1969) (ALVES, 2011, p. 86-87) e a 

Universidade Nacional de Educação a Distância (1972), na Espanha. A partir da 

década de 1970, países da América Latina como Costa Rica, Venezuela, El Salvador, 

México, Chile, Argentina, Bolívia e Equador também implementaram programas para 

ensino à distância (LOPES et al, 2007). 

É importante ressaltar que, dentre todas as iniciativas citadas 

anteriormente, a abertura da Open University, na Inglaterra, é considerada como um 

marco dentro da evolução da EaD, pois traz inovações nos instrumentos de 

comunicação entre professores e alunos, bem como na recepção e ensino dos 

materiais educativos, criando uma metodologia de trabalho que inspirou muitas 

universidades posteriormente. Ao aliar meios impressos, televisão e cursos intensivos 
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em períodos de recesso, transformou-se em um modelo de ensino à distância (LOPES 

et al, 2007), impactando inclusive no Brasil. 

O advento da EaD no Brasil também se deu durante o século XX, 

impulsionado pelo iminente processo de industrialização e a decorrente necessidade 

de mão de obra qualificada para a ocupação industrial. Para atender a esta demanda, 

são utilizados principalmente os meios radiofônicos, o que permitiria a formação dos 

trabalhadores do meio rural sem a necessidade de deslocamento para os centros 

urbanos (LOPES et al, 2007). De acordo com Cazarini et al. (2012): 

 

No Brasil, a evolução histórica da inovação na EAD, assim como no mundo, 
foi marcada pelo surgimento e disseminação dos meios de comunicação: 
passamos por uma etapa do ensino por correspondência, pela transmissão 
radiofônica e, depois, televisiva; utilizamos a informática até os atuais, 
processos de utilização conjugada de meios (a telemática e a multimídia). 
(CAZARINI et al., 2012) 

 

Na década de 1970, surgem as primeiras iniciativas de formação de 

professores na modalidade de EaD, através da Associação Brasileira de Teleducação 

(ABT) e o Ministério da Educação (MEC), através dos Seminários Brasileiros de 

Tecnologia Educacional. Também nesta época surgem o Projeto Minerva, que 

disponibilizou cursos para pessoas com baixo poder aquisitivo, o Projeto Sistema 

Avançado de Comunicações Interdisciplinares (SACI), que chegou a atender 16.000 

alunos entre os anos de 1973 e 1974 (LOPES et al, 2007), o Instituto Universal 

Brasileiro e o Instituto Monitor. 

Em 1971, a Universidade de São Carlos, em São Paulo, promoveu um 

seminário sobre as possibilidades do uso do computador para o ensino de Física 

(NOBRE; PINHEIRO; VASCONCELOS, 2011), o que introduziu a ideia de ensino 

através do computador nas universidades brasileiras e posteriormente abriu as portas 

para o uso do computador como ferramenta de ensino à distância no Brasil.  

A partir da década de 1970 surgem três organizações que, segundo 

(ALVES, 2007), influenciaram de forma decisiva na história da EaD no Brasil: a 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional (1971), que foi a pioneira nos 

programas de pós-graduação a distância, o Instituto de Pesquisas Avançadas em 

Educação (IPAE) (1973), que foi o responsável pela realização dos primeiros 

Encontros Nacionais de Educação a Distância (1989) e os Congressos Brasileiros de 
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Educação a Distância (1993) e a Associação Brasileira de Educação a Distância 

(1995) (ALVES, 2007). 

Na década de 1980, aconteceram várias iniciativas frustradas para a 

criação de uma universidade aberta e a distância no Brasil que funcionasse nos 

moldes da Open University. Mesmo com as dificuldades apresentadas, a Universidade 

de Brasília criou um centro para desenvolver cursos de extensão na modalidade à 

distância, o que representou um grande avanço para a época (FREITAS, 2005, p. 63). 

 

Torna-se importante citar que entre as décadas de 1970 e 1980, fundações 
privadas e organizações não governamentais iniciaram a oferta de cursos 
supletivos a distância, no modelo de teleducação, com aulas via satélite, 
complementadas por kits de materiais impressos, demarcando a chegada da 
segunda geração de Educação a Distância no país. Somente na década de 
1990, é que a maior parte das Instituições de Ensino Superior brasileiras 
mobilizou-se para a Educação a Distância com o uso de novas tecnologias 
de informação e comunicação (ALVES, 2011, p. 90). 

 

Como citado por (ALVES, 2011, p. 90), apenas na década de 1990 as 

universidades brasileiras iniciaram ações relevantes em EaD. Nessa década, a 

Universidade de Brasília iniciou algumas experiências de ensino à distância, como a 

criação de uma disciplina optativa sobre EaD na Faculdade de Educação e a oferta 

de cursos de especialização em alfabetização para professores do interior do estado 

da Bahia (FREITAS, 2005, p. 63). Para Alves (2007), duas universidades se destacam 

por seu pioneirismo: a Universidade Federal de Mato Grosso, que foi a primeira a 

implantar cursos de graduação a distância, e a Universidade Federal do Pará, que 

recebeu o primeiro parecer oficial de credenciamento, pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em 1998. 

Em 1992, é criada a Universidade Aberta de Brasília (ALVES, 2011, p. 89), 

primeira universidade do país voltada para a modalidade de EaD. Ainda na década de 

1990 é criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) (1995) e o Canal 

Futura, uma iniciativa de empresas privadas para a criação de um canal com 

programas exclusivamente educativos (LOPES et al, 2007). 

Já nos anos 2000, são criadas a Rede de Educação Superior à Distância 

(UniRede), oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão, o Centro de 

Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), a Fundação Centro de 

Ciências de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ), 

a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) (2005) (LOPES et al, 2007) e programas 
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de formação inicial e continuada de professores da rede pública como o Proletramento 

e o Mídias na Educação. Estas ações conflagraram na criação do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (ALVES, 2011, p. 89). 

Apenas em 2005, o Brasil consegue criar um projeto que consiga levar o 

ensino superior na modalidade à distância para todo o país. A Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), uma parceria entre o MEC, estados e municípios, foi criada com a 

proposta de integrar cursos, pesquisas e programas de educação superior à distância. 

Atualmente, a UAB opera em parceria com universidades em quase todo o território 

nacional. Para Nobre et al. (2009), a UAB contribui para a promoção do acesso ao 

conhecimento e à aprendizagem acadêmica para aqueles cidadãos brasileiros que 

não têm a oportunidade de participar de cursos universitários presenciais. Nobre et al. 

(2009) também apontam que a EaD, mediada pelas TICs em seus processos 

educacionais, têm favorecido a inclusão de um grande contingente de pessoas na 

educação superior, contribuindo para o aumento dos lugares em que se é possível 

fazer um curso de nível superior. 

Nos dias atuais, a modalidade de EaD está sendo cada vez mais utilizada 

nos vários níveis de ensino, especialmente na Educação Superior (ALVES, 2011, p. 

83). Como afirma Lopes et al (2007), gradativamente, a EaD “(...) está perdendo o 

estigma de ensino de baixa qualidade, emergencial e ineficiente na formação do 

cidadão”. Todavia, não é adequado aponta-la como a solução para todos os 

problemas (LOPES et al, 2007), mas como uma grande aliada para a construção de 

uma rede de ensino superior integrada e adaptada às necessidades do século XXI. 

Atualmente, o Brasil conta com mais de 150 instituições credenciadas pelo 

Governo Federal para ministrar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. 

Ademais, as progressivas melhorias dos sistemas de comunicação favorecem a 

expansão da EaD com base no computador e na Internet, o que gera um mercado 

extremamente amplo e promissor e com uma tendência à redução de custos e 

burocracia ao longo dos próximos anos, na medida em que as instituições alcancem 

a maturidade desejável pelos órgãos credenciadores (ALVES, 2007). 
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2.6 O Instituto UFC Virtual 

 

Com o intuito de atender às novas demandas na modalidade de EaD, a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que tem experiência de mais de 40 anos em 

pesquisa e na oferta de cursos nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão, 

criou o Instituto Universidade Virtual (UFC Virtual). O Instituto UFC Virtual tem como 

objetivo potencializar o acesso ao ensino de qualidade, sendo uma via aberta para a 

democratização do saber. Representa um programa nacional que propicia ganhos não 

só em termos de regiões geográficas, mas também de quantidade e velocidade de 

aprendizagem. De acordo com Nobre et al. (2009), além de criar, implementar e 

manter o núcleo tecnológico dos cursos à distância, o Instituto UFC Virtual organiza a 

estrutura física, logística e os processos educacionais de cada curso. 

O Instituto UFC Virtual, em parceria com a UAB, iniciou a oferta de cursos 

em 2006, com o projeto piloto do curso de graduação em Administração. Atualmente, 

oferece sete cursos de licenciatura (Letras Inglês, Letras Português, Letras Espanhol, 

Química, Física, Matemática e Pedagogia) e mais dois cursos de bacharelado: 

Administração e Administração em Gestão Pública. Desde 2010, também oferece o 

curso de bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais na modalidade presencial (UFC, 

2009, p. 3). No nível de pós-graduação, oferta os cursos de Especialização em 

Coordenação Pedagógica (Pós-graduação lato sensu) e Especialização em Gestão 

Escolar (Pós-graduação lato sensu), além de uma série de cursos de extensão 

universitária e formação de professores. 

O Instituto UFC Virtual está dividido em vários núcleos técnicos, em que se 

destacam o Setor de Tecnologias Digitais (STD) e Setor de Gestão (SGT). O STG é 

responsável pelo tratamento de temáticas vinculadas à tecnologia da informação e 

comunicação no Instituto como construção de ambientes virtuais de aprendizagem, 

sistemas de gestão, avaliação e logística de cursos. Além disso, é responsável pela 

produção e Transição Didática (TD) de conteúdos para WEB através de equipes 

multidisciplinares, composta por pedagogos, analistas de sistemas, programadores, 

designers, técnicos em áudio e vídeo, com a função de auxiliar os professores no 

processo de adequação do conteúdo a ser ministrado para o formato WEB (UFC, 

2009, p. 20). 
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Figura 1 – Organograma do Instituto UFC Virtual 

 

Fonte: UFC (2015a).  

 

Já o SGT é responsável pela gestão de recursos materiais, humanos e 

financeiros, promovendo o desenvolvimento organizacional e prestando suporte no 

atendimento ás demandas internas do Instituto, estando dividido nos núcleos: 

Financeiro, Pessoal e Projetos. Além de atividades internas do instituto UFC Virtual, o 

Setor de Gestão mantém relação direta com instituições parceiras no que diz respeito 

a atividades administrativas e financeiras, tais como a Fundação Cearense de 

Pesquisa e Cultura (FCPC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) do MEC. 

Integrados ao Instituto UFC Virtual, tem-se vários polos de apoio presencial 

distribuídos por todo o território do estado do Ceará. Nos polos presenciais são 

realizados os encontros presenciais, inclusos em grande parte das disciplinas, 

desempenhando papel de grande importância para esse sistema de EaD. Além disso, 

também são realizadas atividades como: avaliações presenciais, defesas de trabalhos 

de conclusão de curso; aulas práticas em laboratório específico, videoconferências; 
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atividades de estudo individual ou em grupo, com utilização do laboratório de 

informática e da biblioteca, entre outras (UFC, 2009, p. 6).  

 

 

2.6.1 O ambiente SOLAR 

Desde 2006, a UFC Virtual utiliza como plataforma virtual para seus cursos 

de graduação o ambiente SOLAR3. Este é um ambiente adotado para os cursos de 

graduação à distância da UFC dando suporte para a publicação de materiais e 

interação entre alunos e professores. O ambiente virtual da UFC Virtual foi 

desenvolvido numa perspectiva de facilitar a navegabilidade dos usuários, propiciando 

rapidez e segurança e sendo apoiado por uma filosofia de interação.  

Ao longo de seu desenvolvimento, passou também a ser utilizado pelos 

professores e alunos dos cursos presenciais, como plataforma de suporte às 

interações fora de sala de aula. Esta variante do SOLAR foi denominada como SOLAR 

Presencial e apresentava característica muito similares às da plataforma utilizada pela 

UFC Virtual.  

No ano de 2014, o núcleo de desenvolvimento, ligado ao STD, lançou o 

SOLAR 2.0. A partir de um novo layout e uma nova proposta de interação, o SOLAR 

2.0 trouxe uma gama de novas ferramentas que possibilitaram aos cursos uma 

modernização que vem contribuindo para a sua evolução. Entre estas novidades, está 

a criação de diversos tipos de perfis de usuários e administradores, a disposição 

facilitada de tutoriais, o suporte melhorado às videoconferências, a inserção de uma 

agenda em forma de calendário na tela inicial e os melhoramentos no suporte às aulas 

virtuais.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 O termo SOLAR foi criado a partir da contração de Sistema Online de Aprendizagem e pode ser 
acessado em http://www.solar.virtual.ufc.br/ . 
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Figura 2 – O ambiente virtual SOLAR 2.0 

 

Fonte: o autor. 

 

O ambiente SOLAR apresenta uma série de ferramentas de comunicação 

(UFC, 2009, p. 11) organizadas a partir de uma barra vertical localizada à esquerda 

da interface.  Estas ferramentas vão desde a administração da disciplina até os 

recursos de interação síncrona e assíncrona e estão divididas em seis grupos 

conforme mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – Ferramentas do ambiente SOLAR 2.0 

GRUPOS FERRAMENTAS DESCRIÇÃO 

CONTEÚDO 

Aulas 

Local onde ficam disponíveis os materiais 

didáticos virtuais utilizados durante as 

disciplinas. 

Material de Apoio 

Repositório de arquivos diversos escolhidos 

pelo professor conteudista para auxiliar nas 

atividades. 

ATIVIDADES Fórum 
Principal ferramenta de interação assíncrona. 

Possibilita a construção de discussões sobre os 
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principais temas das aulas através de postagens 

dispostas em formato de lista ou árvore. 

Portfólio 

Repositório dos trabalhos individuais ou em 

grupo entregues pelos alunos. Possibilita ao 

professor a correção privada e o envio de notas. 

Chat 

Principal ferramenta de interação síncrona no 

ambiente. Permite o diálogo em tempo real entre 

professor e alunos em aulas virtuais com data e 

hora pré-determinadas. 

Webconferência 
Permite a transmissão de áudio e vídeo em 

aulas virtuais. 

Acompanhamento 

Planilha eletrônica que elenca as quantidades 

de participações em fóruns e acessos ao 

ambiente da disciplina. Também dispõe as 

notas de portfólio de todos os alunos. 

INFORMAÇÕES 

GERAIS 

Programa 

Espaço para disponibilização das principais 

informações da disciplina como ementa, período 

e professores responsáveis. 

Agenda 

Ferramenta virtual que permite a visualização 

das atividades da disciplina nos formatos de 

diário, semanal ou mensal. 

Bibliografia 

Espaço para disponibilização das referências 

bibliográficas referentes ao material didático da 

disciplina. 

Participantes 
Mural com fotos, nomes e funções dos 

professores responsáveis e alunos. 

ADMINISTRAÇÃO 

Aprovação de 

perfis 

Ferramenta destinada à aceitação/rejeição de 

solicitações de perfis. 

Importação de 

usuários 

Espaço de uso exclusivo da administração do 

ambiente para importação e alocação de 

usuários. 

EDIÇÃO 

Acadêmico 
Espaço para criação e edição de turmas, cursos 

e disciplinas. 

Conteúdo 

Espaço destinado à criação de atividades e 

envio de materiais como os conteúdos das aulas 

e materiais de apoio. 

DIVERSOS 

Início 

Página inicial da disciplina contendo recursos e 

atalhos como a visualização da caixa de entrada 

e das últimas postagens nos fóruns. 

Mensagem 

Caixa de mensagens interna. Contempla as 

caixas de entrada e saída e os recursos de 

edição e envio de novas mensagens. 

Matrícula 

Possibiliza a matrícula em disciplinas e cursos 

livres ministrados à distância através do 

ambiente. 

Gerenciar 

matrículas 

Permite a visualização de solicitações de 

matrícula pendentes, rejeitadas e aprovadas. 

Fonte: O autor. 
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Dentre as ferramentas de interação assíncrona, destaca-se a ferramenta 

Fórum. Os fóruns caracterizam-se como ferramentas de interação colaborativa, pois 

possibilitam a comunicação entre todos os seus participantes com um propósito 

definido (CASTRO; PAULA, 2015a, p. 21). Os fóruns podem estar atrelados a 

conteúdos das disciplinas, abrir espaço para discussão de temáticas transversais 

exteriores aos conteúdos ou servir como mural de avisos e discussão de demandas 

internas das disciplinas. 

Em cada fórum são registradas as participações individuais. Deste modo, 

todos os alunos podem ler as mensagens já postadas organizadas por data e horário 

ou por blocos de postagens e comentários. Por ser uma ferramenta que permita uso 

dinâmico e interação assíncrona, é usada como uma das principais metodologias em 

todas as disciplinas pesquisadas. Todavia, para que se obtenha a efetividade 

esperada, os fóruns devem ser acompanhados sistematicamente pelos 

professores/tutores. Mesmo que cada fórum tenha um tema inicial que norteie o 

debate, à medida em que os alunos postam as suas contribuições o tema vai se 

exaurindo e é preciso que o mediador desta atividade alimente a discussão com novas 

indagações e subtemas escolhidos tanto a partir de uma análise inicial do assunto do 

fórum, quanto a partir das contribuições dos próprios alunos. O professor mediador 

das discussões também precisa estar sempre presente verificando a validade das 

informações postadas e se as contribuições dadas dialogam com o pensamento dos 

alunos ou são apenas puramente extratos de outros textos. 

Quando se analisam as ferramentas síncronas, os chats tendem a se 

sobressair. Ferramenta de uso simples e encontrada em muitas plataformas, sejam 

educacionais ou não, os fóruns tender a exigir pouca capacidade de processamento 

e uma pequena largura de banda para funcionar. Por isso, são utilizadas na maioria 

das disciplinas ofertadas pelo Instituto UFC Virtual e fazem parte da metodologia de 

todas as disciplinas analisadas. Mesmo que à primeira vista pareçam ser um momento 

de conversa coletiva entre alunos e/ou entre professores e alunos, o uso dos chats 

como vetor de discussões síncronas também exige cuidados quando se quer que 

objetivos específicos de aprendizagem sejam alcançados. Para Castro e Paula 

(2015b, p.27), é preciso se evitar a sensação de que se está lidando com um excesso 

de informações e opiniões postadas ao mesmo tempo e em desordem. O ideal é que 

haja tempo para que todos consigam ler e absorvem as postagens publicadas, bem 
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como pensar e adicionar comentários às discussões. Desta forma, o professor 

mediador do chat consegue conduzir o que se quer ensinar e os alunos têm condições 

de realmente aprender e compreender os temas tratados. 

Outra ferramenta de interação síncrona presente no ambiente SOLAR 2.0 

é a Webconferência. Esta ferramenta traz novas possibilidades ao trabalho à 

distância, pois possibilita que professores e alunos interajam além das mensagens 

escritas, usando recursos de áudio e vídeo. Nesta perspectiva, a discussão passa a 

se assemelhar a uma conversa pessoal ou a uma aula presencial. 

Estas Webconferências são realizadas através da plataforma Big Blue 

Button integrada ao ambiente SOLAR 2.0. Esta plataforma oferece recursos como 

chats na própria tema da Webconferência, apresentações de slides com comando 

total e interação visual do professor mediador, além de controle sobre as câmeras e 

microfones dos alunos. 

 
Figura 3 – Ferramenta para Webconferência no SOLAR 2.0 

 

Fonte: O autor. 

 

É justamente devido à esta complexidade que as Webconferências ainda 

não foram atreladas diretamente às metodologias das disciplinas analisadas. 

Contudo, sua potencialidade de uso em larga escala é evidente, pois permite a 

explicação dos conteúdos de forma muito semelhante à uma aula presencial, tornando 

as conversas e discussões mais fluidas e dinâmicas. Mesmo assim, 

independentemente de quais ferramentas sejam escolhidas pela equipe pedagógica 
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de cada disciplina, é importante que todo o trabalho seja funcional, de modo a dialogar 

com o conteúdo e com o material didático. Ou seja, é importante que as atividades 

virtuais das disciplinas explorem os materiais das aulas criando discussões a partir 

dos textos apresentados, preenchendo lacunas e gerando máximo de interação e 

aprendizagem por todos os alunos. 

 

 

2.6.2 O curso de Licenciatura em Física semipresencial  

 

O curso de Licenciatura em Física na modalidade semipresencial surgiu o 

segundo semestre de 2007, sendo lançado pelo Instituto UFC Virtual após o êxito da 

primeira turma piloto do curso de Administração. O curso tinha como objetivo maior 

suprir a carência de professores de Física nos municípios do interior do Ceará, onde 

na maioria das escolas as vagas para professor de Física eram preenchidas por 

profissionais de outras áreas, em especial licenciados em Matemática. Espera-se 

então que este déficit de profissionais seja aos poucos reduzido, pois a missão de 

conectar o ensino de Física à realidade do presente e do cotidiano é um grande 

desafio (NOBRE; PINHEIRO; VASCONCELOS, 2011) que exige dos professores não 

apenas a formação continuada, mas também a formação acadêmica. 

 

Tabela 2 – Organização curricular do curso de Física Semipresencial 

1º SEMESTRE (256 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM0001 Educação a Distância ---- 64 h 
RM628  Introdução à Matemática ---- 96 h 

RM601 Matemática I ---- 96 h 

2º SEMESTRE (256 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM604 Matemática II [RM601] 96 h 
RM602 Física I [RM601] 96 h 
RM603 Laboratório de Física I ---- 64 h 
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3º SEMESTRE (288 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM0002 Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem na Adolescência 

---- 64 h 

RM003 Informática Educativa [RM0001] 64 h 
RM605 Física II [RM602] 

[RM604] 
96 h 

RM606 Laboratório de Física II [RM603] 64 h 

4º SEMESTRE (256 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM607 Matemática III [RM628] 96 h 
RM608 Física III [RM605] 96 h 

RM609 Laboratório de Física III [RM606] 64 h 

5º SEMESTRE (224 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM005 Psicologia da Educação II ---- 64 h 
RM610 Física IV [RM608] 96 h 

RM614 Laboratório de Física IV [RM609] 64 h 

6º SEMESTRE (256 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM611 Metodologia do Ensino em Física ---- 64 h 
RM612 Matemática IV [RM607] 96 h 
RM0006 Didática I ---- 64 h 

RM007 Aprendizagem mediada pelo 
computador 

[RM003] 64 h 

7º SEMESTRE (288 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM617 Instrumentação para o Ensino de 
Física I 

[RM610] 64 h 

RM615 Química Geral ---- 64 h 

RM0008 Estrutura, Política e Gestão 
Educacional 

---- 64 h 

RM401 Prática de Leitura e Produção de 
Textos 

---- 64 h 

8º SEMESTRE (368 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM613 Tópicos de Física Moderna [RM610] 96 h 
RM619 Prática de Ensino em Física I [RM610][RM61

0][RM0006] 
208 h 

RM616 Introdução à Astronomia [RM608] 64 h 

9º SEMESTRE (432 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM624 Instrumentação e Prática no Ensino 
da Física Moderna 

[RM619] 64 h 
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RM623 Trabalho de Conclusão de Curso I [RM401] 96 h 

RM621 Prática de Ensino em Física II [RM619] 208 h 

RM0811 Língua Brasileira de Sinais (Libras) ---- 64 h 

10º SEMESTRE (224 HORAS) 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM626 História da Física ---- 64 h 
RM627 Trabalho de Conclusão de Curso II [RM623] 96 h 
RM630 Organização do Trabalho Escolar no 

Ensino da Física 
[RM619] 64 h 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

MÓDULO 
PRÉ-

REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 

RM629  Matemática V [RM612] 96 h 
RM0012 Estudos Sócio-históricos e Culturais 

da Educação 
---- 64 h 

RM011 Avaliação Educacional ----  64 h 

RM0017 Introdução à Estatística ----  64 h 
RM0863 Educação Especial ----  64 h 

RM403 Introdução à Filosofia ----  64 h 
RM009 Introdução à Metodologia Científica ----  64 h 

RM0402 Língua Portuguesa ----  64 h 

TOTAL: 3424 H 

Fonte: Adaptado de UFC (2015b). 

