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RESUMO 

 

Atualmente, podemos contar com uma infinidade de recursos que podem servir 

como suporte ao professor em sala de aula, principalmente aos relacionados a 

sistemas multimídia e suportados por Dispositivos Móveis, como no caso dos tablets 

e telefones celulares (smartphones). Por estarem transformando a forma de produzir 

e de acessar informações, os Dispositivos Móveis têm possibilitado estratégias 

pedagógicas híbridas, entre a sala de aula e o mundo digital. Neste trabalho, 

investigamos a utilização de Dispositivos Móveis, por meio do desenvolvimento de 

um Objeto de Aprendizagem Multimídia (OAM). Ao utilizarmos recursos multimídia 

(imagens e vídeos 3D, imagens em alta resolução, simuladores etc), que podem ser 

acessados por meio de QR Code - Quick Response Code (Código de Resposta 

Rápida) e aplicados ao material impresso (OAM), tornamos a aprendizagem mais 

efetiva, na medida em que esses recursos aumentaram a motivação do aluno. Na 

perspectiva desses pontos, aliado a pesquisas no campo da Aprendizagem Móvel 

(Mobile Learning), o OAM foi elaborado à luz de estudos na área da Teoria da Carga 

Cognitiva (SWELLER, 2003) e da Teoria da Aprendizagem Multimídia (MAYER e 

MORENO, 2002). Esse Objeto de Aprendizagem Multimídia foi aplicado para o 

Ensino de Ciências (Física) a alunos da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa 

foi referenciada por meio da Teoria da Difusão da Inovação (ROGERS, 2003), por 

meio dela, verificamos um aumento na motivação dos alunos, na utilização do OAM, 

ao ponto de gerar um estímulo no estudo antecipado do conteúdo trabalhado em 

sala de aula pelo pesquisador, além do incremento significativo alcançado nas 

concepções newtonianas. Encontramos também, entre os alunos participantes da 

pesquisa, as limitações com relação à utilização do material, como a falta de 

familiaridade com a tecnologia e a organização do tempo, comum em se tratando da 

realidade de alunos desta modalidade de ensino (SACCOL, 2011). 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação de Jovens e Adultos, Dispositivos 

Móveis, Aprendizagem Multimídia, Mobile Learning. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Today we can count on a multitude of features that can support the classroom 

teacher, especially those related to multimedia systems and supported by Mobile 

Devices, such as tablets and mobile phones (smartphones). Because they are 

transforming the way they produce and access information, Mobile Devices have 

enabled hybrid pedagogical strategies between the classroom and the digital world. 

In this paper, we investigate the use of Mobile Devices through the development of a 

Multimedia Learning Object (OAM). By using multimedia features (3D images and 

videos, high resolution images, simulators, etc.) that can be accessed through the 

QR Code - Quick Response Code and applied to printed material (OAM), we make 

learning more effective as these resources have increased student motivation. From 

the perspective of these points, combined with research in the field of Mobile 

Learning, the OAM was elaborated in the light of studies in the area of Cognitive 

Load Theory (SWELLER, 2003) and Multimedia Learning Theory (MAYER and 

MORENO, 2002). This Multimedia Learning Object was applied to Science Teaching 

(Physics) to students of Youth and Adult Education. The research was referenced 

through the Theory of Diffusion of Innovation (ROGERS, 2003). Through it, we 

verified an increase in the motivation of the students, in the use of OAM, to the point 

of generating a stimulus in the early study of the content worked in the classroom, 

class by the researcher, in addition to the significant increase achieved in Newtonian 

conceptions. We also found, among the students participating in the research, the 

limitations regarding the use of the material, such as lack of familiarity with 

technology and the organization of time, which is common when it comes to the 

reality of students of this type of education (SACCOL, 2011). 

 

Keywords: Science Education, Youth and Adult Education, Mobile Devices, 

Multimedia Learning, Mobile Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, podemos contar com uma infinidade de recursos que podem 

servir como suporte ao professor em sala de aula, principalmente aos ligados a 

sistemas hipermídia, mais atrativos aos alunos, que nasceram em meio a uma 

sociedade altamente tecnológica, do que aos livros de uma maneira geral. 

Atualmente, os alunos acessam imagens em alta definição nos modernos 

televisores, nos tablets e aparelhos celulares, como no caso dos smartphones, além 

de imagens 3D nos cinemas e em materiais impressos diversos. Manipulam com 

eficiência esses aparelhos conectados interruptamente à internet, que os permitem 

acessar outros conteúdos complementares a mídia impressa, por meio de leitores 

QR Code - Quick Response Code (Código de Resposta Rápida), por exemplo. Estão 

tão imersos às Mídias Digitais (MD) e continuamente conectados, principalmente por 

meio de redes sociais que, atualmente, os smartphones podem ser considerados 

uma extensão de seus corpos.  

Aliás, o uso dos celulares nos diversos ambientes de vivência do aluno, 

incluindo aí a escola e até mesmo as salas de aula, vem causando problemas a 

professores e especialistas. Em algumas cidades, como São Paulo, existem até 

mesmo leis específicas visando coibir o uso desses aparelhos nas escolas. Os pais 

tentam intervir, mas acabam por permitir e, de certo modo, incentivar o uso dos 

celulares em função da facilidade e agilidade na comunicação. De certo modo, 

podendo monitorar os passos dos filhos, eles acabam ficando com uma maior 

sensação de segurança. Com isso, o problema do uso dos aparelhos passa a ser da 

escola, e, principalmente, dos professores. Em relação a esse fato, se lançarmos um 

novo olhar sobre ele, podemos não considerar um problema, mas sim, uma 

oportunidade.  

 

1.1 A ESCOLHA DO TEMA 

 

 A escolha do tema da pesquisa estava diretamente relacionada com minha 

trajetória acadêmica e profissional. A seguir, discorrerei sobre elas, a fim de 

embasar coerentemente minhas escolhas. 
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1.1.1 Trajetória Acadêmica 

 

 Iniciei minha formação na Educação Básica, no ensino público. Fiz todo 

Ensino Médio, antigo científico, no Colégio Municipal Marconi em Belo Horizonte. 

Faço sempre questão de ressaltar, principalmente a meus alunos, essa condição de 

egresso de escola pública, para demonstrar a eles que é possível cursar uma boa 

universidade e ser um bom profissional, fator esse que depende mais de seu esforço 

pessoal e dedicação. 

 Sendo assim, como egresso de escola pública, fui aprovado no vestibular e 

dei início ao curso de graduação (Bacharelado) em Física, na Universidade Federal 

de Minas Gerais - UFMG em 1993, no período diurno. Cursei dois períodos, mas por 

necessidades financeiras, tive que trabalhar e tranquei o curso por mais dois 

períodos. Reiniciei minha trajetória acadêmica em 1995, agora na Licenciatura em 

Física, no período noturno, e ainda trabalhando durante o dia como técnico em 

Telecomunicações, atividade que desenvolvi durante 10 anos. Essa proximidade 

com a área tecnológica, fez com que ainda na graduação, pautasse minha formação 

pelas TIC's - Tecnologias da Informação e Comunicação, e pelos temas ligados a 

CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade, culminando com o desenvolvimento de 

vários projetos, ligados à área tecnológica, para emprego em sala de aula dentro de 

temas específicos do curso de Física. Concluí a graduação no segundo semestre de 

1999, com a monografia intitulada: “A EVOLUÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES: 

Uma proposta de Ensino de Física através da abordagem de CTS em sala de aula”, 

orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Campos de Valadares, obtendo conceito “A”. 

 Com o passar dos anos, atuando como professor de Física no Ensino Médio, 

senti a necessidade de melhorar minha prática pedagógica. Para isso, iniciei no 

primeiro semestre de 2010, uma especialização (Latu Sensu) em Ensino de 

Ciências/Física, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa 

especialização foi um divisor de águas em minha trajetória profissional, por permitir-

me enxergar e transformar minha prática docente. A mudança aconteceu na medida 

em que passei a desenvolver uma abordagem mais “significativa” aos alunos, 

levando-os a uma maior apreensão dos conceitos físicos, por meio de ferramentas e 

técnicas de investigação.  



18 

 

 

 

 Ao longo dos anos, deparei inúmeras vezes com o questionamento de alunos, 

como: Por que estudar Física? Em que o estudo de Física os ajudaria no decorrer de 

sua vida na sociedade? Qual seria a aplicação no exercício de sua futura profissão? 

Existem muitas evidências, que a grande maioria das pessoas que tiveram algum 

contato com o Ensino de Ciências/Física durante sua vida escolar, não consegue 

relacionar o que aprendeu com situações e fenômenos simples do cotidiano. Um 

argumento aponta para a deficiência curricular, muitas vezes distante do que a 

maioria dos alunos quer ou precisa aprender. Outro argumento aponta para a 

hegemonia de uma abordagem extremamente tradicional, onde o Ensino de Física é 

baseado na simples transmissão de conhecimentos sistematizados.  

 Foi justamente neste ponto que esta especialização permitiu-me trabalhar, 

mudando minha concepção extremamente matematizada, para uma nova 

concepção pautada em conceitos contextualizados, explorando fenômenos 

presentes no cotidiano dos alunos. Como fruto da especialização, desenvolvi com 

alunos das escolas onde lecionei o projeto chamado “Física Investigativa”. Por meio 

de site, blog e redes sociais, passei a promover o Ensino da Física e a difusão da 

Ciência e das novas Tecnologias.  

 Concluí a Especialização em Ensino de Ciências/Física, no final do primeiro 

semestre de 2012, com a monografia intitulada: “O SENSO COMUM E O 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO: relato de uma experiência”, orientada pelo prof. Dr. 

Alexandre Benvindo de Sousa, obtendo conceito “A”. 

 

1.1.2 Trajetória Profissional 

 

 Minha trajetória profissional teve início em novembro de 2003, quando atuei 

como instrutor/professor de disciplinas técnicas dos cursos de Telecomunicações e 

Sistema da Informação, na REDE SESIMINAS DE EDUCAÇÃO/FIEMG. Essa 

experiência me aproximou ainda mais do meio tecnológico, o que foi determinante 

na escolha da abordagem CTS, que hora desenvolvo em sala de aula. Permaneci 

nesta instituição até julho de 2004, quando então me desliguei, com a extinção dos 

cursos na Rede. 

 A atuação, como professor de Física, propriamente dito, deu-se somente no 

ano de 2005 na Rede Estadual, onde fui designado a um cargo vago na escola E. E. 
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PEDRO EVANGELISTA DINIZ. De lá para cá, foram-se longos oito anos. Ao longo 

destes anos, pude ver minha sensível evolução no processo ensino/aprendizagem, 

principalmente após a Especialização, já relatada em minha formação acadêmica.  

 De maio de 2006 a dezembro de 2008, atuei também como professor 

designado de Física, em duas escolas do Estado, sendo E. E. DESEMBARGADOR 

RODRIGUES CAMPOS e na E. E. PROFESOR CLÁUDIO BRANDÃO, ambas em 

BH. Neste mesmo período, atuei também como professor de Física na FUNDAÇÃO 

DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC. Considero importante também minha 

experiência em um curso preparatório para pré-vestibular VETOR SISTEMA DE 

ENSINO. Lá tive contato com uma nova linguagem de ensino/aprendizagem, 

pautada em resultados. 

 De fevereiro de 2011 a dezembro de 2011, atuei como Elaborador de Itens de 

Avaliação de Aprendizagem no INSTITUTO AVALIAR, para o Programa de 

Avaliação da Aprendizagem Escolar - PAAE. Um programa de avaliação interna do 

Governo do Estado de Minas Gerais para as escolas da Rede Estadual. Essa 

experiência permitiu-me avaliar meu próprio processo de avaliação, por meio dos 

cursos sobre avaliação da aprendizagem. 

 Lecionei também na Educação Básica, pela FUNDAÇÃO HELENA 

ANTIPOFF - FHA. Uma fundação estadual de Ensino Básico e Superior gerida pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. A proximidade com os cursos 

superiores e os professores, sobretudo os da área das exatas, contribuíram 

significativamente para que eu buscasse aprimorar minha formação por meio do 

mestrado em Ensino de Física. Foi lá também que nasceu o projeto FÍSICA 

INVESTIGATIVA, que tem trazido bons resultados ao Ensino de Física e na 

divulgação da Ciência, sobretudo nos temas ligados a CTS. A escola possui bons 

laboratórios de Ciências e Informática, além de salas temáticas, permitindo o 

enriquecimento do processo ensino-aprendizagem dos conceitos da Física. 

 Em 2015, tive meu primeiro contato com a Educação de Jovens e Adultos - 

EJA, na E. E. DR. AURINO DE MORAIS, que foi aprofundado em 2016, na E. E. 

