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Resumo

Este  trabalho  tem por  objetivo  avaliar  a  integração  do livro  didático  com as  tecnologias
digitais  no ensino de Física através  do sistema de ensino UNO Educação.  Para tanto,  foi
realizada uma pesquisa em uma escola de ensino médio na cidade de Sobral-CE, tendo sido
aplicados  questionários  aos  alunos  e  ao  professor  da  disciplina,  visando  verificar  suas
percepções  sobre  os  recursos  de  ensino.  Observou-se  que  os  envolvidos  no  aprendizado
reconhecem a importância do livro didático, assim como concordam que o mesmo auxilia o
estudo. Os recursos digitais são apontados como potenciais, entretanto, para que suas funções
sejam  completamente  atingidas,  é  necessário  que  os  alunos  tenham  os  aparelhos,  iPads,
disponíveis a qualquer momento.
Palavras-chave:  livro  didático;  tecnologias  digitais;  ensino  de  Física;  UNO  Educação;

Sobral-CE. 

Abstract

This work aims at integrating textbooks and digital technologies in Physics teaching through
the UNO Education system. To do so, a research was set up in a high school in the city of
Sobral-CE, and was applied to a series of students and teachers of the discipline, observing
their  perceptions  about  teaching  resources.  The  students  who  participate  in  the  didactic
program assume the importance of the textbook, as well as agree with the same auxiliary of
the study. The digital  features are pointed out as potential,  so that their  functionalities are
completely executed, being necessary that they have the necessary resources, iPads, available
at any moment.
Palavras-chave:  textbook; digital technologies; Physics teaching; UNO Education; Sobral-

CE.
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INTRODUÇÃO

Para  Lopes  (2007),  o  livro  didático  tem  sido  o  principal,  quando  não  único,

instrumento de que professores e seus alunos dispõem para o desenvolvimento das atividades

de ensino e de aprendizagem formal, tornando-se objeto de estudo de pesquisas acadêmicas e

de centros de formação de professores.

A constante  evolução do livro  didático  o tornou ainda mais  acessível  à  população

através dos recursos tecnológicos, surgindo o livro digital, o e-book ou livro eletrônico, todos

são usados como sinônimos. Para identificar o livro eletrônico, é utilizado, preferencialmente,

o  termo  e-book,  com  grafia  em  itálico  e  utilização  de  hífen,  forma  recomendada  pelos

dicionários  Aulete  Digital  e  Dicionário  de  Biblioteconomia  e  Arquivologia  (AULETE  e

VALENTE,  200-;  CUNHA e  CAVALCANTI,  2008).  Paiva  apud.  Reis  e  Rosados  (2016)

explica a etimologia do termo e-book, que é abreviação inglesa de eletronic book, um livro em

formato  digital,  que  pode ser  lido  em equipamentos  eletrônicos  tais  como computadores,

PDAs ou até mesmo em celulares que suportam esse recurso. 

Uma das grandes vantagens dos livros eletrônicos é o mecanismo de busca inerente a

eles, que possibilita os estudantes a pesquisa por palavras e, instantaneamente, a obtenção do

resultado, não sendo necessário folhear o livro ou relê-lo. A tecnologia dos livros eletrônicos

possibilita que os limites sejam a imaginação de seus editores ao criá-los, pois pode conter

música, interação, cores, ilustrações (REIS e ROZADOS, 2016). 

Segundo Diniz (2011), a tecnologia não é como um remédio para a reforma de ensino,

mas ela pode ser um catalisador significativo para a mudança e uma ferramenta para apoiar a

indagação,  composição,  colaboração  e  comunicação  dos  alunos.  Para  o  autor,  a

disponibilidade de novas tecnologias, com o aumento do conhecimento sobre os processos

cognitivos, sobre a comunicação humana e a comunicação homem-máquina e a facilidade

recente da manipulação da informação, estão abrindo inúmeras perspectivas para a educação.