 

Este curso possui em sua organização curricular atual uma duração de 10 

semestres integralizando um total de 3.424 horas, sendo que esta carga horário é 

dividida em aproximadamente 80 por cento de atividades virtuais e 20 por cento de 

atividades presenciais. Apenas as disciplinas de atividades experimentais possuem 

80 por cento da carga horária ocupada por atividades presenciais. 

No semestre de 2015.2 o curso apresentava 145 alunos com matrícula 

ativa divididos em 12 polos presenciais nos municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Camocim, Russas, Beberibe, Aracoiaba, Quixeramobim, Barbalha, Caucaia, 

Jaguaribe, Aracati, Piquet Carneiro e Missão Velha. Estes alunos ingressaram a partir 

de vestibulares específicos até o ano de 2013. Devido a revisões na estrutura física, 

técnica e orçamentária dos cursos, o Instituto UFC Virtual não ofertou novas vagas 

nos anos de 2014 e 2015, com uma nova seleção de alunos para todos os cursos 

oferecidos esperada para o ano de 2016.   

Durante a realização das disciplinas, os estudantes são acompanhados por 

um grupo de tutores, um para cada cidade polo ou, para disciplinas com número 

reduzido de alunos matriculados, um tutor para cada agrupamento de cidades polo. 

Para isso, os tutores devem passar por formação específica para ministrar disciplinas 
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no Instituto UFC Virtual. Os tutores selecionados para as disciplinas de Física 

possuem, no mínimo, Especialização em Ensino de Física (NOBRE et al., 2009), com 

parte das equipes também sendo formada por professores mestres e doutores. 

No capítulo a seguir tratar-se-á especificamente sobre material didático em 

EaD, desde os conceitos mais gerais até a apresentação dos materiais utilizados no 

curso de Licenciatura em Física. 
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3 MATERIAL DIDÁTICO EM EAD 

 

Este capítulo traz uma discussão acerca da importância que o material 

didático tem em um curso à distância. Em seguida, é apresentada uma descrição dos 

processos envolvendo a produção e apresentação dos materiais didáticos dos cursos 

de graduação do Instituto UFC Virtual. Apresenta-se também uma discussão 

específica sobre os materiais analisados nas disciplinas envolvidas na pesquisa. 

 

3.1 A importância do material didático em EaD 

 

Nos últimos anos, a nova realidade que se apresenta no Brasil e no mundo 

no que se refere à evolução das novas tecnologias que norteiam o desenvolvimento 

da sociedade da informação tem gerado um campo extremamente propício para a 

expansão de novos modelos de ensino como a EaD baseada no e-learning, gerando 

uma grande expansão de cursos oferecidos na modalidade de EaD (CHAQUIME; 

FIGUEIREDO, 2013). A integração entre ensino a distância e as novas tecnologias de 

comunicação, especialmente aquelas associadas à Internet está renovando os 

modelos de educação presencial que tendem a sair do convencional e se aliar às 

novas tecnologias. Isto tem se dado não apenas no que se refere ao uso de novas 

tecnologias em sala de aula ou para gerenciamento de informações acadêmicas, mas 

na própria forma em que professores e alunos interagem fora de sala de aula. Cada 

vez mais, os cursos presenciais ofertam disciplinas complementares à distância e, 

mesmo nas disciplinas presenciais, há uma crescente no que se refere à adoção de 

atividades virtuais como a realização de discussões mediadas através de fóruns em 

AVAs e a entrega de trabalhos on-line.  

Para Salvucci, Lisboa e Mendes (2012), as crescentes exigências das 

redes de ensino como mercado, e aqui ressalta-se em especial o Ensino Superior, 

fazem surgir novas modalidades de educação que exploram a colaboração entre os 

indivíduos, a flexibilidade de ações para a construção de saberes e não mais 

privilegiam o acúmulo dos conhecimentos, mas sim seu constante rearranjo, 

extrapolando as paredes da sala de aula e os limites do relógio. Os cursos de nível 

superior estão se aproximando cada vez mais da realidade exigida pelo mercado de 
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trabalho, reflexos de um século em que o tempo aproxima trabalho e estudo e a 

qualificação é pré-requisito em qualquer nível, idade ou função. 

Esta nova forma de se relacionar com o conhecimento dentro do ambiente 

acadêmico gera a necessidade de uma reestruturação dos materiais didáticos 

utilizados nos cursos de nível superior. Obviamente, não se trata da exclusão dos 

livros-texto, mas da readequação na forma de se tratar os conteúdos em sala de aula, 

nos AVAs ou em qualquer ambiente que tenha como função o ensino. 

Em se tratando de EaD, esta reestruturação se torna ainda mais evidente, 

pois não se trata apenas de reconstruir, mas de pensar uma nova forma de repassar 

e trabalhar conteúdos, visto que a comunicação entre professores e alunos ocorre de 

forma diferenciada à distância. Em geral, a comunicação se dá dentro de AVAs e, 

muitas vezes, o aluno tem um primeiro contato com os conteúdos através do material 

didático e, apenas posteriormente, através de seus professores e/ou tutores. Logo, o 

material didático de um curso em EaD deve ser pensado para conseguir dialogar com 

os estudantes sem a necessidade imediata de interlocutores, apresentando-se com 

clareza, completude e fluidez muito mais significativa do que um livro-texto 

convencional adotado em cursos presenciais também convencionais. 

A elaboração de materiais didáticos para cursos em EaD no século XXI 

passa então a ser um desafio, pois se apresenta inicialmente como uma nova forma 

de redigir e de se comunicar em ambientes acadêmicos. Assim, o esforço para 

compreender como os alunos interagem com os materiais didáticos e quais recursos 

tecnológicos tendem a contribuir para a compreensão dos conteúdos em ambientes 

acadêmicos virtuais necessita de estudos e de referências igualmente acadêmicas.  

Os materiais didáticos utilizados nos cursos devem ser elaborados 

juntamente com um Guia Geral do Curso, um Guia Geral das Atividades Pedagógicas 

e um Guia de Estudos a serem desenvolvidas em EaD.  Em geral, eles contemplam a 

síntese do planejamento dos sistemas de comunicação, da equipe responsável pela 

gestão do processo de ensino e formas de avaliação (SALVUCCI; LISBOA; MENDES, 

2012). Este embasamento é de notória importância, pois um material didático precisa 

ser elaborado para atender às necessidades específicas do curso a que se destina. 

Acerca da relação material didático – proposta pedagógica – meios de comunicação, 

Ferreira e Silva (2009) afirmam que: 
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No contexto dinâmico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 
os materiais didáticos usados na Educação a Distância (EaD) têm papel 
fundamental na interação com os alunos. Os materiais didáticos devem ser 
elaborados de acordo com as características dos suportes de comunicação 
em que serão publicados. Nos ambientes virtuais, o material didático para 
web deve acompanhar o dinamismo do suporte de comunicação, 
reconhecendo que o ciberespaço pode promover múltiplas potencialidades 
de construção dos conteúdos a serem disponibilizados para os alunos 
(FERREIRA; SILVA, 2009). 

Para atender a estes objetivos, a elaboração dos materiais deve se valer 

da integração de mídias, do entrecruzamento de linguagens, da hipertextualidade e 

da interconectividade. Estes devem ser elementos considerados especialmente 

quando da elaboração de materiais didáticos para a WEB. Outro fator a ser explorado 

é a dimensão icônica do material, por meio da inserção de imagens, gráficos, tabelas, 

fotografias, bem como outros recursos visuais que são agregados ao texto-base com 

a função de tornarem-se facilitadores da compreensão do aluno em relação aos 

conteúdos propostos (FERREIRA; SILVA, 2009), pois os materiais instrucionais, 

utilizados no e-learning, devem atender aos aspectos pedagógicos, serem flexíveis e 

fáceis de serem lidos pelos alunos (VIEIRA; NORONHA, 2011). 

A necessidade de criação de materiais que possuem em sua natureza a 

hipermídia como estilo de comunicação exige a participação de equipes 

multidisciplinares (CHAQUIME; FIGUEIREDO, 2013) envolvendo professores, tutores 

presenciais e virtuais, cursistas (educandos), designers, diagramadores, revisores, 

coordenadores pedagógicos, ilustradores, além de diversos outros atores participando 

ativamente dos diferentes fluxos de interação no contexto dinâmico da EaD. Para 

Ferreira e Silva (2009) “os processos dialógicos entre esses atores são fundamentais 

para o sucesso dos cursos na modalidade à distância”. Esta nova forma de construção 

de materiais tem como foco principal a necessidade de construção de materiais de 

qualidade, pois como afirma Romiszowski (2004), “a qualidade do ensino-

aprendizagem à distância é muito dependente da qualidade dos materiais 

didáticos/ambientes de aprendizagem”. 

O material didático utilizado nos cursos à distância pode ser apresentado 

de diversas formas: impresso, em vídeos, teleaulas, páginas da web, objetos de 

aprendizagem entre outros. O mais importante é que a escolha se dê de modo 

coerente com a opção epistemológica de educação, de ensino e de aprendizagem 

que sejam consonantes com o Projeto Pedagógico do Curso (SALVUCCI; LISBOA; 

MENDES, 2012). Por isso, um mesmo material precisa ser pensado não apenas para 
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seu meio de comunicação inicial, mas também para ser veiculado em outros meios de 

comunicação. Como exemplo, tem-se os materiais de cursos de graduação que são 

disponibilizados na Internet. Na sua construção, a equipe de elaboração pode utilizar-

se de diversas mídias para promover a interação entre estudantes e conteúdos. 

Contudo, muitos alunos preferem estudar a partir de material impresso. Em face disso, 

as equipes de elaboração precisam criar formas de tornar os conteúdos claros tanto 

para aqueles que estudam diretamente no computador, como para aqueles que 

estudam com material impresso. 

Ferreira e Silva (2009) apontam que, devido ao perfil do público-alvo de 

parte dos cursos à distância, a valorização do material didático em meio impresso é 

primordial para o acompanhamento das atividades propostas. Isto se dá porque, 

mesmo com o avanço do acesso ao computador e à Internet, muitos alunos não têm 

este acesso em suas próprias residências, o que dificulta o processo de interação dos 

educandos com os materiais didáticos multimídia disponibilizados em ambientes 

virtuais. 

Publicados em meio impresso, os materiais didáticos podem ser organizados 
em volumes, fascículos, apostilas, pequenos livros, guias de estudos, roteiros 
de estudo, no sentido de apoiar o aluno à aprendizagem na modalidade a 
distância. A linguagem utilizada nos materiais didáticos apresenta-se como 
componente fundamental no processo de mediação dos percursos de 
aprendizagem dos educandos. Nesse sentido, a linguagem deve ser clara, 
persuasiva, icônica, além de fundamentar-se em um constante diálogo com 
os alunos-leitores, os quais precisam desenvolver uma metodologia de 
estudo eficaz no âmbito da EaD. (FERREIRA; SILVA, 2009) 

Por isso, por vezes a forma de apresentação do conteúdo se faz tão 

determinante para a compreensão do estudante quanto o próprio material a ser 

estudado. Em suma, é importante que os alunos dos cursos à distância recebam 

materiais didáticos que de fato se adequem às suas realidades e que atendam 

efetivamente seu objetivo primordial, se fazer entender para propiciar um aprendizado 

de qualidade.  

 

 

3.1.1 O design instrucional 

Em face da complexidade envolvida na elaboração de materiais didáticos 

para cursos à distância, cada vez mais necessita-se de uma elevação do nível técnico-

organizacional das equipes envolvidas nestes processos. Por isso, há a valorização 

crescente dos profissionais voltados ao trabalho com o design instrucional dos cursos. 
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Embora ainda haja muitas versões para definir o design instrucional, este já é um 

termo mundialmente utilizado (KENSKI; BARBOSA, 2007).  Segundo Filatro4 (2008, 

p.3 apud CHAQUIME; FIGUEIREDO, 2013) o design instrucional se caracteriza como: 

 [...] a ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, 
o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, 
eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de 
promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instrução como o 
processo (conjunto de atividades) de identificar um problema (uma 
necessidade) de aprendizagem e desenhar, implementar e avaliar uma 
solução para esse problema (FILATRO, 2008, p. 3 apud CHAQUIME; 
FIGUEIREDO, 2013). 

O termo instrucional se refere a ensino (instrução), ou seja, representa a 

construção (desenho) dos métodos de ensino utilizados em um curso. Basicamente, 

o design instrucional realiza a análise de necessidades, de tarefas/competências, de 

conteúdo, de ensino. Para Romiszowski (2004), estas análises contribuem para:  

a) aproveitar melhor as mídias; 

b) atender à diversidade cultural;  

c) adotar formas mais flexíveis de realizar o design; 

d) viabilizar uma produção mais rápida, sem perda de qualidade.  

Indiretamente, adicionam aos processos de construção uma estrutura de 

organização e gestão mais sofisticada, contribuindo para a elevação da qualidade final 

do que é produzido. A obtenção e utilização de informações em tempo hábil, 

conduzem o design instrucional a um melhor atendimento do contexto educacional. 

Romiszowski (2004) afirma que isto acontece porque os métodos geralmente 

utilizados: 

a) orientam diferentes respostas para diferentes situações;  

b) ajudam a evitar superposições desnecessárias e facilitam quando estas 

devem ocorrer;  

c) servem como treinamento em serviço para designers novatos;  

d) ajudam a identificar problemas logo que acontecem, facilitando a imediata 

revisão;  

e) facilitam a elaboração de atividades para avaliação do desempenho do 

aluno.  

                                                 
4 FILATRO, A. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 
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Dentro dessa nova organização de trabalho para a criação de cursos online 

e em EaD, surge a figura do designer instrucional. O termo designa, no contexto da 

educação a distância, “(...) o profissional responsável pela coordenação e 

desenvolvimento dos trabalhos de planejamento, desenvolvimento e seleção de 

métodos e técnicas mais adequadas ao contexto em que será oferecido um curso à 

distância” (KENSKI; BARBOSA, 2007). Este é responsável por integrar as equipes 

multidisciplinares e determinar quais metodologias e técnicas serão utilizadas para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem e promover um ensino colaborativo, 

cooperativo, significativo e motivador, principalmente nas atividades que ocorrem 

dentro dos ambientes virtuais. Pode-se afirmar então que, o designer instrucional é o 

responsável por dar o apoio pedagógico, especialmente nas etapas de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação (CHAQUIME; FIGUEIREDO, 2013). 

Como afirmam Kenski e Barbosa (2007), há uma escassez de profissionais 

voltados para a área de design instrucional no mercado brasileiro. Além disso, os 

cursos de formação nesta área se resumem a ações pontuais e a maioria dos 

designers instrucionais são formados na prática cotidiana de elaboração de cursos à 

distância, reflexos de um mercado novo, mas que apresenta indícios de vivacidade e 

sustentação a médio e longo prazos.  

 

 

3.2 Produção de material didático no Instituto UFC Virtual 

 

O desenvolvimento de materiais didáticos para cursos à distância 

apresenta relevância muito mais significativa do que aqueles utilizados para cursos 

presenciais. Isto se dá porque este é um processo em que as etapas de planejamento, 

construção, mediação e avaliação exigem muito mais cuidado do que no ensino 

tradicional. Além disso, as infinitas possibilidades de combinações, a diversidade de 

informações disponíveis e os benefícios gerados pela interatividade, a flexibilidade e 

o dinamismo propiciado pelos AVAs favorecem o uso das novas TICs na 

implementação dos materiais de forma exitosa (NOBRE et al., 2009). Esta realidade 

diferenciada é ressaltada por Lucena (2003), ao afirmar que: 
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(...) o desenvolvimento de um curso online assemelhava-se a de um website 
institucional padrão, onde eram levados em consideração apenas as 
restrições tecnológicas encontradas na mídia online. Agora, além da 
modelagem de usuários e de tarefas encontradas em ambos os 
planejamentos, é necessário se levar em conta questões na arquitetura da 
informação, marcação e aproveitamento correto do conteúdo que estará se 
relacionando diretamente com as ferramentas administrativas utilizadas 
especificamente para o E-learning dentro de uma instituição (LUCENA, 
2003). 

Nobre et al. (2009) ressaltam que se deve sempre considerar o fato de os 

estudantes de cursos online não estarem diariamente com seus professores. Por isso, 

os materiais utilizados devem ser absolutamente claros e de fácil compreensão. 

Baseadas nisso, as equipes de transição didática5 do Instituto UFC Virtual se 

apropriam destas prerrogativas produzindo materiais a partir da metodologia sócio-

interacionista.  

Os materiais desenvolvidos pelas equipes de professores, que tem como 

desafio elaborar os materiais utilizados nos cursos de formação de professores, mais 

especificamente no curso de Licenciatura em Física, são repassados às equipes 

multidisciplinares do Instituto UFC Virtual, onde é feita a transição didática. Estas 

equipes são compostas por especialistas de várias áreas, principalmente da 

computação, programação e design gráfico, que usam tecnologias multimídia para 

transformar os textos escritos pelos professores em materiais digitais e integrados às 

TICs. Durante a formatação e desenvolvimento das aulas virtuais, há a implementação 

de técnicas e procedimentos para a preparação dos materiais para conteúdo web. 

Para isso, são utilizados documentos padronizados que facilitam a comunicação entre 

os professores e pedagogos e as equipes de transição didática (NOBRE et al., 2009). 

Ao final do processo, cada aula apresenta animações, textos retráteis, links 

para leituras complementares, entre outros recursos (NOBRE et al., 2009). Estes 

materiais também são adaptados para dialogarem com as diversas atividades 

suportadas pelo ambiente virtual SOLAR como fóruns, chats e portfólios, sempre 

numa perspectiva de interação e dinamismo. 

Nobre et al. (2009) apresentam o esquema a seguir como modelo padrão 

para a preparação de uma aula virtual no Instituto UFC Virtual. 

                                                 
5 O termo transição didática é comumente utilizado para representar os processos referentes à 
produção de material didático para cursos online e em EaD. Mais especificamente, referem-se a 
transformação (transição) de material escrito bruto em material virtual e/ou interativo. No contexto da 
produção de material didático em EaD, pode apresentar-se aproximadamente como sinônimo de design 
instrucional no que se refere especificamente ao material didático. 
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Figura 4 – Esquema para preparação de uma aula virtual 

 

Fonte: Baseado em NOBRE et al. (2009). 

 

É o Centro de Produção (CP) do Instituto UFC Virtual que abriga as 

diversas equipes que são responsáveis por cada parte do trabalho. Este trabalho pode 

ser entendido como a união de várias ações e funções para o planejamento das aulas, 

incluindo a definição das estratégias e metodologias aplicadas e das ferramentas e 



52 

 

 

 

recursos utilizados. Ao final do processo, os materiais digitais são enviados às equipes 

de professores responsáveis. Cabe a eles analisar a qualidade do material finalizado 

e solicitar as últimas alterações e aprimoramento até que esses sejam aprovados para 

disponibilização no AVA (NOBRE et al., 2009). Ao final, o CP objetiva entregar aos 

cursos materiais didáticos de qualidade e que atendam às necessidades dos mesmos, 

criados a partir do trabalho dialogado entre as diversas esferas de criação, 

desenvolvimento e finalização do Instituto UFC Virtual. 

 

 

3.3 Apresentação do material didático no Instituto UFC Virtual 

A Educação a Distância tende fortemente a se apropriar dos recursos 

tecnológicos disponíveis a cada momento em sua história. Nos últimos anos, a EaD 

vem absorvendo as novas tecnologias de forma crescente e vertiginosa. Como 

exemplo, pode-se citar o desenvolvimento da Universidade a Distância de Hagen, que 

iniciou seu programa com material escrito em 1975 e hoje oferece material didático 

em áudio e vídeo, a as novas ferramentas de videotexto interativo e videoconferências 

(ALVES, 2011, p. 87). 

 Dentre os novos recursos utilizados atualmente, destacam-se aqueles 

referentes à interatividade mediada através dos AVA (PAIXÃO; VIDAL, 2015, p. 5). As 

novas possibilidades de design instrucional e de uso de ferramentas de interação, 

comunicação e edição e apresentação de conteúdos estão sendo incorporadas aos 

AVA. Nessa perspectiva, se na modalidade presencial já se podia fazer uso de 

diversas linguagens, em EaD todas podem ser utilizadas simultaneamente, conferindo 

ao processo um potencial maior de comunicação e de integração espaço/tempo 

(PAIXÃO; VIDAL, 2015, p. 5). 

Todavia, faz-se necessário que se tome um cuidado maior durante a 

criação da interface gráfica destes ambientes, pois diferentemente de outros 

ambientes virtuais, aqueles que têm como objetivo final potencializar a aprendizagem 

em EaD possuem necessidades específicas que precisam ser pensadas 

estrategicamente. Dentre elas, pode-se citar a utilização de mecanismos efetivos de 

busca de informações e facilidades na localização das informações procuradas 

(VIEIRA; NORONHA, 2011). 
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Na busca de se adequar a esta nova realidade, a estrutura dos cursos a 

distância do Instituto UFC Virtual é desenvolvida com base na ideia de uso online do 

material. Esses materiais são disponibilizados online através do ambiente SOLAR, o 

que é apontado por Nobre et al. (2009) como um diferencial em relação a outros 

cursos no Brasil que utilizam principalmente material impresso. 

 

3.3.1 Os recursos dinâmicos 

O material didático disponibilizado online para alunos dos cursos do 

Instituto UFC Virtual apresentam uma diversidade de recursos dinâmicos. Estes 

recursos são os responsáveis por agregar interatividade à manipulação das aulas 

virtuais pelo computador. Em primeira análise, baseiam-se na ideia de que, ao ler um 

texto longo no computador, o aluno fica facilmente cansado e entediado. Com a 

inserção desses recursos, o aluno passa a ter que clicar em pontos específicos, abrir 

e fechar abas, passar quadros de textos, passar o cursor do mouse por cima de 

quadros que revelam imagens e textos. Além disso, também funcionam como forma 

de hierarquizar tópicos, substituindo os marcadores tradicionais por tabelas e quadros 

interativos. A seguir, estão listados os recursos dinâmicos atualmente utilizados. 

 

Tabela 3 – Recursos dinâmicos das aulas virtuais 

RECURSO 

DINÃMICO 
DESCRIÇÃO 

MOUSE OVER 

Recurso que exibe um pequeno texto ou imagem como um 

conteúdo adicional. Pode ser usado em qualquer posição da 

sentença (início, meio ou fim). 

TEXTO 

FLUTUANTE 

É adequado para apresentar informações relevantes (parágrafos 

curtos ou imagem) que ajudam a compreensão do conteúdo 

apresentado. A palavra-chave que aciona este recurso pode ser 

posicionada no início, meio ou fim da sentença. Permite o 

destaque do texto selecionado. 