GYSLAINE DE FREITAS ARAÚJO. Foi posterior a essas duas experiências, que 

pude perceber as limitações do curso, sobretudo em sua característica e dinâmicas 

próprias, bem como da ausência e/ou deficiências do Livro Didático, e ainda, da 

percepção e observação que praticamente todos os alunos portavam e utilizavam 
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aparelhos celulares do tipo smartphone, é que iniciei os primeiros estudos sobre o 

assunto, que culminaram no desenvolvimento de um pré-projeto de pesquisa. Deste 

modo, decidi investigar o alcance desses recursos e, principalmente, como 

aprimorá-lo para que a aprendizagem dos alunos seja ainda mais efetiva e também 

para disponibilizá-lo como um “produto”, a ser empregado por outros professores. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1°) Investigar se o uso do OAM impresso, por nós desenvolvido, poderia influenciar 

na motivação do aluno que o utiliza e, se essa motivação seria suficiente para que o 

aluno lesse, antecipadamente, o conteúdo a ser trabalhado em sala.  

 

Ao utilizar o OAM, esperava-se que o aluno fosse capaz de acessar um vasto 

conteúdo digital, que já estavam disponíveis na internet, como animações, vídeos, 

ilustrações, imagens em 3D, simuladores e aplicativos diversos, complementares às 

informações presentes no texto impresso. A proposta era que essa possibilidade de 

conexão, entre o texto escrito e as MD’s, tornasse esse material muito mais atrativo, 

motivando os alunos para sua leitura espontânea, o que não era prática com uso do 

LD comum, fazendo com que a aprendizagem fosse muito mais efetiva. 

Acreditávamos que, quanto mais motivado o aluno para, espontaneamente, estudar 

em casa, antecipadamente, o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, maior a 

possibilidade de sucesso em sala, quando da abordagem dos conceitos, 

principalmente em turmas de EJA, em razão da semestralidade do curso e de outros 

fatores intrínsecos a modalidade. 

 

2º) Avaliar se seria possível utilizar Dispositivos Móveis como recurso didático dentro 

e fora da sala de aula, e quais seriam as possíveis implicações deste uso para o 

processo ensino-aprendizagem de Física. 

 

Os Dispositivos Móveis e as Mídias Digitais são componentes importantes em 

uma educação fundamentada na inovação. No entanto, a utilização desta 

abordagem exige profundas mudanças que afetam a escola em suas dimensões de 

infraestrutura e, principalmente, da formação docente. Ao permitir uma grande 
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colaboração, os Dispositivos Móveis ampliam a noção de espaço escolar, integrando 

alunos e professores. Neste cenário, o professor exerce uma função fundamental, 

ajudando os alunos a superarem as dificuldades. 
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2 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

Embora o OAM seja um material impresso, ele foi pensado e produzido para 

facilitar o acesso do aluno ao texto, à medida que os conceitos foram sendo 

trabalhados, a conteúdos hipermídia em pontos estratégicos e pré-determinados 

pelo autor, por meio de QR Code, sigla em inglês de Quick Response Code, ou 

Código de Resposta Rápida. Ordenando as informações em uma matriz de duas 

dimensões, eles são uma espécie evoluída dos códigos de barras tradicionais que já 

conhecemos. Eles são capazes de armazenar até 100 (cem) vezes mais dados e 

caracteres, do que os tradicionais códigos de barras, de apenas uma dimensão. 

Estes dados podem ser lidos por meio de leitores de QR Codes instalados nos 

smartphones ou tablets. Neste caso, a câmera do aparelho é usada para fazer a 

leitura do código. Atualmente, o QR Code é muito usado pela mídia impressa, como 

livros, revistas, panfletos e outros. Essas mídias impressas publicam QR Codes, 

para que seus leitores possam acessar em seus aparelhos, conteúdo complementar 

às matérias publicadas.  

Além disso, a abordagem dos conceitos, ao longo do texto no OAM, foi 

pensada de maneira a incentivar essa complementação do texto, por objetos 

multimídia. Complementam ainda o material, gráficos, figuras e ilustrações em 3D e 

em alta definição, conforme a situação. Óculos para visão em 3D foram 

confeccionados pelos próprios alunos, para visualização de imagens do material 

desenvolvido. 

 

2.1 ASSUNTO ESCOLHIDO PARA O OAM 

 

O assunto escolhido para o desenvolvimento do OAM foi determinado entre 

aqueles em que os alunos já haviam estudado nos 1º e/ou 2º períodos da EJA, no 

caso, fizemos a escolha pelos conceitos relacionados à Dinâmica, mais 

especificamente força e movimento, inércia, força de atrito, princípio da inércia e 

primeira lei de Newton. A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de março e julho 

de 2018. O conteúdo trabalhado está em acordo com o Plano de Ensino anual, 

elaborado em conformidade com a readequação do CBC - Currículo Básico Comum, 
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adaptado às normas dispostas pela Resolução SEE/MG 2030, de 25 de janeiro de 

2012. 

Importante ressaltar que, em relação ao texto proposto no OAM, por uma 

questão estratégica, não realizamos uma profundada discussão das questões 

relacionadas a história e filosofia da Ciência e ainda, aos conceitos relacionados a 

Dinâmica, uma vez que o produto teria a finalidade primária de testar os objetos 

multimídia nele inseridos, e, para reduzir os custos de reprodução, uma vez que 

essa pesquisa foi financiada pelo próprio pesquisador. No entanto, em sala de aula, 

o professor pode fazer o aprofundamento por meio de textos específicos, como o 

artigo: “Galileu, um cientista e várias versões” de Zylbersztajn (1998), que trata com 

muita lucidez, a importância das realizações de Galileu Galilei e as polêmicas nas 

quais ele se envolveu, uma vez que elas geraram um grande interesse por parte da 

história e da filosofia da Ciência. Ao longo do texto, o autor destaca que existem 

vários pontos de vista sob os quais a obra de Galileu tem sido analisada ao longo do 

tempo, que estimularam a controvérsia e o debate. O professor pode, inclusive, criar 

uma oportunidade para a discussão com os alunos após a leitura do artigo. 

 

2.2 TEORIA COGNITIVA DA APRENDIZAGEM MULTIMÍDIA (TCAM) 

 

Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se de Recursos 

Multimídia, constitui uma das mais profundas mudanças resultantes dos processos 

de inovação impostas à Educação. A multimídia compreende os diversos meios 

usados na apresentação de uma informação, ou seja, além do texto, imagem, áudio, 

vídeo, animação e simulações diversas. Ela pode estar relacionada a um sistema 

informatizado ou também a outros suportes não informatizados. Adequadamente 

utilizado, esse recurso pode trazer relevantes benefícios, auxiliando sobremaneira o 

processo de ensino e aprendizagem. Subsidiados pelas Ciências Cognitivas, 

podemos desenvolver material educacional com atividades baseadas nas 

tecnologias digitais para qualquer conteúdo.  

Essa mudança de paradigma no processo de inovação, em termos de 

recursos educacionais, gerou um aumento e a diversificação de produtos de 

natureza digital, no entanto, conforme Mayer e Moreno (2002), ela não tem sido 

acompanhada de um aprimoramento desses recursos, e deste modo, pode não 
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promover uma aprendizagem efetiva. Neste sentido, considerando-se a importância 

de se formar uma boa estrutura cognitiva na utilização do OAM, faz-se necessário o 

conhecimento das teorias e resultados das pesquisas relacionadas ao assunto. 

Embasar-nos-emos fundamentalmente na Teoria Cognitiva da Aprendizagem 

Multimídia (Cognitive Theory of Multimedia Learning), que é fruto de pesquisas 

realizadas por Mayer e Moreno (1998, 2002 e 2003), propondo a integração das 

teorias da Carga Cognitiva de Sweller (1999, 2003). 

Segundo Mayer e Moreno (2003), o ser humano percebe as informações por 

meio de dois diferentes canais de processamento, que são representados pelos 

modos verbal e pictórico. O resultado da combinação das informações obtidas por 

esses dois diferentes canais, aliados aos conhecimentos prévios do indivíduo, é que 

será transformado em conhecimento e, posteriormente, armazenado na memória em 

longo prazo. Contemporaneamente, somos confrontados com informações em 

diferentes formatos: som, texto, imagens, gráficos, animações. Essa combinação de 

informações pode provocar uma sobrecarga cognitiva, quando o volume da carga é 

superior à capacidade de compreensão humana. Essa sobrecarga cognitiva pode 

provocar um processo de desorientação e de desestímulo do estudante.  

A Teoria da Carga Cognitiva discutida por Sweller (2003) apresenta um 

conjunto de princípios, que buscam minimizar recursos mentais desnecessários, 

maximizando o processo cognitivo à resolução de problemas. Para esse autor, a 

aprendizagem será possibilitada e potencializada se a forma de apresentar a 

informação estiver alinhada com o processo cognitivo humano. Para ele, a 

elaboração de um Produto Educacional, para mediação de algum processo de 

ensino-aprendizagem deveria observar os três principais tipos de carga cognitiva:  

 A intrínseca, relacionada à complexidade do conteúdo apresentado pelo material 

ou recurso educacional;  

 A natural/relevante, imposta pela atividade pedagógica e necessária para a 

concretização do objetivo da aprendizagem;  

 E a extrínseca/externa, que não impacta no processo de aprendizagem. 

  Reconhecendo que a capacidade de processamento mental é limitada, a 

utilização de recursos multimídia deve buscar um equilíbrio dessas cargas, para que 

o processo de ensino-aprendizagem seja mais eficiente. Partindo desses 

pressupostos, Mayer e Moreno (2002) desenvolveram um conjunto de diretrizes 
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aplicáveis ao desenvolvimento de produtos educacionais, suportados por sistemas 

multimídias. Desses, os 6 (seis) princípios abaixo relacionados, foram utilizados na 

seleção dos objetos multimídia em nosso OAM: 

 

1. Contiguidade: as animações e as narrações devem ser apresentadas de maneira 

complementar e contígua. 

 

2. Coerência: os elementos como palavras, imagens ou sons estranhos ou 

desnecessários devem ser eliminados, pois entram em competição com o 

conteúdo relevante aos canais de processamento cognitivo. 

 

3. Modalidade: a apresentação de animações e textos escritos de maneira 

concomitante deve ser evitada, pois podem sobrecarregar a memória de 

processamento visual. 

 

4. Redundância: deve-se evitar a inclusão de texto escrito, junto a uma animação 

narrada, que poderão impactar negativamente na aprendizagem. 

 

5. Multimídia: as animações narradas são mais efetivas para a aprendizagem, do 

que apenas narrações. 

 

6. Diferenças individuais: indivíduos, com maior nível de conhecimento e com 

maior grau de concentração espacial, possuem maiores condições de 

organização e de processamento da informação. 

 

Passaremos a seguir, a categorizar os objetos multimídia incorporados ao 

Objeto de Aprendizagem, por nós desenvolvido, de acordo com esses princípios. 

Além dessa categorização, tivemos a preocupação em desenvolver uma interface 

que fosse o mais simples possível, mas ao mesmo tempo, eficiente e atrativa, a fim 

de que o OAM resultasse em um produto educacional mais efetivo, do ponto de vista 

da mediação do ensino-aprendizagem. Importante lembrar que, uma vez que o 

princípio de número seis (6) é uma característica intrínseca ao indivíduo, ele não foi 
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categorizado, mas é importante considerá-lo por permitir relacionar os diversas 

comportamentos individuais na utilização do OAM. 

 

2.3 CATEGORIZAÇÃO DOS OBJETOS MULTIMÍDIA INCORPORADOS AO OAM 

 

Com base nos princípios estabelecidos, realizamos pesquisas diretamente na 

internet, a fim de buscar objetos multimídia que foram incorporados ao OAM. 

Optamos sempre por aqueles que não possuíam Direitos Autorais.  

 

2.3.1 Figura 1: concepção do movimento dos corpos baseada na ação de força 

contínua 

 

Durante a Idade Média, o pensamento de Aristóteles foi harmonizado com a 

crença cristã e passou a receber o apoio da Igreja. Os problemas de sua Física 

eram alvo de desenvolvimento teórico, mas sem nenhuma ruptura radical com suas 

ideias gerais. Sua escolha está relacionada ao princípio 2 da Coerência, onde os 

elementos como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam 

ser eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais 

de processamento cognitivo.  

 

Figura 1: Concepção do movimento dos corpos baseada na ação de força contínua 

 

Disponível em: http://luznafisica.wdfiles.com/local--files/leis-de-newton-forca-e-movimento/AM. 
Acesso em: 16 nov. 2017 

 

2.3.2 Vídeo 1: animação sobre a ideias de Galileu Galilei 

 

 A figura 2 nos apresenta uma animação sobre as ideias de Galileu Galilei. 

Nele, o aluno pode verificar que Galileu propõe a renovação da Ciência de sua 
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época, abandonando a confiança na autoridade, no senso comum e na tradição. 

Deste modo, ele busca uma Ciência, livre de tudo aquilo que a prende, tanto a 

cultura, como a teologia. As questões científicas deveriam ser confirmadas ou 

refutadas por meio da experiência e da observação, feitas diretamente sobre o 

objeto que está sendo examinado. O vídeo é leve, lúdico e prende a atenção do 

espectador. Nele se concentram todos os 6 (seis) princípios propostos por Mayer e 

Moreno (2002). 