Acrescenta ainda que o professor deve adotar as novas tecnologias como um meio visando

novos fins, para uma aprendizagem mais dinâmica, mas sabendo-se que ela não deve ser a

questão principal. Reforça que a tecnologia é mais poderosa quando utilizada com abordagens

construtivistas de ensino, que enfatizam mais a solução de problemas, o desenvolvimento de

conceitos e o raciocínio crítico do que a simples aquisição de conhecimento factual.
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OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou analisar a utilização da apostila UNO Educação com os

estudantes do Ensino Médio na disciplina de Física de uma escola na cidade de Sobral-CE.

Pretendeu-se avaliar o uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, visto que está

tão disseminada dentre o corpo docente e os jovens educandos, e discutir a visão dos alunos e

do professor envolvido acerca do sistema utilizado na escola em questão, pois este sistema

não usa apenas  o  livro  físico  e  nem apenas  o livro  eletrônico,  ele  utiliza-se de  todos  os

recursos potenciais na aquisição de conhecimento, tornando o aprendizado mais simples para

os estudantes e a aula mais dinâmica. 

METODOLOGIA

O  trabalho  desenvolveu-se  em  três  etapas.  Incialmente  fez-se  uma  pesquisa

bibliográfica  acerca  do  tema,  suas  relações  com  os  envolvidos  e  do  sistema  de  ensino

utilizado na escola pesquisada. Em seguida foi elaborado um questionário objetivo para os

alunos do Ensino Médio da escola para coletar suas opiniões sobre o objeto de estudo. Por

último, foi realizada uma entrevista com o professor de Física das turmas envolvidas para

saber seu ponto de vista acerca do objetivo da pesquisa, visto que a pesquisa teve como centro

a disciplina de Física e o material didático utilizado em suas aulas, que é o mesmo usado em

todas as matérias do Ensino Médio da escola.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Abaixo apresenta-se a análise dos questionários aplicados aos alunos e ao professor,

assim como faz-se sua discussão. 

Análise do questionário aplicado aos alunos

O quadro abaixo mostra as perguntas feitas aos alunos, bem como suas respostas.

Quadro 1: Perguntas feitas aos alunos

Questão Pergunta % Opção

1
Em sua opinião, o livro didático ajuda seu processo de 
aprendizado?

4 Não

45 Às vezes

51 Sim

2 O professor utiliza com frequência o livro didático? 1 Não
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36 Às vezes

63 Sim

3 Você frequentemente utiliza o livro didático?

13 Não

36 Às vezes

51 Sim

4
Você frequentemente utiliza os recursos digitais online da 
plataforma?

81 Raramente

16 Às vezes

3 Sim

5
O professor frequentemente utiliza os recursos digitais online da 
plataforma?

63 Raramente

25 Às vezes

12 Sempre

6 Você compreende a linguagem do livro didático?

9 Não

57 Às vezes

34 Sempre

7
Em sua opinião, os recursos digitais online facilitam o estudo dos
conteúdos?

20 Não

34 Às vezes

46 Sempre

8 Qual sua principal fonte de estudo?

25 Livro Didático

72 Internet

3
Revistas e
trabalhos

9 Qual das opções você prefere:
79

Sistema
utilizado

21
Apenas livro

didático

Os dados da primeira questão corroboram com Lopes (2007), que afirma que o livro

didático tem sido o principal, quando não único, instrumento de que professores e seus alunos

dispõem  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de  ensino  e  de  aprendizagem  formal,

tornando-se  objeto  de  estudo  de  pesquisas  acadêmicas  e  de  centros  de  formação  de

professores.

Na segunda, os números concordam com Rosa (2008, p. 181) quando afirma que “o

livro didático é, sem dúvida, a ferramenta de apoio ao Ensino mais próxima do Professor.