TEXTO 

RETRÁTIL 

Esta ferramenta é usada para textos e imagens relevantes e 

significativas. Estes textos e imagens complementam o conteúdo, 

mas a ferramenta Texto Retrátil permite que eles permaneçam 

ocultos para que os textos não se tornem demasiadamente longos 

e cansativos. Esta ferramenta tem como objetivo despertar a 

curiosidade dos alunos para obter mais informações através de 

sua interação com a ferramenta em busca de conteúdos ocultos. 
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TABELA FIXA 

COM ABAS 

Esta ferramenta é adequada para listar, classificar e enumerar 

textos pequenos ou médios com ou sem imagens, a fim de 

organizar e fornecer uma melhor visão das questões abordadas 

no conteúdo. 

TABELA FIXA 

COM EFEITO 

GRADIENTE 

Este recurso está disponível para ajudar na compreensão e 

facilitar a leitura dos itens listados, onde as cores mudam de 

acordo com o posicionamento do mouse permitindo destacar os 

itens quando se passa o mouse por cima deles. 

CÁPSULA 

DINÂMICA 

Esta ferramenta tem como objetivo promover a interação dos 

alunos abusando de sua curiosidade. Ele destaca um assunto 

específico do conteúdo através de uma cápsula fechada que abre 

quando clicada. Adequado para citações, definições, descrições e 

comentários. 

EFEITO 

PERGAMINHO 

Esta ferramenta apresenta as mesmas características da cápsula 

dinâmica. No entanto, traz conteúdo específico para uso em 

abordagens históricas, literárias ou que retratam a ideia de 

passado. 

LIVRO 

DINÂMICO 

Ferramenta adequada para facilitar a leitura do conteúdo. Usado 

para grandes textos e inclui a utilização de imagens. 

TABELA 

DINÂMICA 

Uma ferramenta desenvolvida para proporcionar interação com os 

temas. Ela inclui textos médios ou grandes, permite a adição de 

imagens e pode ser apresentada em vários formatos. 

ESPAÇO 

VIRTUAL 

MODELADO 

Desenvolvido a fim de facilitar a compreensão de línguas estrangeiras. 

Ela permite a interação com as revistas e objetos de uma casa virtual 

em que cada cômodo é apresentado em uma tela. É usado 

principalmente nos cursos de língua estrangeira Inglês e espanhol. 

Fonte: Adaptado de NOBRE et al. (2009). 

 

Além dos recursos dinâmicos listados, o material didático online também 

apresenta uma série de recursos externos, como animações e vídeos. Mesmo assim, 

um dos grandes desafios da construção dos materiais é a preparação dos materiais 

impressos, pois não é possível agregar recursos dinâmicos a estes materiais, o que 

gera a necessidade de uma adequação às especificidades deste formado impresso. 

Nos capítulos 5 (cinco) e 7 (sete) é apresentada uma discussão acerca da efetividade 

destes recursos virtuais e impressos a partir das análises qualitativas e quantitativas 

dos próprios alunos. 

Além dos recursos dinâmicos presentes no corpo das aulas, o ambiente 

SOLAR também disponibiliza ferramentas para manipulação dos materiais virtuais. 

Estas ferramentas estão dispostas em duas barras apresentadas a seguir. 
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Figura 5 – Barra de tarefas superior da ferramenta “Aulas” 

 
Fonte: UFC (2016). 

 

Na barra superior estão os recursos para navegação, como a listas dos 

tópicos da aula, tamanho de fonte, cor da aula e versão para impressão. Já a barra 

inferior traz novamente os principais recursos de navegação entre os tópicos, além de 

um recurso que disponibiliza um código imagético conhecido como QR Code. A partir 

deste código o aluno pode baixar as aulas diretamente para o celular e estudar em 

qualquer lugar. 
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Figura 6 – Barra de tarefas inferior da ferramenta “Aulas” 

 
Fonte: UFC (2016). 

 

Estes recursos de navegação são muito importantes em um ambiente 

virtual, pois a facilidade de uso pode influir diretamente na interação e motivação dos 

alunos. Ambientes desorganizados e que não apresentam uma plataforma de 

recursos leve e intuitiva perdem parte de sua capacidade de atrair os alunos.  

 

 

3.3.2 As ferramentas de interação 

 

Uma das maiores responsabilidades do designer instrucional é definir quais 

ferramentas de interação serão utilizadas durante todo o curso e em cada etapa do 

processo de ensino e interação. Por isso, quanto mais ferramentas de interação 

estáveis e de fácil acesso e uso são disponibilizadas dentro de um AVA, maior o leque 

de possibilidades e combinações para a montagem do curso. O ambiente SOLAR 

conta com uma grande quantidade de ferramentas de interação, especialmente em 

sua nova versão, o SOLAR 2.0. A tabela 4 mostra uma lista com as ferramentas de 

interação atualmente utilizadas nos cursos do Instituto UFC Virtual via ambiente 

SOLAR. 
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Tabela 4 – Ferramentas de interação das aulas virtuais 

SÍMBOLO 
FERRAMENTA DE 

INTERAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

 

Atividade de 

portfólio 

Propõe tarefas que deverão ser realizadas e, 

posteriormente, postadas no portfólio do aluno 

ou do grupo. 

 

Parada 

obrigatória 

Destaca um comentário, link ou conteúdo 

relacionado ao tema que merece destaque 

especial. 

 

Leitura 

complementar 

Apresenta material que pode ser lido como 

adendo à matéria apresentada. 

 

Referências Lista todos os autores citados no conteúdo da 

aula. 

 

Olhando de perto Aprofundamento em um detalhe ou questão 

específica do conteúdo apresentado. 

 

Fórum Propõe discussões sobre o assunto da aula que 

devem ser realizadas pelos alunos no fórum do 

ambiente, no qual o aluno deve interagir com 

seus colegas. 

 

Caso Indica uma situação-problema referente ao 

conteúdo trabalhado. 

 

Multimídia Exibe materiais midiáticos, tais como: imagens, 

áudio e vídeo, que devem ser acessados pelos 

alunos. 

 

Exercitando Propõe questões que devem ser resolvidas 

pelo aluno. 

 

Curiosidades Apresenta situações curiosas que ilustram o 

conteúdo abordado na aula. 

 

Chat Também conhecido como bate-papo, indica 

que existe data específica em conjunto com os 

alunos. O aluno pode interagir com seus 

colegas em tempo real. 

 

Observação Aborda com ênfase assunto tratado na aula. 
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Desafio Propõe questões interessantes e/ou 

desafiadoras aos alunos, para ajudar na fixação 

do assunto tratado. Não é atividade avaliativa. 

 

Dicas Apresenta comentários/links relacionados à 

aula que podem ajudas o aluno a compreender 

melhor a matéria. 

 

Exemplo Propõe exemplos que ilustram a matéria 

discutida. 

 

Reflexão Apresenta materiais que possibilitam a reflexão 

sobre um determinado assunto de forma mais 

complexa. Não é atividade avaliativa. 

 

Ajuda Reporta o aluno a um texto, tema ou tópico já 

mencionado. 

 

Dúvida Aplica-se quando o assunto abordado requer 

um questionamento do aluno. 

Fonte: UFC (2016). 

 
Estas ferramentas vão desde recursos adicionados às aulas virtuais como 

seções anexas ao texto como as ferramentas “Leitura Complementar” e “Multimídia”, 

até os recursos de interação síncrona e assíncrona como o “Chat” e o “Fórum”. É 

importante ressaltar que todas estas ferramentas estão dispostas e sinalizadas no 

próprio corpo das aulas virtuais e do material impresso. Esta sinalização e integração 

pode ajudar o aluno a identificar quais ações devem ser realizadas em cada etapa do 

seu processo de aprendizagem dos conteúdos da aula em estudo. Como exemplo, a 

figura 7 mostra as ferramentas “Dica”, “Parada Obrigatória” e “Olhando de Perto”. 
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Figura 7 – Ferramentas de interação nas aulas virtuais 

 

Fonte: O autor. 

Ressalta-se aqui que não é objetivo deste trabalho estudar a eficiência das 

ferramentas de interação, mas sim a clareza com que elas são dispostas no material 

didático e a sua harmonia com o mesmo. Estas considerações também fazem parte 

dos capítulos 5 (cinco) e 7 (sete). 

Após a finalização da inserção e formatação de todos os recursos 

dinâmicos e ferramentas de interação, o material é enviado para análise da equipe de 

transição didática, que analisa se ele está de acordo com a proposta inicial. Em caso 

de aprovação, o material é publicado em forma de teste, em formato WEB, tal como 

será entregue aos alunos. Nesta etapa, o professor responsável pelo material analisa-

o novamente. A partir desta revisão final, verifica-se se tudo está em conformidade 

com a proposta de ensino definida inicialmente ou, se serão necessários mais alguns 

ajustes. Neste último caso, o professor envia o material para o CP. Ao fazer isso, ele 

retorna ao estágio de formatação. Todo o processo é revisto mais uma vez pelo 

professor. Se, finalmente, tudo estiver correto, ele dá a sua autorização para 

publicação do material na sua forma final (NOBRE et al., 2009). 
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3.4    O material didático do curso de Física semipresencial 

 

 Os processos citados anteriormente são norma padrão em todos os cursos 

ofertados através do Instituto UFC Virtual. Agora, serão apresentadas disciplinas em 

que o cuidado com a elaboração do material didático, sua transição didática e posterior 

revisão ensejam mais dedicação e atenção por parte de toda a equipe de construção, 

desde a escrita até a sua publicação. 

O curso de Licenciatura em Física possui como seu núcleo duro as 

disciplinas de Física pura e Matemática inicial. Apresentam-se a seguir as ementas 

das disciplinas de Física pura e de Matemática I e II, pois além de serem pré-requisito 

para as disciplinas de Física, trazem conteúdos essenciais para a compreensão e 

realização de operações em Física. 

 

Tabela 5 – Ementas das disciplinas pesquisadas 

SEMESTRE DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA 

1º MATEMÁTICA I 
96 

HORAS 

Funções; Limite e continuidade. Funções 

trigonométricas, exponencial e 

logarítmica. Derivadas e suas aplicações. 

2º MATEMÁTICA II 
96 

HORAS 

Primitivas. Aplicações da integral 

definida. Coordenadas polares. Métodos 

de integração. 

2º FÍSICA I 
96 

HORAS 

Medições; Vetores; Movimento Retilíneo; 

Movimento em um Plano; Dinâmica da 

Partícula; Trabalho e Energia, 

Conservação da Energia e do Momento 

Linear; Colisões; Rotação; Conservação 

do Momentum Angular; Equilíbrio. 

3º FÍSICA II 
96 

HORAS 

Gravitação; Fluidos, Oscilações. Ondas 

Transversais. Ondas Longitudinais. 

Temperatura. Calor e Primeira Lei da 

Termodinâmica. Teoria Cinética dos 

Gases. Entropia e Segunda Lei da 

Termodinâmica. 

4º FÍSICA III 
96 

HORAS 

Carga Elétrica; Lei de Coulomb; Campo 

Elétrico; Lei De Gauss; Potencial Elétrico; 

Energia Potencial Elétrica; Potencial de 

Cargas Puntiformes e Distribuições 

Contínuas de cargas; Superfícies 

Equipotenciais; Capacitores; Energia no 

capacitor; Associação de capacitores; 
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Capacitores e Dielétricos, Corrente 

Elétrica; Densidade de Corrente; 

Resistência Elétrica, Resistividade e 

Condutividade; Lei de Ohm; Potência, 

Efeito Joule; Circuitos Elétricos de 

Corrente Contínua; Leis de Kirchhoff; 

Instrumentos de medição; Circuitos RC; 

Processos de Carga e Descarga de um 

Capacitor; Aplicações no Cotidiano. 

5º FÍSICA IV 
96 

HORAS 

Campo Magnético; Força Magnética; Lei 

de Ampère; Lei de Indução de Faraday; 

Indutância. Propriedades Magnéticas da 

Matéria. As Equações de Maxwell. Ondas 

Eletromagnéticas; Natureza e 

Propagação da Luz; Reflexão e Refração; 

Interferência; Difração; Polarização. 

8º 

TÓPICOS DE 

FÍSICA 

MODERNA 

96 

HORAS 

Relatividade Especial; Efeito Fotoelétrico; 

Efeito Compton; Raios X; Modelos 

Atômicos; Átomo de Bohr; Dualidade 

Onda-Partícula; Princípio de Incerteza; 

Tópicos de Mecânica Quântica; Física 

Nuclear. 

Fonte: Adaptado de UFC (2015c). 

 

Em primeira análise, pode-se perceber que todas as disciplinas citadas 

apresentam conteúdos diversos, extensos e complexos, ensejando mais atenção e 

dedicação para os alunos de graduação que estão iniciando o curso, como no caso 

de Matemática I e II, ou em desafio para aqueles alunos dos semestres finais, como 

no caso de Tópicos de Física Moderna. É esta complexidade que geralmente fica 

evidente nos cursos presenciais e pode se a se acentuar nos cursos a distância, caso 

a distância física entre professor e alunos não seja superada pela aproximação e 

interação virtual e a predominância de interação assíncrona entre tutor e alunos. Por 

isso, um material didático que seja construído de modo a auxiliar na superação desses 

desafios pode ser determinante para a motivação e o aprendizado dos alunos. 

 

3.4.1 Física I, II, III e IV 

 

As disciplinas de Física I, II, III e IV apresentam uma estrutura de escrita 

que se assemelha a um livro didático, em que se tenta dialogar com o leitor para 

introduzir conceitos e discussões. Comumente, é apresentado um questionamento 
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inicial em cada aula ou tópico. A este questionamento, se segue uma série de 

exemplos do cotidiano intercalados pela introdução dos conceitos estudados e suas 

definições. 

Em geral, também é apresentado o contexto histórico a que se refere cada 

conteúdo e as relações entre a construção histórica do conhecimento abordado e a 

definição ou explanação aceita pela comunidade científica atualmente. As biografias 

estendidas dos cientistas estudados também estão presentes, seja em caixas de texto 

retráteis, seja como links ao longo ou ao final de cada tópico. 

Ao longo da discussão dos conteúdos, há a presença de uma grande 

quantidade de imagens em formatos, cores e projeções variadas. Na figura 8 a seguir 

há a imagem de uma grande diversidade de molas e um texto introdutório sobre o uso 

das molas em instrumentos, móveis e utensílios do cotidiano cujo objetivo é introduzir 

o conteúdo Sistema Massa-Mola. 
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Figura 8 – Trecho de aula do material didático da disciplina Física II 

 

Fonte: O autor. 

Apresenta-se também grande quantidade de exemplos do cotidiano, 

experimentos simples e aplicativos para experimentação virtual dos conteúdos. 

Alguns destes exemplos estão integrados ao corpo da aula ou ferramentas de 

interação das aulas, como “Parada Obrigatória” ou “Reflexão”. 

 Nas quatro disciplinas de Física pura é comum ver representações 

artísticas relacionadas aos conteúdos. Dentre estas representações, utilizam-se 

músicas, poemas, charges e quadros. Na figura, há a utilização da música Pela Luz 
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dos Olhos Teus, de Vinicius de Morais para a introdução da discussão acerca da 

natureza da luz. 

 

Figura 9 – Trecho de aula do material didático da disciplina Física IV 

 
Fonte: O autor. 

 

 O corpo da aula traz uma quantidade reduzida de exemplos resolvidos, 

sendo que, em sua maioria, estão relacionados ao todo da discussão. Por isso, o 

material didático contém links para que o aluno possa baixar mais exemplos resolvidos 

em anexo. Em geral, cada aula traz um exemplo relacionado a cada resolução ou 
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tema abordado e um ou dois exemplos relacionados aos temas mais importantes de 

cada conteúdo. 

Ao comparar as quatro disciplinas, pode-se perceber que há um aumento 

gradativo da complexidade dos conteúdos, das equações e exemplos e da densidade 

do discurso do texto. Esta continuidade faz como que os materiais didáticos de fato 

passem a se assemelhar a uma obra, como nos livros didáticos do Ensino Médio e 

nos livros-texto do Ensino Superior. 

 

3.4.2 Tópicos de Física Moderna 

 

 A sequência de disciplinas de Física pura apresentadas na seção anterior 

é finalizada com a disciplina Tópicos de Física Moderna. Esta disciplina tem como 

objetivo introduzir os conhecimentos mais recentes da Física, tratando deste o 

surgimento da Física Moderna até os dias de hoje. Para isso, seu principal desafio é 

retirar os alunos da visão cotidiana e levá-los a pensar a partir das leis da Relatividade, 

da Mecânica Quântica e da Física Nuclear. 

 Pode-se perceber que são utilizadas as mesmas estratégias empregadas 

nas disciplinas de Física I, II, III e IV, como o uso de imagens, exemplos do cotidiano, 

curiosidades e questionamentos. Como exemplo, a figura 10 a seguir traz um trecho 

da primeira aula da disciplina. Há nesse trecho uma charge sobre a velocidade da luz 

e um desenho que representa um experimento mental. Estes recursos são utilizados 

durante uma explicação sobre o estudo do movimento da luz, sua velocidade e sua 

relação com o espaço-tempo. 
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Figura 10 – Trecho com charge sobre a luz 

 
Fonte: O autor. 

 

 Mesmo utilizando-se das mesmas estratégias, no material didáticos desta 

disciplina o foco deixa de ser o cotidiano e para a ser a construção histórica dos 

conhecimentos. Deste modo, o texto da aula traz os conteúdos e conceitos 

apresentados a partir de como o conhecimento foi construído na época em que foram 

elaborados e/ou descobertos os fenômenos e leis. A figura 11 mostra um outro trecho 

da aula que versa sobre Relatividade Especial em que há uma animação construída 

para a própria aula em que se apresenta uma comparação entre referenciais para 

introduzir a discussão sobre experimentos mentais com referenciais utilizadas por 

Albert Einstein em suas argumentações sobre a luz. 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Figura 11 – Representação de animação sobre a relatividade dos referenciais 

 
Fonte: O autor. 

 

  A matemática que embasa cada conteúdo, suas equações e resoluções 

também são apresentadas de forma integrada ao corpo do texto e, na maioria das 

vezes, atreladas à construção histórica e cronológica dos conteúdos. A figura 12 traz 

um trecho da aula que explica a interpretação física dos valores possíveis do Fator de 

Lorentz utilizando-se de uma tabela dinâmica. 
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Figura 12 – Representação matemática do Fator de Lorentz em tabela dinâmica 

 
Fonte: O autor. 

 

 Em contrapartida ao adensamento das discussões, há uma pequena 

quantidade de exemplos resolvidos no corpo do texto. Por isso, o material didático traz 

em anexo arquivos com exemplos resolvidos. Em geral, há um ou dois exemplos 

resolvido para cada tema mais relevante abordado na aula. São estes exemplos que 

o aluno deve tomar como base para a resolução dos portfólios avaliativos, listas de 

exercícios baseadas nos conteúdos das aulas. 

 

3.4.3 Matemática I e Matemática II 

 

O material didático das disciplinas Matemática I e Matemática II assemelha-

se a um livro-texto de Cálculo para o Ensino superior. Em grande parte das aulas a 

exposição dos conteúdos se estrutura da seguinte forma: Inicialmente, há a descrição 

do que será estudado na aula ou tópico. Esta descrição pode aparecer em forma de 
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texto simples ou em uma caixa de texto animada. Em seguida, apresentam-se as 

definições necessária para a resolução das questões e as regras que serão usadas 

para a resolução dos exercícios. A partir daí, há uma intercalação entre exemplos 

resolvidos e exemplos propostos para o treinamento das questões. Por fim, a aula é 

direcionada para os arquivos contendo os exercícios gerais. Destes, alguns são 

selecionados para figurarem como questões do portfólio avaliativo. 

  

Figura 13 – Trecho de aula do material didático da disciplina Matemática I 

 
Fonte: O autor. 
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As imagens e gráficos são bastante simples e também assemelham-se 

bastante àquelas encontradas em livros-texto de Cálculo Diferencial e Integral. Dentre 

estas figuras, estão as fotos dos matemáticos que desenvolveram as leis estudadas. 

Contudo, quando há informações sobre algum matemático estudado, estas 

informações tendem a não integrar a discussão sobre o conteúdo. 

Devido à complexidade das resoluções, estas geralmente se encontram 

dentro de caixas de texto retráteis, para que o aluno possa abrí-las a medida em que 

vai avançando no texto e posteriormente fechando para não deixar o todo da aula 

demasiadamente longo. As aulas também possuem anexos pontuais para 

aprofundamento e uma pequena quantidade de anexos de exercícios resolvidos, 

trazendo em geral um exercício resolvido para cada uma das principais resoluções.  

No capítulo a seguir, apresentam-se os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. Em especial, traz-se a caracterização da amostra e uma descrição acerca 

dos instrumentos de pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo traz as etapas da pesquisa realizada, a caracterização da 

amostra do objeto de pesquisa e a descrição dos instrumentais e técnicas utilizadas 

para a coleta de dados. 

 

4.1 Metodologia da pesquisa 

A partir da constatação da carência de pesquisas que analisem os 

elementos constituintes do material didático dos cursos à distância, foi analisado o 

material didático utilizado no curso de Licenciatura em Física na modalidade 

semipresencial oferecido pela UFC através do Instituto UFC Virtual. 

Após a análise da grade curricular do curso de Licenciatura em Física, 

escolheu-se analisar especificamente as disciplinas Física II, Física IV e Matemática 

I, ofertadas no semestre letivo de 2015.1 e as disciplinas Física I, Física III, Tópicos 

de Física Moderna e Matemática II, ofertadas no semestre letivo 2015.2. Durante todo 

o trabalho, refere-se as disciplinas pesquisadas utilizando-se as abreviaturas listadas 

na tabela a seguir. 

 

 Tabela 6 – Disciplinas escolhidas para análise do material didático 

ABREVIATURA DISCIPLINA 
SEMESTRE 

LETIVO6 

FIS I Física I 2015.2 
FIS II Física II 2015.1 
FIS III Física III 2015.2 
FIS IV Física IV 2015.1 

TFM Tópicos de Física Moderna 2015.2 

MAT I Matemática I 2015.1 

MAT II Matemática II 2015.2 
 Fonte: o autor. 

As 5 (cinco) disciplinas de Física foram escolhidas por serem aquelas que, 

dentro do programa de ensino, trabalham diretamente os conteúdos dessa ciência 

através do material didático do ambiente SOLAR. Além dessas disciplinas, os 

conteúdos de Física também são trabalhados diretamente nas disciplinas de 

                                                 
6 Ressalta-se que o semestre letivo citado acima representa o último semestre em que a referida 
disciplina foi ofertada com o material didático analisado até a data da finalização da aplicação da 
pesquisa. 
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laboratório de Física. Todavia, nestas disciplinas o foco didático não é o material 

online, mas os roteiros de práticas utilizados presencialmente nos laboratórios. 

De forma complementar, as disciplinas de Matemática I e II foram 

escolhidas por se constituírem como pré-requisitos para que os alunos possam cursar 

as disciplinas de Física. Além disso, estas disciplinas apresentam elevados índices de 

reprovação, mesmo nos cursos de graduação presenciais, o que dificulta o avanço 

dos alunos durante o curso de Física. 

Num primeiro momento, fez-se uma análise dos materiais didáticos das 

disciplinas citadas anteriormente. Esta análise é apresentada de forma resumida no 

Capítulo 3 e descreve qualitativamente a forma de apresentação dos conteúdos e os 

recursos didáticos e de transição didática presentes nos materiais. De posse dessas 

análises, foram elaborados os métodos e instrumentais de coleta de dados descritos 

nas seções a seguir. 