 A importância das realizações e polêmicas nas quais Galileu se envolveu, 

geraram um grande interesse por parte da história e da filosofia da ciência sobre a 

sua vida. Sem chegar a um consenso, existem vários pontos de vista sob os quais 

sua obra tem sido analisada ao longo do tempo, que estimularam a controvérsia e o 

debate. Após assistir ao vídeo, oriente os alunos a lerem o texto complementar: 

“Galileu, um cientista e várias versões”, disponível em 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/10073/9298 >. Como 

sugestão, pode-se realizar um momento de discussão e debate sobre a vida de 

Galileu e as controvérsias sobre suas ideias. 

 

Figura 2: Animação sobre as ideias de Galileu Galilei 

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=zygMC2XiXwY > Acesso em: 16 nov. 2017 

 

2.3.3 Figura 3: o experimento do Plano Inclinado atribuído a Galileu Galilei 
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O conjunto de figuras abaixo apresenta uma das experiências atribuídas a 

Galileu Galilei. Dizemos atribuídas a ele, porque não existe um consenso que de fato 

ele as tenha realizado, para descrever sua teoria do movimento. No experimento, ele 

considerou esferas movendo-se em dois planos inclinados, e, verificou que bolas 

descendo pelo plano em declive ganhavam velocidade, enquanto que bolas subindo 

pelo plano em aclive perdiam velocidade. Concluiu deste modo, que se o plano for 

horizontal, as bolas não ganhariam nem perderiam velocidade. Na prática, as bolas 

diminuem sua velocidade até atingir a condição de repouso, porém, não devido à 

sua natureza, mas sim, ao atrito com a superfície. Essa conclusão foi apoiada por 

experiências realizadas com superfícies cada vez mais lisas, de modo que, quanto 

mais lisa fosse a superfície, mais tempo as bolas demoravam para parar, havendo 

uma possibilidade de eliminar o atrito, concluiu, então, que as bolas não mais 

parariam. 

Sua escolha também está relacionada ao princípio 2 da Coerência. Nele, os 

elementos como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam 

ser eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais 

de processamento cognitivo. 

 

Figura 3: Experimento com planos inclinados atribuídos a Galileu Galilei 

 

Disponível em: http://balisticaexterna.org/mru1.html. Acesso em: 16 nov. 2017 
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2.3.4 Conjunto de Figuras 4: imagem de cilindro de titânio em alta resolução (a 

esquerda) e imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), de um 

filme fino de titânio (a direita) 

 

 O conjunto de imagens de um cilindro de titânio em alta resolução (a 

esquerda) e de uma foto de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), de um filme 

fino de titânio (a direita) apresentando uma morfologia com aspecto de escamas de 

peixe, ampliado mais de 80 (oitenta) mil vezes, foram introduzidas para que os 

alunos percebessem que mesmo objetos aparentemente lisos, como um bloco de 

vidro, uma mesa envernizada ou a superfície de um metal, possuem muitas 

saliências, que podem ser vistas em nível microscópico. Devido a estas saliências, 

podemos verificar macroscopicamente que, quando um objeto é colocado sobre uma 

superfície, somente alguns pontos do objeto ficam, de fato, em contato com ela. 

 Sua escolha está relacionada ao princípio 2 da Coerência. Nele, os elementos 

como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam ser 

eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais de 

processamento cognitivo.  

 

Figura 4: Conjunto de Figuras 4: imagem de cilindro de titânio em alta resolução (a 

esquerda) e imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) de um filme fino 

de titânio (a direita). 

 

Disponível em: http://jt-commodities.blogspot.com/2012/08/oferta-minerio-de-titanio-quantidade.html. 
Acesso em: 16 nov. 2017 (imagem da esquerda). Disponível em: 
https://engenhariadesuperficies.files.wordpress.com/2014/04/imagem-abril.jpg. Acesso em: 16 nov. 
2017 (imagem da direita). 
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2.3.5 Conjunto de Figuras 5: imagem de superfície de aço galvanizado, obtidas 

por um Microscópio Eletrônico de Varredura, de uma superfície de aço 

galvanizado, com pontos de corrosão em 3D (a direita) e imagem do mesmo 

material, com resolução atômica em três dimensões, com aproximação de 

quase 500 milhões de vezes (a esquerda)  

 

O conjunto de figuras 5 retratam imagens de superfície de aço galvanizado, 

obtidas por um Microscópio Eletrônico de Varredura, de uma superfície de aço 

galvanizado, com pontos de corrosão (a direita) e uma imagem do mesmo material, 

com resolução atômica em três dimensões, com aproximação de quase 500 

(quinhentos) milhões de vezes (a esquerda). Elas foram introduzidas para reforçar e 

desconstruir a concepção inicial dos alunos, de que existem superfícies 100% 

polidas, assim como o conjunto de imagens anteriormente citado. Por meio da figura 

da direita, os alunos puderam, ainda, fazer a experiência da observação de uma 

imagem em 3D, aumentando a percepção a que se quer chegar. 

Sua escolha também está relacionada ao princípio 2 da Coerência. Nele, os 

elementos como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam 

ser eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais 

de processamento cognitivo.  

 

Figura 5: Conjunto de Figuras 5: Superfície de aço galvanizado com pontos de 

corrosão em 3D (direita) e mesmo material com aproximação de quase 500 milhões 

de vezes (esquerda). 

 

Disponível em: https://engenhariadesuperficies.files.wordpress.com/2014/07/tanaka_3d.jpg. Acesso 
em: 16 nov. 2017 (direita). Disponível em: 
https://www.ebah.com.br/content/ABAAABqWMAJ/microscopia-forca-atomica?part=3. Acesso em: 16 
nov. 2017 (esquerda).  
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2.3.6 Vídeo 2: como fazer um óculos 3D 

 

O vídeo seguinte foi introduzido para que o próprio aluno pudesse interagir 

com o OAM, e ainda, para melhor visualização da superfície do metal do conjunto de 

figuras 5 (imagem da direita), sendo necessária a utilização de óculos 3D. Os óculos 

3D tradicionais funcionam com imagens que têm duas componentes, uma azul e 

outra vermelha. Quando colocamos os óculos, cada lente possui uma dessas cores 

e cada olho só consegue ver um dos componentes da imagem. A lente vermelha só 

permite ver a imagem azul, enquanto a lente azul só permite ver a imagem 

vermelha. A ilusão de tridimensionalidade é criada pela diferença de perspectiva 

entre as duas imagens criadas. 

Sua escolha também está relacionada ao fato de contemplar os princípios 1, 

2, 3 e 4, mas de modo mais efetivo, o princípio da Coerência, onde os elementos 

como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam ser 

eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais de 

processamento cognitivo.  

 

Figura 6: Vídeo “Como fazer você mesmo seu próprio óculos 3D”. 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OHuZ2SmZ1E0. Acesso em: 16 nov. 2017 

 

2.3.7 Conjunto de Figuras 6: figura ilustrativa do atrito de deslizamento (a 

esquerda) e imagem ilustrativa ampliando o detalhe da figura a esquerda (a 

direita)  
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Nos pontos, onde as saliências se justapõem, ocorrem fortes adesões 

superficiais a nível microscópico, semelhantes a uma espécie de solda entre os dois 

materiais. A força de atrito está associada à dificuldade em romper estas soldas, 

quando um corpo desliza sobre o outro. Durante o movimento, as soldas se refazem 

continuamente em novos pontos de contato, de forma que sempre existirá uma força 

de resistência ao movimento, que é chamada de força de atrito. Esse 

comportamento nos permite entender o efeito dos lubrificantes, cuja função é 

diminuir o atrito, ao preencher as reentrâncias existentes entre as superfícies e 

dificultar a formação das soldas. 

Sua escolha está relacionada ao princípio 2 da Coerência. Nele, os elementos 

como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam ser 

eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais de 

processamento cognitivo.  

 

Figura 7: Conjunto de Figuras 6: figura ilustrativa do atrito de deslizamento 

(esquerda) e imagem ilustrativa ampliando o detalhe da figura a esquerda (direita). 

 

Disponível em: http://jt-commodities.blogspot.com/2012/08/oferta-minerio-de-titanio-quantidade.html. 
Acesso em: 16 nov. 2017 (esquerda). Disponível em: 
https://engenhariadesuperficies.files.wordpress.com/2014/04/imagem-abril.jpg. Acesso em: 16 nov. 
2017 (direita). 

 

2.3.8 Vídeo 3: como fazer um Hovercraft com balão e CD 

 

 A construção de um Hovercraft foi introduzida para que os alunos 

verificassem na prática o movimento dos corpos, quando o atrito é muito reduzido. 

Sua escolha se deveu ao fato de contemplar os princípios 1, 2, 3 e 4, mas de modo 

mais efetivo, o princípio da Coerência, onde os elementos como palavras, imagens 
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ou sons estranhos ou desnecessários deviam ser eliminados, pois entravam em 

competição com o conteúdo relevante aos canais de processamento cognitivo.  

 

Figura 8: Vídeo “Como fazer um Hovercraft com balão e CD”. 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tFrnlJr8ueI. Acesso em: 16 nov. 2017 

 

2.3.9 Simulador: Forças e Movimento: Noções Básicas 

 

O PhET é um site desenvolvido pela University of Colorado Boulder, que 

oferece gratuitamente simulações de fenômenos físicos interativas e baseadas em 

pesquisa. Por meio dele, os alunos podem fazer conexões entre os fenômenos da 

vida real e a Ciência básica, aprofundando a sua compreensão e apreciação do 

mundo físico. Para ajudar os alunos a compreender os conceitos, as simulações 

PhET utilizam-se de gráficos e controles intuitivos, tais como clicar e arrastar a 

manipulação, controles deslizantes e botões de rádio.  

A fim de incentivar ainda mais a exploração quantitativa, as simulações 

também oferecem instrumentos de medição, como voltímetros, termômetros, réguas 

e cronômetros. À medida que o usuário manipula essas ferramentas interativas, as 

respostas são imediatamente alteradas, ilustrando efetivamente as relações de 

causa e efeito. 

A opção por incluir um simulador do PhET no OAM, está relacionada ao fato 

dele contemplar os princípios 1, 2, 3 e 4, e de modo mais efetivo, o princípio da 

Coerência, onde os elementos como palavras, imagens ou sons estranhos ou 
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desnecessários deviam ser eliminados, pois entravam em competição com o 

conteúdo relevante aos canais de processamento cognitivo. 

 

Figura 9: Simulador Forças e Movimento: Noções Básicas. 

 

Disponível em:  https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-
motion-basics_pt.html. Acesso em: 16 nov. 2017 

 

2.3.10 Vídeo 4: Uso obrigatório do cinto de segurança 

 

 O Vídeo 4 reproduz uma reportagem sobre o uso obrigatório do cinto de 

segurança. Ele foi introduzido para exemplificar aos alunos uma aplicação concreta 

do princípio da inércia. Em uma freada brusca, o cinto de segurança protege o 

motorista da tendência causada pela inércia, de continuar em movimento. De acordo 

com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), crianças de até 10 anos devem ocupar o 

banco traseiro do veículo e usar o cinto de segurança ou sistema de retenção 

equivalente. 

 Sua escolha está relacionada ao fato de também contemplar a totalidade dos 

princípios, mas de modo mais efetivo, o princípio da Coerência, onde os elementos 

como palavras, imagens ou sons estranhos ou desnecessários deviam ser 

eliminados, pois entravam em competição com o conteúdo relevante aos canais de 

processamento cognitivo. 
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Figura 10: Vídeo “Uso obrigatório do cinto de segurança”. 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FQibDpjanJo. Acesso em: 16 nov. 2017 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como ponto de partida para embasar este trabalho, discutiremos o conceito 

de mobile learning, ou simplesmente m-learning, sua definição, suas tecnologias, 

oportunidades e barreiras existentes para sua implantação e utilização. Para isso, 

tomaremos como referencial teórico o estudo de Saccol et al. (2011) e de 

Schlemmer et al. (2007). Inicialmente, faz-se necessário definir o que é mobile 

learning (aprendizagem móvel ou com mobilidade), e, deste modo, utilizaremos a 

definição encontrada em Saccol et al. (2011), que a considera como sendo: 

 

Processos e aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias da informação 
ou comunicação móveis e sem fio, cuja principal característica é a 
mobilidade dos aprendizes que podem estar distantes uns dos outros, e 
também de espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de 

formação, capacitação e treinamento, ou local de trabalho. (SACCOL et 
al., 2011, p.23). 

 

O crescimento do uso das tecnologias móveis e a disseminação da internet, 

dispositivos como: telefone celular, smartphones, laptops, palmtops, tablets e 

tecnologias de conexão sem fio possibilitaram que a comunicação, 

predominantemente estática do passado, atualmente aconteça com mobilidade total, 

em qualquer lugar e a qualquer hora. Com isso, a maneira como a sociedade recebe 

e compartilha informações, o modo como as pessoas vivem e se relacionam 

mudaram profundamente. A mobilidade ganha cada vez mais espaço, à medida que 

as pessoas percebem as potencialidades, e usam as facilidades das mídias móveis. 

O relativo baixo custo e a infinidade de aplicativos destes aparelhos permitem a 

comunicação e o compartilhamento de informações por voz, imagens, vídeos ou 

mesmo texto, de forma rápida e segura. 

