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RESUMO 

 

Esse trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a quantidade e quais os Objetos 

Educacionais são citados como fonte de suplementação nos livros didáticos de Física 

indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático 2015 (PNLD 2015). Analisamos os 

objetos encontrados e classificamos quanto ao seu tipo. Com essa classificação fizemos 

uma contagem dos objetos e então uma análise de cada coleção. Dessa forma pudemos 

encontrar certo padrão entre as coleções e assim classificamos essas coleções em três 

grupos. A coleta de dados foi feita com o estudo de cada uma das 14 coleções e a partir 

de então pudemos entender como os Objetos de Aprendizagem são explorados nesses 

livros didáticos. Entre as observações podemos notar uma grande quantidade de 

sugestões de leituras de artigos e livros, sugestões de revistas, de vídeos, simuladores, 

alguns museus e centros culturais. Como produto temos um guia para o professor para 

que tenha maiores informações quanto a escolha da coleção que será entregue para a 

sua escola. 

 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Ensino de Física. PNLD 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work was carried out with the purpose of analyzing the quantity and which 

Educational Objects are cited as a source of supplementation in the textbooks of Physics 

indicated by the Programa Nacional do Livro Didático 2015 (PNLD 2015). We analyze 

the objects found and classify them as to their type. With this classification we made a 

count of the objects and then an analysis of each collection. In this way we could find a 

certain pattern among the collections and thus classify these collections into three 

groups. The data collection was done with the study of each of the 14 collections and 

from then on we were able to understand how the Learning Objects are explored in these 

textbooks. Among the observations we can notice a great amount of suggestions of 

readings of articles and books, suggestions of magazines, videos, simulators, some 

museums and cultural centers. As a product we have a guide for the teacher so that you 

have more information about choosing the collection that will be delivered to your school.  

 

Keywords: Educational Objects. Physics teaching. PNLD 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 6 
1.1 Objetivo ..................................................................................................................... 7 
1.2 Justificativa .............................................................................................................. 7 
1.3 Produto ..................................................................................................................... 9 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................................. 10 
2.1 O Livro Didático ...................................................................................................... 10 
2.1.1 As funções pedagógicas do livro didático .............................................................. 11 
2.2 O uso da tecnologia na escola .............................................................................. 12 
2.3 Tipos de objetos de aprendizagem ....................................................................... 14 
2.3.1  Computador e internet ....................................................................................... 15 
2.3.2 Animações ............................................................................................................ 17 
2.3.3 Infograficos ............................................................................................................ 19 
2.3.4 Jogos..................................................................................................................... 20 
2.3.5 Simuladores ......................................................................................................... 24 
2.3.6 Vídeo ..................................................................................................................... 26 
2.3.7 Mídia Impressa ...................................................................................................... 28 
 
3 METODOLOGIA ......................................................................................................... 29 
 
4 DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 58 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 61 
 
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 62 
 
APÊNDICE............................................................................ Erro! Indicador não definido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vem passando por transformações constantes e cada vez 

mais rápidas devido ao advento das tecnologias, modificando a forma como as 

pessoas se relacionam com o cotidiano. 

Essas mudanças fazem com que o processo educativo tenha de ser 

repensado, pois os computadores, a internet e as redes sociais estão cada vez 

mais presentes na escola, transformando a concepção de leitura e escrita, 

sendo imprescindível um letramento tecnológico.  

Crianças e jovens do mundo atual estão muito familiarizados com a 

tecnologia do cotidiano. Jogos eletrônicos e celulares repletos de aplicativos 

estão cada vez mais sofisticados e não são mais desafios para os jovens que 

apresentam cada dia mais interesses no mundo tecnológico. 

Do outro lado está a escola. Os moldes atuais do sistema de ensino 

permanecem praticamente os mesmos de décadas atrás e desprender-se 

dessas amarras é uma tarefa difícil para professores desvalorizados e 

desmotivados. Uma ponte entre essas duas realidades pode ser a chave para 

um melhor sistema de ensino-aprendizagem. 

Muitas escolas apresentam recursos para que essa conexão aconteça 

como computadores em sala de aula, projetores de multimídia... cabendo ao 

professor fazer o melhor uso desses equipamentos para levar de maneira mais 

simples e segura o conteúdo aos estudantes dessa geração. “O professor 

acostumado a ser detentor do conhecimento e o centro das atenções muitas 

vezes não percebe que as tecnologias trazem mil possibilidades de apoio ao 

professor e de interação com e entre os alunos” (TAVARES, 2010). 

Porém, ainda que uma escola disponibilize diferentes tecnologias, não é 

certeza garantida de que essa interação aconteça. Em um trecho de seu livro, 

Moran (2007) afirma:  

Não é suficiente adquirir televisão, videocassetes, computadores, 
sem que haja uma mudança básica na postura do educador. É 
preciso mais. A comunicação precisa ser instaurada, desejada, 
conquistada. É necessário entender o educando como ser histórico, 
ativo e como tal, a atenção não pode centrar-se apenas no 
instrumento e na técnica [...]. Deve-se, necessariamente considerar a 
influência das imagens no cotidiano do educando. E mais, deve-se 
observar o reflexo dessa influência de compreender a realidade na 
sua forma perceptiva, sensorial e cognitiva [...] multidimensional. 
(MORAN, 2007, p. 132). 
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Pensando nesse contexto, houve o interesse em se fazer uma pesquisa 

sobre os objetos educacionais nos livros didáticos de Física recomendados 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do ensino médio do ano de 

2015. 

O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada 

ano o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que 

pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros 

distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros 

alunos nos anos subsequentes. 

 

1.1 Objetivo 

 

A intenção é pesquisar quais são os objetos de aprendizagem, além dos 

Objetos Educacionais Digitais (OED’s) apontados nos livros de Física, entre 

vídeos, animações, simuladores, sites, infográficos e jogos, e quanto esses 

objetos de aprendizagem aparecem como sugestões para o uso do professor e 

do aluno no auxíilio do processo de ensino aprendizagem. 

O cotidiano da sala de aula é corrido e cheio de atividades que não 

podemos deixar de lado. Incorporar novos elementos a essa rotina pode ser 

uma coisa que acarrete dificuldades e é um trabalho que muitas vezes não 

trará o benefício esperado, dessa forma, concentrar todas as opções indicadas 

nas coleções recomendadas pode facilitar a procura do professor, facilitando o 

processo de transformação do ambiente escolar.  

 

1.2 Justificativa 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos 

programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede 

pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1929. Ao 

longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e 

formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação básica 

brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação infantil. 
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Para o ano letivo de 2015, foi lançado em 2012 o edital, que prevendo 

que as editoras poderiam apresentar obras multimídia, reunindo livro impresso 

e livro digital. A versão digital traz o mesmo conteúdo do material impresso, 

além dos objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, simuladores, 

imagens, jogos, textos, entre outros itens para auxiliar na aprendizagem. O 

edital também permite a apresentação de obras somente na versão impressa, 

para viabilizar a participação das editoras que ainda não dominam as novas 

tecnologias. Esse material destina-se aos alunos e professores do ensino 

médio da rede pública. 

Entretanto, pesquisas sobre o uso do livro didático de Física por 

professores e alunos tem apontado como prevalentes a resolução de 

exercícios e as tarefas para casa, sobretudo problemas. Artuso (2012) verifica 

que docentes com menos de 4 anos de experiência sentem-se mais libertos do 

livro didático, enquanto que aqueles com mais de 16 anos de experiência 

tendem a seguir o proposto pelo livro. 

Para uma boa interação professor aluno é necessário uma identificação 

entre ambos, que o aluno encontre no professor algo em comum, como o 

interesse por redes sociais, aplicativos, por gêneros de filmes! Saber que o 

professor compartilha interesses próximos faz com que o estudante se 

disponibilize para outras coisas que o professor apresente e pode auxiliar o seu 

aprendizado.  