 

 

4.2 Instrumentos para coleta de dados 

 

A partir da análise do material didático das disciplinas escolhidas, foi 

elaborado um questionário envolvendo itens que englobam todos os recursos 

didáticos e de transição didática de maneira geral ou específica. O questionário teve 

como finalidade analisar as contribuições de cada recurso para a compreensão dos 

conteúdos e da aprendizagem dos alunos. O objetivo desta etapa da pesquisa foi 

colher as impressões dos alunos acerca dos materiais utilizados no curso de 

Licenciatura em Física. 

Esse questionário foi respondido pelos próprios alunos do curso durante 

todo o semestre letivo de 2015.2. Como o material das aulas das disciplinas ofertadas 

no primeiro e segundo semestres de 2015 é o mesmo utilizado desde a primeira oferta 

do curso, o questionário não foi disponibilizado apenas para os alunos que cursaram 

as disciplinas nos referidos semestre, mas também a qualquer aluno do curso que já 

tivesse cursado essas disciplinas, seja este aluno com matrícula ativa ou egresso. 

Como exceção, apenas o material utilizado na disciplina de Física I no segundo 

semestre de 2007 é diferente do atual. Devido a isso, apenas as 3 (três) respostas 
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referentes a este material não foram consideradas para a análise quantitativa desta 

pesquisa. 

O questionário está dividido em duas partes: a Análise Geral e a Análise do 

Material Didático, sendo que esta última se subdivide em cinco tópicos: 

a) integração com as fontes externas e autonomia do aluno; 

b) aspectos gráfico-editoriais; 

c) princípios subjacentes ao processo de leitura e compreensão; 

d) princípios subjacentes ao tratamento dos conteúdos; 

e) exemplos resolvidos e atividades. 

Optou-se por fazer esta divisão para que cada macrocomponente pudesse 

ser analisado separadamente através de seu resultado geral e dos resultados 

específicos obtidos por cada disciplina em cada tópico.  

Entendendo que o Instituto UFC Virtual tem como uma de suas 

características mais marcantes a virtualidade e a capacidade de atingir grandes 

distâncias, optou-se por fazer um questionário virtual disponibilizado via Internet. Foi 

utilizada a ferramenta Google Forms disponível na plataforma Google Docs, pois esta 

ferramenta permite a construção simplificada e é de fácil utilização e veiculação. Os 

questionários foram enviados por e-mail e por mensagens internas via ambiente 

SOLAR para os alunos. É importante ressaltar que não foi inserido o campo para 

identificação do nome do aluno, respeitando o anonimato dos respondentes.  

A seguir está representada a página inicial do questionário online com a 

identificação da pesquisa, da instituição, do programa de pós-graduação e as 

instruções para os alunos que iriam participar da pesquisa, sendo a participação 

opcional e anônima. 
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Figura 14 – Página inicial do questionário online 

 

Fonte: O autor. 

A construção do questionário foi baseada na Escala Likert7, usada 

geralmente em questionários científicos. Esse tipo de escala é comumente utilizada 

em pesquisas de opinião. Além disso, a Escala Likert permite o tratamento dos dados 

a partir de diversas técnicas, como o ranking médio e a estatística multivariada. A 

figura a seguir mostra como a legenda de identificação de cada índice utilizado na 

Escala Likert foi disposta no questionário online. Esta legenda foi disposta no início de 

cada tópico, pois é possível que parte dos alunos desconheça ou não tenha um 

conhecimento mais claro sobre a referida escala escolhida.  

 

 

                                                 
7 A Escala Likert é uma técnica comumente usada em pesquisas que consiste em codificar as respostas 
da seguinte forma: totalmente em desacordo = 1, discordo = 2, neutro = 3, concordo = 4, totalmente de 
acordo = 5. 
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Figura 15 – Legenda e itens do questionário online 

 

Fonte: O autor. 

 

Ao final de todos os tópicos, o questionário online disponibilizou uma caixa 

de texto para que o participante pudesse escrever qualquer informação adicional, 

como dar ênfase em algum tema tratado ou propor algo não previsto inicialmente. 

Verificou-se que o uso de um questionário online permitiu que o ato de responder os 

tópicos não se tornasse cansativo mesmo com uma grande quantidade de itens que 

englobavam diversos temas. Isto também possibilitou a participação voluntária de um 

número considerável de alunos, inclusive de egressos que se prontificaram a 

participar mesmo após o final de seu vínculo com o curso de Física. 
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4.3 Caracterização da amostra 

 O curso de Licenciatura em Física Semipresencial da UFC conta 

atualmente com turmas ativas em 12 (doze) polos presenciais situados em todas as 

macrorregiões do estado do Ceará. Na tabela a seguir apresentam-se os polos e as 

abreviaturas que serão utilizadas para suas identificações. Também se apresenta a 

quantidade de participações por cada polo presencial. Estes dados estão dispostos 

em valores absolutos (VA) e em valores percentuais (VP). 

 

 Tabela 7 – Participações por polo presencial  

ABREVIATURA POLO PRESENCIAL 
PARTICIPAÇÃO 

VA VP (%) 

SGA São Gonçalo do Amarante 37 39,4 

CAM Camocim 9 9,6 

RUS Russas 5 5,3 

BEB Beberibe 7 7,4 

ARC Aracoiaba 2 2,1 

QUI Quixeramobim 0 0,0 

BAR Barbalha 5 5,3 

CAU Caucaia 25 26,6 

JGB Jaguaribe 3 3,2 

ARA Aracati 1 1,1 

PQC Piquet Carneiro 0 0,0 

MSV Missão Velha 0 0,0 

TOTAL 94 100,0 

 Fonte: o autor. 

 

 Ao final da pesquisa, foram contabilizadas 94 respostas, não sendo 

possível saber exatamente quantos alunos participaram, pois um mesmo aluno 

poderia responder os questionários referentes a mais de uma disciplina, caso se 

sentisse inclinado a contribuir com uma outra disciplina que também estava cursando 

ou que já havia cursado. Pode-se destacar que as participações foram mais intensas 

nos polos presenciais de São Gonçalo do Amarante, onde foram registradas um total 

de 37 respostas, representando 39,4% e Caucaia com 27 respostas, correspondendo 

26,6%. Um dos fatores que podem justificar a maior participação dos polos de Caucaia 

e São Gonçalo é que há uma maior quantidade de alunos com matrícula ativa nestes 
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polos. Em contrapartida, nos polos de Quixeramobim, Piquet Carneiro e Missão velha 

não houve participação através do questionário online. 

 Antes de iniciar a avaliação online do material didático, era solicitado ao 

aluno que fornecesse algumas informações pessoais. Estas informações foram 

solicitadas para que fosse traçado o perfil daqueles alunos que participaram da 

pesquisa, auxiliando na compreensão da amostra pesquisada e sua relação com o 

universo de alunos do curso. 

 

Tabela 8 – Distribuição total de alunos por semestre de estudo 

Semestre atual 
(em 2015.2) 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° EGRESSO 

VA 0 0 0 21 0 1 2 37 2 20 11 

VP (%)  0,0 0,0 0,0  22,3 0,0 1,1 2,1 39,4 2,1 21,3 11,8 

Fonte: o autor. 

 Como representado na tabela 8, não foi registrada participação de alunos 

dos 1º, 2º, 3º e 5º semestres. Isto decorre do fato de não ter havido entrada de novas 

turmas nos anos de 2014 e 2015. A maioria das respostas foram de alunos dos 8º e 

4º semestres correspondendo a 34,9% e 22,3% respectivamente. Possivelmente isto 

ocorreu devido a grande parte das matrículas ativas serem de alunos que ingressaram 

através das seleções de 2012 e 2013. 

 

Tabela 9 – Distribuição total de alunos por sexo e idade 

SEXO 

 M F I
D
A
D
E 

 Até 20 
21 a 
30 

31 a 
40 

41 a 
50 

51 a 
60 

Acima 
de 60 

VA 79 15 
VA 

(anos) 
14 24 29 3 19 5 

VP 
(%) 

84,0 16,0 VP (%) 14,9 25,5 30,1 3,2 20,2 5,3 

Fonte: o autor. 

 

 Acima dispõem-se as informações sobre o sexo e a idade dos 

participantes, dados também obtidos através do questionário online. A grande maioria 

das respostas vieram de alunos do sexo masculino (M), correspondendo a 84,0%. 

Em relação à idade dos participantes percebe-se que há uma distribuição 

por todas as faixas de idade com destaque para as faixas de 21 a 30 anos e 31 a 40 
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anos, com 25,5% e 30,1% respectivamente. Esta é uma faixa de idade comum aos 

alunos de graduação e representa uma amostra populacional mais madura e que já 

está integrada ao mercado de trabalho. Mesmo assim, são os extremos etários que 

tendem a chamar mais atenção, pois houve 14 respostas de alunos menores de 20 

anos, o que equivale a 14,9% da participação.  Mesmo com a adesão natural da EaD 

por parte em um público de uma faixa etária maior, também há alunos mais jovens 

utilizando esse sistema para cursar a sua graduação. Além disso, as 5 respostas de 

alunos acima de 60 anos, o equivalente a 5,3%, indicam que a EaD também abre 

espaço para que pessoas de mais idade possam fazer um curso superior, mesmo com 

todas as dificuldades do dia-a-dia. 

Em suma, pode-se perceber que os participantes representam um público 

heterogêneo, mas que possui características que permitem validar a amostra utilizada 

para representar de forma aproximada o universo dos alunos do curso de Física da 

UFC. 

 

4.4 Entrevistas 

 

Além do questionário online, decidiu-se adotar uma segunda forma de 

coleta de dados, onde foi escolhida a técnica da entrevista semiestruturada. 

Pretendeu-se realizar entrevistas com um representante de cada polo presencial em 

que foi ofertada a disciplina de Tópicos de Física Moderna no semestre letivo 2015.2. 

Esta escolha decorre do fato de que, de acordo com o currículo atual do curso, o aluno 

da disciplina de Tópicos de Física Moderna já deve ter cursado anteriormente todas 

as outras disciplinas pesquisadas, tendo assim a possibilidade de fazer uma análise 

geral dos materiais das disciplinas. 

No segundo semestre de 2015 houve oferta de Tópicos de Física Moderna 

para os seguintes polos presencial: Aracoiaba, Barbalha, Beberibe, Camocim, 

Caucaia, São Gonçalo, Quixeramobim, Russas. Dentre estes, apenas no polo 

presencial de Barbalha não houve voluntários para participar das entrevistas. 

A entrevista foi dividida em sete temas. Os seis primeiros temas 

representam especificamente cada um dos tópicos do questionário aplicado online. Já 

no sétimo tema apresenta-se a possibilidade de o aluno ressaltar alguns assuntos que 
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não foram previamente selecionados. A tabela a seguir apresenta os temas e os 

questionamentos realizados durante as entrevistas. 

 

Tabela 10 – Temas para realização das entrevistas 

TEMA DESCRIÇÃO 

Tema 1: Análise geral A Universidade, o ambiente virtual e os tutores 

(presenciais e à distância) contribuem 

positivamente para a qualidade do seu 

aprendizado? 

Tema 2: Integração com as fontes 

externas e autonomia do aluno 

O material didático traz uma diversidade de 

recursos (internos e externos) que são 

suficientes para que o aluno aprenda mais a 

partir do conteúdo da aula? 

Tema 3: Aspectos gráfico-

editoriais 

O projeto gráfico e os recursos gráficos 

contribuem para a compreensão e clareza dos 

conteúdos e o dinamismo da leitura? 

Tema 4: Princípios subjacentes ao 

processo de leitura e 

compreensão 

O texto da aula é escrito de forma clara, 

objetiva e diversificada, facilitando a 

compreensão do leitor? 

Tema 5: Princípios subjacentes ao 

tratamento dos conteúdos 

Quais as suas considerações acerca da 

relação dos conteúdos com temas como a 

construção histórica, a experimentação, o 

meio ambiente e os contextos locais? 

Tema 6: Exemplos resolvidos e 

atividades 

Os exemplos resolvidos e as atividades 

propostas estão diretamente conectadas 

entre si e com os conteúdos adequando-se ao 

nível de ensino e apresentando-se de forma 

clara? 

Tema 7: Considerações adicionais Há mais alguma consideração que você 

considere importante e que ainda não foi 

mencionada anteriormente? 

Fonte: o autor. 

 

As entrevistas foram realizadas por telefone. No início de cada uma, o aluno 

entrevistado foi informado que a ligação seria gravada e que a gravação seria mantida 

em sigilo, utilizando-se apenas as considerações dos alunos para fins acadêmicos e 

com a preservação das identidades. Cabia ao aluno decidir se desejava se referir a 

todas as disciplinas e/ou à uma ou mais disciplinas em cada tema. Também foi 

permitido aos alunos transitar pelos temas de forma não linear. Para isso, as 



80 

 

 

 

perguntas foram feitas na ordem de maior interesse dos alunos, dando mais ênfase 

as disciplinas e temas que os próprios alunos considerassem mais importantes. Neste 

trabalho, as principais informações e opiniões citadas durante as entrevistas serão 

expostas durante a análise e discussão dos resultados no Capitulo 5. 

O capítulo a seguir apresenta quantitativamente os dados colhidos durante 

a pesquisa e traz uma discussão de cada tópico e de cada disciplina analisada, 

pretendendo traçar um panorama das disciplinas analisadas tendo como principal 

base o ponto de vista dos próprios alunos.
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a metodologia de tabulação dos dados 

quantitativos e qualitativos (entrevistas e comentários finais dos questionários online) 

e sua análise.  

 

5.1 Tabulação dos dados 

 

Após a aplicação da pesquisa e dispondo de todos os dados coletados, foi 

realizada uma análise qualitativa a partir dos dados tabulados e divididos conforme 

as seções do questionário online. A partir disso, foi obtido para cada item o ranking 

médio (RM) das avaliações por disciplina e geral como proposto por Oliveira (2005) e 

utilizado por diversos autores na área de educação e Educação a Distância como 

Corradi, Silva e Scalabrin (2011), Bohrer e Farias (2013) e Bonici e Araújo (2011). 

No modelo de tabulação chamado de Ranking Médio (RM), os valores de 

1 a 5 atribuídos através da Escala Likert são submetidos ao cálculo da média 

ponderada para cada item do questionário baseando-se na frequência de cada valor 

inteiro de 1 a 5. Deste modo, foi obtido o RM calculando a média ponderada como 

segue: Média Ponderada (MP) de acordo com a fórmula abaixo 

∑(𝑓𝑖 × 𝑉𝑖)    (1) 

onde fi é a frequência observada de cada resposta para cada item e Vi é o 

valor de cada resposta. A partir disso, calcula-se o RM 

𝑅𝑀 =
𝑀𝑃

𝑁𝑆
      (2) 

em que NS é o número de sujeitos. 

À luz destes resultados, foi feita neste capítulo a análise de cada elemento 

didático que compõe o material didático do curso de Física semipresencial das 

disciplinas pesquisadas. As opiniões dos alunos colhidas através das entrevistas 

foram cruzadas com as análises já realizadas dos materiais a partir da Escala Likert. 

Pretendeu-se, assim, identificar os elementos que mais contribuem para a 
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aprendizagem dos alunos, aqueles que devem ser aprimorados e os que dificultam o 

entendimento dos conteúdos. 

As avaliações feitas pelos alunos através das entrevistas foram incluídas 

no texto na forma de citação direta ou de referências indiretas para fortalecer ou 

refutar as conclusões obtidas a partir da interpretação dos resultados quantitativos. 

Os alunos foram identificados a partir das iniciais dos polos a que eles pertencem para 

que sua identidade e privacidade pudesse ser preservada. 

Para a identificação dos trechos das entrevistas, foi utilizada codificação 

identificando o polo do aluno seguido do número correspondente ao número do tema 

apresentado na entrevista a que se refere o comentário precedido pela letra T com e 

separação por underline.  

Para exemplificar, o comentário utilizado no texto referente à pergunta 3 

realizado pelo aluno de São Gonçalo do Amarante, foi apresentado como SGA_T3. 

Já o comentário utilizado no texto referente à pergunta 6 respondida pelo aluno de 

Quixeramobim, foi identificado como QUI_T6. Ressalta-se que todos os trechos das 

entrevistas estão transcritos no Apêndice D e identificados com a mesma codificação 

utilizada neste capítulo. 

 

 

5.2 Análise dos resultados 

 

Ao todo, foram recebidos e validados 94 questionários respondidos 

virtualmente. A Tabela 11 apresenta a distribuição de todos os questionários 

recebidos considerando a disciplina e o semestre letivo a que cada um se refere. 
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Tabela 11 – Distribuição de participações disciplina X semestre 

Disciplina X 
Semestre 

FIS I FIS II FIS III FIS IV TFM MAT I MAT II TOTAL 

2007.2 38         1   1 

2008.1   2         1 3 

2008.2 1   2         3 

2009.1 1   2 2       5 

2009.2   1           1 

2010.1 2       1     3 

2010.2 1             1 

2011.1               0 

2011.2 1             1 

2012.1           2 1 3 

2012.2 9 1     1   2 13 

2013.1   4 3     1   8 

2013.2     2 1     1 4 

2014.1 2 2   2   4   10 

2014.2 3   3 1     2 9 

2015.1   5 1 1     3 10 

2015.2 2   3 1 12   1 19 

TOTAL 22 15 16 8 14 8 11 94 

Fonte: o autor. 

 Foram recebidos questionários respondidos referentes a todas as 

disciplinas pesquisadas num mínimo de 8 e máximo de 22 por disciplina. Também se 

ressalta que todos os semestres letivos desde o início do curso de Licenciatura em 

Física, são representados, com exceção de 2011.1. 

 

 

5.2.1 Análise geral 

 

 A seção Análise Geral foi incluída antes da avaliação do material didático 

para que pudessem ser colhidas informações prévias sobre como os alunos veem o 

curso, a Universidade e as interações que acontecem entre os pares. A Tabela 12 

apresenta a avaliação destes alunos para cada item proposto. 

 

                                                 
8 Como citado anteriormente, as 3 (três) respostas referentes à disciplina Física I ofertada no semestre 
letivo 2007.2 foram descartadas e não estão contabilizadas na soma total da tabela, pois o material 
utilizado para a referida disciplina em 2007.2 não é o mesmo utilizado atualmente. 
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Tabela 12 – Análise geral do curso 

TÓPICOS ANALISADOS 

RANKING MÉDIO POR DISCIPLINA 

GERAL 
FIS I 

FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 

Você já usava as funções básicas do 
computador com facilidade antes de 
iniciar o curso à distância. 

       4,13 

O fato de seu curso ser à distância 
contribuiu / contribui para que você se 
sinta mais seguro (a) ao utilizar o 
computador em sua vida pessoal e 
profissional. 

 4,38 

O ambiente virtual utilizado para 
interação à distância oferece os recursos 
necessários para a realização e mediação 
das atividades. 

3,57 4,00 4,14 3,50 4,58  3,83 3,94 

O seu tutor à distância fez o 
acompanhamento adequado das 
atividades da disciplina, fazendo-o (a) se 
sentir amparado (a) mesmo com as 
atividades sendo realizadas 
virtualmente. 

3,73 4,33 4,19 4,50 4,57 3,38 3,36 4,01 

O seu tutor presencial deu o suporte 
necessário para que as atividades 
presenciais e virtuais ocorressem de 
maneira adequada. 

3,68 4,40 3,69 4,50 4,58 4,38 4,00 4,18 

A estrutura, organização e logística da 
sua instituição forneceu as condições 
mínimas necessárias para o bom 
andamento das atividades. 

3,82 4,20 4,13 4,38 4,64 4,38 3,91 4,21 

Fonte: o autor. 

 Os dois primeiros itens não tratam especificamente das disciplinas, mas 

das habilidades referentes ao uso do computador que os alunos possuem ao entrar e 

ao sair do curso. Por isso, foi considerada apenas a média geral de todas as 

disciplinas para cada item. Ambos os itens obtiveram média acima de 4 pontos, o que 

representa um alto grau de concordância com o item. Deste modo, pode-se considerar 

que, em geral, os alunos já iniciam o curso com noções básicas de como usar o 

computador, possivelmente porque os recursos e atividades são voltados para 

usuários básicos. 

 No decorrer do curso, esses usuários passam a se tornar cada vez mais 

afinados com o uso do computador e passam a se sentir mais seguros ao usar o 

computador em sua vida pessoal e profissional. Nesta pesquisa não é possível afirmar 

se os alunos de EaD deste curso saem da Universidade com mais ou menos afinidade 
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com o computador. Contudo, há uma sinalização positiva para o uso do computador 

como ferramenta de desenvolvimento dos alunos. 

 Também foi feita uma avaliação do ambiente virtual SOLAR. Para esta 

avaliação foram consideradas apenas as respostas referentes aos semestres letivos 

ocorridos a partir de 2014.2, quando ocorreu a migração definitiva das disciplinas 

pesquisadas para o novo ambiente virtual SOLAR 2.0. Considerando apenas estas 

respostas, a avaliação também foi positiva, com média 3,94. 

 As análises seguintes trataram sobre os tutores a distância e presenciais. 

Ambas obtiveram avaliação acima de 4 pontos, com 4,01 e 4,18 respectivamente. Em 

geral, as entrevistas também convergiram para avaliações positivas, como em 

CAU_T1, QUI_T1 e SGA_T1. Todavia, a avaliação ligeiramente inferior atribuída ao 

tutor a distância pode ser justificada na avaliação de BEB_T1, na qual o aluno afirma 

que “(...) eles contribuem, mas como o curso é a distância muitas vezes a gente fica 

sozinho. Depende muito do tutor. Muitas vezes eles trabalham ‘300 horas’ e não têm 

muito tempo para a gente”. Caberia então como sugestão uma avaliação de cada 

tutor, para mensurar mais especificamente a qualidade do corpo docente. 

 Ao final da seção, também foi proposta uma avaliação do suporte dado pela 

instituição para o funcionamento do curso com média 4,21, o que denota satisfação 

dos alunos com a instituição, mas também gera margem para futuras análises 

complementares para melhorar a qualidade desse suporte. 

 

 

5.2.2 Integração com as fontes externas e autonomia do aluno 

 

 A primeira seção da análise do material didático trata especificamente do 

modo como as fontes externas estão integradas ao material de forma a contemplar 

uma diversidade de recursos inseridos no próprio material ou anexados na forma de 

links. Também é analisada a capacidade de esses recursos auxiliarem os alunos a 

promover a autonomia e potencializar a motivação para estudar os conteúdos. A 

Tabela 13 mostra os resultados gerais e por disciplina para cada tópico analisado 

nesta seção. 



86 

 

 

 

 

Tabela 13 – Integração com as fontes externas e autonomia do aluno - RM 

TÓPICOS ANALISADOS 

RANKING MÉDIO POR DISCIPLINA 

GERAL 
FIS I 

FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 

Integração com as fontes externas 
e autonomia do aluno 

3,80 4,32 4,34 4,54 4,21 3,36 3,30 3,98 

Utiliza-se de recursos diversos o 
suficiente para motivar o interesse dos 
alunos. 

3,86 4,07 4,13 4,38 3,93 3,25 3,45 3,87 

Incentiva o relacionamento com o 
meio virtual, especialmente a Internet, 
visando a complementação e expansão 
da aprendizagem. 

4,00 4,67 4,38 4,50 4,57 3,25 3,36 4,10 

Inclui indicações de fitas de vídeo, CDs, 
programas de TV, softwares, livros, 
revistas, jornais, sites da web, etc. 