De acordo com Saccol et al. (2011), é totalmente possível utilizar a tecnologia 

móvel para, por exemplo, acessar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os 

recursos permitem a interação entre alunos e professores, diversificando as 

possibilidades. A tecnologia móvel pode ainda proporcionar uma grande mudança 

no processo de ensino-aprendizagem, transformando a sala de aula tradicional. Ela 

passa a incorporar um novo formato, por permitir que o aluno acesse o conteúdo 

que deseja, no lugar em que está, e no momento em que necessita. Uma 

possibilidade para este tipo de aprendizagem é a mobile learning, quando o acesso 
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à informação e ao conhecimento é mediado pelo uso de tecnologias móveis e sem 

fio, ampliando o acesso para um grande número de pessoas, em diferentes 

contextos e cenários. 

 

3.1 APLICAÇÕES RELEVANTES: DISPOSITIVOS MÓVEIS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

Neste trabalho, discutimos as seguintes questões: é possível utilizar de 

maneira favorável os Dispositivos móveis, ou seja, os celulares, smartphones e 

tablets, dentro e fora da escola como suporte ao Ensino de Ciências? E quais seriam 

a validade, o alcance e os limites deste uso? Quais são as reais aplicações 

disponíveis atualmente para uso didático em sala de aula? Para isto, realizamos 

uma breve revisão bibliográfica de artigos sobre o assunto, disponíveis na base 

Scielo, em periódicos de divulgação em Ensino de Ciências, e ainda, monografias, 

teses e dissertações disponíveis nos sítios de universidades. Deste modo, 

realizamos pesquisas utilizando as palavras-chaves: Ensino de Ciências, mobile 

learning, mídias móveis, smartphones e tablets, realidade aumentada móvel e 

tecnologia móvel e sem fio. Limitamos, no entanto, a escolher aquelas que, além de 

tratarem especificamente do assunto, fossem o mais recente possível, com no 

máximo cinco anos de publicação. 

Bento et al. (2013), no estudo sobre: “Tecnologias Móveis em Educação: o 

uso do celular na sala de aula”, concluem que o celular pode sim ser um recurso 

pedagógico relevante, desde que aconteça uma organização das atividades 

escolares, para que ele não seja apenas um instrumento de entretenimento para os 

alunos. Assim, faz-se necessário que o corpo docente, as famílias e a escola 

promovam um trabalho colaborativo.  

Vieira et al. (2014) no trabalho: “Demonstração da lei do inverso do quadrado 

com o auxílio de um tablet/smartphone”, verificaram que os smartphones e tablets, 

muito difundidos atualmente, podem servir como instrumento de medida direta de 

grandezas físicas importantes no Ensino de Física. Em outro estudo intitulado: 

“Macrofotografia com um tablet: aplicações ao ensino de ciências”, Vieira et al. 

(2013) apresentam uma maneira simples de obter fotos ampliadas, utilizando-se de 

um tablet ou smartphone. Inicialmente, descrevem a técnica, que consiste na 
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colocação de uma gota de água sobre a lente da câmera e, posteriormente, 

exploram aplicações práticas no Ensino de Ciências, nos níveis Fundamental e 

Médio. Concluem o trabalho defendendo que a simplicidade e o poder da técnica 

podem torná-la uma boa ferramenta didática para uso no Ensino de Ciências. 

Viana et al. (2014), no estudo de caso: “O uso de smartphone no ensino de 

ciências”, apresentam um aplicativo chamado XeNUBi para uso em smartphones. 

Esse aplicativo permitiu a consolidação do ensino da tabela periódica, obtendo 

aspectos favoráveis no envolvimento entre os alunos. Verificaram ainda que, o 

trabalho com esse aplicativo em sala de aula, possibilitou estudos mais dinâmicos e 

desenvolveu o lado reflexivo e crítico dos alunos. 

 

3.2 O OUTRO LADO DA MOEDA: TENSÕES E DESAFIOS! 

 

A implantação e utilização do mobile learning, no entanto, precisa ser muito 

bem avaliada. É preciso considerar que esta modalidade de ensino-aprendizagem 

traz vantagens, mas também limitações. Atualmente, existe muita discussão no 

contexto didático-pedagógico, pois é uma modalidade relativamente nova, que ainda 

necessita ser amplamente disseminada para professores e alunos. No entanto, essa 

modalidade representa uma mudança de paradigma para o professor e para o 

processo de ensino-aprendizagem, quanto a sua forma de ensinar. 

Azevedo et al. (2014) realizaram uma análise de discurso entre professores 

da rede pública de ensino de Recife, a fim de melhor compreender a fala dos 

professores sobre a importância das TICs em sala de aula, e o discurso da 

(des)culpa do professor, sobre a utilização dessas tecnologias, compreendido por 

meio das relações de força, que se estabelecem entre professor e aluno. 

Observaram um desencontro, entre o discurso científico relacionado ao uso das 

TICs na prática docente e a posição efetiva do professor. Embora o professor 

conheça os benefícios das tecnologias em sala de aula, ele se sente incapacitado 

para realiza-lo. Perceberam ainda, uma relação conflituosa na posição do professor, 

quanto à utilização das mídias digitais em sua prática docente, bem como as 

implicações em uma possível “ameaça” à sua posição de professor em sua relação 

com os alunos.  
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Ainda segundo Saccol et al. (2011), o uso do mobile learning, encontra 

também limitações e desafios, como a falta de familiaridade com a tecnologia, a 

organização do tempo e a falta de interesse. Elencam ainda, outros fatores, como o 

tamanho da tela e a resolução limitada dos dispositivos móveis, a falta de acesso 

ubíquo, o custo, a falta de apoio técnico, o risco de distração e o acesso à internet 

limitado em algumas regiões, e a rápida obsolescência. 

 

3.3 MOBILE LEARNING E A DIFUSÃO DA INOVAÇÃO  

 

Como fundamento de nossa pesquisa, consideramos o mobile learning como 

uma inovação, dentro do processo de ensino-aprendizagem, pois devido às grandes 

possibilidades dos Dispositivos Móveis, quase que ininterruptamente conectados à 

internet, representam uma grande vantagem sobre a prática pedagógica tradicional 

(SACCOL et al., 2011 e SCHLEMMER et al., 2007). Deste modo, torna-se relevante 

compreender como esta inovação pode ser vista dentro do contexto da sala de aula, 

e principalmente, como ela pode ser difundida. O principal objetivo deste trabalho foi 

o desenvolvimento do Objeto de Aprendizagem Multimídia, que tendo passado por 

uma experiência concreta em sala de aula e avaliado pelos usuários, pode ser 

adotado futuramente. 

A fim de analisarmos a percepção do usuário final, no caso, os alunos 

participantes da pesquisa, conforme já citado, optamos pelo instrumento Pesquisa 

de Satisfação, que foi aplicado imediatamente após o trabalho com o OAM. Por meio 

dele, pretendíamos avaliar esse potencial de inovação, e, para isso, apoiamo-nos 

nos estudos de Rogers (2003), mais precisamente em sua obra intitulada “Diffusion 

of Innovations”, ou Teoria da Difusão da Inovação. Deste modo, partimos do 

conceito de Difusão realizada pelo próprio autor: “Diffusion is the process in which an 

innovation is communicated through certain channels over time among the members 

of a social system” (p. 5), ou seja, “Difusão é o processo no qual uma inovação é 

comunicada através (sic) de certos canais ao longo do tempo entre os membros de 

um sistema social”. 

 

3.4 INVENÇÃO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO 
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Segundo Hall (2006), a invenção geralmente está relacionada com a 

concepção de um produto e a inovação com a sua comercialização. Invenção é a 

primeira ocorrência de uma ideia, para o desenvolvimento de um novo produto ou 

processo. A inovação é a primeira tentativa para torna-lo realidade. Para transformar 

a invenção em uma inovação, o desenvolvedor necessita combinar diferentes tipos 

de conhecimentos, habilidades e recursos. Já a difusão é a propagação da 

inovação, e é ela quem irá influenciar na introdução de novos produtos, juntamente 

com a invenção e a inovação. Quando o inventor é o próprio inovador, a inovação 

coincide com a invenção e isto é uma coisa muito comum na atualidade. A questão 

da invenção e inovação é bastante presente no campo industrial, porém, ela pode 

ser estendida e aplicada a qualquer outro campo. 

 

3.5 A TEORIA DA DIFUSÃO DA INOVAÇÃO 

 

A Teoria da Difusão da Inovação serve para explicar como uma nova ideia 

e/ou tecnologia se dissemina, e ainda, por que ela se dissemina e em que taxa. Ele 

argumenta que a difusão é o processo pelo qual uma inovação é comunicada ao 

longo do tempo, entre os participantes de um determinado sistema social. Rogers 

(2003) propõe que quatro elementos principais influenciam na disseminação de uma 

nova ideia: a própria inovação, os canais de comunicação, o tempo e o sistema 

social. Esse processo, no entanto, depende fortemente do capital humano. A 

inovação deve ser amplamente adotada ao longo do tempo para se sustentar. 

Sua teoria, também conhecida como curva de adoção, pode ser usada para 

explicar por que algumas pessoas adquirem novos produtos ou adotam novos 

comportamentos antes de outros. Ao desenvolver a teoria, ele descobriu que 

normalmente os indivíduos em uma sociedade, podem ser divididos e classificados 

em cinco perfis de grupos, de acordo com tempo que demoram a aderir a uma 

inovação ou em adquirir um produto. Os dois primeiros perfis são os mais 

importantes, pois ao aprovarem uma inovação, eles permitem transpor o abismo, 

para que o novo produto ou inovação chegue aos demais perfis.  

O abismo é o ponto que separa as pessoas que costumam aderir a um novo 

produto mais rapidamente, daquelas mais conservadoras e, por isso mesmo, pouco 

susceptíveis às mudanças. Nesse sentido, usar estratégias de comunicação 
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adequadas, é muito importante para que a inovação ou novo produto ganhe 

escalabilidade, uma vez que os perfis de maioria inicial e tardia são a fase onde 

ocorre a aceleração na taxa de adoção, pois essa parcela de perfis representa 2/3 

(dois terços) da população. Esses perfis são: 

 

Os Inovadores são os primeiros a aderir a uma novidade. Assumem riscos e 

gostam de estar sempre na vanguarda. São responsáveis por disseminar as 

inovações, principalmente a pessoas do seu círculo de relacionamento. 

 

Os Adotantes Iniciais são aqueles primeiros adeptos, que têm como principal 

característica, o fato de serem formadores de opinião. 

 

A Maioria Inicial, é o perfil que observa as experiências dos antecessores para, 

somente depois, adotar o novo produto. Isso faz com que esse perfil consiga 

verificar vantagens claras do novo produto antes da sua adesão. 

 

A Maioria Tardia tende a resistir mais às mudanças, pois não gostam de correr 

riscos e costumam aderir a produtos somente após terem sido amplamente 

testados. 

 

Os Retardatários são o último segmento a adotar uma inovação. Geralmente são 

relutantes em mudar, em função de não possuírem tantos acessos aos canais de 

comunicação utilizados pelas estratégias de disseminação.  

 

Figura 11: Curva de adoção segundo Rogers (adaptada) 

 

Disponível em: https://blog.cicloagenciadigital.com.br/curva-de-adocao. Acesso em: 20 nov. 2018 
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Levando em consideração os diversos perfis, é muito importante que o 

trabalho das ações de comunicação e disseminação seja realizado de forma bem 

estratégica, para que sua inovação ou novo produto não atinja o perfil que não está 

preparado para adesão. Em razão dessa diferença de perfis de adotantes, os mais 

adeptos a novidades e as pessoas que são mais receosas com a chegada de novos 

produtos ou serviços, é muito importante entender e conhecer cada fase da curva de 

adoção e seus perfis. O tempo, para adoção de um produto, dependerá muito do 

seu público alvo, do novo produto ou inovação, e até mesmo das estratégias de 

disseminação e comunicação. Embora Rogers tenha inicialmente proposto essa 

teoria para produtos tecnológicos, seu conceito pode ser aplicado a diversos 

segmentos. 

Resumindo, segundo Rogers (2003), a única chance de qualquer novo 

produto ou inovação ter sucesso, é posicioná-la para aquele pequeno grupo de 

pessoas que gostam de mudanças, de coisas novas, que está constantemente 

esperando por novidades e estão dispostos a pagar pela solução. Cada um de nós 

atribui valores diferentes às coisas e, sendo assim, podemos comumente estar em 

ambos os lados do gráfico, que vai depender do momento e do valor que damos ao 

novo produto ou inovação, e ainda, a forma como o (a) utilizamos. Cabe ainda 

ressaltar que a adoção de uma inovação ou novo produto se dá por um processo 

social de difusão de informações e também com suas experiências de uso. 

 

3.6 O CONCEITO DE CURVA S 

 

O conceito de Curva S surge a partir do desenvolvimento da Teoria da 

Difusão da Inovação de Rogers (2003). Seu uso é valioso no campo da gestão 

estratégica da inovação. A Curva S surge de um modelo matemático, aplicado a 

disciplinas como Física, Economia, Biologia e Ciências Sociais. O instrumento 

descreve o comportamento de uma inovação desde seu desenvolvimento, 

crescimento até a maturidade. 