Apesar de algumas vozes na mídia anunciarem o seu fim, o livro didático é, ainda, a principal

fonte de informação”.
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As respostas dos discentes na terceira questão colaboram com o Todos pela Educação,

que em uma pesquisa divulgada em 2012, Retratos da leitura no Brasil, aponta a importância

do livro didático para a formação de leitores. É tido como o gênero mais lido, exercendo um

papel importante na difusão do hábito e gosto pela leitura.

Na quarta e quinta questão, os dados vão de encontro à Teodoro e Freitas apud. Santos

(2006), os quais penhoram que as tecnologias da informação e comunicação (TIC) permitem

disponibilizar  ferramentas  que  ajudam  a  deslocar  o  centro  do  processo  de  ensino-

aprendizagem para o aluno, de forma que favorece a sua autonomia e enriquece o ambiente

onde a mesma se desenvolve.

Os  números  da  sexta  questão  se  relacionam  com um estudo  realizado  por  Mello

(2013), no qual a autora constatou que os aspectos que mais agradavam os alunos em um livro

didático  eram a  clareza,  a  organização  do  conteúdo  e  a  possibilidade  de  autonomia  nos

estudos.  Assim como os  aspectos  que  não lhes  agradavam em um livro  didático  eram a

linguagem extensa e formal, a falta de relação com o cotidiano e a falta de profundidade em

alguns assuntos. Outro fato que a autora relatou foi que os estudantes têm interesse em usar o

livro didático devido ele possuir figuras e desenhos que ajudam a entender o conteúdo, ter

uma sequência organizada e possuir exercícios resolvidos. 

Suas respostas na sétima questão se conectam um relatório para a UNESCO (1998) da

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, o qual afirma que as TIC são

ferramentas  valiosas  para  a  educação  e  que  o  recurso  ao  computador  e  aos  sistemas

multimídia permite traçar percursos individualizados em que cada aluno pode progredir de

acordo no seu próprio ritmo. Observa-se que frequentemente os alunos que têm dificuldades

no  sistema  tradicional  ficam  mais  motivados  quando  têm  oportunidade  de  utilizar  essas

tecnologias, podendo revelar melhor os seus talentos. 

As informações da oitava questão concordam com os achados de Trindade e Bahia

(2010), que afirmaram que a internet é cada vez mais utilizada para diversos fins, atestando

que o passado, presente e futuro dos jovens de hoje é, requer e implica o domínio das TIC.

Na  última  questão,  as  repostas  corroboram  com  Almeida  e  Nicolau  (2013),  que

afirmam que os softwares atuais de produção de livros eletrônicos permitem a utilização de

diversos recursos audiovisuais interativos, capazes de prender a atenção do leitor e facilitar a

absorção do conteúdo por meio de infográficos, galerias de imagens, vídeos e objetos em três

dimensões. Para os autores, estes recursos podem alterar os hábitos de crianças e jovens que
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não encontram mais no livro didático convencional o estímulo necessário para a aquisição do

conhecimento. 

Análise do questionário aplicado ao professor

A primeira pergunta feita ao professor foi se em sua visão o livro didático auxilia o

processo de ensino aprendizagem dos alunos. O mesmo afirmou que sim e comentou que “o

livro didático auxilia  no apoio como fonte de estudo, visa a dinâmica de sala de aula e

contribui para uma aprendizagem significativa”.  Sua resposta está de acordo com Lajolo

(1996), que afirma que a importância do livro didático se dá devido poder ser um suporte para

aprendizagem quando utilizado de acordo com os objetivos traçados pelo docente para sua

sala de aula. Assim, os conteúdos, valores e comportamentos e atividades que o LD sugere

devem estabelecer  uma relação  entre  os  que  pensam os  alunos  e  o  que  é  ensinado  pelo

professor para fazer com que a classe avance na aprendizagem.