3,59 4,53 4,38 4,50 4,43 2,88 3,09 3,91 

Incentiva o aluno a dar opiniões e/ou 
reagir a favor ou contra o que foi lido 
e/ou estudado. 

3,50 4,20 4,50 4,75 4,00 3,13 3,27 3,91 

Incentiva o aluno a aprender mais a 
partir do que foi exposto no material. 3,82 4,33 4,50 4,50 3,93 3,75 3,55 4,05 

Propõe atividades que favorecem a 
formação do espírito investigativo, o 
pensamento autônomo e o 
levantamento de hipóteses. 

4,00 4,40 4,44 4,63 4,29 3,75 3,27 4,11 

Tem como característica principal a 
construção dos conhecimentos, ao 
invés da memorização de conteúdos e 
termos técnicos. 

3,86 4,07 4,06 4,50 4,29 3,50 3,09 3,91 

Fonte: o autor. 

 

 Inicialmente, pode-se perceber que em todos os tópicos analisados as 

disciplinas de Física possuem um grau de satisfação mais elevado do que quando 

comparadas com as disciplinas de Matemática. No item que analisa a diversidade dos 

recursos relacionando-os ao interesse dos alunos, as disciplinas Matemática I e II 

obtiveram média 3,25 e 3,45, respectivamente. 

 Em seguida, trata-se dos recursos de forma mais específica. Primeiro, foi 

perguntado sobre os recursos relacionados com o meio virtual, a Internet, e as duas 

disciplinas de Matemática novamente recebem média inferior às disciplinas de Física, 

com médias 3,25 e 3,36, respectivamente. No segundo item seguinte, são tratados os 
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recursos externos apresentados como indicações como revistas, CDs e livros. Neste 

item, o resultado de ambas as disciplinas passa a cair ainda mais, correspondendo 

respectivamente a 2,88 e 3,09. 

 A partir desses resultados, pode-se considerar que os alunos sentem a 

necessidade de complementação dos conteúdos apresentados nas aulas das 

disciplinas de Matemática e que os recursos externos presentes nas aulas parecem 

não estar sendo suficientes para suprir esta necessidade. Sobre isto, o estudante 

entrevistado de Beberibe (BEB_T2) afirma que os alunos precisam procurar 

videoaulas na Internet, pois, segundo ele, o que é apresentado na aula virtual não é 

suficiente para a compreensão dos conteúdos.  

 Analisando as disciplinas de Física, os resultados apontam para uma 

satisfação maior por parte dos alunos com um resultado ligeiramente inferior apenas 

em Física I. Mesmo assim há alguns pontos a serem melhorados, o que possivelmente 

justifica as notas em torno da média 4. Para o aluno CAU (CAU_T2), “... as animações 

são bem interessantes... Agora, os links, que são as externas, eu acho que necessitam 

de uma atualização porque já aconteceu de eu pegar um link para um vídeo que 

quando eu cliquei o vídeo já não existia mais”. Sugere-se então atualizações 

periódicas para verificar se os vídeos, e neste momento pode-se estender para todos 

os recursos externos, estão realmente disponíveis em seus links. 

 Os itens 4, 6 e 7 desta seção tratam especificamente sobre o incentivo ao 

aluno a dar opiniões, a formação do espírito investigativo e a valorização da 

construção dos conhecimentos. Novamente, percebe-se uma diferença entre as 

avaliações médias das disciplinas Matemática I e Matemática II e, com uma diferença 

menor, de Física I. Notadamente, as disciplinas de Matemática envolvem conteúdos 

em que há uma dificuldade maior em promover a contextualização. Sobre este tema, 

o aluno CAM (CAM_T2) expõe que “... Os da Física eu acho muito bons porque você 

realmente tem muitos exemplos práticos... Na Matemática eu tenho um pouco de 

dificuldade porque alguns exemplos eles são coisas que a gente nunca vivenciou”. O 

aluno QUI (QUI_T2) afirma que, em sua opinião, “... A Matemática é muito vaga, muito 

solta. Você tem que pesquisar muito para conseguir realmente tirar suas dúvidas”. 

 Em complemento aos itens anteriores, o quinto item desta mesma seção 

questiona se o conteúdo incentiva que o aluno aprender mais a partir do que já é 
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exposto na aula. Ao comparar as médias das disciplinas de Matemática com as 

médias dos outros itens da seção para as mesmas disciplinas, vê-se que é neste item 

em que elas possuem seus maiores valores. Assim, pode-se considerar que ao ler o 

material didático o aluno de fato precisa pesquisar mais. Todavia, a escassez de 

recursos já citada anteriormente dificulta estas pesquisas. Possivelmente, uma maior 

integração entre as aulas e os recursos externos poderia ajudar o aluno a estudar e 

pesquisar mais sobre os temas tratados. 

 

5.2.3 Aspectos gráfico-editoriais 

 

 A segunda seção de análise do material didático discute a satisfação dos 

alunos acerca das aulas no que se refere à sua formatação e apresentação. Verifica 

a qualidade do produto final elaborado pela equipe de transição didática em suas duas 

formas: o material virtual disponível no ambiente SOLAR e o material disponível para 

download para ser impresso pelos próprios alunos. Nesta seção, trata-se das 

disciplinas de forma mais geral a partir dos dados apresentados na Tabela 14, 

fazendo-se das análises em específico apenas quando se for mais necessário.  

 

Tabela 14 – Aspectos gráfico-editoriais - RM 

TÓPICOS ANALISADOS 

RANKING MÉDIO POR DISCIPLINA 

GERAL 
FIS I 

FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 

Aspectos gráfico-editoriais 3,99 4,24 4,37 4,52 4,28 3,66 3,81 4,13 

A disposição de títulos e subtítulos 
realça a mudança de assunto/atividade 
ou tarefa. 

3,82 4,47 4,44 4,50 3,93 3,63 3,55 4,05 

Existe descanso visual (espaço em 
branco) ao longo dos materiais 
impressos e virtuais.  

3,68 3,93 4,25 4,38 4,00 3,25 3,82 3,90 

Os textos e ilustrações são distribuídos 
de modo a construir uma unidade 
visual. 

3,91 4,27 4,38 4,50 4,36 3,25 3,91 4,08 

Os elementos visuais são de boa 
qualidade estética e servem para 
motivar ou aumentar o interesse do 
aluno. 

4,00 4,13 4,44 4,75 4,29 3,38 3,27 4,04 
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Os elementos gráficos (tabelas, 
gráficos, linhas, boxes, etc.) 
contribuem para uma maior clareza e 
precisão da informação veiculada. 

3,95 4,27 4,31 4,63 4,36 3,25 3,91 4,10 

As ilustrações são adequadas à 
finalidade para o qual foram 
elaboradas, mostrando-se claras, 
precisas, coerentes com o texto e 
necessárias para a aprendizagem dos 
alunos. 

3,77 4,20 4,31 4,63 4,50 3,25 3,45 4,02 

Contém ilustrações que veiculam ideais 
corretas sobre os conceitos tratados. 4,23 4,40 4,50 4,75 4,43 3,63 3,91 4,26 

Contém ilustrações que veiculam ideias 
corretas sobre as dimensões ou cores 
do que é representado ou, quando 
não, apresentam indicação apropriada 
de escalas ou cores-fantasia. 

4,00 4,33 4,25 4,38 4,21 3,75 3,91 4,12 

O projeto gráfico é adequado ao 
conteúdo, não apresentando apenas 
função meramente ilustrativa e 
contribuindo para o aprendizado dos 
conteúdos. 

3,82 4,00 4,25 4,50 4,14 3,25 3,45 3,92 

Os recursos gráficos auxiliam na 
hierarquização dos tópicos dos 
conteúdos e da estrutura do texto. 

4,09 4,40 4,44 4,75 4,21 3,88 3,91 4,24 

Apresenta fonte, tamanho de letra, 
espaço entre letras, linhas e parágrafos  
que contribuam para a legibilidade dos 
textos. 

4,18 4,33 4,38 4,38 4,21 4,25 4,36 4,30 

Apresenta créditos, legendas, fontes e 
datas nas ilustrações, nas tabelas e nos 
gráficos. 

4,50 4,40 4,44 4,75 4,50 3,75 4,18 4,36 

Apresenta sumário de modo a refletir a 
organização interna e permitir a rápida 
localização das informações. 

4,18 4,40 4,38 4,38 4,21 4,25 4,09 4,27 

Os materiais virtuais apresentam as 
mesmas informações dos materiais 
impressos. 

4,00 4,00 4,38 4,50 4,57 4,38 4,45 4,33 

A ausência de recursos de interação 
nos materiais impressos não prejudica 
a leitura e compreensão dos textos. 

3,32 3,80 4,13 4,25 4,00 3,50 3,45 3,78 

As abas e tabelas interativas tornam a 
leitura mais dinâmica e menos 
cansativa. 

4,00 4,33 4,50 4,50 4,43 4,13 3,64 4,22 

As animações presentes no material 
virtual tornam a leitura mais dinâmica 
e menos cansativa. 

4,32 4,40 4,56 4,38 4,36 3,50 3,55 4,15 

Fonte: o autor. 
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 Ao analisar a média geral de cada item na tabela 14, pode-se inicialmente 

inferir que a disposição de títulos e subtítulos e de textos e ilustrações é adequada 

para o fim a que se destinam e que o descanso visual existe nos materiais de todas 

as disciplinas. Com relação à qualidade estética dos elementos visuais e dos 

elementos gráficos como tabelas e gráficos, percebeu-se uma diferença entre os 

presentes nos materiais de Física e nos materiais de Matemática, especialmente em 

Matemática I. Esta diferença é apontada já no Capítulo 3, em que os materiais 

didáticos são descritos brevemente. Estes elementos são mais simples nestas 

disciplinas e se assemelham mais a imagens de livros técnicos ou livros antigos do 

que de aulas virtuais comumente encontradas em cursos via Internet. Possivelmente 

seja esta a razão para que nestas disciplinas os alunos tenham atribuídos notas 

menores na maioria dos critérios desta seção. Já os alunos das entrevistas, em geral, 

se posicionaram positivamente com relação a estes temas, inclusive no que diz 

respeito à clareza, precisão e veiculação de ideias corretas relacionadas a estes 

recursos. 

 Nos itens em que era analisada puramente a formatação das aulas, como 

no que tratava de fonte, tamanho de letra e espaçamento, no de créditos, legendas e 

fontes e no item que analisava o sumário, a avaliação foi muito positiva para todas as 

disciplinas, mesmo naquelas em que havia uma tendência inicial para valores de 

média inferiores às demais. Isto reflete um padrão visual nas aulas das diversas 

disciplinas, o que denota um cuidado com a apresentação das aulas. 

 No item intitulado “Os materiais virtuais apresentam as mesmas 

informações dos materiais impressos”, também houve uma avaliação com média 

elevada para todas as disciplinas e resultado geral de 4,33 pontos. Mesmo assim, o 

aluno ARC (ARC_T3) ressaltou que “... Às vezes o material impresso não traz tudo o 

que tem na aula”, mas evidenciou a possibilidade de baixar o material impresso 

através de QR Codes como um ponto positivo no tratamento desses materiais. 

Embora isso não denote necessariamente qualidade do material, pois se é necessário 

que todas as informações das aulas virtuais estejam presentes no texto impresso, isto 

não afirma que a forma como as informações são repassadas deva ser a mesma. O 

item que avaliou a ausência de recursos de interação nos materiais impressos obteve 

a menor média entre todos os itens desta seção, no valor de 3,78. 
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 Nas entrevistas, os alunos que utilizam as aulas impressas apenas para 

consultas rápidas aprovaram sua qualidade. O aluno QUI (QUI_T3) afirma que o 

material impresso é necessário e que “...  No meu caso eu vejo das duas formas, mas 

acredito que para quem estuda só pelo material impresso (a falta de recursos de 

interação) atrapalha“. O aluno RUS (RUS_T3) argumentou que os materiais 

impressos poderiam ser modificados de modo a tornar a leitura mais dinâmica. Isto 

poderia ter o potencial de auxiliar na leitura e compreensão daqueles alunos que 

precisam do material impresso para estudar devido, por exemplo, à sua praticidade 

ou a ausência da disponibilidade de computador durante o período da aula. 

 Quando foi tratado especificamente sobre as aulas virtuais, os recursos 

interativos e as animações foram avaliadas de forma bem positiva a partir dos 

questionários, observando-se apenas uma queda na satisfação das animações 

utilizadas nas aulas das disciplinas Matemática I e II. Esta avaliação positiva foi 

reforçada pelas opiniões apresentadas nas entrevistas, onde a aprovação destes 

recursos ocorreu com unanimidade. O aluno BEB (BEB_T3) afirmou que estes 

recursos dinâmicos fazem o tempo passar mais rápido. Já o aluno SGA (SGA_T3) 

disse que estes recursos aumentam o seu interesse pela leitura e propiciam um 

melhor desenvolvimento da mesma. 

 

5.2.4 Princípios subjacentes ao processo de leitura e compreensão 

 

 Esta seção do questionário online, cujas médias são apresentadas na 

Tabela 15, discute o grau de satisfação dos alunos acerca da forma como a aula é 

escrita, incluindo a facilidade de compreensão dos textos e a diversidade dos gêneros 

textuais utilizados nos materiais. Por isso, possui grande semelhança com a análise 

de um livro didático ou um livro-texto. Todavia, é preciso considerar que o público a 

que se destina é diferente, pois não se apresenta como leitura anexa às aulas ou como 

suporte para o professor em sala de aula, mas como principal veículo de informação 

dentro da disciplina dada ser parte integrante de um curso semipresencial. 
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Tabela 15 – Princípios subjacentes ao processo de leitura e compreensão - RM 

TÓPICOS ANALISADOS 

RANKING MÉDIO POR DISCIPLINA 

GERAL 
FIS I 

FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 

Princípios subjacentes ao processo 
de leitura e compreensão 

4,04 4,23 4,45 4,48 4,37 3,63 3,49 4,10 

Apresenta correção conceitual durante 
toda a argumentação acerca dos 
conteúdos. 

4,00 4,20 4,44 4,13 4,36 3,38 3,36 3,98 

É escrito de forma a facilitar a 
compreensão do leitor, possuindo 
redação clara e objetiva dos textos, 
com informações suficientes para a 
compreensão dos temas abordados. 

3,77 4,20 4,38 4,25 4,14 2,75 3,27 3,82 

Apresenta vocabulário específico 
claramente explicado no texto ou em 
tópico separado. 

3,86 4,00 4,25 4,38 4,07 3,63 3,18 3,91 

Utiliza linguagem gramaticalmente 
correta nos textos. 

4,18 4,40 4,63 4,88 4,79 4,50 4,18 4,51 

Apresenta diversidade de gêneros 
textuais e contextos de circulação 
(artigos, biografia, reportagens, 
quadrinhos, etc.) 

4,41 4,33 4,56 4,75 4,50 3,88 3,45 4,27 

Fonte: o autor. 

 

 Os dois primeiros itens tratam da correção conceitual e da clareza e 

objetividade dos textos das aulas. Observa-se que no primeiro item há uma avaliação 

com média igual a 3,98 na totalidade das disciplinas. Segundo o aluno CAU (CAU_T2), 

em algumas aulas das disciplinas de Física e Matemática há equações escritas de 

forma errada, ou seja, erros de digitação pontuais que mesmo com diversas 

conferências ainda chegam ao produto final. Ademais, não foram encontrados erros 

conceituais. 

 Já o segundo tópico apresenta uma diferenciação profunda na avaliação 

entre as disciplinas de Física e Matemática, especialmente em Matemática I, com 

média 2,75.  Segundo os alunos ARC, BEB, CAM, CAU, QUI e RUS, o material das 

disciplinas de Física é bastante claro e de fácil compreensão, propiciando que o aluno 

goste de ler e se apropriar do que se está sendo ensinado. O aluno SGA (SGA_T4) 

não se opõe aos demais, mas ressalta que estes textos devem ser cada vez mais 

aprimorados para que a qualidade do ensino também se aprimore. 
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 Com relação às disciplinas de Matemática, os alunos BEB, CAM, QUI e 

SGA apresentaram argumentos que justificam as médias 2,75 e 3,27 em Matemática 

I e II, respectivamente. O aluno CAM (CAM_T4) afirma que “... na Matemática algumas 

vezes eu leio o texto todo e sinto que está faltando alguma coisa para eu entender o 

que se está dizendo”. Também argumenta que os alunos poderiam compreender 

melhor caso o texto da aula trouxesse também os detalhes das resoluções e das 

explicações. 

 Os três tópicos seguintes tratam sobre o vocabulário utilizado, a linguagem 

gramaticalmente correta e a diversidade de gêneros textuais, respectivamente. Logo 

numa primeira análise, a média do item referente à correção gramatical salta como a 

maior entre todos os tópicos da pesquisa, no valor de 4,51. Isto denota a qualidade 

do trabalho da equipe que faz esta correção e uma unidade no padrão das disciplinas. 

Já no item que trata do vocabulário, há uma avaliação inferior para as disciplinas de 

Física I e Matemática I e II. Contudo, conforme o que foi analisado inicialmente, isto 

se dá em decorrência de que nestas disciplinas os alunos ainda estão se habituando 

à linguagem Física e à linguagem Matemática utilizada, o que possivelmente sugeriria 

a necessidade de se definir com mais clareza os termos técnicos introduzidos durante 

a explanação dos conteúdos. Para assinalar esta percepção, o aluno BEB (BEB_T4) 

diz: “... não sou matemático, sou físico. Então, muitas vezes no texto eles utilizam mais 

símbolos. Eles deveriam colocar o símbolo e entre parênteses o que ele é ou fazer 

isso no final da aula”.  

 Em um curso presencial, estas dúvidas também tendem a aparecer e, em 

geral, são sanadas dentro da própria aula através de perguntas dos alunos. Em um 

curso a distância isso também pode ser feito, mas por vezes leva muito tempo para 

que o aluno envie a pergunta e receba à resposta, fazendo da Internet, e não o 

professor ou o material, a maior fonte de explanações.  

 Na análise da diversidade de gêneros textuais, as disciplinas de 

Matemática obtiveram médias 3,88 e 3,45, o que possivelmente incita uma revisão 

para aproveitar melhor estes recursos. Em contrapartida, todas as disciplinas de 

Física foram avaliadas de forma bastante positiva, com médias entre 4,33, para Física 

II, e 4,75, para a disciplina de Física IV. Durante a análise prévia do material didático, 

foi encontrada uma grande diversidade de gêneros textuais como músicas, notícias, 

paródias, artigos, biografias, quadrinhos, etc. Esta diversidade permite que o conteúdo 
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seja comunicado ao aluno de diversas formas e, possivelmente, seja esta a razão para 

as médias elevadas neste item. 

 

 

5.2.5 Princípios subjacentes ao tratamento dos conteúdos 

 

 A seção seguinte do questionário online, cujos dados são apresentados na 

tabela 16, analisa a forma como os conteúdos são trabalhados e apresentados aos 

alunos. Diferentemente da seção que a antecede, não é a mensagem em si que é 

analisada, mas o posicionamento e direcionamento que é dado a cada informação 

durante o discurso. Neste momento, também se analisam a relação direta da redação 

do texto com as temáticas específicas dos conteúdos e suas conexões com outros 

temas, estes de caráter transversal, que também devem ser abordados 

conjuntamente às disciplinas de forma integrada às aulas. 

 

Tabela 16 – Princípios subjacentes ao tratamento dos conteúdos - RM 

TÓPICOS ANALISADOS 
RANKING MÉDIO POR DISCIPLINA 

GERAL 
FIS I 

FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 

Princípios subjacentes ao 
tratamento dos conteúdos 

3,92 4,12 4,33 4,43 4,14 3,32 3,46 3,96 

As informações sobre os temas 
tratados estão atualizadas. 

4,14 4,13 4,25 4,50 4,43 3,88 4,27 4,23 

Apresenta abordagem adequada de 
modelos científicos, relacionando-os 
com a realidade observada. 

4,18 4,27 4,50 4,75 4,64 3,38 3,55 4,18 

Trata o conhecimento científico 
integrado à construção histórica dos 
conceitos desenvolvidos, evitando 
resumi-la a biografias de cientistas ou a 
descobertas isoladas. 

4,14 4,20 4,63 4,50 4,43 3,25 3,55 4,10 

Contém sugestões de demonstrações 
ou experimentos possíveis de serem 
realizados e adequados ao nível dos 
alunos. 

3,77 3,93 4,38 4,38 3,86 3,13 3,00 3,78 

Os experimentos e as demonstrações 
apresentam conexão com as teorias e 
os modelos explicativos presentes no 
texto. 

4,14 4,00 4,31 4,13 3,86 3,25 3,18 3,84 
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Há indicações suficientes de alertas e 
recomendações de cuidados e 
procedimentos de segurança para 
atividades que possam trazer algum 
risco a professores e alunos. 

3,59 3,87 4,19 4,50 3,79 3,38 3,55 3,84 

O conhecimento científico é abordado 
de forma contextualizada, usando os 
conhecimentos prévios e as 
experiências culturais dos alunos como 
ponto de partida para a aprendizagem. 

3,68 4,13 4,25 4,63 4,00 3,13 3,18 3,86 

Estimula o uso do conhecimento 
científico para a compreensão dos 
problemas contemporâneos, para a 
tomada de decisões e a inserção dos 
alunos em sua realidade social 
privilegiando as relações entre 
conhecimento e vida prática. 

3,95 4,27 4,38 4,50 4,21 3,13 3,45 3,98 

Os conceitos centrais são abordados de 
forma recorrente, em diferentes 
contextos explicativos e em situações 
concretas. 

3,86 4,27 4,31 4,63 4,21 3,63 3,36 4,04 

Promove o respeito ao meio ambiente 
e o reconhecimento do impacto do 
desenvolvimento da ciência sobre o 
meio. 

3,86 4,07 4,38 4,25 4,36 3,63 3,55 4,01 

Os conteúdos são relacionados a 
contextos próprios da realidade 
brasileira. 

3,82 4,20 4,00 4,00 3,71 2,75 3,45 3,70 

Fonte: o autor. 

 

 O primeiro tópico questiona a atualização das informações. Neste tópico, 

verificou-se o menor desvio entre as disciplinas, um valor de 0,62 entre Matemática I 

e Física IV. Isto denota que as aulas realmente apresentam informações atualizadas. 

Ademais, na análise do material didático feita antes da elaboração do questionário 

online, não foram encontradas informações desatualizadas. Todavia, uma nova 

análise pode ser necessária. 

  Os dois próximos tópicos tratam sobre a abordagem dos modelos 

científicos e sua construção histórica. As disciplinas de Física obtiveram avaliação 

bem semelhante entre si, o que denota a satisfação dos alunos na apresentação dos 

fatos históricos e das biografias. Nas entrevistas, os alunos foram unânimes em 

aprovar a forma como a história da Física é trabalhada nas aulas, divergindo apenas 

se esta construção deveria estar presente de modo mais ou menos intenso no material 
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didático. Já em Matemática I e II, as médias tiveram valores mais baixos. Contudo, 

como afirma o aluno SGA (SGA_T5), estes conteúdos são mais difíceis de ligar a algo 

mais prático e contextualizado, o que justificaria este afastamento que também é 

encontrado nos livros didáticos e nos cursos presenciais de Matemática, onde o foco 

é quase que totalmente no próprio conteúdo. Mesmo afirmando compreender esta 

realidade, os alunos SGA, CAM e QUI sugerem uma aproximação entre o conteúdo e 

sua construção histórica. 