Deste modo, a Curva S é um instrumento conceitual valioso, para entender o 

ciclo de vida de uma inovação, avaliado a partir de dois parâmetros diretamente 

relacionados. Um no eixo da ordenada, representando o desempenho alcançado 
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pela inovação, e o outro no eixo da abscissa, o que foi aplicado para melhorar o 

desempenho da inovação como dinheiro, tempo etc. 

 

Figura 12: Curva S com formato de S espichado. 

 

Disponível em: http://criandoeinovando.blogspot.com/2009/04/conceitos-curva-s.html. Acesso em: 20 
nov. 2018 
 

Observando a parte inferior esquerda do gráfico, ainda na fase de difusão, a 

resposta aos investimentos é lenta. Para pequenas melhorias, o esforço necessário 

é grande. A partir de um determinado ponto, o domínio da inovação gera uma maior 

resposta no número de adotantes, apresentando uma rápida aceleração na curva 

(esta é a fase de crescimento). No final, embora os investimentos continuem, a 

melhoria no desempenho não acontece na mesma velocidade. Esta é a fase da 

maturidade, onde se dá o encontro com os limites da inovação.  

O monitoramento da fase de maturidade deve ser encarado como 

fundamental no processo, uma vez que ela abre oportunidades para outros 

potenciais desenvolvedores, que possam estar criando uma nova proposta ou 

um novo modelo de negócio, com potencial de substituição. Ao iniciar o seu 

planejamento, sempre pense que os públicos devem ser impactados de forma linear, 

dos inovadores até os retardatários, como está sendo apresentado na Curva S. 

 

3.7 A ADOÇÃO E DIFUSÃO DO MOBILE LEARNING 

 

A Teoria da Difusão da Inovação de Rogers apresenta bases sólidas, para 

ajudar a explicar como o mobile learning pode ser adotado e difundido, em nosso 
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trabalho, dentro da realidade da Educação de Jovens e Adultos. Quatro são as 

teorias discutidas por Rogers, a saber: o Processo da Decisão da Inovação, a 

Postura Inovadora Individual, a Taxa de Adoção e os Atributos Percebidos.  

O Processo da Decisão da Inovação é uma sequência de estágios, que um 

potencial adotante de uma inovação (novo produto, serviço ou ideia) passa antes de 

sua aceitação definitiva. Esses estágios são: 1) Conhecimento; 2) Persuasão; 3) 

Decisão; 4) Implementação; e 5) Estágio de Confirmação.  

A Postura Inovadora Individual estabelece que os indivíduos, que são 

predispostos a serem inovadores, irão adotar mais rapidamente uma inovação, do 

que aqueles menos predispostos. Com base na rapidez com que um indivíduo adota 

um novo produto, podemos classificá-lo de acordo com uma escala chamada de 

categorias de adotantes. De acordo com Rogers (2003), a distribuição não 

cumulativa dos adotantes tem a forma de uma curva normal, onde a partir da média 

do tempo de adoção e seu desvio padrão, obtêm-se cinco categorias de adotantes: 

inovadores, adotantes antecipados, maioria antecipada, maioria atrasada e 

retardatários.  

A teoria da Taxa de Adoção estabelece que a inovação é difundida ao longo 

do tempo. Uma inovação atravessa um período de lentidão, gradual crescimento, 

antes de experimentar um período de crescimento relativamente dramático e rápido. 

A teoria também estabelece que, seguindo o período de rápido crescimento, a taxa 

de adoção da inovação irá gradualmente se estabilizar, até eventualmente sofrer 

uma declinação.  

Já a teoria dos Atributos Percebidos estabelece que, os potenciais 

adotantes, julgam uma inovação, baseados nas suas percepções, em relação a 

certos aspectos da inovação. Uma inovação irá experimentar um aumento na taxa 

de difusão, caso os potenciais adotantes avaliem e percebam de modo 

favoravelmente a inovação. 

 

3.8 ATRIBUTOS INERENTES À INOVAÇÃO 

 

Ao analisar uma inovação, o adotante primeiramente toma conhecimento da 

inovação, para formar uma atitude em relação a ela. Caso essa atitude seja 

negativa, a inovação será rejeitada, e, sendo positiva, o indivíduo buscará testar esta 
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inovação. Posteriormente, ele avaliará a inovação, para decidir se continuará a usá-

la ou não. A atitude é particularmente influenciada pela forma como o indivíduo 

percebe um conjunto de atributos inerentes à inovação. Segundo Rogers (2003), são 

aspectos determinantes que podem levar, ou não, o indivíduo a adotar uma 

inovação. Esses atributos são:  

 

 Vantagem relativa: grau com que a inovação é percebida pelo adotante, como 

melhor do que a ideia anterior, ou seja, como ela é vista, sendo superior ou 

melhor que outros serviços, produtos ou ideia já existentes. 

 

 Compatibilidade: grau com que a inovação é percebida, sendo consistente e 

coerente com valores existentes, experiências passadas e as necessidades dos 

potenciais adotantes. 

 

 Complexidade: grau com que a inovação é percebida, sendo fácil ou difícil de 

entender e utilizada pelos seus potenciais adotantes. 

 

 Experimentabilidade: grau com que a inovação pode ser experimentada 

minimamente pelos seus potenciais adotantes, antes da decisão final de adoção. 

A possibilidade de testar a inovação é uma forma de torná-la significativa para o 

indivíduo, para que ele possa descobrir como ela funciona, e como ela pode 

adaptar-se de acordo às suas necessidades. 

 

 Observabilidade: grau com que os resultados positivos da inovação são visíveis 

para os potenciais adotantes. 

 

Deste modo, a atitude dos indivíduos é determinada com base na percepção 

que estes formam a respeito desses cinco atributos. São eles que serão 

determinantes na tomada de decisão para aceitar ou não a inovação (ROGERS, 

2003). Ele ainda sugere que a vantagem relativa, a compatibilidade, a 

experimentabilidade e a observabilidade estão positivamente relacionadas à taxa de 

adoção da inovação, enquanto que complexidade está negativamente relacionada. 



46 

 

 

 

Na fase de apresentação e análise dos resultados do Questionário Final 

(Pesquisa de Satisfação), utilizamos justamente essa teoria dos Atributos 

Percebidos. Ao realizarmos uma análise em termos percentuais das respostas e, 

levando-se em contas esses atributos, pudemos avaliar a potencialidade, ou não, de 

o produto desenvolvido ser adotado futuramente. 
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4 METODOLOGIA 

 

Entendemos que a pesquisa educacional possui uma complexidade 

intrínseca, uma vez que ela permite múltiplos olhares sobre uma determinada 

realidade. Portanto, para se chegar ao objetivo, realizamos escolhas entre um dos 

vários caminhos, que mais nos aproximavam da compreensão da realidade 

estudada. Neste sentido, optamos por realizar uma investigação quanti-

qualitativa/quali-quantitativa, ou também chamada de métodos mistos. Segundo 

Souza e Kerbauy (2017): 

 

Há um crescente de estudiosos que tem se posicionado favoravelmente a 
diferentes formas de combinação de metodologias, denominando essa 
vertente, com as seguintes nomenclaturas: pesquisa quanti-qualitativa ou 
quali-quantitativa, métodos mistos, métodos múltiplos e estudos 
triangulados. (SOUZA E KERBAUY, 2017, p. 38). 

 

Deste modo, a pesquisa de métodos mistos incorpora elementos das 

abordagens qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Ainda de acordo com Souza 

e Kerbauy (2017, p. 38): 

 

A combinação de duas abordagens pode possibilitar dois olhares diferentes, 
propiciando uma visualização ampla do problema investigado. A integração, 
combinando dados qualitativos e quantitativos, pode se efetivar, mediante 
três formas: por convergência, na fusão do quantitativo e qualitativo durante 
a fase de interpretação ou análise os dados; por conexão, no qual a análise 
de um tipo de dado demanda um segundo tipo de dado; e por acoplamento 
que, por sua vez, resulta da introdução de um tipo tanto em um desenho, 
quanto em dados de outro tipo. (SOUZA E KERBAUY, 2017, p. 38). 

 

Neste caso, optamos por realizar a integração por convergência, onde a fusão 

do quantitativo e do qualitativo acontece durante a fase de interpretação ou análise 

os dados. 

 

4.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

1 - A pesquisa foi desenvolvida com 10 (dez) alunos voluntários, da turma de 3° 

EJA, que pudessem chegar à escola um pouco mais cedo, às 18 horas, para que 

não atrapalhasse o andamento normal da disciplina, com o professor responsável 

pela turma. 
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2 - Foi aplicado um Questionário Inicial de pesquisa a todos os alunos da respectiva 

turma, 20 (vinte) alunos, para conhecermos os diversos aspectos relacionados ao 

uso de celulares, acesso à internet, leitura e uso de Livro Didático, motivação para 

leitura espontânea de conteúdo antes de ser trabalhados em sala, entre outros. 

 

3 - Anteriormente ao uso do OAM, foi aplicado um pré-teste, de modo a 

conhecermos as concepções iniciais sobre o assunto. 

 

4 - Em seguida, realizamos 4 (quatro) encontros com os alunos voluntários para 

trabalharmos com o OAM. 

 

5 - Após o trabalho com o material, foi aplicado um pós-teste, relacionado ao 

assunto trabalhado com os alunos. 

 

6 - A coleta de dados foi encerrada, com a aplicação de um Questionário Final de 

Pesquisa (Pesquisa de Satisfação), que teve como objetivo medir o grau de 

interesse e motivação despertado pelo OAM. 

 

4.2 OBJETO DE PESQUISA 

 

Em minha prática docente, atuando como professor de Física em turmas de 

EJA - Educação de Jovens e Adultos, pude perceber que, além da periodicidade 

semestral do curso, da defasagem escolar e do cansaço, temos ainda, no caso das 

escolas estaduais de Minas Gerais, uma redução da carga horária específica de 

Física nas turmas de EJA. Sendo assim, o tempo em sala de aula apresenta-se 

muito reduzido para realizar uma abordagem, ainda que em nível elementar, dos 

principais conceitos presentes na Matriz de Referência. Em razão desses fatos, e, 

com o propósito de desenvolver uma estratégia que fosse motivadora, ao ponto de 

minimizar as dificuldades do Ensino de Ciências na EJA, ampliando as 

possibilidades no ensino-aprendizagem, definimos, portanto, o Objeto de Pesquisa. 

Neste sentido, a escola foi estrategicamente escolhida, porque reunia as 

características necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, pois além de 
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possuir alunos de EJA de 3º período, possuía também sinal de Wi-Fi disponível para 

os alunos utilizarem, e ainda, um bom laboratório de informática. 

A escola estadual de Ensino Fundamental e Médio está situada na cidade de 

Ibirité, uma escola estadual de Minas Gerais. Foi criada, devido ao grande número 

de famílias, que se aglomerou na região, e com isso um alto número de crianças 

necessitando fazer uso de transporte escolar, em razão da localização distante de 

outras escolas públicas. Foi construída pelo DEOP (Departamento Estadual de 

Obras Públicas). 

É uma escola nova, com uma estrutura moderna, composta por 14 (quatorze) 

salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, laboratório de informática e laboratório de 

Ciências. Os indicadores do PROEB1 estão melhorando por meio de uma gestão 

democrática e participativa e de bons projetos educacionais. Os dados do Censo 

Escolar/INEP 2018 indicaram 423 (quatrocentos e vinte e três) alunos, sendo 205 

(duzentos e cinco) alunos dos Anos Finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano), 108 (cento 

e oito) alunos de Ensino Médio, 105 alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

e ainda, 5 (cinco) alunos da Educação Especial. 

Em relação ao contexto socioeconômico, a escola está localizada em uma 

comunidade carente. Em sua grande maioria, os moradores são trabalhadores 

assalariados, que residem na cidade, mas trabalham fora, grande parte em Belo 

Horizonte. No geral, a comunidade atendida pela escola possui uma situação 

econômica bem precária. Foi neste contexto que desenvolvemos nossa pesquisa 

 

4.3 QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL (PESQUISA DE SATISFAÇÃO) 

 

Anteriormente ao trabalho com o OAM, aplicamos o Questionário Inicial a 

todos os alunos da turma de 3º EJA, constituída de 20 (vinte) alunos, para que 

pudéssemos conhecer os diversos aspectos relacionados ao uso de celulares. O 

questionário foi construído com as questões distribuídas ao longo de 4 (quatro) 

blocos. Desses, o primeiro traz um conjunto de 6 (seis) questões relacionadas ao 

Livro Didático e ao seu uso. O segundo bloco contém um conjunto de 11 (onze) 

                                                 
1 O PROEB - Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica integra o Sistema Mineiro 
de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE). Ele avalia a proficiência em Língua Portuguesa e em 
Matemática dos estudantes do 5° e do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º e do 3° ano do Ensino 
Médio, das escolas municipais e estaduais de Minas Gerais.  
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questões diretamente relacionadas ao uso do celular. O terceiro traz um conjunto de 

5 (cinco) questões relacionadas ao acesso e ao uso da internet nas casas dos 

alunos, e, o quarto bloco contendo 3 (três) questões, relaciona-se a expectativa dos 

alunos em utilizar um Material Didático (impresso), que lhes permitissem 

complementar o conteúdo estudado com vídeos, animações, simuladores, imagens 

em alta definição, vídeos e imagens em 3D (óculos para visão em 3D acompanharia 

o Material Didático), e que também pudesse ser acessado diretamente pelo 

smartphone, computador pessoal, notebook ou tablet. 