Kenski (2003) explica que é preciso que o professor tenha tempo e 

oportunidade de familiarização com as novas tecnologias, para conhecer as 

possibilidades e os limites das mesmas; para que, na prática, faça escolhas 

conscientes sobre o uso das formas mais adequadas ao ensino de um 

determinado tipo de conhecimento, para um grupo específico de alunos e no 

tempo disponível. Ou então, que o professor caminhe sua prática para uma 

abordagem que dispense totalmente a máquina, e os alunos aprendam até 

com mais satisfação. As atividades de narrativa oral e de escrita não estão 

descartadas. A diferença didática não está no uso ou não das novas 

tecnologias, mas na compreensão das suas possibilidades. 

Estudos realizados em escolas e com professores que utilizam 

tecnologias (MUIR-HERZIG, 2004; RIBAS, 2002; DELL’AGLIO, ET AL., 2002) 

identificaram certos fatores que influenciam o uso das mesmas. Todos citaram 
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a falta de conhecimento da tecnologia ou de treinamento e de tempo do 

professor. 

Em seu trabalho, Tepedino (2004) coloca entre suas conclusões da 

pesquisa realizada que as professoras entrevistadas apresentam um ponto em 

comum que considera como um dos determinantes para o sucesso obtido no 

processo de capacitação para a utilização da tecnologia: elas sempre foram 

muito atraídas por novas tecnologias e isto lhes despertou o interesse em 

conhecer melhor o computador. À medida que foram se tornando mais 

familiarizadas, conseguiram enxergar o quanto essa máquina era importante, 

não só para o seu trabalho, mas também para o futuro dos seus alunos. Esta 

necessidade de formação, motivada pela crença na sua capacidade de intervir 

de forma positiva no processo educativo, as levou a buscar formas de 

aprendizado que fossem mais adequadas ao seu perfil.  

O guia de livros didáticos PNLD 2015 recomenda 14 coleções de Física 

e suas resenhas trazem características como os capítulos encontrados em 

cada volume, a estrutura de cada capítulo, informações sobre o Manual do 

Professor, entre outras que iremos citar no decorrer deste trabalho. 

 

1.3 Produto 

 

O uso dos objetos de aprendizagem pode enriquecer a aula e ajudar no 

processo de ensino e aprendizagem. Um bom livro didático pode vir ao 

encontro deste propósito e não só guiar o professor quanto ao assunto 

abordado como também sugerir complementações em relação ao tema 

estudado.  

Pensando nisso o produto deste trabalho traz uma análise das 14 obras 

indicadas pelo PNLD 2015 para o ensino médio mostrando como as sugestões 

estão dispostas nas coleções e uma breve elucidação quanto ao uso desses 

objetos de aprendizagem na sala de aula, guiando melhor o professor não só 

na escolha da coleção para o uso em sala como também na escolha da 

ferramenta utilizada para alcançar o objetivo planejado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 O Livro Didático 

 

O governo tem feito grande investimento na aquisição e distribuição de 

livros didáticos para os alunos das escolas públicas em todo Brasil. Entre os 

anos de 1995 e 2007, o PNLD gastou cerca de 5,5 bilhões de reais na compra 

e distribuição de livros para o ensino fundamental. 

A distribuição gratuita de livros didáticos para os estudantes de ensino 

médio das escolas públicas é mais recente. Em caráter experimental, o 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), entre 2004 e 2007, 

destinou mais de 0,5 bilhão de reais na compra e distribuição de livros didáticos 

para os alunos do ensino médio (MIRANDA, 2009). 

Em 2009, o Programa do Ensino Médio é incorporado ao PNLD que até 

o momento organizou 2 edições, o PNLD 2012 e o PNLD 2015, nosso foco de 

análise. 

Freitag e Colaboradores (1993) afirmaram que professores assumem o 

livro didático como a autoridade, a última instância, o critério absoluto de 

verdade, o padrão de excelência a ser adotado na aula e não como um 

instrumento auxiliar na sala de aula, assimilando seus conteúdos mesmo 

quando esses se chocam frontalmente com suas convicções. 

No século XXI, pesquisas no campo da educação têm mostrado que no 

cotidiano de muitas salas de aula do Ensino Fundamental o livro didático ainda 

desempenha o papel de guia curricular, determinando conteúdos e 

metodologias a serem trabalhados pelos professores (MAFFIA et al., 2002). 

Entretanto, Artuso (2012) observa como raro o uso do livro-texto como fonte de 

outras atividades (debates, pesquisas, experimentos ou atividades em grupo), 

que incluem as mídias digitais. 

Entende-se que a incorporação das novas tecnologias não faz das 

tecnologias prévias obsoletas, cada uma deve ser utilizada no seu potencial, 

sendo que as novas tecnologias devem ser utilizadas pelos professores na sua 

prática pedagógica, na formação continuada e na busca constante de 

informação. 
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Outro fator importante a ser considerado em relação às tecnologias é o 

repensar dos métodos de ensino aprendizagem, pois o trabalho com as 

tecnologias exige que o educador valorize a metodologia de interação e 

colaboração. Essa metodologia vem sendo proposta e utilizada por diversos 

profissionais da educação, no entanto observa-se resistência de profissionais à 

incorporação modos alternativos de ensino. 

 

2.1.1 As funções pedagógicas do livro didático 

 

O livro didático ocupa um lugar muito importante no processo de ensino 

e aprendizagem. Martins (2002) afirma que apesar de o livro didático receber 

muitas vezes críticas desfavoráveis, ele é uma das formas de documentação e 

consulta usada por professores e alunos e predomina como fator de relevância 

no trabalho pedagógico, determinando o conteúdo. Em muitos casos o 

professor que segue o livro à risca, é considerado um ótimo professor pelos 

pais dos alunos, por poderem controlar como vai o estudo de seus filhos. 

Estudos mostram que no cotidiano de muitas salas de aula o livro 

didático desempenha o papel de guia curricular, determinando conteúdos e 

metodologias a serem trabalhados pelos professores (MAFFIA et al., 2002). 

Apesar de ser um instrumento bastante familiar é difícil definí-lo quanto à 

função que o mesmo exerce ou deveria exercer na sala de aula. Gérard e 

Roegiers (1998, p.19), definem o livro didático como “um instrumento impresso, 

intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de 

aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia”. Pode-se constatar que o 

livro didático assume funções diferentes, dependendo das condições, do lugar 

e do momento em que é produzido e utilizado nas diferentes situações 

escolares. Por ser um objeto de múltiplas facetas, ele é pesquisado enquanto 

produto cultural; como mercadoria ligada ao mundo editorial, como suporte de 

conhecimento e de métodos de ensino das diversas disciplinas que compõem o 

currículo escolar. 

Atualmente, os livros didáticos representam a principal, senão a única 

fonte de trabalho como material impresso na sala de aula, em muitas escolas 

da rede pública de ensino (ORLANDI, 2003), tornando-se um recurso básico 

para o aluno e para o professor, no processo ensino-aprendizagem.  
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De acordo com Luckesi (2004), “o Livro Didático é um meio de 

comunicação, através do qual o aluno recebe a mensagem escolar” e cujo 

papel social, não seria mais do que aquele que é refletido pela própria 

sociedade. 

O livro didático tem despertado interesse de muitos pesquisadores nas 

últimas décadas. Depois de ter sido considerado por educadores e intelectuais 

de vários setores, entendido como produção menor enquanto produto cultural, 

o livro didático começou a ser analisado sob várias perspectivas, destacando-

se os aspectos educativos e seu papel na configuração da escola 

contemporânea (BITTENCOURT, 1997). Por outro lado, o MEC tem procurado 

um aprimoramento e melhoria da qualidade dos livros didáticos através do 

processo de avaliação e distribuição do PNLD – Programa Nacional do Livro 

Didático, e, como resultado se espera a produção de livros que contemplem 

aspectos científicos, metodológicos, pedagógicos, éticos e estéticos definidos 

de acordo com os novos pressupostos para o ensino de ciências, configurados 

pela pesquisa na área e pelas diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2012). 