 Os três tópicos seguintes avaliam a inserção e indicação de cuidados com 

experimentos e demonstrações. À exceção das disciplinas Física III e Física IV, em 

todas as outras foi solicitada a inserção de mais experimentos, demonstrações e 

indicações de alerta. No currículo do curso há disciplinas específicas para o trabalho 

em laboratório que se apresentam na forma de uma disciplina de Física prática para 

cada disciplina de Física teórica. Mesmo assim, sugere-se a inserção de experimentos 

simples no decorrer das aulas. Nas aulas em que já há estes experimentos, sugere-

se a revisão dos mesmos com relação à sua viabilidade e às suas indicações de 

realização e segurança. 

 Os cinco últimos tópicos tratam da contextualização dos conteúdos e da 

inserção de temas transversais, como a realidade local e o meio ambiente. Nestes 

tópicos, as disciplinas Física II, III, IV e Tópicos de Física Moderna apresentaram 

quase todas as médias acima de 4,00. Seus máximos ocorreram em Física IV, com 

média 4,63 em dois dos cinco tópicos. Nesta disciplina, destaca-se a abordagem sobre 

a interação entre as descobertas do Eletromagnetismo e o cotidiano das pessoas e 

as diversas abordagens sobre a luz e os fenômenos ópticos. Nas entrevistas, aluno 

SGA (SGA_T5) também destacou o trabalho a partir das comemorações do Ano 

Internacional da Luz. Já a disciplina Física I pareceu não trabalhar tão intensamente 

estas questões, e as disciplinas Matemática I e II possivelmente não as trabalham 

diretamente. Uma das razões pode estar nas características dos próprios conteúdos 

das disciplinas. 
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5.2.6 Exemplos resolvidos e atividades 

 

 A última seção do questionário online, mostrada na tabela 17, trata mais 

diretamente o trato matemático e teórico das questões presentes tanto nos exemplos 

resolvidos, que podem vir no corpo da aula ou em arquivos anexos, como nas 

atividades de portfólio, que representam parte considerável da nota final das 

disciplinas. A análise deste ponto é de grande relevância para a compreensão de 

como os alunos aprendem a partir dos materiais didáticos, pois tratam do ensino de 

cálculos a distância e sua posterior avaliação. 

 

Tabela 17 – Exemplos resolvidos e atividades - RM 

TÓPICOS ANALISADOS 
RANKING MÉDIO POR DISCIPLINA 

GERAL 
FIS I 

FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 

Exemplos resolvidos e atividades 3,90 4,05 4,13 4,20 3,93 3,64 3,57 3,92 

Os exemplos resolvidos são claros, 
expressando cada etapa da resolução e 
trazendo informações suficientes para 
a compreensão das resoluções. 

3,77 3,67 3,81 4,13 3,50 3,63 3,36 3,70 

Os exemplos resolvidos se apresentam 
em diferentes níveis de dificuldade. 

3,68 3,93 4,06 4,13 3,86 3,50 3,64 3,83 

Os exemplos resolvidos servem de base 
para a resolução das questões dos 
exercícios propostos, atividades, 
trabalhos e provas. 

3,45 3,40 3,81 4,00 3,50 3,25 2,73 3,45 

Os exemplos resolvidos contemplam 
diversos tópicos dos conteúdos e se 
apresentam em número suficiente para 
o treino adequado dos conteúdos. 

3,50 3,60 3,69 4,25 3,21 3,63 3,45 3,62 

Os exemplos resolvidos são adequados 
ao nível de ensino (Licenciatura em 
Física). 

4,05 4,07 4,13 4,13 3,93 4,00 3,73 4,01 

Os exemplos resolvidos exploram a 
aplicação dos conceitos estudados para 
a resolução matemática de questões. 

3,95 3,80 4,19 4,13 3,64 3,50 3,45 3,81 

Os exemplos resolvidos contribuem 
para o aprendizado dos conteúdos. 

4,27 4,20 4,19 4,13 4,21 3,50 3,73 4,03 

As atividades propostas são adequadas 
ao nível de ensino (Licenciatura em 
Física). 

4,05 4,27 4,44 4,13 4,36 3,75 3,73 4,10 
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As atividades propostas contemplam 
diversos tópicos do conteúdo. 

4,27 4,60 4,38 4,25 4,57 3,88 4,18 4,30 

As atividades propostas se apresentam 
em número suficiente para o treino 
adequado dos conteúdos. 

3,91 4,27 4,25 4,25 4,00 3,75 3,64 4,01 

As atividades propostas exploram a 
aplicação dos conceitos estudados para 
a resolução matemática de questões. 

3,77 4,40 4,19 4,63 4,21 3,63 3,45 4,04 

As atividades propostas contribuem 
para o aprendizado dos conteúdos. 

4,14 4,40 4,38 4,25 4,21 3,63 3,73 4,11 

Fonte: o autor. 

 

 Logo de início, ao se comparar a média geral da seção para todas as 

disciplinas, constata-se que esta é a menor dentre todas as seções, no valor de 3,92. 

Ao comparar os valores por disciplina, também se constata que esta é a seção com a 

menor média para as disciplinas de Física II, Física III, Física IV e Tópicos de Física 

Moderna com médias 4,05, 4,13, 4,20 e 3,93 respectivamente. Mesmo nas seções em 

que há outras médias menores, este fato parece se dar mais em função da pequena 

média das demais disciplinas em outros pontos da análise do que por uma possível 

aprovação das mesmas. Para esta seção, a discussão se dará em duas partes 

analisando em blocos primeiro os exemplos resolvidos e, posteriormente, as 

atividades propostas. 

 Inicialmente, trata-se da clareza dos exemplos resolvidos, de seus níveis 

de dificuldade, diversidade e aplicação de conceitos. Nestes itens nenhuma das 

disciplinas teve médias altas, com apenas a disciplina Física IV apresentando todas 

as médias a partir de 4,00. Nas entrevistas, todos os alunos solicitaram que os 

exemplos resolvidos se apresentassem em todos os níveis de dificuldade e/ou fossem 

mais diversificados, abordando as principais temáticas dos conteúdos. Além disso, 

também foi sugerido que estes exemplos se apresentassem de forma mais clara, pois, 

como já citado anteriormente, em alguns momentos das aulas os conteúdos dão saltos 

(CAM_T4), ou seja, apresentam lacunas na apresentação dos conteúdos, e estes 

saltos são mais frequentes nos exemplos resolvidos, necessitando de um 

detalhamento maior de cada passo. 

 No item que analisou se os exemplos resolvidos servem de base para a 

resolução de atividades e provas, a média geral das disciplinas foi a menor de todas 
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as médias gerais da pesquisa, no valor de 3,45. De forma complementar, todos os 

alunos entrevistados esboçaram dificuldades no uso dos exemplos resolvidos para 

resolução de atividades e provas em menor ou maior grau, especialmente nas 

questões e provas das disciplinas de Matemática. Mesmo assim, tanto nas entrevistas 

quanto no questionário online indica-se que estes exemplos são de fato adequados 

ao nível de ensino e também que são importantes para o aprendizado dos conteúdos, 

mesmo que a avaliação dessa relevância varie de disciplina para disciplina. Sugere-

se então que em futuras reformulações do material didático o foco seja dado de forma 

mais intensa para a revisão dos exemplos resolvidos e a forma como são 

apresentados. Por sua complexidade, este tema enseja que sejam feitos outros 

estudos, mais diretos e que tratem especificamente de como estes exemplos são 

compreendidos pelos alunos. Contudo, como este não é o objetivo principal desta 

pesquisa apresenta-se como sugestão para pesquisas futuras. 

 Os itens que analisaram as atividades propostas obtiveram, em suas 

médias gerais, valores maiores que os exercícios propostos variando de 4,01 e até 

4,30. As maiores médias foram relacionadas aos tópicos que analisaram a 

contribuição destas atividades para o aprendizado dos alunos e a diversidade de 

conteúdos contemplados. Este pode ser um indicativo de que estas atividades são 

importantes no processo de ensino aprendizagem e estão verdadeiramente 

contribuindo para o ensino dos conteúdos. Todavia, este também é um tema que deve 

ser mais aprofundado em pesquisas futuras que tratem especificamente deste tópico. 

Ainda sobre isso, os alunos CAU (CAU_T5) e ARC (ARC_T6) sugerem que seja 

revista como a construção histórica é abordada nas atividades das disciplinas de 

Física, aproximando mais o que é tratado no texto das aulas com as situações que 

servem de base para as atividades. Para as disciplinas de Matemática esta mesma 

tendência ficou mais evidente no item que avalia a aplicação de conceitos para a 

resolução das questões, em que as disciplinas Matemática I e II obtiveram médias 

3,63 e 3,45, respectivamente. 

 Com relação à adequação das atividades ao nível de ensino e ao número 

de questões em cada atividade, analisando conjuntamente as médias atribuídas no 

questionário online e as entrevistas, percebe-se que possivelmente as questões sejam 

adequadas em nível e quantidade, mas que parte dos alunos se sinta com mais 



100 

 

 

 

dificuldades na conexão entre os exemplos e estas atividades, como já tratado 

anteriormente.  

 

 

5.2.7 Comentários gerais 

 

 Ao final de cada questionário online, bem como ao final de cada entrevista, 

foi dado aos alunos espaço para que eles pudessem ressaltar qualquer tema que 

considerassem mais relevante. Em boa parte dos comentários, os alunos 

parabenizaram os elaboradores e ressaltaram a qualidade dos materiais didáticos, 

como os alunos ARC (ARC_T7), SGA (SGA_T7) nas entrevistas, bem como outros 

alunos anonimamente no questionário online. Outros alunos reiteraram as sugestões 

de melhorias na escrita dos textos das aulas e na apresentação dos exemplos e 

atividades, ressaltando também a importância do material didático estar em constante 

revisão. 

 Alguns alunos também sugeriram aprimoramentos na estrutura de 

interação dos cursos, como a aproximação entre o tutor a distância e os alunos e a 

inserção de mais vídeos e webconferências. Entretanto, este tema não é discutido 

diretamente neste trabalho e também se configura como sugestão para trabalhos 

futuros. 

 

5.3 Ranking Médio por disciplina 

 

 Na Tabela 18 é apresentada a média geral de cada disciplina a partir de 

todos os tópicos analisados durante a discussão dos resultados.  

 

Tabela 18 – Análise geral do material didático – RM 

ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO 
RANKING MÉDIO (RM) 

FIS I 
FIS 
II 

FIS 
III 

FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 
GERAL 

3,93 4,19 4,32 4,43 4,18 3,52 3,53 4,02 

Fonte: o autor. 



101 

 

 

 

Considera-se que estes números não devem ser utilizados para elencar as 

disciplinas em ordem de qualidade. Primeiro, por se tratarem das médias de muitas 

outras médias. Segundo, porque a análise de cada disciplina apresenta um grande 

número de critérios representados nos tópicos do questionário online e nos temas e 

perguntas das entrevistas e que a tentativa de descrever cada uma delas apenas pôde 

se dar a partir da junção entre os dados colhidos a partir de ambos os métodos de 

coleta de dados. A partir desses resultados, ressalta-se apenas uma indicação da 

qualidade do material didático do curso de Licenciatura em Física a partir da opinião 

dos seus próprios alunos. 

O capítulo seguinte descreve resumidamente o produto educacional 

construído a partir dos resultados desta pesquisa e sua contribuição esperada para a 

construção de materiais didáticos de cursos a distância. 
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6 O PRODUTO EDUCACIONAL (PE) 

Este capítulo apresenta maiores esclarecimentos acerca da aplicabilidade, 

replicabilidade e possibilidade de adaptações do produto educacional da pesquisa. Ou 

seja, do instrumental elaborado para análise do material didático de disciplinas em 

cursos a distância. 

 

 

6.1 O instrumental de pesquisa 

 

A partir da análise do material didático do curso de Física foi elaborado o 

questionário online a aplicado nesta pesquisa. Apresenta-se este questionário como 

instrumental a ser aplicado a qualquer curso de graduação na modalidade a distância, 

seja de forma integral, parcial ou com alterações para adequação às necessidades de 

cada curso. 

Esse instrumental, que é apresentado integralmente no Apêndice A, foi 

criado a partir da intenção de fazer uma análise que englobasse os principais aspectos 

que envolvem a elaboração de materiais didáticos em EaD, mas sem perder o foco 

no objeto de estudo, que são as disciplinas de Matemática e Física. Por isso, inicia-se 

com 6 (seis) itens de caráter mais geral, tratando especificamente sobre o aluno, o 

curso e a universidade. Em sequência, seguem-se 5 (cinco) seções que descrevem 

todos os aspectos que foram considerados importantes para a realização desta 

pesquisa. Por isso, acredita-se que a aplicação integral do instrumental pode extrair 

do campo de pesquisa informações importantes para identificar pontos de melhoria. 

Isto se dá porque, em geral, os cursos de graduação a distância possuem 

características semelhantes, como o uso do material didático sendo a principal ponte 

entre o conhecimento e o aluno, o uso de ferramentas síncronas e assíncronas para 

comunicação e a realização de atividades e trabalhos para o cumprimento de carga 

horária. 
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6.1.1 Replicabilidade e adaptabilidade do produto educacional 

 

O produto educacional foi entregue à UFC Virtual para utilização nas 

disciplinas do curso de Licenciatura em Física, mas também possui características 

que lhe permite ser aplicado em outros cursos em EaD da mesma e de outras 

universidades como discutido a seguir.  

Outra possibilidade de aplicação, é a fragmentação do instrumental. Por ele 

ser dividido em 6 (seis) partes, pode-se escolher apenas aquela seção, ou aquelas 

seções, que são de maior interesse e utilizá-las separadamente. Por exemplo, para 

uma disciplina de um curso de graduação que também possua conteúdos envolvendo 

cálculos, poderia-se aplicar apenas a seção “Exemplos resolvidos e atividades”. Desta 

forma, seria analisado apenas o aspecto real da utilidade dos exemplos resolvidos, 

isto é, se eles estão de fato ajudando na resolução de exercícios, o que é de grande 

importância de todas as disciplinas que envolvem cálculos, até mesmo em cursos 

presenciais. Durante a pesquisa, optou-se por fazer esta divisão para que cada 

macrocomponente pudesse ser analisado separadamente. Com isso, percebeu-se 

que as seções são de fato complementares, mas que também são capazes de colher 

uma grande quantidade de informações quando tratadas em separado. Como 

sugestão, caso seja utilizada apenas uma seção do instrumental, pode-se reservar o 

último item denominado “Deixe aqui qualquer comentário adicional que considerar 

importante”. 

Ainda considerando a aplicabilidade, também é possível tomar como base 

o instrumental que é apresentado neste trabalho e fazer adaptações que se adequem 

às necessidades de outras disciplinas da mesma área do conhecimento, ou mesmo 

de outras áreas. As seções “Analise Geral”, “Integração com as fontes externas e 

autonomia do aluno” e “Princípios subjacentes ao processo de leitura e compreensão” 

podem ser aplicadas a disciplinas a distância de qualquer área do conhecimento, já 

atendendo a possíveis necessidades da maioria dos cursos.  

Na seção “Aspectos gráfico-editoriais” os itens finais tratam de materiais 

didáticos que são disponibilizados de ambas as formas, via ambiente virtual e 

impressos. Caso a disciplina utilize apenas uma destas formas, pode-se se suprimir 

os dois últimos, ou os quatro últimos itens, respectivamente quando não houver 

materiais virtuais ou quando não houver materiais impressos. 
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Na seção intitulada “Princípios subjacentes ao tratamento dos conteúdos”, 

os itens foram elaborados com vias de analisar conteúdos relacionados 

especificamente às ciências. Notoriamente, encaixa-se bem para a análise de 

disciplinas relacionadas às ciências da natureza, biológicas e também pode ser 

adequada para disciplinas da área da saúde. Em contrapartida, quando se tratar de 

disciplinas relacionadas às ciências humanas e linguagens será necessária uma 

adaptação ou reformulação de acordo com os interesses da pesquisa. 

Como já afirmado anteriormente, os itens da seção “Exemplos resolvidos e 

atividades” foram elaborados de modo a analisar disciplinas em que seus conteúdos 

envolvem cálculos matemáticos. Todavia, também podem ser adaptados para outras 

áreas, pois trazem elementos como a análise dos níveis de dificuldade e quantidades 

de itens, a aplicação dos conceitos estudados para a resolução das atividades e a 

contribuição das mesmas para o aprendizado. A presença desses elementos não 

garante a adequação a todos os cursos, mas auxilia na adaptação para disciplinas de 

outras áreas. 

 

 

6.1.2 Utilização e tratamento de dados 

 

Um ponto importante a ser considerado é o meio em que o instrumental 

será veiculado para que o máximo de alunos seja atingido. Por isso, deve-se escolher 

o meio, seja virtual ou impresso, a partir deste pressuposto. Caso seja possível, 

sugere-se que o instrumental seja utilizado no momento da última avaliação das 

disciplinas, ou que seja disponibilizado via ambiente virtual.  

Independente de qual meio seja utilizado, é imprescindível que a legenda 

da escala utilizada seja apresentada em posição de fácil visibilidade e, caso 

necessário, apresentar esclarecimentos sobre o funcionamento da Escala Likert 

oralmente e/ou por escrito. 

Como já apresentado anteriormente, esse instrumental utiliza a Escala 

Likert, classificando as respostas com números inteiros de 1 (um) a 5 (cinco). Para 

esta pesquisa foi utilizada a técnica do Ranking Médio, pois o número de alunos em 

cada disciplina era muito pequeno. Todavia, para os casos em que a quantidade de 

alunos por disciplina é grande, especialmente quando pretende-se analisar somente 
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uma disciplina e/ou uma seção do instrumental, abre-se a possibilidade de utilizar 

outros métodos de tratamento de dados à escolha do pesquisador que a utilize. 

O capítulo a seguir apresenta de forma breve as considerações expostas e 

discutidas ao longo do texto da dissertação e introduz novas sugestões e 

possibilidades de pesquisas futuras. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Em primeira instância, há que se considerar que o ensino na modalidade 

de EaD vem crescendo continuamente no Brasil e, por consequência, também seu 

grau de importância. Por isso, as considerações feitas nesta pesquisa são construídas 

de modo a adicionar informações que ajudem a definir os rumos que esta modalidade 

de ensino tomará no país a partir de possibilidade de avaliações, e futuras 

reavaliações e reconstruções, de materiais didáticos. 

A partir dos resultados apresentados pode-se identificar que os materiais 

das disciplinas de Física pura já integram elementos fundamentais para propiciar o 

diálogo direto com o aluno. Pode-se notar um elevado grau de satisfação dos alunos 

com a forma com que os conteúdos destas disciplinas são apresentados, 

especialmente em se tratando de cursos a distância. Elementos como a qualidade das 

animações e simulações, a presença de exemplos do cotidiano e o tratamento dos 

conceitos a partir de uma abordagem em que a construção do conhecimento ao longo 

da história da humanidade são ressaltados são indicados como positivos, dando 

solidez ao discurso e fluidez à leitura. 

As disciplinas Matemática I e Matemática II, por sua vez, também trazem 

em seu texto os elementos supracitados. Todavia, ainda de forma rudimentar e indica-

se aqui uma revisão tanto do ponto de vista da reestruturação do texto, quanto da 

renovação das concepções metodológicas que o norteiam. A priori, esta revisão 

poderia aproximar os alunos das disciplinas, auxiliando a compreensão e aumentando 

o grau de satisfação dos discentes. 

Ao analisar-se os recursos dinâmicos, observou-se que estes de fato 

contribuem para a fluidez da leitura das aulas virtuais. Sua qualidade estética, 

interação facilitada e incursão eficiente no material virtual permitem que o aluno não 

apenas leia, mas também interaja com o texto e seus hipertextos anexos. Observa-se 

apenas que parece se fazer necessário um olhar mais apurado para a forma como 

esses materiais virtuais são transformados em textos para impressão, pois muitos 

alunos utilizam-se do meio impresso para estudar. 

Outro ponto em que todas as disciplinas convergem, seja em maior ou 

menor escala, trata-se da apresentação estética das aulas e da revisão da escrita e 
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gramática dos textos. Isto denota a eficiência dos centros de produção das disciplinas, 

o que tem o poder de dar unidade aos materiais usados nas diversas disciplinas. 

Salienta-se aqui também que nas disciplinas iniciais os alunos ainda estão 

se habituando à linguagem Física e à linguagem Matemática utilizada, o que 

possivelmente sugeriria a necessidade de se definir com mais clareza os termos 

técnicos e conceitos específicos introduzidos durante a explanação dos conteúdos. 

De fato, quase todo material didático se apresenta em grau de dificuldade que cresce 

à medida em que os alunos vão avançando. Mesmo assim, uma sugestão seria a 

realização de pesquisa futuras para identificar como os alunos progridem durante as 

disciplinas e, por consequência, se esta evolução é, em média, acompanhada pelo 

aumento da complexidade dos discursos. 

Na ausência desta compreensão mais aprofundada, sugere-se que as 

explicações e argumentações sejam o mais completas e esclarecedoras possível, 

para atingir alunos que se enquadrem em diversos níveis. É interessante que se 

ressalte novamente que nos cursos presenciais as dúvidas tendem a aparecer e, em 

geral, serem sanadas dentro da própria aula. Em um curso a distância, por vezes leva-

se muito tempo para que o aluno envie a pergunta e receba a resposta, fazendo da 

Internet, e não do professor ou do material, a maior fonte de explanações.  

 Dentre todos os tópicos pesquisados, os exercícios resolvidos e propostos 

foram aqueles que obtiveram as piores avaliações, tanto do ponto de vista 

quantitativo, quanto do qualitativo. Há indícios para crer que em alguns conteúdos não 

há uma conexão forte entre exemplos resolvidos e propostos e, quando há, esta 

conexão não se dá de forma tão evidente, especialmente nas disciplinas Matemática 

I e Matemática II. Obviamente, cada exemplo é diferente e se ambos, resolvidos e 

propostos fossem iguais ou quase iguais não seriam adequados para propiciar nem 

mensurar a aprendizagem. Contudo, parece ser consenso quase integral entre os 

alunos que há a necessidade de uma reanálise acerca da interação conteúdo-

exemplos-atividades, o que pode também exercer influências nos resultados 

negativos e desistências presentes no curso. Uma sugestão seria, além de aproximar 

os alunos das atividades, aproximar os próprios professores. Alguns alunos afirmaram 

buscar na Internet resoluções e dicas, o que muitas vezes poderia ser feito pelos 

próprios professores tutores a distância através de ferramentas como a 

Webconferência. Sugere-se então que pesquisas futuras tratem sobre a 
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aprendizagem a partir de exercícios nas disciplinas que envolvem cálculos 

matemáticos e, por extensão, que outras pesquisas aprofundem a compreensão sobre 

as novas possibilidades metodológicas que se abrem com a inserção das 

Webconferências nos cursos a distância. Mesmo diante deste cenário observou-se 

que estes exemplos e atividades são muito importantes para o aprendizado dos 

alunos, o que pode ser mais um fator encorajador para que sejam temas de pesquisas 

futuras. 

 Também se sugerem aprimoramentos na estrutura de interação dos 

cursos, como a aproximação entre o tutor a distância e os alunos e a inserção de mais 

recursos de diversas naturezas. Entretanto, como este tema não é discutido 

diretamente neste trabalho, apresenta-se como sugestão para trabalhos futuros. 