A coleta de dados se encerrou com a aplicação de um Questionário Final, ao 

qual chamamos de Pesquisa de Satisfação, cujo objetivo foi o de medir o grau de 

interesse e motivação despertado pelo OAM. O questionário foi construído a partir 

de uma adaptação da escala de verificação de Likert. Embora elas sejam um 

conjunto de afirmativas pertinentes à sua definição, para as quais aqueles que foram 

entrevistados enunciaram seu grau de maior, menor ou nenhuma concordância 

(SILVA JUNIOR; COSTA, 2014), optamos por desenvolver questões interrogativas. 

 

4.4 TESTE CONCEITUAL (PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE)  

 

O Teste Conceitual não foi elaborado por nós. Utilizamos um instrumento 

desenvolvido por Samuel (2011), que consta de questões selecionadas a partir de 

outros três estudos, a saber: cinco questões foram adaptadas do “Teste sobre as 

concepções relativas à força e movimento” de Silveira et al. (1992), outras duas 

questões foram extraídas do “Estudo Comparativo Sobre o Conceito de Força e 

Velocidade entre alunos dos cursos de Licenciatura em Física da UFSC, nas 

modalidades presencial e a distância” de Santos et al. (2008) e, ainda, três questões 

retiradas do “Teste de avaliação conceitual de força e movimento (ACFM)”, de 

Moraes e Moraes (2000). Após o trabalho com o material, foi aplicado o mesmo 

teste conceitual, como pós-teste aos alunos. 

Conforme explicitado acima, cinco questões do Teste foram desenvolvidas 

por Silveira et al. (1992), com a finalidade de investigar o conhecimento prévio de 

alunos relacionados a Dinâmica. Por meio dele, detectaram que frequentemente o 

conhecimento prévio dos alunos estão em desacordo com os significados 

cientificamente aceitos. Silveira et al. (1992) nos afirmam que: 
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O abandono dos significados alternativos em favor da aquisição de 
significados científicos, processo conhecido como mudança conceitual, não 
é algo trivial. Diversas são as estratégias instrucionais que buscam facilitar 
a mudança conceitual e muitos estudos tem sido feitos com esse objetivo, 
sem que se tenha chegado a resultados conclusivos. (SILVEIRA et al., 
1992, p. 187). 

 

Os autores ainda defendem que, independente da mudança conceitual que se 

queira implementar, é muito importante que se investigue qual é o conhecimento 

prévio que o aluno traz para a sala de aula. E, neste caso, a melhor solução para 

alcançar esse objetivo, e a construção e validação de testes para detectar as 

concepções alternativas e o conhecimento prévio dos alunos, a partir de indicadores 

obtidos em pesquisas com testes conceituais. Em razão disso, eles desenvolveram 

e validaram o teste para detectar se o aluno tem ou não a concepção newtoniana 

sobre forca e movimento. 

No estudo de Santos et al. (2008), do qual selecionamos três questões, 

desenvolveram o teste para estudar as concepções espontâneas de alunos ao 

começar um curso introdutório de física. Eles verificaram que esses alunos procuram 

explicar diversos fenômenos com ideias baseadas em concepções alternativas e 

não através da aplicação das leis de Newton, e ainda que, após concluírem o curso, 

poucos alunos modificam suas concepções. 

Já no estudo de Moraes e Moraes (2000), do qual selecionamos o restante 

das questões, foi desenvolvido para que professores e pesquisadores da área de 

ensino de física tenham acesso a um instrumento no intuito de melhorar tanto a 

qualidade da aprendizagem quanto a do ensino de física. Segundo Moraes e Moraes 

(2000): 

Esta avaliação verifica se o estudante analisa o mundo e seus fenômenos 
sob um ponto de vista newtoniano, ou seja, procura as concepções do aluno 
a respeito do conceito de inércia, da relação entre força e movimento, e se o 
estudante é capaz de fazer correlações entre os conceitos por ele 
aprendidos. Verifica-se ainda, se o estudante é capaz de ler e entender o 
texto das questões, se é capaz de compreender e interpretar gráficos e se a 
aprendizagem é permanente. (MORAES E MORAES, 2000, p. 233) 

 

 Deste modo, optamos por utilizar essa seleção de questões como Teste 

Conceitual em função de sua relevância e comprovada capacidade de medir as 

concepções espontâneas doas alunos e uma possível mudança conceitual 

produzida após as intervenções do pesquisador e trabalho com o OAM. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
5.1 QUESTIONÁRIO INICIAL DE PESQUISA 

 

 O primeiro bloco do questionário inicial, como dito anteriormente, refere-se a 

questões relacionadas ao Livro Didático e ao seu uso. Uma vez que estas questões 

não fazem parte objetivamente do escopo da pesquisa, não será objeto de análise, 

neste trabalho. Já o segundo bloco de questões, versam diretamente sobre o uso do 

celular e elas trazem algumas questões interessantes a serem analisadas. O 

primeiro dado a ser analisado foi a questão que nos motivou a desenvolver o OAM, 

ou seja, a percepção de que a maioria dos alunos em sala possuía aparelho celular 

do tipo smartphone, sendo seu resultado mostrado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Questão 7 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Este resultado está de acordo com a 29ª Pesquisa Anual de Administração e 

Uso de Tecnologia da Informação, nas Empresas, realizada pela FGV, em maio de 

2018. Segundo essa pesquisa, o smartphone acelera e domina a ruptura no uso, 

compra e comportamento digital. Atualmente, possuímos 220 milhões de celulares 

inteligentes (smartphones) no Brasil, ou seja, mais de 1 por habitante. Somando os 

notebooks e os tablets, temos 306 milhões de Dispositivos Móveis, ou seja, 1,5 

dispositivos por habitante. 

Em relação à plataforma utilizada pelos alunos, a Google continua reinando 

soberana no mundo mobile, aponta o último relatório da IDC - International Data 



53 

 

 

 

Corporation. Considerando o terceiro trimestre de 2018, a “Gigante da Web” é, 

também uma gigante, quando se fala em sistemas para portáteis e o Android, tendo 

ampliado ainda mais a sua liderança no mercado mobile, dominando atualmente 

86,8% do mercado de dispositivos móveis. 

 

Gráfico 2: Questão 8 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Outro dado importante, segundo Saccol et al. (2011), diz respeito ao tamanho 

da tela, fundamental para uma boa navegação e interação com as MD’s. Podemos 

perceber no gráfico abaixo que do total de alunos, que possuem smartphones, 95% 

são de tela igual ou maior que 5”. 

 

Gráfico 3: Questão 9 do Questionário Inicial de Pesquisa 
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Pensando em outras estratégias que poderão, futuramente, ser objeto de 

estudo, perguntamos aos alunos qual (is) rede (s) social (ais) você utiliza em seu 

celular? A resposta, de certo modo, já era esperada. O número divulgado pelo 

recente relatório financeiro do Facebook revelou exatamente isso. Segundo ele, o 

aplicativo de mensagens conseguiu atingir a marca de nada menos do que 1,5 

bilhões de usuários ativos mensais, com um total de 60 bilhões de mensagens 

enviadas por dia. No relatório “Digital in 2018: The Americas”, divulgado pelas 

empresas We are Social e Hootsuite, indica que 62% da população brasileira está 

ativa nas redes sociais. Entre as redes sociais mais acessadas pelos brasileiros 

estão o YouTube, com 60% de acesso, o Facebook com 59%, o WhatsApp com 

56% e o Instagram com 40%. 

 

Gráfico 4: Questão 10 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os números, do gráfico da questão 10, referem-se ao número de 

vezes que as atividades foram citadas pelos alunos, que poderiam escolher mais de 

uma opção. 

Outro dado que está de acordo, desta vez com a Pesquisa sobre o Uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros – TIC 

Domicílios 2017, do CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), indica que 96% sobre o 

total de usuários de Internet, acessam a rede por meio de smartphones. 
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Gráfico 5: Questão 11 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 6: Questão 12 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Outro ponto interessante, que reforça a disponibilidade do acesso à internet, 

entre os que possuem smartphones e os que conectam internet, 80% ficam 

conectados até 12 horas por dia, o que também está de acordo com os dados 

levantados pela Hootsuite e We Are Social (2018), que destaca que “o Brasil é o 

terceiro país que passa mais tempo online, tendo uma média de 9h e 14min. A 

Tailândia está em primeiro lugar com 9h e 38min. Em seguida vem Filipinas, com 9h 

e 24min”. Todos esses dados anteriormente tratados, reforçam nossa percepção 
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inicial, que os smartphones, dentro da estratégia BYOD - Bring Your Own Device 

(Traga Seu Próprio Dispositivo), podem ser utilizados como recurso didático dentro e 

fora da sala de aula. E entre as atividades mais realizadas com o smartphone estão, 

na ordem, acessar fotos, vídeos e as Redes Sociais.  

 

Gráfico 7: Questão 13 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 8: Questão 14 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os números, do gráfico da questão 14, referem-se ao número de 

vezes que as atividades foram citadas pelos alunos, que poderiam escolher mais de 

uma opção. 
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As questões 15 e 16, respectivamente, foram inseridas com a finalidade de se 

conhecer informações sobre o financiamento e gasto com internet pelos alunos, 

indicando que, no caso da realidade de EJA, 65% dos alunos financiam seus 

créditos, gastando em média até R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês. 

 

Gráfico 9: Questão 15 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 10: Questão 16 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

O terceiro bloco traz um conjunto de 5 (cinco) questões relacionadas ao 

acesso e ao uso da internet nas casas dos alunos. Podemos inferir que mais da 

metade dos alunos (55%) possuem algum outro dispositivo móvel ou computador 
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pessoal, sendo que desses, o tablet está pouco presente, indicado por apenas 5% 

dos alunos. Outro dado importante é que 60% dos alunos possuem banda larga em 

casa, permanecendo conectados (45%) em até 12 horas por dia, ou mais. Entre as 

atividades mais desenvolvidas em casa estão, respectivamente, acessar redes 

sociais, ver vídeos e realizar pesquisas. 

 

Gráfico 11: Questão 17 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 12: Questão 18 do Questionário Inicial de Pesquisa 
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Gráfico 13: Questão 19 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 14: Questão 20 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 15: Questão 21 do Questionário Inicial de Pesquisa 
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OBSERVAÇÃO: os números, apresentados no gráfico 15 da questão 21, referem-se 

ao número de vezes que as atividades foram citadas pelos alunos. Nesta questão o 

aluno poderia indicar mais de uma atividade. 

Do quarto bloco, contendo as questões relacionadas à expectativa dos alunos 

em utilizar um OAM, duas questões, em especial (24) e (25), trazem resultados 

importantes, em relação à expectativa e o potencial do material didático. No primeiro 

gráfico, podemos verificar que 95% dos alunos voluntários, participantes da 

pesquisa, considerariam muito importante ou importante a possibilidade de utilizar 

um Material Didático, que lhes permitisse acesso a conteúdo multimídia. 

 

Gráfico 16: Questão 22 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 17: Questão 23 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 



61 

 

 

 

Gráfico 18: Questão 24 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Gráfico 19: Questão 25 do Questionário Inicial de Pesquisa 

 

 

Essa percepção é complementada pela questão seguinte, onde 45% dos 

alunos voluntários se sentem muito motivados, com 0% de indiferença. 

 

5.2 TESTES CONCEITUAIS (PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE) 

 

Anteriormente ao uso do OAM, foi aplicado um Teste Conceitual, ao qual 

designamos por pré-teste, de modo a conhecer as concepções iniciais dos alunos 

voluntários participantes da pesquisa, sobre o assunto a ser trabalhado, no caso, 

força e movimento. As tabelas abaixo mostram os resultados dos alunos no pré-

teste e posteriormente no pós-teste, separadamente por questão. As alternativas 
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marcadas em amarelo indicam as respostas corretas em cada questão 

(gabarito). 

 

 

 

 

 

No gráfico abaixo, podemos verificar quantitativamente, uma melhora 

significativa nas concepções dos alunos sobre força e movimento, sobretudo nas 

questões 01 a 07. Já as questões 08, 09 e 10, embora versassem de assunto não 

tratado diretamente com os alunos, e exigiam um nível mais elevado dos 

conhecimentos da Dinâmica, foram introduzidas como “questões de controle”, 

indicando que a grande maioria dos alunos, senão sua totalidade possuía, mesmo 

no 3° ano do EJA, competências mínimas do assunto tratado, bem como da 

Dinâmica do movimento dos corpos de um modo geral. 
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Gráfico 20: Acertos pré-teste e pós-teste 

 

 

5.3 QUESTIONÁRIO FINAL DE PESQUISA (PESQUISA DE SATISFAÇÃO) 

 

A coleta de dados se encerrou com a aplicação de um Questionário Final, ao 

qual chamamos de Pesquisa de Satisfação, cujo objetivo foi o de medir o grau de 

interesse e motivação despertado pelo OAM. Ele consta de 10 questões, cujos 

resultados podem ser observados no gráfico abaixo, no eixo das ordenadas, os 

valores representam a quantidade de alunos que marcaram cada questão. 