 

2.2 O uso da tecnologia na escola 

 

A pesquisa na área da educação tem como objetivo tornar mais fácil, 

mais integrado o processo de ensino aprendizagem e o guia do livro didático 

vem ao encontro dessa finalidade.  

Diante desse desafio, o ensino de Física, como um componente regular 

das matrizes curriculares das escolas de ensino médio, deve ser pensado na 

perspectiva de seu enfrentamento e de sua superação. E, para isso, é 

fundamental que professores e alunos dessas escolas contem, além de outros 

aspectos igualmente importantes, com materiais didáticos de qualidade, que 

estejam disponíveis para subsidiar, embasar, acompanhar e enriquecer o 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem da Física escolar. 

(BRASIL, 2012) 

Muitas formas de ensinar, sobretudo as longas aulas expositivas, não se 

justificam mais nos dias atuais. Vamos avançar mais se soubermos adaptar os 

programas de ensino ao cotidiano dos estudantes, criando conexões, 

transformando a sala de aula em uma comunidade de investigação. 
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A aquisição de informação dependerá cada vez menos do professor. As 

tecnologias podem trazer atualmente dados, imagens, resumos de uma forma 

rápida e atraente. Um dos papeis principais do professor passa a ser o 

mediador ao procurar ajudar o aluno a interpretar essas informações, relacioná-

las e contextualizá-las. Apesar das expectativas, as mudanças podem demorar 

mais a acontecer.  

As diferenças sociais e condições desiguais de aprendizagem também 

contribuem para a demora das mudanças. Há poucas instituições e pessoas 

que desenvolvam formas avançadas de compreensão e integração que 

possam servir de referência.  

Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas 

tecnologias nos trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida as 

tecnologias permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de 

comunicação audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o 

virtual, entre o estar junto e o estarmos conectados a distância. Mas se ensinar 

dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores soluções há 

muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. 

Ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as 

épocas e particularmente agora em que estamos pressionados pela transição 

do modelo de gestão industrial para o da informação e do conhecimento. 

(MORAN, 2007, p.20) 

O ensino de qualidade envolve muitas variáveis, como uma organização 

inovadora, aberta dinâmica, com infraestrutura adequada, atualizada, 

confortável; tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas (MORAN, 2007), 

porém as condições vividas pela grande maioria dos professores não é essa. 

Poucas escolas em que as tecnologias são acessíveis, e quando são os 

equipamentos são de pouca qualidade oferecendo lentidão e por muitas vezes 

são deixados de lado já que a tentativa de ligar o computador e acessar a 

internet leva boa parte da aula. 

Entende-se que não é fácil incorporar as tecnologias no cotidiano da 

sala de aula, pois a cultura educacional consagrou-se no professor falar direto 

para o aluno, a mídia é um terceiro elemento e o professor gosta de centralizar 

o ensino para ele. As mídias interferem nesse processo, são um apoio para o 

processo ensino aprendizagem e o professor deixa de ser o protagonista. 
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O desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de 

qualidade, que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso 

precisamos de pessoas que façam essa integração em si mesmas no que 

concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e tecnológico, 

que transitem de forma fácil entre o pessoal e o social, que expressem nas 

suas palavras e ações que estão sempre evoluindo, mudando, avançando 

(MORAN, 2007). 

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço 

temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdo fixos e processos mais abertos 

de pesquisa e de comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a 

extensão da informação, a variedade das fontes de acesso, como o 

aprofundamento da sua compreensão, em espaços menos rígidos, menos 

engessados. Temos informação demais e dificuldade em escolher quais são 

significativas para nós e em conseguir integrá-las dentro da nossa mente e da 

nossa vida. 

É importante notar que, nesse novo processo de avaliação de obras 

didáticas de Física para o Ensino Médio, os critérios utilizados foram 

aperfeiçoados como consequência das avaliações anteriores e das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio aprovadas em 2012. A 

presença de livros digitais no PNLD 2015 trouxe, igualmente, alguns novos 

aspectos para a avaliação, específicos para conteúdos digitais. Nesse sentido, 

esses conteúdos, para além de satisfazerem a todos os demais critérios de 

avaliação, precisaram satisfazer alguns aspectos específicos. (BRASIL, 2012)  

Entre os critérios de avaliação para a recomendação de uma coleção 

para o PNLD temos:       

                 

Contempla um conjunto variado de tipos de OEDs no 
desenvolvimento dos assuntos tratados; 
Contempla atividades diversificadas na utilização dos objetos 
educacionais digitais; (BRASIL, 2012) 

 

2.3 Tipos de objetos de aprendizagem 

 

Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso que possa ser 

reutilizado para dar suporte ao aprendizado. Sua principal ideia é "quebrar" o 
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conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser 

reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer material 

eletrônico que provém informações para a construção de conhecimento pode 

ser considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma 

de uma imagem, uma página HTM, uma animação ou simulação (RIVED, 

2006) 

As tecnologias representam na atualidade uma excelente forma de 

entretenimento e lazer, porém, a cada dia vem se descobrindo que essa 

mesma tecnologia pode contribuir para o auxílio do ensino e aprendizagem dos 

estudantes, tornando-se de grande importância o estudo dessas tecnologias. 

 

 

 

2.3.1  Computador e internet 

 

Vivemos em uma época em que as transformações tecnológicas e a 

velocidade com que as informações chegam até toda a população vêm 

exigindo que nos atualizemos sempre. 

Dentro deste contexto, é de extrema importância que a escola, mais do 

que qualquer outra instituição, se apodere dessas ferramentas para que o 

professor não só oriente os alunos em busca de informação, como também 

discuta e analise junto aos alunos de forma crítica o conteúdo vinculado a essa 

mídia, transformando-o em conhecimento significativo para o aluno. 

O uso dessa tecnologia tem grande benefício para o aprendizado do 

aluno, estimulando sua criatividade, sua curiosidade e trazendo uma imensa 

quantidade de artifícios como jogos, simuladores, animações, vídeos de 

experimentos, infográficos, revistas e livros digitais e uma grande quantidade 

de sites educacionais. 

Podemos ver exemplos do uso da internet nas sugestões retiradas dos 

livros 2 e 3 da coleção Física – BONJORNO|CLINTON, mostradas nas figuras 

a seguir. 
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Figura 1: Sugestão de aplicativo do livro Física 2 – BONJORNO|CLINTON p. 31 do 

manual do Professor 

 
Fonte: Multimidea Physik. Acesso: 07 de Agosto de 2016 

 

 
Figura 2: Sugestão de aplicativo retirada do livro Física 3 – 
BONJORNO|CLINTON p. 30 

 
Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian - Departamento de Física da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto – Acesso: 05 de Agosto de 20016 
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2.3.2 Animações 

 

O uso da linguagem audiovisual em sala de aula é uma das mais 

conhecidas maneiras de ajudar o aluno a aprender um determinado conteúdo: 

vídeos de experimentos, documentários sobre a vida selvagem, filmes com 

temas relacionados a cidadania ou valores que servem de referência a 

formação crítica do aluno, entre outros (BONETTI, 2008). 

A linguagem de animação começou a ser concebida no principio da 

década de 1920, criando os processos narrativos através do deslocamento e 

associações de imagens. 

É no fascínio dessa arte que desenhos sendo exibidos sequencialmente 

vão gerando a chamada ilusão da vida. E, por se tratar de sequências de 

imagens criadas (e não fotografadas), qualquer coisa poderá ser representada 

e colocada tanto na pequena tela de TV quando na grande tela do cinema. É 

possível dar vida a elementos abstratos, comuns a tantas disciplinas, e animá-

los de forma que fique mais fácil ao aluno o entendimento de um conteúdo. 