 Como já afirmado, não é função desta pesquisa identificar se o material 

didático de cada disciplina é bom ou ruim, o que poderia empobrecer a análise 

negando a própria complexidade no processo de avaliação de materiais didáticos, 

especialmente aqueles utilizados em meios virtuais. Ao contrário, sugere-se aqui que 

a reflexão se dê ponto a ponto e que, independentemente das conclusões obtidas, se 

reafirme a importância de o material didático estar em constante revisão, tornando os 

textos alicerces para a construção de disciplinas cada vez mais integradas aos novos 

recursos e metodologias de interação e ensino. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTAL DE PESQUISA 

Apresenta-se aqui o instrumental aplicado aos alunos das 7 (sete) disciplinas 
pesquisadas no curso de Física da Universidade Federal do Ceará, Instituto UFC 
Virtual. 

INFORMAÇÕES DO CURSISTA 
Sexo: M (   ) F (   )   
Idade: _____ 
Semestre atual: 1º (   ) 2º (   ) 3º (   ) 4º (   ) 5º (   ) 6º (   ) 7º (   ) 8º (   ) 9º (   ) 10º (   )  
Polo presencial: ______________________  
Disciplina que deseja analisar: ___________________________  
Semestre em que cursou a disciplina: _______________________ 

ANÁLISE GERAL 1 2 3 4 5 

Você já usava as funções básicas do computador com facilidade 
antes de iniciar o curso à distância. 

     

O fato de seu curso ser à distância contribuiu / contribui para que 
você se sinta mais seguro (a) ao utilizar o computador em sua vida 
pessoal e profissional. 

     

O ambiente virtual utilizado para interação à distância oferece os 
recursos necessários para a realização e mediação das atividades. 

     

O seu tutor à distância fez o acompanhamento adequado das 
atividades da disciplina, fazendo-o (a) se sentir amparado (a) mesmo 
com as atividades sendo realizadas virtualmente. 

     

O seu tutor presencial deu o suporte necessário para que as 
atividades presenciais e virtuais ocorressem de maneira adequada. 

     

A estrutura, organização e logística da sua instituição forneceu as 
condições mínimas necessárias para o bom andamento das 
atividades. 

     

ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO  

Integração com as fontes externas e autonomia do aluno 1 2 3 4 5 

Utiliza-se de recursos diversos o suficiente para motivar o interesse 
dos alunos. 

     

Incentiva o relacionamento com o meio virtual, especialmente a 
Internet, visando a complementação e expansão da aprendizagem. 

     

Inclui indicações de fitas de vídeo, CDs, programas de TV, softwares, 
livros, revistas, jornais, sites da web, etc. 

     

Incentiva o aluno a dar opiniões e/ou reagir a favor ou contra o que 
foi lido e/ou estudado. 

     

Incentiva o aluno a aprender mais a partir do que foi exposto no 
material. 

     

Propõe atividades que favorecem a formação do espírito 
investigativo, o pensamento autônomo e o levantamento de 
hipóteses. 

     

Tem como característica principal a construção dos conhecimentos, 
ao invés da memorização de conteúdos e termos técnicos. 

     

Aspectos gráfico-editoriais 1 2 3 4 5 

A disposição de títulos e subtítulos realça a mudança de 
assunto/atividade ou tarefa. 
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Existe descanso visual (espaço em branco) ao longo dos materiais 
impressos e virtuais.  

     

Os textos e ilustrações são distribuídos de modo a construir uma 
unidade visual. 

     

Os elementos visuais são de boa qualidade estética e servem para 
motivar ou aumentar o interesse do aluno. 

     

Os elementos gráficos (tabelas, gráficos, linhas, boxes, etc.) 
contribuem para uma maior clareza e precisão da informação 
veiculada. 

     

As ilustrações são adequadas à finalidade para o qual foram 
elaboradas, mostrando-se claras, precisas, coerentes com o texto e 
necessárias para a aprendizagem dos alunos. 

     

Contém ilustrações que veiculam ideais corretas sobre os conceitos 
tratados. 

     

Contém ilustrações que veiculam ideias corretas sobre as dimensões 
ou cores do que é representado ou, quando não, apresentam 
indicação apropriada de escalas ou cores-fantasia. 

     

O projeto gráfico é adequado ao conteúdo, não apresentando 
apenas função meramente ilustrativa e contribuindo para o 
aprendizado dos conteúdos. 

     

Os recursos gráficos auxiliam na hierarquização dos tópicos dos 
conteúdos e da estrutura do texto. 

     

Apresenta fonte, tamanho de letra, espaço entre letras, linhas e 
parágrafos que contribuam para a legibilidade dos textos. 

     

Apresenta créditos, legendas, fontes e datas nas ilustrações, nas 
tabelas e nos gráficos. 

     

Apresenta sumário de modo a refletir a organização interna e 
permitir a rápida localização das informações. 

     

Os materiais virtuais apresentam as mesmas informações dos 
materiais impressos. 

     

A ausência de recursos de interação nos materiais impressos não 
prejudica a leitura e compreensão dos textos. 

     

As abas e tabelas interativas tornam a leitura mais dinâmica e 
menos cansativa. 

     

As animações presentes no material virtual tornam a leitura mais 
dinâmica e menos cansativa. 

     

Princípios subjacentes ao processo de leitura e compreensão 1 2 3 4 5 

Apresenta correção conceitual durante toda a argumentação acerca 
dos conteúdos. 

     

É escrito de forma a facilitar a compreensão do leitor, possuindo 
redação clara e objetiva dos textos, com informações suficientes 
para a compreensão dos temas abordados. 

     

Apresenta vocabulário específico claramente explicado no texto ou 
em tópico separado. 

     

Utiliza linguagem gramaticalmente correta nos textos.      

Apresenta diversidade de gêneros textuais e contextos de circulação 
(artigos, biografia, reportagens, quadrinhos, etc.) 

     

Princípios subjacentes ao tratamento dos conteúdos 1 2 3 4 5 

As informações sobre os temas tratados estão atualizadas.      
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Apresenta abordagem adequada de modelos científicos, 
relacionando-os com a realidade observada. 

     

Trata o conhecimento científico integrado à construção histórica dos 
conceitos desenvolvidos, evitando resumi-la a biografias de 
cientistas ou a descobertas isoladas. 

     

Contém sugestões de demonstrações ou experimentos possíveis de 
serem realizados e adequados ao nível dos alunos. 

     

Os experimentos e as demonstrações apresentam conexão com as 
teorias e os modelos explicativos presentes no texto. 

     

Há indicações suficientes de alertas e recomendações de cuidados e 
procedimentos de segurança para atividades que possam trazer 
algum risco a professores e alunos. 

     

O conhecimento científico é abordado de forma contextualizada, 
usando os conhecimentos prévios e as experiências culturais dos 
alunos como ponto de partida para a aprendizagem. 

     

Estimula o uso do conhecimento científico para a compreensão dos 
problemas contemporâneos, para a tomada de decisões e a inserção 
dos alunos em sua realidade social privilegiando as relações entre 
conhecimento e vida prática. 

     

Os conceitos centrais são abordados de forma recorrente, em 
diferentes contextos explicativos e em situações concretas. 

     

Promove o respeito ao meio ambiente e o reconhecimento do 
impacto do desenvolvimento da ciência sobre o meio. 

     

Os conteúdos são relacionados a contextos próprios da realidade 
brasileira. 

     

Exemplos resolvidos e atividades 1 2 3 4 5 

Os exemplos resolvidos são claros, expressando cada etapa da 
resolução e trazendo informações suficientes para a compreensão 
das resoluções. 

     

Os exemplos resolvidos se apresentam em diferentes níveis de 
dificuldade. 

     

Os exemplos resolvidos servem de base para a resolução das 
questões dos exercícios propostos, atividades, trabalhos e provas. 

     

Os exemplos resolvidos contemplam diversos tópicos dos conteúdos 
e se apresentam em número suficiente para o treino adequado dos 
conteúdos. 

     

Os exemplos resolvidos são adequados ao nível de ensino 
(Licenciatura em Física). 

     

Os exemplos resolvidos exploram a aplicação dos conceitos 
estudados para a resolução matemática de questões. 

     

Os exemplos resolvidos contribuem para o aprendizado dos 
conteúdos. 

     

As atividades propostas são adequadas ao nível de ensino 
(Licenciatura em Física). 

     

As atividades propostas contemplam diversos tópicos do conteúdo.      

As atividades propostas se apresentam em número suficiente para o 
treino adequado dos conteúdos. 

     

As atividades propostas exploram a aplicação dos conceitos 
estudados para a resolução matemática de questões. 

     

As atividades propostas contribuem para o aprendizado dos 
conteúdos. 
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Legenda: 
Totalmente em desacordo = 1 
Discordo parcialmente= 2 
Neutro / Indiferente = 3 
Concordo parcialmente = 4 
Totalmente de acordo = 5 

Deixe aqui qualquer comentário adicional que considerar importante: 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 Público-alvo: Alunos da disciplina de Tópicos de Física Moderna no semestre 

2015.2. 

 Cabe ao aluno decidir se deseja se referir a todas as disciplinas e/ou à uma ou 

mais disciplinas em cada tema. 

 Entrevistas realizadas por telefone. 

 Informar ao aluno que a ligação está sendo gravada e que a gravação será 

mantida em sigilo. 

Temas: 

Tema 1: Análise geral 

A Universidade, o ambiente virtual e os tutores (presenciais e à distância) contribuem 

positivamente para a qualidade do seu aprendizado? 

Tema 2: Integração com as fontes externas e autonomia do aluno 

O material didático traz uma diversidade de recursos (internos e externos) que são 

suficientes para que o aluno aprenda mais a partir do conteúdo da aula? 

Tema 3: Aspectos gráfico-editoriais 

O projeto gráfico e os recursos gráficos contribuem para a compreensão e clareza dos 

conteúdos e o dinamismo da leitura? 

Tema 4: Princípios subjacentes ao processo de leitura e compreensão 

O texto da aula é escrito de forma clara, objetiva e diversificada, facilitando a 

compreensão do leitor? 

Tema 5: Princípios subjacentes ao tratamento dos conteúdos 

Quais as suas considerações acerca da relação dos conteúdos com temas como a 

construção histórica, a experimentação, o meio ambiente e os contextos locais? 

Tema 6: Exemplos resolvidos e atividades 

Os exemplos resolvidos e as atividades propostas estão diretamente conectadas entre 

si e com os conteúdos adequando-se ao nível de ensino e apresentando-se de forma 

clara? 

Tema 7: Considerações adicionais 

Há mais alguma consideração que você considere importante e que ainda não foi 

mencionada anteriormente? 
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APÊNDICE C – TABELA DE RESULTADOS – QUESTIONÁRIO ONLINE 

 

ANÁLISE GERAL 
RANKING MÉDIO (RM) 

FIS I FIS II FIS III 
FIS 
IV 

TFM 
MAT 

I 
MAT 

II 
GERAL 

Você já usava as funções básicas do 
computador com facilidade antes de iniciar 
o curso à distância. 

       4,13 

O fato de seu curso ser à distância 
contribuiu / contribui para que você se 
sinta mais seguro (a) ao utilizar o 
computador em sua vida pessoal e 
profissional. 

 4,38 

O ambiente virtual utilizado para interação 
à distância oferece os recursos necessários 
para a realização e mediação das 
atividades. 

3,57 4,00 4,14 3,50 4,58  3,83 3,94 

O seu tutor à distância fez o 
acompanhamento adequado das atividades 
da disciplina, fazendo-o (a) se sentir 
amparado (a) mesmo com as atividades 
sendo realizadas virtualmente. 

3,73 4,33 4,19 4,50 4,57 3,38 3,36 4,01 

O seu tutor presencial deu o suporte 
necessário para que as atividades 
presenciais e virtuais ocorressem de 
maneira adequada. 

3,68 4,40 3,69 4,50 4,58 4,38 4,00 4,18 

A estrutura, organização e logística da sua 
instituição forneceu as condições mínimas 
necessárias para o bom andamento das 
atividades. 

3,82 4,20 4,13 4,38 4,64 4,38 3,91 4,21 

ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO 
- RANKING MÉDIO (RM) 3,93 4,19 4,32 4,43 4,18 3,52 3,53 4,02 

Integração com as fontes externas 
e autonomia do aluno 

3,80 4,32 4,34 4,54 4,21 3,36 3,30 3,98 

Utiliza-se de recursos diversos o suficiente 
para motivar o interesse dos alunos. 3,86 4,07 4,13 4,38 3,93 3,25 3,45 3,87 

Incentiva o relacionamento com o meio 
virtual, especialmente a Internet, visando a 
complementação e expansão da 
aprendizagem. 

4,00 4,67 4,38 4,50 4,57 3,25 3,36 4,10 

Inclui indicações de fitas de vídeo, CDs, 
programas de TV, softwares, livros, revistas, 
jornais, sites da web, etc. 

3,59 4,53 4,38 4,50 4,43 2,88 3,09 3,91 

Incentiva o aluno a dar opiniões e/ou reagir 
a favor ou contra o que foi lido e/ou 
estudado. 

3,50 4,20 4,50 4,75 4,00 3,13 3,27 3,91 
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Incentiva o aluno a aprender mais a partir 
do que foi exposto no material. 3,82 4,33 4,50 4,50 3,93 3,75 3,55 4,05 

Propõe atividades que favorecem a 
formação do espírito investigativo, o 
pensamento autônomo e o levantamento 
de hipóteses. 

4,00 4,40 4,44 4,63 4,29 3,75 3,27 4,11 

Tem como característica principal a 
construção dos conhecimentos, ao invés da 
memorização de conteúdos e termos 
técnicos. 

3,86 4,07 4,06 4,50 4,29 3,50 3,09 3,91 

Aspectos gráfico-editoriais 3,99 4,24 4,37 4,52 4,28 3,66 3,81 4,13 

A disposição de títulos e subtítulos realça a 
mudança de assunto/atividade ou tarefa. 3,82 4,47 4,44 4,50 3,93 3,63 3,55 4,05 

Existe descanso visual (espaço em branco) 
ao longo dos materiais impressos e virtuais.  

3,68 3,93 4,25 4,38 4,00 3,25 3,82 3,90 

Os textos e ilustrações são distribuídos de 
modo a construir uma unidade visual. 

3,91 4,27 4,38 4,50 4,36 3,25 3,91 4,08 

Os elementos visuais são de boa qualidade 
estética e servem para motivar ou 
aumentar o interesse do aluno. 

4,00 4,13 4,44 4,75 4,29 3,38 3,27 4,04 

Os elementos gráficos (tabelas, gráficos, 
linhas, boxes, etc.) contribuem para uma 
maior clareza e precisão da informação 
veiculada. 

3,95 4,27 4,31 4,63 4,36 3,25 3,91 4,10 

As ilustrações são adequadas à finalidade 
para o qual foram elaboradas, mostrando-
se claras, precisas, coerentes com o texto e 
necessárias para a aprendizagem dos 
alunos. 

3,77 4,20 4,31 4,63 4,50 3,25 3,45 4,02 

Contém ilustrações que veiculam ideais 
corretas sobre os conceitos tratados. 4,23 4,40 4,50 4,75 4,43 3,63 3,91 4,26 

Contém ilustrações que veiculam ideias 
corretas sobre as dimensões ou cores do 
que é representado ou, quando não, 
apresentam indicação apropriada de 
escalas ou cores-fantasia. 

4,00 4,33 4,25 4,38 4,21 3,75 3,91 4,12 

O projeto gráfico é adequado ao conteúdo, 
não apresentando apenas função 
meramente ilustrativa e contribuindo para 
o aprendizado dos conteúdos. 

3,82 4,00 4,25 4,50 4,14 3,25 3,45 3,92 

Os recursos gráficos auxiliam na 
hierarquização dos tópicos dos conteúdos e 
da estrutura do texto. 

4,09 4,40 4,44 4,75 4,21 3,88 3,91 4,24 

Apresenta fonte, tamanho de letra, espaço 
entre letras, linhas e parágrafos que 
contribuam para a legibilidade dos textos. 

4,18 4,33 4,38 4,38 4,21 4,25 4,36 4,30 
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Apresenta créditos, legendas, fontes e 
datas nas ilustrações, nas tabelas e nos 
gráficos. 

4,50 4,40 4,44 4,75 4,50 3,75 4,18 4,36 

Apresenta sumário de modo a refletir a 
organização interna e permitir a rápida 
localização das informações. 

4,18 4,40 4,38 4,38 4,21 4,25 4,09 4,27 

Os materiais virtuais apresentam as 
mesmas informações dos materiais 
impressos. 

4,00 4,00 4,38 4,50 4,57 4,38 4,45 4,33 

A ausência de recursos de interação nos 
materiais impressos não prejudica a leitura 
e compreensão dos textos. 

3,32 3,80 4,13 4,25 4,00 3,50 3,45 3,78 

As abas e tabelas interativas tornam a 
leitura mais dinâmica e menos cansativa. 

4,00 4,33 4,50 4,50 4,43 4,13 3,64 4,22 

As animações presentes no material virtual 
tornam a leitura mais dinâmica e menos 
cansativa. 

4,32 4,40 4,56 4,38 4,36 3,50 3,55 4,15 

Princípios subjacentes ao processo 
de leitura e compreensão 

4,04 4,23 4,45 4,48 4,37 3,63 3,49 4,10 

Apresenta correção conceitual durante toda 
a argumentação acerca dos conteúdos. 

4,00 4,20 4,44 4,13 4,36 3,38 3,36 3,98 

É escrito de forma a facilitar a compreensão 
do leitor, possuindo redação clara e 
objetiva dos textos, com informações 
suficientes para a compreensão dos temas 
abordados. 

3,77 4,20 4,38 4,25 4,14 2,75 3,27 3,82 

Apresenta vocabulário específico 
claramente explicado no texto ou em tópico 
separado. 

3,86 4,00 4,25 4,38 4,07 3,63 3,18 3,91 

Utiliza linguagem gramaticalmente correta 
nos textos. 

4,18 4,40 4,63 4,88 4,79 4,50 4,18 4,51 

Apresenta diversidade de gêneros textuais 
e contextos de circulação (artigos, biografia, 
reportagens, quadrinhos, etc.) 

4,41 4,33 4,56 4,75 4,50 3,88 3,45 4,27 

Princípios subjacentes ao 
tratamento dos conteúdos 

3,92 4,12 4,33 4,43 4,14 3,32 3,46 3,96 

As informações sobre os temas tratados 
estão atualizadas. 

4,14 4,13 4,25 4,50 4,43 3,88 4,27 4,23 

Apresenta abordagem adequada de 
modelos científicos, relacionando-os com a 
realidade observada. 

4,18 4,27 4,50 4,75 4,64 3,38 3,55 4,18 

Trata o conhecimento científico integrado à 
construção histórica dos conceitos 
desenvolvidos, evitando resumi-la a 
biografias de cientistas ou a descobertas 
isoladas. 

4,14 4,20 4,63 4,50 4,43 3,25 3,55 4,10 
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Contém sugestões de demonstrações ou 
experimentos possíveis de serem realizados 
e adequados ao nível dos alunos. 

3,77 3,93 4,38 4,38 3,86 3,13 3,00 3,78 

Os experimentos e as demonstrações 
apresentam conexão com as teorias e os 
modelos explicativos presentes no texto. 

4,14 4,00 4,31 4,13 3,86 3,25 3,18 3,84 

Há indicações suficientes de alertas e 
recomendações de cuidados e 
procedimentos de segurança para 
atividades que possam trazer algum risco a 
professores e alunos. 

3,59 3,87 4,19 4,50 3,79 3,38 3,55 3,84 

O conhecimento científico é abordado de 
forma contextualizada, usando os 
conhecimentos prévios e as experiências 
culturais dos alunos como ponto de partida 
para a aprendizagem. 

3,68 4,13 4,25 4,63 4,00 3,13 3,18 3,86 

Estimula o uso do conhecimento científico 
para a compreensão dos problemas 
contemporâneos, para a tomada de 
decisões e a inserção dos alunos em sua 
realidade social privilegiando as relações 
entre conhecimento e vida prática. 

3,95 4,27 4,38 4,50 4,21 3,13 3,45 3,98 

Os conceitos centrais são abordados de 
forma recorrente, em diferentes contextos 
explicativos e em situações concretas. 

3,86 4,27 4,31 4,63 4,21 3,63 3,36 4,04 

Promove o respeito ao meio ambiente e o 
reconhecimento do impacto do 
desenvolvimento da ciência sobre o meio. 

3,86 4,07 4,38 4,25 4,36 3,63 3,55 4,01 

Os conteúdos são relacionados a contextos 
próprios da realidade brasileira. 

3,82 4,20 4,00 4,00 3,71 2,75 3,45 3,70 

Exemplos resolvidos e atividades 3,90 4,05 4,13 4,20 3,93 3,64 3,57 3,92 

Os exemplos resolvidos são claros, 
expressando cada etapa da resolução e 
trazendo informações suficientes para a 
compreensão das resoluções. 

3,77 3,67 3,81 4,13 3,50 3,63 3,36 3,70 

Os exemplos resolvidos se apresentam em 
diferentes níveis de dificuldade. 3,68 3,93 4,06 4,13 3,86 3,50 3,64 3,83 

Os exemplos resolvidos servem de base 
para a resolução das questões dos 
exercícios propostos, atividades, trabalhos 
e provas. 

3,45 3,40 3,81 4,00 3,50 3,25 2,73 3,45 

Os exemplos resolvidos contemplam 
diversos tópicos dos conteúdos e se 
apresentam em número suficiente para o 
treino adequado dos conteúdos. 

3,50 3,60 3,69 4,25 3,21 3,63 3,45 3,62 

Os exemplos resolvidos são adequados ao 
nível de ensino (Licenciatura em Física). 

4,05 4,07 4,13 4,13 3,93 4,00 3,73 4,01 
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Os exemplos resolvidos exploram a 
aplicação dos conceitos estudados para a 
resolução matemática de questões. 

3,95 3,80 4,19 4,13 3,64 3,50 3,45 3,81 

Os exemplos resolvidos contribuem para o 
aprendizado dos conteúdos. 

4,27 4,20 4,19 4,13 4,21 3,50 3,73 4,03 

As atividades propostas são adequadas ao 
nível de ensino (Licenciatura em Física). 

4,05 4,27 4,44 4,13 4,36 3,75 3,73 4,10 

As atividades propostas contemplam 
diversos tópicos do conteúdo. 

4,27 4,60 4,38 4,25 4,57 3,88 4,18 4,30 

As atividades propostas se apresentam em 
número suficiente para o treino adequado 
dos conteúdos. 

3,91 4,27 4,25 4,25 4,00 3,75 3,64 4,01 

As atividades propostas exploram a 
aplicação dos conceitos estudados para a 
resolução matemática de questões. 

3,77 4,40 4,19 4,63 4,21 3,63 3,45 4,04 

As atividades propostas contribuem para o 
aprendizado dos conteúdos. 4,14 4,40 4,38 4,25 4,21 3,63 3,73 4,11 
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APÊNDICE D – RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

Apresenta-se aqui a transcrição das entrevistas realizadas com os alunos 
do curso de Licenciatura em Física na modalidade semipresencial, bem como a 
identificação de cada resposta como é apresentada no corpo do texto desta pesquisa. 

TEMA/PERGUNTA IDENTIFI
CAÇÃO 

RESPOSTA 

Tema 1: Análise geral 
A Universidade, o 
ambiente virtual e os 
tutores (presenciais e à 
distância) contribuem 
positivamente para a 
qualidade do seu 
aprendizado? 

ARC_T1 

Sim, porque as aulas são dinâmicas, têm 
um material muito bom e além disso ainda 
tem a bibliografia, que até eu mesmo 
comprei alguns livros para me auxiliar. 