 

Gráfico 21: Tabulação Questionário Final de Pesquisa 
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 Chamaram-nos a atenção as questões 05 e 06, respectivamente: “você 

encontrou FACILIDADE para instalar o aplicativo leitor de QR CODE em seu 

smartphone?” e “você encontrou FACILIDADE em usar o seu smartphone para 

acessar os conteúdos multimídia?”, levou-nos a inferir que: embora a experiência em 

utilizar o OAM, de um modo geral, seja positiva e motivadora, com 9/10 alunos 

CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE em recomendar o uso do 

material para seus colegas e/ou professores utilizarem na escola, uma parte dos 

alunos encontrou dificuldades, em aspectos relacionados a questões técnicas no 

manejo do smartphone. Passamos, a seguir, para a análise individualizada das 

questões da Pesquisa de Satisfação, segundo Rogers (2003). 

 A fim de avaliarmos analiticamente e individualmente a cada questão, 

apresentaremos os respectivos gráficos onde, na abcissa, os valores representam a 

quantidade de alunos que marcaram cada alternativa. A primeira questão da 

Pesquisa de Satisfação teve a proposta de investigar se o aluno se sentiu 

MOTIVADO, em utilizar o Material Didático aplicado a Dispositivos Móveis. Essa era 

uma questão crucial em relação à percepção geral do aluno em relação ao produto, 

como resultado, 9/10 alunos indicaram como CONCORDANDO ou 

CONCORDANDO PLENAMENTE como motivados. 

 

Gráfico 22: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 1) 
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 Na questão 2, investigamos se o aluno se sentiu ESTIMULADO a estudar o 

material antecipadamente a matéria, que seria trabalhada em sala pelo pesquisador. 

Nossa hipótese era de que, quanto mais estimulado o aluno para, espontaneamente, 

estudar em casa antecipadamente o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, 

maior a possibilidade de sucesso na aprendizagem, quando da abordagem dos 

conceitos em sala de aula. Como resultado, 8/10 dos alunos indicaram como 

CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE, como estimulados a 

estudar o conteúdo antecipadamente. 

 

Gráfico 23: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 2) 

 

 

Gráfico 24: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 3) 
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 A questão 3 investigou a experiência do aluno, ao utilizar o produto em 

relação aos recursos multimídias, como as atividades, os experimentos, os vídeos, 

as fotos 3D e em alta resolução e o simulador que estavam vinculados ao material. 

Essa questão está diretamente relacionada ao atributo inerente à inovação chamado 

de Experimentabilidade, que se refere ao grau com que a inovação pode ser 

experimentada minimamente pelos seus potenciais adotantes, antes da decisão final 

de adoção. A possibilidade de testar a inovação é uma forma de torná-la significativa 

para o indivíduo, para que ele possa descobrir como ela funciona, e como ela pode 

adaptar-se de acordo às suas necessidades. Como resultado, 9/10 dos alunos, 

indicaram como CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE como 

sendo positiva a experiência com o OAM. 

 A questão 4 da Pesquisa de Satisfação investigou se os recursos multimídias 

vinculados ao material foram IMPORTANTES para seu entendimento do conteúdo 

trabalhado. Como resultado, 9/10 dos alunos indicaram como CONCORDANDO ou 

CONCORDANDO PLENAMENTE que eles foram importantes, o que nos remete ao 

atributo Vantagem Relativa. Nesse caso, o aluno implicitamente avaliou a inovação 

como melhor do que a ideia anterior, ou seja, ela certamente foi vista como sendo 

superior ou melhor que outros serviços, produtos ou ideia já existentes, como no 

caso do Livro Didático comum. 

 

Gráfico 25: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 4) 
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 Buscando investigar se o aluno encontrou FACILIDADE para instalar o 

aplicativo leitor de QR CODE em seu smartphone, e ainda, se o aluno encontrou 

FACILIDADE em usar o seu smartphone para acessar os conteúdos multimídia, 

foram propostas, respectivamente, a questão 5 e 6. Nelas, encontramos nossa 

primeira percepção mais negativa, porém com apenas 1 (um) participante 

discordando da questão. Segundo Rogers (2003), dependendo do grau, essa 

insatisfação poderia levar a rejeição da inovação, no caso, do nosso produto 

desenvolvido.  

Em todo caso, ao avaliarmos os resultados podemos notar que 8/10 dos 

alunos, indicaram como CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE que 

encontraram FACILIDADE para instalar o aplicativo leitor de QR CODE em seu 

smartphone. Dessa maneira, a percepção negativa verificada pode ser associada às 

chamadas Diferenças Individuais, onde indivíduos, com maior nível de 

conhecimento e com maior grau de concentração espacial, possuem maiores 

condições de organização e de processamento da informação, e vice-versa, 

sustentados por Sweller (2003). 

 

Gráfico 26: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 5) 
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Gráfico 27: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 6) 

 

 

A questão número 7 da Pesquisa de Satisfação investigou a percepção dos 

alunos, se o material teria instruções CLARAS E OBJETIVAS. Essa foi uma questão 

importante, pois o atributo Complexidade está diretamente relacionado ao grau com 

que a inovação é percebida, sendo fácil ou difícil de entender e utilizada pelos seus 

potenciais adotantes. Rogers (2003) a considera como fundamental para a adoção 

da inovação. Como resultado, 8/10 dos alunos, indicaram como CONCORDANDO 

ou CONCORDANDO PLENAMENTE, com a clareza e objetividade no 

funcionamento do OAM. 

 

Gráfico 28: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 7) 
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A questão 8 tratou da percepção dos alunos sobre as características gerais 

do material, ou seja, a qualidade gráfica, se o material seria visualmente 

ATRAENTE. Como resultado, 8/10 dos alunos indicaram como CONCORDANDO ou 

CONCORDANDO PLENAMENTE que o material seria visualmente atraente, o que 

nos remete ao atributo Vantagem Relativa. Nesse caso, o aluno implicitamente 

avaliou a inovação como melhor do que a ideia anterior, ou seja, ela certamente foi 

vista como sendo superior ou melhor que outros serviços, produtos ou ideia já 

existentes, como no caso do Livro Didático comum. 

 

Gráfico 29: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 8) 

 

 

Gráfico 30: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 9) 
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A questão 9 investigou a percepção dos alunos sobre a compreensão do 

conteúdo, trazido pelo material. Como resultado, 9/10 dos alunos indicaram como 

CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE em relação à compreensão 

do conteúdo. O atributo relacionando a essa questão é a Compatibilidade, ou seja, 

o grau com que a inovação é percebida, sendo consistente e coerente com valores 

existentes, experiências passadas e as necessidades dos potenciais adotantes. A 

compreensão de um texto é uma característica fundamental, o que permitiu a 

comparação ao que até então usavam, no caso, os Livros Didáticos. 

Finalmente, a questão 10 investigou se os alunos recomendariam o uso do 

material para seus colegas e/ou professores utilizarem na escola. É a questão 

síntese da avaliação do produto. Novamente, como resultado, 9/10 dos alunos 

indicaram como CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE em 

recomendar o uso do material. Podemos relacionar o atributo Observabilidade a 

essa importante questão. Esse atributo indica o grau com que os resultados 

positivos da inovação são visíveis para os potenciais adotantes. 

 

Gráfico 31: Tabulação Pesquisa de Satisfação (Questão 10) 

 

 

A partir da análise dos dados do Questionário Final (Pesquisa de Satisfação), 

podemos concluir que no Objeto de Aprendizagem Multimídia estão englobados 

todos os atributos inerentes à inovação, segundo Rogers (2003). Por esse motivo 

podemos afirmar com segurança, que o OAM desenvolvido possui a potencialidade 
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de modificar a atitude daqueles que o utilizaram, influenciando de forma positiva o 

indivíduo, de modo a leva-lo a adotar a inovação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Um primeiro ponto que temos a destacar é que o OAM foi construído para ser 

um suporte ao professor em sala de aula, principalmente em relação à motivação do 

aluno, para estudar antecipadamente o conteúdo a ser trabalhado. Deste modo, a 

prática pedagógica e a experiência do professor em construir seu plano de aula e 

realizar as intervenções didáticas, bem como em conduzir uma discussão dialógica, 

sobretudo por meio das construções propostas no material numa abordagem 

investigativa, são essenciais e indispensáveis para o sucesso do ensino-

aprendizagem. Obviamente o OAM não foi desenvolvido e pensado como um único 

e suficiente recurso, capaz por si só, de produzir os resultados que foram 

apresentados e discutidos neste trabalho. 

 

6.1 QUESTÕES NORTEADORAS E POTENCIALIDADES DO OAM 

 

 Com o desenvolvimento do OAM e posterior aplicação do mesmo em sala de 

aula, pôde-se verificar o potencial didático de sua aplicação. Na introdução deste 

trabalho apresentamos 4 (quatro) questões norteadoras deste trabalho que, nesse 

momento, merecem nossas considerações: 

 

6.1.1 O uso de um OAM impresso pode influenciar na motivação do aluno que 

o utiliza?  

 

 Esta questão foi investigada especificamente por meio de um item da 

Pesquisa de Satisfação, onde 9/10 dos participantes da pesquisa CONCORDANDO 

ou CONCORDANDO PLENAMENTE, que se sentiram motivados em utilizar o 

Material Didático aplicado a Dispositivos Móveis (OAM). 

 

6.1.2 Em caso afirmativo, essa motivação seria suficiente para que o aluno leia, 

antecipadamente, o conteúdo a ser trabalhado em sala? 

 

Esta questão também foi investigada especificamente por meio de um item 

específico da Pesquisa de Satisfação, onde 8/10 dos participantes da pesquisa 
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CONCORDANDO ou CONCORDANDO PLENAMENTE, que se sentiram 

estimulados a estudar o material antecipadamente a matéria, que seria trabalhada 

em sala pelo pesquisador. 

 

6.1.3 O uso de um OAM impresso pode influenciar positivamente, para que a 

aprendizagem de Física seja mais efetiva? 

 

 Conforme verificamos na análise dos resultados, o incremento significativo 

alcançado pelos alunos nas concepções newtonianas, demostraram que essa 

aprendizagem, ao menos no que tange a concepções espontâneas, mostrou-se de 

modo efetiva. No entanto, o instrumento de medida desenvolvido não permite 

generalizar e/ou inferir o desempenho dos alunos, em se tratando de aplicações dos 

conceitos trabalhados a questões mais complexas, uma vez que 3 (três) dos itens de 

verificação indicaram uma baixa proficiência nos conceitos da Dinâmica. 

 

6.1.4 É possível utilizar Dispositivos Móveis como celulares, smartphones e 

tablets, com sucesso, como recurso didático dentro da sala de aula?  

 

 O trabalho mostrou-se satisfatório para podermos afirmar que essa utilização 

é potencialmente possível. Pode-se notar também que, conforme Saccol et al. 

(2011), encontramos entre os alunos participantes da pesquisa, as limitações como 

a falta de familiaridade com a tecnologia, a organização do tempo e a falta de 

interesse. Verificamos também outros fatores como o tamanho da tela insuficiente 

para o aproveitamento pleno dos objetos multimídias presentes no OAM. 

 

6.2 QUESTÕES EM ABERTO E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Há de se fazer constar as limitações e o alcance desta pesquisa. Durante o 

desenvolvimento da mesma, fizemos escolhas buscando uma maior apreensão da 

realidade que nos cercava, em relação aos sujeitos da pesquisa. Os instrumentos 

utilizados, inseridos neste contexto, foram determinados nessa escolha. Conforme já 

dito anteriormente, o produto por nós desenvolvido (Objeto de Aprendizagem 

Multimídia) mostrou-se extremamente satisfatório, o que nos permite afirmar que sua 
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utilização em sala de aula é possível, no entanto, ficou em aberto a necessidade de 

se investigar, ainda, o grau de sucesso dessa aplicação em larga escala. Outra 

questão em aberto repousa na necessidade de uma avaliação quantitativa na 

Mudança Conceitual produzida nos alunos, sujeitos participantes, em relação ao 

conteúdo, uma vez que esse não era objetivo primário desta pesquisa. 

 

6.3 O FUTURO DO M-LEARNING: PARA ONDE ESTAMOS CAMINHANDO? 

 

São inúmeras as aplicações do Mobile Learning no contexto educativo, e, 

mais especificamente, no Ensino de Ciências. Ao longo deste trabalho, procuramos 

citar alguns casos de sucesso no contexto de sala de aula. Verificamos ainda o 

alcance de tal aplicação, bem como sua relevância, até porque na realidade da sala 

de aula, os próprios alunos já utilizam amplamente tais dispositivos. Cabe aos 

professores a adequação a tal realidade, aproveitando suas potencialidades, e, para 

isso, é fundamental buscar capacitação por meio de formação continuada. Mas nem 

tudo é benefício, a falta de familiaridade com a tecnologia, a dificuldade na 

organização do tempo, a falta de interesse, o tamanho da tela, a resolução limitada 

dos dispositivos móveis, a falta de acesso ubíquo, o custo, a falta de apoio técnico, o 

risco de distração, a rápida obsolescência e o acesso limitado à internet são 

exemplos das limitações, que podem dificultar a implantação do mobile learning. 