Não basta, para a linguagem da animação, servir de mera ilustração de 

um determinado conteúdo. É necessário algo mais, que seja capaz de atrair a 

atenção do aluno. Para dar potencial ao conteúdo visual animado, podemos 

utilizar as palavras do mestre dos quadrinhos Will Eisner:”É mais fácil ensinar 

um processo quando ele está envolto numa “embalagem” interessante (...), 

uma história, por exemplo. Quando demonstraram a capacidade de organizar 

elementos técnicos numa ordem disciplinada, os quadrinhos encontraram uma 

clientela pronta.” 

Podemos encontrar vários exemplos de animações no livros aqui 

estudados, nas figuras a seguir vemos uma sugestão de livro 1 da coleção 

Física – BONJORNO|CLINTON e uma sugestão do livro 1 da coleção Física – 

HELOU|GUALTER|NEWTON. 
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Figura 3: Sugestão de animação retirada do livro Física 1- 
BONJORNO|CLINTON. pág. 39 do manual do Professor 

 
Fonte: Banco Internacional de Objetos Educacionais. Acesso: 07 de agosto de 2016 

 
 

Figura 4: Sugestão de animação retirada do livro Física 1- 
HELOU|GUALTER|NEWTON pág. 342 do manual do professor comum aos 
três volumes 
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Fonte: Youtube. Acesso: 05 de agosto de 2016 

2.3.3 Infograficos 

 

A definição de infográfico ainda é um ponto de debate entre estudiosos. 

Alguns autores apontam como sendo um gênero jornalístico, outros falam que 

é uma técnica, uma linguagem. O certo é que os infográficos têm sido 

utilizados há muito tempo pelos jornais. Foi durante o ano de 1702, que o jornal 

The Daily fez uso dessa técnica pela primeira vez. Mas a utilização de 

infográficos pela humanidade pode ser datada como mais antiga ainda, devido 

às inscrições feitas nas cavernas durante o período pré-histórico, de acordo 

com Leo Tavejnhasky (CAIXETA, 2005) 

Infográfico é um recurso de comunicação que utiliza de elementos 

visuais aliados a textos verbais reduzidos e objetivos, para passar uma 

informação. Tem como finalidade chamar a atenção do leitor e tornar a 

explicação de um determinado assunto mais clara. 

Para Módolo (2008) o termo infográfico vem do inglês Informational 

graphics e alia texto e imagem a fim de transmitir uma mensagem visualmente 

atraente para o leitor, mas com contundência de informação. 

Pablos (1999) destaca dois sentidos para a palavra infografia: o primeiro 

advêm do software gráfico do computador, onde a raiz info significa informática 

e grafia significa animação; o segundo advêm do antigo desejo da humanidade 

de comunicar-se melhor, onde info significaria informação e grafia o suporte 

analógico. Nesta perspectiva, podemos depreender que os infográficos podem 

apresentar-se tanto no suporte analógico (papel) quanto no digital. 

É importante observar que o infográfico não deve ser utilizado apenas 

para ilustrar uma página, deve ser compreendido como a própria informação. 

Os infográficos podem ser utilizados para fazer analogias, descrever 

processos, esclarecer acontecimentos, dar uma explicação mais detalhada, 

apresentar uma sinopse, mostrar o interior de uma célula, informar fenômenos 

da natureza, destacar detalhes, divulgar fatos, apresentar estratégias, 

aconselhar a população, comparar dimensões, entre muitas outras coisas.  

Os infográficos são utilizados na atualidade tanto impressos quanto em 

sua forma digital, para atender uma nova geração que busca compreender as 

informações passadas de forma rápida e prática. 
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Um exemplo de infográfico disponível como sugestão no livro 2 da 

coleção Conexões com a Física pode ser visto na figura a seguir. 

Figura 5: Sugestão de infográfico retirada do Livro 2 da coleção Conexões 
com a Física 

 
Fonte: Planeta Sustentável. Acesso: 15 de Agosto de 2016 

 

2.3.4 Jogos 

 

O jogo esteve sempre presente na vida cotidiana da grande maioria das 

culturas e civilizações, quer através da arte, da vida militar, da religião, da 

poesia, assim como na educação (HUIZINGA, 2000) 

William Higinbotham apresenta em 1958 o que podemos apresentar hoje 

como o primeiro jogo eletrônico – “Tennis for Two” (BAKIE, 2010; MALLIET & 

MEYER, 2005). A partir de então a indústria dos videojogos tem evoluído de 

forma substancial, desenvolvendo-se em um nível de qualidade gráfica e 

sonora, incorporando um conjunto de dispositivos como consolas, 

smartphones, TV on Demand e apresentando cada vez mais maiores 

potencialidades de jogabilidade, imersão e interatividade, por exemplo, através 
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do uso do 3D ou da computação ubíqua. Computação ubíqua tem como 

objetivo tornar a interação homem computador invisível, ou seja, integrar a 

informática com as ações e comportamentos naturais das pessoas. Não 

invisível como se não pudesse ver, mas, sim de uma forma que as pessoas 

nem percebam que estão dando comandos a um computador, mas como se 

tivessem conversando com alguém. Além disso, os computadores teriam 

sistemas inteligentes que estariam conectados ou procurando conexão o tempo 

todo, dessa forma tornando-se assim onipresente. 

Os videojogos são desafiantes porque possuem objetivos, metas cujo 

alcance é incerto. A variação dos níveis de dificuldade, a existência de 

múltiplos objetivos por nível, a presença de informação oculta e a aleatoriedade 

do próprio jogo, são algumas das estratégias usadas pelos criadores de jogos 

para adequar a incerteza dos objetivos/metas às particularidades de cada 

jogador. 

A fantasia é outra das características dos videojogos que potenciam a 

motivação, já que induzem a produção individual de imagens mentais. A 

própria fantasia pode também ser intrínseca ou extrínseca. A fantasia é 

extrínseca quando apenas oferece um reforço, por exemplo, num jogo quando 

se realiza determinada tarefa o jogador é premiado com pontos, sons, vidas 

extra, etc.. Por outro lado, a fantasia intrínseca diz respeito a um valor em si, o 

jogador assume um papel dentro do jogo, existe uma metamorfose da sua 

personalidade externa para uma nova realidade induzida. Neste caso o próprio 

esforço do jogador é inerente ao próprio conteúdo do jogo. 

Em geral um ambiente de jogo com um nível ótimo de complexidade terá 

de ser um contexto em que o jogador conhece o suficiente para possuir 

expectativas do que poderá vir a suceder, mas nem todas essas expectativas 

serão confirmadas, já que algum grau de incerteza estimula a curiosidade e, 

consequentemente, provoca motivação (MALONE,1980). 

Kirriemuir e Mcfarlene (2004), ao reverem a investigação sobre a 

utilização de videojogos na educação, observaram a referência também a um 

conjunto de competências que podem ser desenvolvidas através do uso destes 

artefactos, assinaladamente: o pensamento estratégico; o planeamento; a 

comunicação; a utilização e aplicação de símbolos numéricos; a capacidade de 

negociação; a tomada de decisões em grupo e o tratamento de dados. O 
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desenvolvimento de competências visuais, espaciais e de memória, 

fundamentais no desenvolvimento de muitas carreiras profissionais, são 

assinalados por Calvert (2005). 

Apesar de se verificar que os videojogos são recursos extremamente 

motivantes e potenciadores de desenvolvimento de diversas competências, são 

ainda um tipo de curso pedagógico pouco aproveitado no ensino formal 

(KEARNEY,2011). 