BEB_T1 

Estão. Muitas vezes eles contribuem, mas 
como o curso é a distância muitas vezes a 
gente fica sozinho. Tipo, se eu estou com 
uma dúvida em uma questão do portfólio, 
mas do uma mensagem para o tutor e ele 
só me responde com o intervalo de uma 
semana aí a gente tem que se virar 
mesmo. Já me disseram que no presencial 
o professor também deixa você muito à 
vontade. (Das disciplinas analisadas) Eu 
só tive problemas com Matemática II em 
que o professor não respondia a gente. 
Depende muito do tutor. Muitas vezes eles 
trabalham "300 horas" e não têm muito 
tempo pra gente. 

CAM_T1 

Sem dúvida. Eu acredito que apesar de as 
disciplinas serem virtuais a gente tem 
muitas ferramentas. Tem os recursos da 
própria disciplinas como os diagramas e as 
imagens, tem a ajuda dos tutores e as 
ferramentas como fórum e portfólio. 

CAU_T1 
Com certeza. Os professores são bem 
flexíveis. 

QUI_T1 
Sim. Não tenho o que reclamar dos tutores, 
do ambiente. Eu consigo acessar 
facilmente. Os tutores são presentes. 

RUS_T1 
Sim, com certeza. Pra mim está sendo 
satisfatório. 

SGA_T1 

Na Matemática I, o cálculo é uma disciplina 
extremante complicada porque é uma 
matéria totalmente nova e se não detém 
tem dificuldade. Quando você vai encarar 
aquele material que é novo você sente 
muito, tanto que por várias vezes a gente 
questionava se na Matemática não seriam 
necessários ter mais encontros. Em 
Matemática a dificuldade até é bem maior 
do que na Física. Os tutores de Matemática 
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se desdobravam para nos ajudar, mas os 
alunos sentiam muita dificuldade porque é 
uma matéria totalmente nova. O SOLAR 
em si, de maneira geral, é muito bom. 

Tema 2: Integração com 
as fontes externas e 
autonomia do aluno 
O material didático traz 
uma diversidade de 
recursos (internos e 
externos) que são 
suficientes para que o 
aluno aprenda mais a 
partir do conteúdo da 
aula? 

ARC_T2 

Eu acredito que somente a parte virtual não 
nos auxilia. Você tem que ir além e 
pesquisar mais. É o que eu faço. Eu acho 
o conteúdo resumido. Alguns temas no 
material de Física precisam de mais 
aprofundamento. Já no material de 
Matemática eu gostei muito. 

BEB_T2 

Em Matemática não é suficiente. A gente 
tem que procurar videoaulas na internet. A 
partir do material você só consegue 
resolver uma questão do portfólio "e olhe 
lá". No de Física sempre tem os exercícios 
resolvidos dentro das aulas e as questões 
teóricas sempre vêm dentro do material. É 
só você ler e interpretar que você 
encontrava. 

CAM_T2 

Os da Física eu acho muito bons porque 
você realmente tem muitos exemplos 
práticos, reais mesmo. Mostra aquilo que 
eu posso realizar na minha casa e mesmo 
na rua e em qualquer lugar eu consigo 
visualizar. Na Matemática eu tenho um 
pouco de dificuldade porque alguns 
exemplos eles são coisas que a gente 
nunca vivenciou. Por exemplo, o Cálculo I 
e II eu nunca tinha visto nada na minha 
vida. Tanto é que a primeira vez que eu fiz 
Cálculo I eu reprovei. Eu senti realmente 
esta dificuldade, esta falta de 
exemplificação na Matemática, exemplos 
que eu buscasse encontrar ao meu redor. 
Já na Física não tenho essa dificuldade. 

CAU_T2 

Eu tenho algumas ressalvas. As 
animações são bem interessantes. Eu 
gosto muito. Agora, os links, que são as 
externas, eu acho que necessita de uma 
atualização porque já aconteceu de eu 
pegar um link para um vídeo que quando 
eu cliquei o vídeo já não existia mais. Já 
havia sido tirado do ar. Deveria ter pelo 
menos uma atualização periódica a cada 
dois ou três semestres. E também às vezes 
pega uma notícia que é de 2010, 2009 e 
não está mais dentro da nossa realidade. 
Mas os recursos internos são ótimos. As 
cadeiras são muito didáticas. Agora, eu 
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tenho uma observação na Física Moderna, 
mas que não aconteceu só na Física 
Moderna.  Por exemplo, quando você 
coloca uma imagem com a demonstração 
de uma fórmula como no Para Saber Mais, 
em algumas eu ache que a fórmula final 
estava errada. Isso existe. Um exemplo 
aconteceu com a equação da Incerteza. É 
uma imagem que alguém editou e 
apresenta algumas falhas e às vezes quem 
ia verificar as fórmulas percebia as 
diferenças. 

QUI_T2 

Com relação aos materiais de cálculo, por 
exemplo. A Matemática é muito vaga, 
muito solta. Você tem que pesquisar muito 
para você conseguir realmente tirar suas 
dúvidas. Ainda é um material um pouco 
deficiente. 

RUS_T2 
São, e o material impresso também. É de 
fundamental importância. 

SGA_T1 

Em relação ao material didático disponível 
no SOLAR, a gente nota um pouco de 
dificuldade porque é um material 
demasiadamente resumido. Parece até 
que ele foi feito exatamente para que você 
buscasse outro material porque ele não dá 
um subsídio total para você responder 
portfólios e se aprofundar um pouco mais 
na matéria. O grande problema que a gente 
vê é esse. Em relação ao material de 
Física, a gente considera ele um material 
muito resumido.  O conteúdo da Física 
como é mais contextual e também o 
pessoal já tem uma noção do ensino médio 
a gente já vê mais um aprofundamento do 
Ensino Médio. Sendo que o material de 
Matemática também é muito resumido. 

Tema 3: Aspectos 
gráfico-editoriais 
O projeto gráfico e os 
recursos gráficos 
contribuem para a 
compreensão e clareza 
dos conteúdos e o 
dinamismo da leitura? 

ARC_T3 

Sim, com certeza deixam a aula mais 
dinâmica. Você não sente aquela vontade 
de desligar a tela, quer ver o que tem mais 
em outras abas. Eu gostei muito. Já a 
ausência no material impresso não 
prejudica a leitura, porque o material 
impresso é mais para usar de outra forma, 
como no tablet. O ruim é porque as vezes 
você precisa abrir alguma aba e não 
consegue e vai ter que pesquisar na aula. 
Às vezes o material impresso não traz tudo 
o que tem na aula. E o que eu gostei mais 
foi aquele outro aplicativo para Android 
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(QR Code) que a gente vai naquele código 
e coloca no celular e em qualquer lugar 
onde você estiver você pode ler quando 
não tem acesso à Internet. 

BEB_T3 

Muitas vezes só com uma simples leitura 
não fica muito claro. Só quando a gente vê 
uma imagem do que seria o certo é que 
você consegue entender melhor. (Com 
relação aos recursos dinâmicos) Na versão 
impressa não tem isso. Eu prefiro ler a aula 
no próprio SOLAR do que baixar em pdf e 
ler porque eu acho mais dinâmico e o 
tempo passa mais rápido. 

CAM_T3 

Para mim ajuda. Particularmente eu gosto 
muito de gráficos, de figuras. (Como por 
exemplo) Se tem um texto e no final dele 
tem um “resuminho” na forma de gráficos 
ajuda muito. As figuras também ajudam 
muito no aprendizado de alguns 
conteúdos. Como tem o material impresso 
e a aula (virtual) eu sempre gosto de usar 
os dois. Quando eu sinto aquela dificuldade 
no material impresso eu já vou para o 
SOLAR ver os links e algumas reações 
(simulações) que ficam bem mais fáceis de 
entender. Então atrapalha se você for ler só 
a apostila (impressa). 

CAU_T3 

Sim, ajudam! As figuras, alguns desenhos, 
tabelas... São muito boas. Os gráficos são 
todos ótimos. Os recursos internos e 
externos são muito bons, são bem 
convenientes e estão bem 
contextualizados de acordo com a aula. 

QUI_T3 

Acho que sim. Tem alguns ícones, aqueles 
de curiosidades. Acho bem interessante 
sim. Nesse ponto não precisa mudar. Eu 
acho necessário (o material impresso). No 
meu caso eu vejo das duas formas, mas 
acredito que para quem estuda só pelo 
material impresso atrapalha (a faltas de 
recursos). 

RUS_T3 

Sim, eles são muito importantes. Motivam 
mais o aprendizado. Seria bom que no 
material impresso fosse aumentado 
(dinamismo). Deveria ser modificado, 
adaptado. 

SGA_T1 

Com certeza, os hipertextos e as tabelas 
nas aulas dinamizam mais porque você ler 
um conteúdo totalmente estático, parado é 
até cansativo. As vezes tem um texto 
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grifado em que você clica e tem um 
conceito diferente, um site, um local em 
que você pode pesquisar a respeito daquilo 
e isso vai dinamizando, vai lhe dando mais 
interesse. Fica uma coisa mais atrativa e 
você consegue desenvolver melhor. Você 
se sente estimulado a ler. Em relação a 
isso o SOLAR é muito bom. Muitas vezes o 
material impresso é o mesmo do SOLAR e 
isso dificulta as coisas porque no SOLAR 
você tem todo o suporte. O material é feito 
para o ambiente virtual e quando você 
passa para o papel ele fica deficitário. No 
ambiente ele funciona bem, mas na 
apostila ele não funciona bem porque 
algumas ferramentas que você dispõe no 
SOLAR você não vai ter na apostila. O 
material virtual e o material impresso 
deveriam ser diferentes. 

Tema 4: Princípios 
subjacentes ao 
processo de leitura e 
compreensão 
O texto da aula é escrito 
de forma clara, objetiva e 
diversificada, facilitando a 
compreensão do leitor? 

ARC_T4 

Sim, com certeza! Eles são bem claros. 
Não tem aquela dificuldade que a gente 
encontra as vezes em livros, os termos 
muito técnicos. São termos técnicos, mas 
que você consegue assimilar com 
facilidade. 

BEB_T4 

O texto das disciplinas de Física é de uma 
linguagem simples de você entender, não 
tem muitas palavras técnicas. Até que eu 
gosto da leitura. (Com relação ao texto das 
Matemáticas) Eu não sou Matemático, sou 
Físico. Então, muitas vezes no texto eles 
utilizam mais símbolos. Eles deveriam 
colocar o símbolo e entre parênteses o que 
ele é ou fazer isso no final da aula. 

CAM_T4 

Normalmente eu tenho uma crítica à 
Matemática. Na Física dá para entender 
muito bem, mas na Matemática algumas 
vezes eu leio o texto todo e sinto que está 
faltando alguma coisa para eu entender o 
que se está dizendo. Eu gostaria que as 
equações fossem bem mais detalhadas. 
Normalmente o exemplo dá o início e já o 
fim direto, não é bem detalhado. Se ele 
ensinar o detalhe a gente conseguiria 
entender e compreender mais. Ver aquilo e 
não só entender como faz, mas 
compreender o conteúdo. 

CAU_T4 
A estrutura da aula de início, meio e fim é 
muito boa. O texto é bem didático. Demais 
mesmo. Quando eu estou estudando e 
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comparo a explicação da aula com a 
explicação de um livro não tem nem 
comparação. A aula está muito mais 
objetiva e bem mais clara. 

QUI_T4 

Sim. Na matemática é que complica mais. 
Acho que deveria ter uma introdução 
maior, uma explicação maior. Como o 
curso é distância a gente precisa ler 
bastante, então tem alguns conteúdos que 
precisam ter uma boa explicação, uma 
ementa. 

RUS_T4 
Bastante claros. Bem explicados mesmo. 
Para mim está muito bom. 

SGA_T1 

Eu vejo que o texto poderia ser melhorado. 
A gente vê o material de um curso a 
distância e acredita que ele deva ser o mais 
didático possível. Ele tem que proporcionar 
ao aluno uma autonomia maior do que 
mesmo o material de um livro comum. O 
que a gente vê é que "o cara" pegou uma 
parte dos livros e colocou lá no SOLAR. 
Claro que não necessariamente dessa 
maneira. A gente que não houve uma 
preocupação com a pessoal que está 
vendo. O material de um ambiente virtual 
deve ser muito diferente de um material 
comum é diferente de a gente pegar um 
livro e você de repente tirar uma dúvida 
com o professor. Você vem estudando um 
determinado conteúdo e, de repente, ele 
pula para um conteúdo mais avançado. 
Como a questão da Matemática I é um 
conteúdo totalmente novo para o pessoal 
que está entrando na faculdade, fica 
aquele vácuo no meio, aquele parêntesis. 
Quando você vê está fazendo as coisas 
mecanicamente. Se você faz um exemplo 
ipsi literis do que está no ambiente você 
consegue resolver, mas se desvia pouco 
daquilo você já não consegue porque você 
fez a coisa muito mecânica. Então eu acho 
que o material de Matemática deve muito 
trabalhado, realmente todo repaginado. A 
linguagem e os exemplos deixam muito a 
desejar. 

Tema 5: Princípios 
subjacentes ao 
tratamento dos 
conteúdos 

ARC_T5 

Eu acho que quanto mais melhor. Eu gosto 
muito de ler e ficar informado e se tiver 
mais é melhor. Mas está num tamanho 
bom, porque têm as bibliografias (nas 
Físicas) e se você quiser pode pesquisar 



129 

 

 

 

Quais as suas 
considerações acerca da 
relação dos conteúdos 
com temas como a 
construção histórica, a 
experimentação, o meio 
ambiente e os contextos 
locais? 

mais. Sim, dá para fazer (os experimentos) 
se forem materiais acessíveis dá para 
aproveitar. 

BEB_T5 

O material sempre traz, porque como 
sabemos a Física está em todo lugar, em 
tudo. Então, o que está no material a gente 
encontra no dia-a-dia. 

CAM_T5 

Eu acredito que o contexto histórico é o 
mais relevante para a gente saber de onde 
veio aquilo. Eu acredito que dá para 
fortalecer esse ponto. Tem a disciplina de 
História da Física, mas é sempre bom ter 
esse link na aula mesmo. A Matemática é 
carente desse contexto histórico. Deveria 
ter um pouco mais porque a história e a 
filosofia das ciências são muito importantes 
para a gente aprender Física e Matemática. 

CAU_T5 

Nesse sentido as aulas são muito bem 
montadas. Em geral, o tópico é sempre 
mais histórico. Ás vezes fala até mais do 
que precisaria, mas estão bem distinguidos 
os pontos que são para saber mais. É bom, 
mas está numa dose um pouco maior do 
que o necessário. Até porque nos próprios 
portfólios isso não aborda. 

QUI_T5 

Eu acho que precisa ser mais presente. 
Não consigo ver tanto assim. Mais 
experimentos, mais prática. Na Física a 
gente vê a prática só no laboratório e seria 
interessante a gente ver também em Física 
I, Física II... A Matemática é mais o cálculo, 
do abstrato mesmo, mas ter relações com 
o meio em que a gente vive, até para a 
gente entender melhor o conteúdo. Eu 
acredito que seja favorável também. 

RUS_T5 

Essas temáticas são bem úteis para o 
aprendizado. Em Matemática poderiam ter 
mais informações em relação ao meio 
ambiente. 

SGA_T1 

Em relação à Física a gente vê que há 
muita preocupação em repassar o 
conteúdo de uma maneira mais contextual, 
mais prática, mais real, mais atual. Já na 
Matemática não. Não se também porque é 
um conteúdo mais difícil de ligar a algo 
mais prático, mas a gente sente essa 
dificuldade. Eu acho que deveria 
justamente incrementar mais o material. 
Em Matemática I, por exemplo, é um 
conteúdo muito denso que talvez poderia 
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ser dado em um ano todo e você coloca em 
um semestre e em poucas aulas.  Na Física 
a gente vê um material mais completo, 
inclusive em Física Moderna se teve a 
preocupação em trabalhar o Ano 
Internacional da Luz, uma coisa bem atual. 
Os temas são atuais, são contextuais, 
estão dentro do nosso dia a dia. É difícil 
você pegar um conteúdo completamente 
abstrato, sem exemplos e trabalhar aquilo, 
o que se torna uma dificuldade ainda maior 
por ser a distância. 

Tema 6: Exemplos 
resolvidos e atividades 
propostas 
Os exemplos resolvidos e 
as atividades propostas 
estão diretamente 
conectadas entre si e com 
os conteúdos adequando-
se ao nível de ensino e 
apresentando-se de 
forma clara? 

ARC_T6 

Com os exemplos resolvidos dá para 
resolver algumas questões de portfólio, só 
que muitas vezes eu acho que eles não 
aprofundam o bastante. Aí, no portfólio já 
pede um nível mais elevado que muitas 
vezes a gente não encontra nos exemplos 
resolvidos. Eu sugeriria que os portfólios se 
adequassem aos exercícios resolvidos ou 
que nos exercícios resolvidos tivessem 
alguns exemplos. No caso da Física 
Moderna, eles aprofundam bastante nas 
atividades propostas e a gente não 
consegue resolver apenas com o auxílio da 
apostila e dos exercícios resolvidos. A 
mesma coisa acontece com Matemática, 
porque tem várias questões. O portfólio 
geralmente são 10 a 15 (questões) e os 
exemplos não acompanham. Eu acho que 
os exercícios (resolvidos) deveriam ser 
mais aprofundados, colocar mais 
exemplos, porque para quem não têm 
livros ou condição de comprar fica difícil. E 
como não têm biblioteca (nos polos) eles 
fornecem a bibliografia e a gente tem que 
comprar os livros na maioria das vezes. 

BEB_T6 

Das Físicas eu acho que está em um nível 
adequado porque você tem um portfólio 
que de 10 questões eu consigo resolver, no 
mínimo, 8 questões. E os exemplos 
resolvidos são, no meu ver, do mesmo 
nível do portfólio. Já nas Matemáticas eu 
acho que os exercícios resolvidos têm um 
nível mais baixo e quando vai para o 
portfólio o nível é lá em cima, sendo que no 
portfólio de Matemática de 6 questões eu 
consigo fazer 2 ou 3. Os exemplos do 
material ainda não estão do nível das 
atividades. 
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CAM_T6 

Na Física eu acho que estão muito bons, 
tem muitos exemplos. Agora, na 
Matemática, apesar de eles terem um link 
muito forte entre o conteúdo e as atividades 
os exemplos muitas vezes não são 
detalhados. Falta o detalhamento, resolver 
passo a passo. Na Matemática, se poderia 
perguntar se não teriam outras formas de 
resolver para a gente pensar e ter aquele 
questionamento ou aquela sugestão. 

CAU_T6 

Em matemática, a ressalva que eu tenho 
não é nem a parte escrita.  O que eu 
percebi e muito colegas também falam é 
que inclusive na matemática os exemplos 
resolvidos são muito distantes do que a 
aula trouxe e quando você pega o portfólio 
ele está mais distante ainda. São o mesmo 
assunto, mas não estão na mesma linha. O 
portfólio sempre puxa mais um pouco, mas 
são bem medidos. Tem a parte fácil, a 
média e a difícil. Mas o nível está correto 
sim. Alguns alunos falam da dificuldade, 
mas não é difícil, é nível de faculdade. 

QUI_T6 

Até mesmo na Física, na questão dos 
cálculos, eu acho que deveria ter mais 
exemplos propostos e resolvidos que 
tivessem a ver mais com os portfólios 
porque ás vezes a gente tem muita 
dificuldade. A gente vê umas coisas e 
quando chega nos portfólios são outras 
que não estão batendo com o que está 
dentro das aulas. Por um lado, é bom 
porque a gente precisa pesquisar, mas por 
outro lado a gente fica desmotivado porque 
não é o que a gente está vendo. A gente 
estuda a aula e quer resolver o portfólio de 
acordo com a aula que a gente estudou. 
São níveis não muito baixos, é um nível 
difícil, mas adequados. 

RUS_T6 

Estão de acordo, só que as vezes a gente 
vê que os exemplos resolvidos são mais 
fáceis e quando a gente vai para o portfólio 
o grau de dificuldade é bem maior (Física e 
Matemática).Os exemplos resolvidos 
deveriam ser mais de acordo com o 
portfólio. Deveriam aumentar o nível dos 
exemplos. Os exemplos resolvidos até que 
a gente compreende. Eu gostaria que fosse 
um nível só, mais parecido com o portfólio. 
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SGA_T1 

Outra questão é a dificuldade dos 
portfólios. O conteúdo do ambiente é em 
um nível X e o material do portfólio é em 
um nível bem mais elevado. A gente muitas 
vezes questionou que as atividades do 
ambiente são um material quase que a 
nível médio. Não seria fácil, mas poderia 
ser um nível um pouco mais elevado. 
Quando você leva isso para a questão do 
material que está disponível. Na 
Matemática a gente sentiu também a 
ausência de exemplos. Na Física são bem 
mais exemplos do que na Matemática. Em 
todas as Físicas eles sempre apresentam 
ali no meio do material ou já próximo do 
final exemplos resolvidos, alguma coisa 
mais prática, algum questionamento que 
nos leve a ligar o assunto. Na Matemática 
é muita matéria e o material que tem para 
auxiliar, tipo um exemplo resolvido, isso a 
gente sentiu muita falta. 

Tema 7: Considerações 
adicionais 
Há mais alguma 
consideração que você 
considere importante e 
que ainda não foi 
mencionada 
anteriormente? 

ARC_T7 
Só parabenizar os criadores e 
idealizadores, porque são muito bons os 
materiais. 

CAM_T7 

Eu sinto falta de ter mais referência do 
conteúdo no texto. Eu sei que no Material 
de Apoio tem as referências, mas eu não 
sei de qual parte do conteúdo se usou 
aquela referência. Então se fosse citado no 
material ficaria bom, porque quando eu 
tivesse dificuldade eu procuraria e iria 
reforçar. Como não tem eu não sei onde 
vou reforçar o meu estudo. Muitos fóruns 
são apenas uma pergunta, eu acho que 
deveriam ter mais perguntas para que um 
aluno responda uma, outro aluno responda 
outra e aí a gente discutiria. Se o tutor não 
adicionar outras coisas a gente fica 
limitado. 

QUI_T7 
Só a questão do ambiente mesmo, não 
tenho dificuldade. E os tutores são 
presentes. 

SGA_T1 

Poderia acrescentar mais exemplos, 
vídeos e as webconferências deveriam ser 
mais usadas. Talvez uma maneira de 
melhorar o ensino da Matemática I e II seria 
incrementar mais a comunicação entre o 
tutor e o aluno. O chat é uma ferramenta 
boa de comunicação, mas quando você 
fala de uma matéria que é praticamente 
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toda algebrizada, matematizada, para você 
tirar uma dúvida em um chat fica uma coisa 
muito complicada. Poderia se tentar suprir 
essa carência no material colocando mais 
exemplos, mais exemplos resolvidos 
coisas mais atualizadas principalmente de 
Matemática. No material de Física não, a 
gente vê que se está tendo uma 
preocupação em ser modificado.  O 
material de Física Moderna estava 
maravilhoso. É incrível. Quando a gente 
abre a Física Moderna e começa a ler dá 
vontade de você ler mais. É um material 
que traz exemplos práticos, que suscita 
dúvidas que levam você a buscar mais 
coisas e no da Matemática a gente não vê 
isso e muitas dúvidas não dá para dirimir 
pelo SOLAR.  O material de Física 
Moderna superou todas as nossas 
expectativas. Talvez o material da 
Matemática seja o mais deficitário, é um 
material que não ajudou muito. 

 