O futuro nos aguarda grandes possibilidades, por meio da chamada 

Realidade Aumentada (RA), que pode ser definida como sendo a integração de 

informações virtuais, com visualizações do mundo real. Aplicações avançadas 

incluem uso de rastreamento de dados em movimento, reconhecimento de 

marcadores e a construção de ambientes controlados, contendo um determinado 

número de sensores e atuadores. Deste modo, podemos utilizar também os 

smartphones e tablets, com a Realidade Aumentada móvel. A RA móvel é uma 

combinação da RA com tecnologia móvel nas mídias móveis, dotadas de conexão à 

internet. Quando a câmera do aparelho é direcionada a um objeto, com formas 

reconhecidas por RA, esses elementos são substituídos por gráficos 3D, enquanto 

todo o resto permanece da mesma forma. 

Um exemplo destas possibilidades é o aplicativo desenvolvido pela Google, o 

chamado Cardboard, que roda aplicações de RA móvel em smartphones acoplados 
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a uma carcaça de papelão. Ele é compatível com qualquer smartphone que possua 

tela de até 6 (seis) polegadas. O aplicativo torna um celular comum em uma grande 

lente para os olhos do usuário. Assim, a câmera do smartphone pode detectar o 

ambiente, para movimentar a imagem exibida na tela do aparelho, conforme o 

usuário se move. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: O Teste Conceitual (Pré-teste e Pós-teste)  

 

Prezado aluno, este Teste Conceitual é parte da pesquisa científica, que está sendo 

desenvolvido, de acordo com o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. Essa 

pesquisa investiga se é possível utilizar de maneira efetiva, os celulares, e como 

eles poderiam ser utilizados, dentro e fora da escola, por meio do uso de um 

Material Didático (impresso) aplicado a Dispositivos Móveis (OAM). 

 

Nas questões 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07, marque a alternativa correta. 

 

01) A figura se refere a um corpo que foi abandonado em repouso sobre uma rampa 

(é desprezível a força resistiva do ar no corpo e é constante a força de atrito com a 

rampa). Ele passa a deslizar com velocidade que cresce uniformemente no tempo. 

Assim sendo, pode-se afirmar que a força exercida no corpo rampa abaixo: 

 

A) é igual à força de atrito. 

B) é maior do que a força de atrito e está crescendo. 

C) é constante, mas maior do que a força de atrito. 

 

As questões 02, 03 e 04 referem-se ao seguinte enunciado: 

A figura se refere a um indivíduo exercendo uma força horizontal sobre uma caixa. A 

caixa está sobre uma superfície horizontal com atrito. É desprezível a força de 

resistência do ar sobre a caixa. 
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02) O indivíduo realiza uma força com intensidade um pouco maior do que a força 

de atrito. Portanto a caixa se movimentará: 

A) com velocidade que aumenta. 

B) com velocidade pequena e constante. 

C) com velocidade grande e constante. 

 

03) A caixa está sendo empurrada por uma força com intensidade muito maior do 

que a da força de atrito. Então o indivíduo diminui a intensidade da força, mas ela 

continua sendo um pouco mais intensa do que a da força de atrito. Portanto a 

velocidade da caixa: 

A) diminui. 

B) aumenta. 

C) permanece constante. 

 

04) A caixa está sendo empurrada por uma força com intensidade maior do que a da 

força de atrito. Então o indivíduo diminui a intensidade da força até que ela se iguale 

à da força de atrito. Portanto a caixa: 

A) continuará se movimentando mas acabará parando. 

B) parará em seguida. 

C) continuará se movimentando com velocidade constante. 

 

05) A figura se refere a um indivíduo que lança com grande velocidade uma caixa 

numa superfície horizontal com atrito, conforme indica a figura. Os pontos A e B são 

pontos da trajetória da caixa após o lançamento, quando a caixa já está deslizando; 

no ponto C a caixa está finalmente em repouso. As setas nos desenhos seguintes 

simbolizam a(s) força(s) horizontal(is) sobre a caixa nos pontos A, B e C. Qual dos 

esquemas melhor representa a(s) força(s) na caixa? 
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O enunciado abaixo vale para as questões 06 e 07. 

 

Um corpo está em repouso, preso por um pivô, comprimindo uma mola, como 

mostra a figura. 

 

 

06. No momento em que o corpo for liberado, qual dos vetores representados, na 

figura, corresponde à direção e ao sentido da resultante das forças? Considere o 

atrito desprezível. 

 

 

07. Considerando que o atrito entre o corpo e a superfície é desprezível, qual dos 

vetores indicados na figura, melhor representa a direção e o sentido da força 

resultante, após a perda de contato entre o corpo e a mola? 

 

 

 

Nas questões 08, 09 e 10 escreva a alternativa correta. 

 

Um carrinho de brinquedo recebe um rápido empurrão fazendo com que ele suba 

uma rampa inclinada. Após ter sido empurrado, ele sobe a rampa, atinge seu ponto 
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mais alto e volta para baixo. O atrito é tão pequeno que pode ser ignorado. Use as 

opções de A à G para indicar a força resultante que atua em cada caso descrito 

abaixo. Utilize a letra H se você acredita que nenhuma das alternativas está correta. 

 

a) Força resultante constante, com sentido descendo a rampa; 

b) Força resultante aumentando no sentido de descer a rampa; 

c) Força resultante diminuindo no sentido de descer a rampa; 

d) Força resultante nula; 

e) Força resultante constante subindo a rampa; 

f) Força resultante aumentando no sentido de subir a rampa; 

g) Força resultante diminuindo no sentido de subir a rampa. 

 

08. O carro está subindo a rampa após ter sido empurrado. R: ___________ 

 

09. O carro está em seu ponto mais alto da rampa. R: ___________ 

 

10. O carro está descendo a rampa. R: ___________ 

 

GABARITO 

 

Anote a letra correspondente a questão no gabarito abaixo utilizando-se letras 

maiúsculas (CAIXA ALTA) 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

C A B C C A E A A A 
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Anexo II: Parecer Consubstanciado do CEP 

 



84 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Anexo III: Carta de Anuência 
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Anexo IV: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I: Questionário Inicial de Pesquisa 
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Apêndice II: Questionário Final de Pesquisa 
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Apêndice III: Planos das aulas trabalhando o OAM com os alunos em sala de 

aula (04 aulas) 

 

 

PLANO DE AULA 1: A EVOLUÇÃO DAS IDEIAS SOBRE FORÇA E MOVIMENTO  

 

Material utilizado 

 

 Vídeo sobre a biografia de Galileu Galilei 

 Discussão dialógica sobre o vídeo 

 Breve explicação sobre a visão de mundo entre Aristóteles e Galileu, bem como 

sua consequência na construção do conhecimento. 

 

Objetivo 

 

Introduzir a evolução das ideias entre força e movimento, entre Aristóteles e Galileu 

e consequentemente, evidenciar como se deu a construção dos conhecimentos 

relacionados aos conceitos. 

 

Contexto 

 

A importância das realizações e polêmicas nas quais Galileu se envolveu, geraram 

um grande interesse por parte da história e da filosofia da ciência sobre a sua vida. 

Sem chegar a um consenso, existem vários pontos de vista sob os quais sua obra 

tem sido analisada ao longo do tempo, que estimularam a controvérsia e o debate.  

 

Após assistir ao vídeo, oriente os alunos a lerem o texto complementar: “Galileu, um 

cientista e várias versões”, disponível em 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/viewFile/10073/9298 >. Como 

sugestão, pode-se realizar um momento de discussão e debate sobre a vida de 

Galileu e as controvérsias sobre suas ideias. 
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Conceitos fundamentais 

 

Evolução das ideias entre força e movimento entre Aristóteles e Galileu. 

 

Desenrolar da aula 

 

 Propor aos alunos que assistam ao vídeo e em seguida, discussão dialógica 

sobre o mesmo: De que se trata o vídeo? O que chamou mais sua atenção? 

Quais aspectos você não entendeu? 

 Introdução do assunto - explicar como se deu a evolução das ideias 

relacionadas à força e movimento. 

 Apresentar a diferença do pensamento entre Aristóteles e Galileu. 

 Atividade: Propor a turma que escreva uma síntese do que foi desenvolvido na 

aula. 

 

Circunstâncias esperadas 

 

Espera-se que os alunos percebam a diferença de pensamento entre Aristóteles e 

Galileu relacionado à força e movimento. 

 

 

PLANO DE AULA 2: DE ONDE SURGE O ATRITO 

 

Material utilizado 

 

 Kit de material para construção de óculos 3D 

 Fotos coloridas e em alta resolução de superfícies 

 Fotos coloridas obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

Objetivo 

 

Entender que é o atrito e de onde surgem as forças de atrito 
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Contexto 

 

Nos pontos onde as saliências se justapõem, ocorrem fortes adesões superficiais, 

semelhantes a uma espécie de solda entre os dois materiais. A força de atrito está 

associada à dificuldade em romper essas soldas, quando um corpo desliza sobre o 

outro. Durante o movimento, as soldas se refazem continuamente em novos pontos 

de contato, de forma que sempre existirá uma força de resistência ao movimento, 

que é chamada de força de atrito. Esse comportamento nos permite entender o 

efeito dos lubrificantes, cuja função é diminuir o atrito, ao preencher as reentrâncias 

existentes entre as superfícies e dificultar a formação das soldas.  

 

Conceitos fundamentais 

 

Atrito e força de atrito. 

 

Desenrolar da aula 

 

 Introdução do assunto - explicar o que é o atrito, de onde surge e o que são 

as forças de atrito. 

 Propor aos alunos que assistam ao vídeo e em seguida, construam óculos 

3D. 

 Propor que observem a figura em 3D de uma superfície contida no OAM. 

 Atividade: Propor a turma que escreva uma síntese do que foi desenvolvido 

na aula. 

 

Circunstâncias esperadas 

 

Espera-se que os alunos sejam capazes de entender o que é o atrito e de onde 

surgem as forças de atrito, bem como as consequências relacionadas à força e 

movimento. 
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PLANO DE AULA 3: ENTENDENDO O QUE É A INÉRCIA 

 

Material utilizado 

 

 Kit de material para construção de um Hovercraft. 

 

Objetivo 

 

Entender que é a inércia. 

 

Contexto 

 

Podemos então definir a inércia da seguinte forma: "Inércia é a propriedade que a 

matéria tem de manter o seu estado, seja ele de movimento ou de repouso". 

Fazendo um paralelo, nestes casos, podemos entender que quanto maior for a 

massa de um corpo, maior será a sua inércia. Muito cuidado para não confundir 

"Inércia" com o "Princípio da Inércia", que é a primeira lei de Newton, tema de o 

estudo a seguir. 

 

Conceitos fundamentais 

 

Inércia. 

 

Desenrolar da aula 

 

 Introdução do assunto - explicar o que é inércia por meio de analogia da 

bicicleta e do caminhão. 

 Propor aos alunos que assistam ao vídeo e em seguida, construam o 

Hovercraft. 

 Propor que o coloquem para funcionar e, em duplas, discutam e formulem 

uma explicação para o que observam. 

 Apresentação e discussão dialógica sobre as explicações do seu 

funcionamento. 
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Circunstâncias esperadas 

 

Espera-se que os alunos sejam capazes de entender o que é a inércia e como ela 

está relacionada à força e movimento. 

  

 

PLANO DE AULA 4: O QUE É O PRINCÍPIO DA INÉRCIA 

 

Material utilizado 

 

Laboratório virtual do PHET 

 

Objetivo 

 

Demonstrar que objetos em movimento, quando não há ação de forças externas, 

tendem a continuar em movimento e objetos em repouso tendem a permanecer em 

repouso. 

 

Contexto 

 

O Princípio da Inércia, ou Primeira Lei de Newton, diz que "um objeto tende sempre 

a manter o seu estado de movimento, este podendo também ser o de repouso, se 

não houver a ação de forças externas". 

 

Conceitos fundamentais 

 

Conhecimento dos conceitos de inércia e atrito. 

 

Desenrolar da aula 

 

 Introdução do assunto - explicar como a inércia e o atrito são fundamentais para 

o cotidiano, por meio do experimento. (5 minutos) 
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 Apresentação do applet do PHET - explicar as características do applet e suas 

funcionalidades. 

 Discussão dos resultados conjuntamente (aberta a oportunidade para todos 

externarem suas opiniões e discutirem as mesmas). 

 

Circunstâncias esperadas 

 

Espera-se que os alunos percebam que um corpo sobre o qual não atue força 

resultante alguma, se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em 

repouso. E se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade 

constante, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, e assim 

permanecerá indefinidamente. 