Nas figuras a seguir podemos ver sugestões de jogos encontrados nos 

livro aqui estudados. 
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 Figura 6: Sugestão de jogo encontrada no livro Ser Protagonista Física 1. 
Pág. 351 do manual do professor 

 
Fonte: Ludomania. Acesso: 07 de Agosto de 2016 
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Figura 7: Sugestão de jogo encontrada no livro Física para o Ensino Médio 1. 
Pág. 98 

 

Fonte: Zamorin. Acesso: 07 de Agosto de 2016 

 

2.3.5 Simuladores 

 

Os simuladores são ambientes de aprendizagem exploratória que 

apresentam a simulação de algum fenômeno real que os alunos podem 

manipular, explorar e experimentar. Eles são espaços descobertos com a 

observação e a manipulação das ferramentas necessárias para a exploração e 

o exame de objetos do mundo simulado. Os alunos geram hipóteses sobre o 

fenômeno do mundo real e então os testam em um simulador.  

O simulador PhEt (https://goo.gl/sGfWTn), por exemplo, consiste de 

mundos animados e gráficos dinâmicos nos quais os atores se movem de 

acordo com os gráficos e os alunos exploram o movimento dos atores nas 

simulações e vêem os gráficos de suas atividades. O PhET oferece simulações 

de matemática e ciências divertidas, interativas, grátis, baseadas em 

https://goo.gl/sGfWTn
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pesquisas. Eles testam e avaliam extensivamente cada simulação para 

assegurar a eficácia educacional. Estes testes incluem entrevistas de 

estudantes e observação do uso de simulação em salas de aula. As 

simulações são escritas em Java, Flash ou HTML5, e podem ser executadas 

on-line ou copiadas para seu computador. Todas as simulações são de código 

aberto, permitindo que estes recursos sejam livres para todos os estudantes e 

professores. 

O mundo dos simuladores podem assumir muitas formas em diferentes 

domínios do conhecimento; entretanto, são primeiramente: 

 

a) ambientes de aprendizagem exploratória; 

b) espaços de descoberta; 

c) simulações limitadas dos fenômenos do mundo real. 

 

"Os simuladores apresentam-se aos estudantes como um modelo 

simples de uma parte do mundo" (HANNA, 1986, p. 197). Isto é, fornecem aos 

alunos a funcionalidade necessária à exploração de fenômenos do mundo 

simulado.  

Os simuladores são baseados em ideias poderosas. O mais importante 

de tudo é que os simuladores são experimentais. Os alunos podem aprender 

pela execução, ao invés de só olhar ou ouvir uma descrição de como as coisas 

funcionam. Então, os simuladores tendem a ser mais motivadores do que as 

atividades de aprendizagem tradicionais. 

A figura a seguir mostra uma sugestão de simulação encontrada nas 

coleções aqui estudadas. 
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Figura 8: Sugestão de simulação encontrada no livro Física 2 – 
BONJORNO|CLINTON. Pág. 37 do manual do Professor 

 

Fonte: Phet. Universidade of Colorado Boulder. Acesso: 07 de Agosto de 2016 

 

2.3.6 Vídeo  

 

A televisão tem feito parte do cotidiano do brasileiro cada vez mais 

desde sua estreia em 1950. À medida que aumenta o tempo que crianças e 

adolescentes ficam diante da televisão, aumenta também a preocupação de 

pais e educadores em relação aos efeitos desse hábito. 

 Porém, nenhum estudo mostra que assistir televisão de forma 

moderada pode trazer prejuízos às crianças. Dessa forma é de extrema 

importância que a escola prepare seus alunos para que recebam essas 

informações de forma crítica. É preciso ficar claro para os alunos quais são as 

intenções dos programas de TV, principalmente na TV aberta. 

O uso da TV juntamente com o vídeo pode ser um grande aliado do 

professor na sala de aula, podendo levar os alunos a vários lugares, conhecer 

diferentes culturas sem sair da sala de aula. Os estudantes tem a ideia que a 

TV e o vídeo são entretenimento, fazendo uso dessa concepção o professor 

pode fazer com que o aprender seja mais divertido, trazendo o cotidiano para a 

sala de aula ou introduzindo novas experiências (MORAN, 1995). 

O vídeo está diretamente ligado à televisão e a um contexto de lazer, de 

entretenimento, que passa despercebido pela sala de aula. Vídeo na 
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concepção dos estudantes significa descanso, o que modifica a postura e as 

expectativas em relação ao seu uso. Visto isso o próximo passo é aproveitar 

dessa perspectiva e atrair o estudante para assuntos do nosso planejamento 

pedagógico. 

O vídeo explora basicamente o ver, o visualizar, ter diante de si 

situações, pessoas, cenários, cores, relações espaciais. O vídeo é sensorial, 

visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que se 

interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas, daí a sua força. 

Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo e 

sedutor, informativo, entretém, projeta em outras realidades, em outros tempos 

e espaços. 

A figura a seguir é uma cena de um filme sugerido em um dos livros aqui 

estudados aos alunos como exemplificação do conteúdo estudado. 

 

Figura 9: Cena do filme K-19: O fazedor de Viúvas, sugestão de filme 
encontrada no livro Física Aula por Aula 2. Pág. 58 

 
Fonte: epipoca.com.br. Acesso: 07 de Agosto de 2016 
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2.3.7 Mídia Impressa 

 

Desde a pré-história o homem tem a necessidade de expressar e de 

registrar de forma duradoura seus pensamentos. Com a invenção da escrita 

surgiram os livros, porém poucos tinham acesso a ele. Com a invenção da 

imprensa, o livro se tornou popular e várias pessoas podiam ler o mesmo texto 

em várias partes do mundo. Logo em seguida foi inventado o livro didático, 

usado inicialmente para a alfabetização. 

Nos dias atuais a mídia impressa continua tendo uma grande 

importância na educação e é utilizada em vários formatos como jornais, 

revistas, cartazes e ainda o livro didático. A mídia impressa oferece muitas 

vantagens como ser popular, não necessitar de equipamento específico para 

ser utilizada, é de fácil transporte, é adaptável ao tempo do leitor, seu exemplar 

unitário é de baixo custo em relação a outras tecnologias, é integrável a outros 

meios (TAVARES, 2010). 

Na figura a seguir podemos ver uma reportagem sugerida na coleção 

Física – BONJORNO|CLINTON. 
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Figura 10: Sugestão de reportagem encontrada no livro Física 3 – 
BONJORNO| 
CLINTON. Pág. 38 do manual do Professor 

Fonte: Jornal Correio Brasiliense (09/04/2013). Acesso: 07 de Agosto de 2016 
 

3 METODOLOGIA 
 
 

A pesquisa teve como ponto de partida a análise bibliográfica dos artigos 

e trabalhos sobre o uso objetos de aprendizagem nas escolas, e do uso livro 

didático em diferentes contextos. 

Com todas essas informações em mãos, estudamos cada livro 

recomendado pelo PLND 2015 a fim de encontrar todos os objetos de 

aprendizagem recomendados e classificá-los, dessa maneira já colocarmos em 

prática a elaboração do produto, um guia para o professor, orientando quanto a 

importância e como encontrar, utilizar e contextualizar as novas tecnologias 

dentro da sala de aula.  

O Guia do PNLD 2015 traz 14 coleções de Física. Cada uma apresenta 

seus recurso e sugestões de uma forma.  
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Pudemos observar que algumas coleções preferem unir todas as suas 

sugestões em uma única secção, ao final do livro, outras preferem o uso de 

secções ao final de cada capítulo e há ainda as que preferem pontuar as 

sugestões no decorrer da matéria. Assim, classificamos as coleções em três 

grupos que denominamos da seguinte forma: Banco de dados (6 Coleções), 

Continue por aqui (2 Coleções) e Mapa do tesouro (6 Coleções) que passam 

e a ser apresentados a seguir. 

 

BANCO DE DADOS 

 

A coleção pertencente a esse grupo apresenta apenas uma secção de 

sugestão de aprofundamento ou complemento, como um banco de dados. Em 

alguns casos as sugestões são comuns aos três volumes e então a secção é 

destinada à uma complementação geral e não ao assunto de cada livro.  

Exemplos desse caso podem ser observados nas figuras a seguir. 
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Figura 11: Sugestões de Leituras encontradas no livro Quanta Física 1. 

 
Fonte: Quanta Física 1. Pág: 270 
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Figura 12: Lista de objetos Educacionais sugeridos para suplementação no 
Manual do Professor do livro Física 1, 2 e 3 – HELOU|GUALTER|NEWTON. p. 
33 

 
Fonte: Física1 HELLOU|GUALTER|NEWTON. 
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Neste grupo estão:  
 

a) Compreendendo a Física – Alberto Gaspar. Editora Ática. 

b) Física – José Roberto Castilho, Piqueira, Wilson Carron, José Osvaldo 

de Souza e Guimarães. Editora Ática. 

c) Física Aula Por Aula – Claudio Xavier; Benigno Barreto.  Editora FTD. 

d) Física Contexto e Aplicações – Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. 

Editora Scipione 

e) Física – Ricardo Helou Doca; Newton Villas Bôas; Gualter José Biscuola. 

Editora Saraiva. 

f) Quanta Física – Carlos Aparecido Kantor; Lilio Alonso Paoliello Jr.;Luís 

Carlos de Menezes; Marcelo de Carvalho Bonetti; Osvaldo Canato Jr.; 

Viviane Moraes Alves. Editora Pearson.  

 

Podemos fazer um comparativo entre essas coleções quanto à 

quantidade de sugestões extras cada uma traz, como podemos observar no 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1: Número de sugestões encontradas em cada coleção do grupo 
Banco de dados. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Cada coleção apresenta suas sugestões de uma forma diferente, o que 

passará a ser detalhado. 

 

Figura 13: Apresentação da coleção Compreendendo a Física  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.34 

 

A coleção COMPREENDENDO A FÍSICA é constituida por livro 

impresso e digital. 

A obra impressa apresenta uma secção ao final de cada livro com 

apenas sugestões de leituras complementares, livros e artigos de revistas a 

serem lidos durante o estudo dos capítulos. 

O livro 1 traz 25 (vinte e cinco) sugestões de leituras, o livro 2 traz 18 

(dezoito) sugestões e o livro 3 traz 30 (trinta) sugestões. 

O manual do professor traz uma sugestão comum a todos os 3 volumes 

de 8 revistas para pesquisas e aprofundamento. 

O livro digital apresenta 35 (trinta e cinco) Objetos Educacionais Digitais 

distribuídos nos três volumes da seguinte forma: 15 (quinze) no primeiro 

volume e 10 (dez) no segundo e terceiro volumes. Desse total, segundo 

classificação da própria obra, “Vídeos” (6), “Vídeos seguidos de testes” (13), 

“Infográficos” (9), “Animações” (1), “Simuladores” (5) e “Jogos” (1). 
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Gráfico 2: Número de sugestões encontradas na coleção impressa 
Compreendendo a Física 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 14: Apresentação da coleção Física – 
GUIMARÃES|PIQUEIRA|CARRON  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.49 

 

A coleção Física – GUIMARÃES|PIQUEIRA|CARRON é constituída por 

livro impresso e digital.  

O livro impresso apresenta ao final de cada volume uma secção com 

sugestões de sites indicados para pesquisas e consulta. 

O livro 1 apresenta 33 sites de pesquisa, entre revistas, grupos de 

estudo, comissões, ministério da educação e instituições de pesquisa. O livro 2 
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traz 13 sugestões e o livro 3 traz 12. Os três livros apresentam sugestões 

comuns entre sí. 

No Manual do Professor consta uma secção, comum aos 3 volumes, de 

aprofundamento composta por 19 sugestões de sites de pesquisa e consulta. 

A coleção digital disponibiliza 28 Objetos Educacionais Digitais (OEDs), 

sendo que 9 estão no volume I, 8 no volume II e 11 no volume III. Os Objetos 

Educacionais Digitais são predominantemente vídeos, em grande parte, 

traduzidos da BBC (British Broadcasting Corporation). Eles são categorizados 

em seis tipos de objetos digitais: vídeos (5), vídeos seguidos de testes (13), 

infográficos (3), animações (1), simulações (5) e jogos (1). 

 

Gráfico 3: Número de sugestões encontradas na coleção impressa Física – 
 GUIMARÃES|PIQUEIRA|CARRON 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura. 15: Apresentação da coleção Física Aula por Aula  

 

 

Fonte: PNLD 2015, pág.55 

 

A obra Física Aula por Aula é composta apenas por livro impresso. 

O livro do aluno apresenta uma secção chamada “Vendo a Física com 

outro olhar” que traz sugestões de filmes e sites sobre o tema estudado.  

O Manual do Professor inclui as seções “Museus e centros de ciências 

no Brasil”, “Formação profissional continuada do professor de Física”, 

“Referências bibliográficas” e “Sugestões de leitura e sites” comum aos 3 

volumes. 

O livro 1 contém 38 sugestões entre, filmes, livros, revistas e sites. O 

livro 2 contém também 38 sugestões e o livro 3 contém 35 sugestões, algumas 

são comuns entre si. O livro do professor traz 28 sugestões entre revistas e 

sites de pesquisa. 
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Gráfico 4: Número e tipo de sugestões encontradas na coleção impressa de 
Física Aula por Aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 16: Apresentação da coleção Física Contexto e Aplicações  

 
Fonte: PNLD 2015, pág.61 

 

A coleção Física Contexto e Aplicações conta com livro impresso e 

digital. 

O livro do aluno não contém sugestões de aprofundamento durante o 

desenvolvimento do conteúdo. O manual do Professor contém uma secção 

chamada “Referências de apoio e aprofundamento” comum aos 3 volumes. 

O livro traz 46 sugestões de aprofundamento entre fonte de pesquisas, 

atividades, objetos educacionais digitais, periódicos, eventos e museus, centros 

de ciências. 
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O livro digital apresenta um conjunto de 44 OEDs, distribuídos de 

maneira uniforme ao longo das três séries (15, 15 e 14, respectivamente nos 

Volumes I, II e III). Do final de cada unidade, constam listas de OEDs - 

Infográficos adicionais, não diretamente comentados no livro digital, que 

totalizam 12 objetos. A distribuição por tipos de OED, considerados os 

infográficos já comenta dos que constam do final das unidades, é a seguinte: 

Infográfico (15); Vídeo seguido de teste (21); Vídeo (06); Simulador (10); 

Animação (02); Jogo (02). 

 

Gráfico 5: Número e tipo de sugestões encontradas no manual do Professor da 
coleção Física Contexto e Aplicações 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 17: Apresentação da coleção Física – HELOU|GUALTER|NEWTON  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.82 

 

A coleção Física – HELOU|GUALTER|NEWTON conta apenas com 

livro impresso. 

O livro do aluno não contém sugestões de leituras extras. No livro do 

professor existe uma secção de “Sugestões para suplementação” comum aos 3 

livros, contendo 59 sugestões entre vídeos e sites, que podem ser utilizados 

para o enriquecimento pessoal do professor e como sugestões de pesquisa 

para os alunos. Cada indicação é acompanhada de uma pequena sinopse que 

facilita a escolha do material. 

 

Gráfico 6: Número e tipo de sugestões encontradas no Manual do Professor da 
obra Física – HELOU|GUALTER|NEWTON 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 18: Apresentação da coleção QUANTA FÍSICA  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.87 

 

A obra Quanta Física conta com livro impresso e digital. 

A coleção traz uma lista de sugestões ao final de cada unidade, dividida 

entre leituras e sites nacionais e internacionais. O livro 1 conta com 16 

sugestões de leituras e nenhuma de sites. O livro 2 conta com 30 sugestões de 

leituras e 20 sugestões de sites. O livro 3 conta com 27 sugestões de leituras e 

27 de sites. 

O manual do professor contém uma lista, comum aos 3 volumes, de 

livros para complementação do professor e ainda alguns sites, 3 no total. 

A coleção possui 24 Objetos Educacionais Digitais (OEDs) distribuídos 

pelos 3 volumes, sendo 9 no primeiro volume, 7 no segundo e 8 OEDs no 

terceiro. Os OEDs são categorizados em: infográfico multimídia com galeria de 

imagens (3), animação passo a passo (4), simulador (1), infográfico hipermídia 

(2), infográfico hipermídia animado (2), infográfico multimídia em animação (5), 

infográfico com animação e simuladores (1), animação condicionada (2) e 

animação contínua (4). Os OEDs são acessados através do sumário do livro, 

no qual são localizados através de ícones apropriados. Cada OED é 

acompanhado de um texto com orientações de utilização. 
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Gráfico 7: Número e tipo de sugestões encontradas na obra impressa de 
Quanta Física 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Como podemos ver, este grupo de livros dá ao professor opções de 

complementação gerais, como sites de pesquisa, consulta e leituras para 

aprofundamento. As sugestões dadas aos alunos e ao professor tem como 

objetivo, neste caso, que caso o aluno, ou o profesor, queira saber mais sobre 

os assuntos tratados no livro ele tenha recursos para procurar. 

É interessante notar que as quatro coleções que possuem livro digital 

estão neste grupo. Talvez por já aprenterem ao professor e aluno opções de 

vídeos, infográficos entre outros Objetos Educacionai Digitais, essas coleções 

não se interessem em também acrescentar muitas sugestões em seu livro 

físico. 

 

CONTINUE POR AQUI 

 

Esse grupo apresenta uma secção de ideias, sugestões de 

aprofundamento ou complemento ao final de cada capítulo, trazendo dessa 

forma sugestões relacionadas ao conteúdo específico do tema tratado naquele 

capítulo, assim, terminado o conteúdo do capítulo do livro, você pode continuar 

seus estudos por aquelas indicações.  
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Figura 19: Sugestões de complementação ao final do capítulo do livro Ser 
Protagonista Física 1 p. 97 

 

Fonte: Ser Protagonista Física 
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Fazem parte deste grupo:  

*Física Conceitos e Contextos: Pessoal, Social, Histórico – Maurício 

Pietrocola; Alexander Pogibin; Renata de Andrade; Talita Raquel Romero. 

Editora FTD. 

*Ser Protagonista – Angelo Stefanovits. Edições SM. 

Um comparativo entre os números encontrados nesse grupo pode ser 

observado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 8: Número de sugestões encontradas nas coleções do grupo Continue 
por Aqui 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Figura 20: Apresentação da coleção Física – Conceitos e Contextos  

 
Fonte: PNLD 2015, pág.45 

 

A coleção Física – Conceitos e Contexto: Pessoal, Social e Histórico 

apresenta apenas o livro impresso. 
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No livro do aluno não aparecem sugestões concretas de estudos 

complementares, apenas uma secção chamada “Pesquise, proponha, debata” 

com sugestões de pesquisas em revistas e sites, como por exemplo: “Pesquise 

utilizando sites de internet, revistas de divulgação científica e livros da 

biblioteca, o tema central é a tecnologia de atrito e os assuntos abordados são 

os sistemas de freio e os túneis de vento.” 

No Manual do Professor já encontramos algumas poucas propostas 

concretas de leituras complementares, artigos para maior conhecimento de 

assuntos abordados. 

 

Gráfico 9: Número de sugestões encontrados no manual do professor da 
coleção Física – Conceitos e Contexto 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 21: Apresentação da coleção Ser Protagonista Física  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.93 
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A obra Ser Protagonista Física apresenta apenas livro impresso. 

O livro do aluno apresenta uma secção dedicada ao conteúdo externo, 

chamada “Para explorar - Ao final de cada unidade, o Para explorar traz 

sugestões de livros, filmes, artigos de periódicos e sites da internet, acessíveis 

ao aluno do ensino médio, para complementação e aprofundamento de seu 

entendimento dos assuntos tratados nos capítulos da unidade.” 

O manual do professor traz algumas sugestões em relação a cada 

volume da coleção e apresenta um capítulo (Entidades, encontros, 

publicações, livros e sites) com sugestões de leituras, sites entre outras, para 

maior aprofundamento. As sugestões são iguais nos livros 1, 2 e 3. 

 

Gráfico 10: Número e tipo de sugestões encontradas na coleção Ser 
Protagonista Física 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar de o grupo ser pequeno, traz importante contribuição para aluno 

e professor. Ao dar sugestões ao final de cada capítulo, a obra dá uma ideia de 

continuidade, de que aquele conteúdo ministrado até aquele momento é só 

uma porta de entrada para um conhecimento vasto que outras mídias podem 

oferecer. 
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MAPA DO TESOURO 

 

Como um mapa de tesouro Pirata, as coleções pertencentes a esse 

grupo vão deixando pistas, sugestões no decorrer de todo o capítulo, trazendo 

pequenas pinceladas e complementos sobre o assunto estudado naquele 

momento. Uma abordagem bem específica e detalhada dos temas abordados.  

 

Figura 22: Sugestões de complementação encontradas no livro Física para o 
Ensino Médio 1 

 

Fonte: Física para o Ensino Médio livro 1 p.16 e p. 20 
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Figura.23: Sugestões de complementação encontradas no livro Física para o 
Ensino Médio 2 

 
Fonte: Física para o Ensino Médio livro 2 p. 245 

 

Figura 24: Sugestões de complementação encontradas no livro Conexões com 
a Física 

 
Fonte: Conexões com a Física livro 1 p. 93   livro 2 p. 147 
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Participam deste grupo: 

 

a) Física – Alysson Ramos Artuso; Marlon Wrublewski. Editora Positivo. 

b) Física – Bonjorno; Clinton; Eduardo Prado; Casemiro; Regina de F. S. A. 

Bonjorno; Valter Bonjorno. Editora FTD. 

c) Física Interação e tecnologia – Aurélio Gonçalves Filho; Carlos Toscano. 

Editora Leya. 

d) Física para o Ensino Médio – Luiz Felipe Fuke; Kazuhito Yamamoto. 

Editora Saraiva. 

e) Conexões com a Física – Gloria Martini; Walter Spinelli; Hugo Carneiro 

Reis; Blaidi Sant’Anna. Editora Moderna. 

f) Física Ciência e Tecnologia – Carlos Magno A. Torres; Nicolau Gilberto 

Ferraro; Paulo Antônio de Toledo Soares; Paulo Cesar Martins; 

Penteado. Editora Moderna.  

 

Os números encontrados nas coleções deste grupo podem ser 

observados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 11: Número de sugestões encontradas nas coleções do grupo Mapa do 
Tesouro 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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FIgura 25: Apresentação da coleção Física – ARTUSO|WRUBLESWKI 

 
Fonte: PNLD 2015, pág.40 

 

A coleção Física – ARTUSO| WRUBLESWKI não possui livro digital. 

A característica marcante da coleção é a diversidade de linguagem e de 

objetos de ensino e aprendizagem, mediante a utilização de poemas, trechos 

de romances, charges, letras de músicas, textos de jornais, de revistas 

semanais e de divulgação científica, textos originais de cientistas, gráficos, 

mapas, tabelas, infográficos, além das ilustrações variadas como fotografias, 

desenhos, quadros de artes plásticas, entre outros. O livro do aluno traz ao 

final de cada volume uma pequena lista de livros para maior aprofundamento 

do aluno. 

As sugestões encontradas se concentram no manual do professor, 

dando um suporte mais do que sugerindo, porém essas sugestões se dão por 

forma de artigos, logo a suporte dado é mais para um aprofundamento do 

professor do que um auxílio à aula.A coleção traz ao longo de toda a instrução 

ao professor pequenas dicas de artigos e alguns sites.  
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Gráfico 12: Número de sugestões livros encontradas no livro do aluno Física – 
ARTUSO|WRUBLEWSKI 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 13: Número e tipo de sugestões encontradas no manual do professor 
da coleção Física – ARTUSO|WRUBLEWSKI 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 26: Apresentação da coleção Física – BONJORNO|CLINTON  

 
Fonte: PNLD 2015, pág.67 

 

A obra Física – BONJORNO|CLINTON não possui livro digital. 

O livro do aluno não apresenta nenhuma sugestão de pesquisa, 

atividade, leitura fora do próprio livro didático. 

No manual do professor existe toda uma parte dedicada a utilização de 

recursos digitais no ensino de Física e sugestões de aprimoramento. 

São 109 sugestões entre vídeos, artigos, sites, simuladores e atividades 

que pontuam todo o manual, dando ao professor um caminho além do próprio 

livro didático. Mais uma vez o manual do professor tem um papel maior do que 

sugerir, ele dá suporte ao plano de aula do professor. 

 
Gráfico 14: Número e tipos de sugestões encontradas no manual do professor 
da coleção Física – BONJORNO|CLINTON 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 27: Apresentação da coleção Física Interação e Tecnologia  

 
Fonte: PNLD 2015, pág.72 

 

A obra Física Interação e Tecnologia possui apenas livro impresso. 

O livro do aluno apresenta sugestões de complementação na secção 

“Na Internet”, pontuando o livro com sugestões de pesquisa direcionada para o 

aluno. 

O manual do professor traz uma pequena lista de sites e revistas pra 

pesquisa e consultas comum aos 3 volumes. Traz também uma lista com filmes 

e séries voltadas para o conteúdo de cada volume e também para crescimento 

geral do aluno. Ao final de cada capítulo, o manual apresenta indicações de 

sites de universidades e de centros de referência reconhecidos para os 

aprofundamentos necessários à formação do professor para o trabalho com o 

livro. Sugerem-se atividades de letramento digital, através de recursos como 

simuladores, animações, vídeos, entre outros.  

 
Gráfico 15: Número e tipos de sugestões encontradas nos livros do aluno e 
manual do professor da coleção Física Interação e Tecnologia 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 28: Apresentação da coleção Física Para o Ensino Médio   

 
Fonte: PNLD 2015, pág.77 

 

A coleção Física Para o Ensino Médio não possui livro digital. 

O livro do aluno contém uma secção chamada “Para saber mais” 

destinada às sugestões. São 54 sugestões, divididas entre os 3 volumes, entre 

vídeos, artigos, sites, aplicativos e jogos.  

A seção “Materiais indicados para suplementar a formação” traz 

sugestões ao professor de leituras, em periódicos de divulgação científica 

sobre ciência e seu ensino, bem como de encontros, sites, livros e produções 

cinematográficas. Traz em todos os capítulos a seção Atividade Introdutória, na 

qual várias atividades complementares são propostas, com o intuito de auxiliar 

o primeiro contato do aluno com o conteúdo do capítulo, totalizando 48 

sugestões de pesquisa e consulta. 
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Gráfico 16: Número e tipos de sugestões encontradas na coleção Física para 
o Ensino Médio 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Figura 29: Apresentação da coleção Conexões com a Física  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.98 

 

A coleção Conexões com a Física não possui livro digital. 

O livro do aluno traz a secção chamada “Outras formas de conhecer” 

que, além de trazer assuntos relacionados à matéria, porém ligados ao 

cotidiano, mostra outras fontes de pesquisa para ampliar o conhecimento do 

aluno quanto ao assunto abordado.  
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Gráfico 17: Número e tipos de sugestões encontradas no livro do aluno da 
coleção Conexões com a Física 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O manual do professor pontua ao longo de todo o manual sugestões 

para complementação das aulas. Entre livros, sites, artigos, filmes, Infográficos, 

atividades e simuladores, encontramos um total e 193 sugestões. 

 

Gráfico 18: Número e tipos de sugestões encontradas no manual do professor 
da coleção Conexões com a Física 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 30: Apresentação da coleção Física Ciência e Tecnologia  

 

Fonte: PNLD 2015, pág.103 

 

A obra Física Ciência e Tecnologia não possui livro digital. 

O texto está estruturado em seções que apresentam e discutem os 

conteúdos e em seções fixas, entre elas a seção Navegue na web (sugestões 

de sites com informações adicionais); e a seção O que diz a mídia (textos 

sobre aspectos diversos relacionados ao assunto em estudo, publicados em 

meios de comunicação). 

O livro pontua sugestões tanto no livro do aluno quanto no livro do 

professor. Temos um total 194 sugestões divididos em 3 volumes e livro do 

aluno e do professor. Encontramos vídeos, artigos, sites, simuladores e 

orientações para atividades e experimentos. 

Gráfico 19: Número e tipos de sugestões encontradas no livro do aluno da 
coleção Física Ciência e Tecnologia 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 20: Número e tipos de sugestões encontradas no manual do professor 
da coleção Física Ciência e Tecnologia 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este grupo tem uma forma muito peculiar de ajudar o professor, ele 

pontua sugestões que podem desde incorpora conhecimento ao professor, até 

ferramentas para ajudar no processo de ensino aprendizagem do aluno. As 

sugestões dispostas dessa maneira já montam uma aula completa, com 

introdução, recursos, sugestões de atividades. 

 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Todas as coleções apresentam alguma sugestão de recurso fora do livro 

texto utilizado, mesmo que bem poucas.  

No levantamento realizado aqui, pudemos encontrar mais de 1400 

sugestões distribuídas nas 14 coleções. Algumas apresentam apenas 

sugestões de leituras, outras apenas de vídeos e sites, e algumas apresentam 

um pouco de cada coisa. 
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Gráfico 21: Porcentagem que cada coleção representa no total de sugestões 
encontradas 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quase metade do número de sugestões está concentrada nas leituras 

de livros e artigos, mostrando que os objetos de aprendizagem ainda estão 

ganhando espaço na sala de aula. 

Para estudar melhor as sugestões encontradas, dividimos em:  

 

a) Vídeos – que incluem pequenos vídeos como encontrados no youtube, e 

também filmes e documentários; 

b) Leituras – tanto de artigos quanto de livros; 

c) Revistas; 

d) Simuladores – em que juntamos aplicativos, simuladores e jogos; 

e) Atividades – contando com atividades e experimentos; 

f) Sites; 

g) Encontros – incluindo encontros e eventos; 

h) Museus e centros de ciências. 

 

 Todas essas categorias estão dispostas na forma detalhada no gráfico a 

seguir. 
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Gráfico 22: Percentual que cada tipo de sugestão encontrada nas 14 coleções 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso dos objetos de aprendizagem tem sido incorporado com 

parcimônia nas salas de aula e isso fica bem claro quando observamos as 

sugestões de aprofundamento das coleções indicadas pelo PNLD 2015.  

Todas as 14 coleções trazem sugestões de pesquisa, aprofundamento, 

consulta e atividades extras, porém, a grande maioria ainda concentra suas 

sugestões em leituras extra, tanto de livros quanto de artigos. Dessa forma o 

uso dos objetos de aprendizagem fica restrito a incorporação de novos textos, 

tornando o aprofundamento um pouco mais da mesma coisa.  

Em alguns casos é sim incentivado o uso de vídeos e simuladores, 

extrapolando a atividade cotidiana da sala de aula, tirando a aula do óbvio e 

incorporando elementos atrativos ao conteúdo. 

A indicação de museus e centros de ciência também foi uma grata 

surpresa, já que uma aula não precisa acontecer no espaço físico da escola. 

Lembrar ao professor de que isso é possível, proveitoso e viável é uma ideia 

incrível. 

Muitas revistas e entidades são mencionadas em mais de uma coleção, 

como a Revista Brasileira de Ensino de Física, a revista Superinteressante, a 

Revista Catarinense de Ensino de Física, a Sociedade Brasileira Física, o 

Ministério da Educação, entre outras. 
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