A segunda questão questionou sua opinião se os alunos conseguem compreender o

livro didático,  de modo que ele cumpra sua função. O docente declara que alguns alunos

conseguem e acrescenta que “cada aluno aprende em tempo desigual, muitos decodificam o

conteúdo com mais facilidade, mas outros precisam de auxílios”. Acerca disso, Santos (2007,

p.  6)  declara  que  “o  livro  didático,  como  qualquer  outro  recurso,  tem  sua  importância

condicionada ao uso que o professor dele faça. Não só pelo seu uso, mas sabendo explorá-lo

em função dos objetivos a serem alcançados”. O autor ainda afirma que o livro didático “só

será eficiente se estiver integrado no processo de aprendizagem”. 

A terceira  questão  perguntou com que frequência  ele  utiliza  o  livro  didático.  Sua

reposta foi que sempre o utiliza. Quintão e Albuquerque (2009) corroboram afirmando que é

de suma importância a atitude coerente do professor ao utilizar o livro didático em sala de

aula.  Os  autores  acrescentam  ainda  que  ele  deverá  descobrir  maneiras  de  melhorar  a

criticidade de seu alunado.

Na quarta questão o professor foi questionado sobre qual frequência utiliza os recursos

digitais online na plataforma de ensino. O mesmo afirmou que raramente utiliza. Sua resposta

contrasta com Santos (2006), que atesta que a prática do computador, na escola, revela-se

como algo com bastantes potencialidades formativas e educativas, pelo que a escola, sendo

parte integrante da sociedade, não deve, de modo algum, ficar alheia a todo o progresso, a

todas estas mudanças. Porém, uma ressalva deve ser feita quanto à sua afirmativa. Segundo o

professor, a utilização dos recursos por todos da sala, cada aluno com um iPad e o professor
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também  com o  seu,  requer  agendamento  prévio  na  escola  para  aquela  aula,  ou  seja,  os

dispositivos não estão disponíveis para uso a qualquer momento, pois há muitos alunos na

escola que os utilizam. Por isso, ele raramente utiliza dessa forma. Então, o professor relatou

frequentemente  projetar  o  seu iPad no quadro com um Datashow para que todos possam

acompanhar. Dessa forma, ele utiliza os recursos e os alunos acompanham.

A quinta questão visou saber se os recursos digitais auxiliam o processo de ensino-

aprendizagem,  assim como  o  auxilia  durante  as  aulas.  O educador  respondeu que  sim e

comentou  que  “os  recursos  didáticos  digitais  ajudam  e  facilitam  a  aprendizagem  dos

mesmos”. Nesse sentido, Bottentuit e Coutinho (2007) acrescentam que as novas TIC abrem

horizontes para novos conhecimentos e para a aquisição de competências, e permitem aos

professores ter as ferramentas certas para responder às perspectivas dos seus alunos. 

Na sexta e última questão, o objetivo era saber do professor sua principal fonte de

estudo. O docente afirmou ser o livro didático e a internet. Nesse sentido, Nuñez et al. (2000)

afirmam que

O professor deve desenvolver saberes e ter competências para superar as limitações

próprias  dos  livros,  que  por  seu  caráter  genérico,  por  vezes,  não  podem

contextualizar os saberes como não podem ter exercícios específicos para atender às

problemáticas  locais.  É  tarefa  dos  professores  complementar,  adaptar,  dar  maior

sentido aos bons livros (NUÑEZ et al., 2000, p. 03).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o objetivo do trabalho foi alcançado, visto que se obteve as concepções dos

alunos e professor quanto à utilização do livro didático e dos recursos digitais. Observou-se

que o livro didático é uma ferramenta muito importante no processo de ensino-aprendizagem

e que mesmo com o constante  avanço tecnológico,  é pouco provável que o livro didático

físico seja extinto, pois sua associação com as TIC, na qual se inclui o e-book, é potencial ao

ensino.

Notou-se que as repostas dos discentes e docentes estão de acordo com a bibliografia

sobre a pesquisa, reconhecendo a importância do livro didático e utilizando-o com frequência,

assim como admitem que o sistema utilizado  na  escola  é  competente  no  aprendizado de

Física. Recomenda-se, entretanto,  que para que tais recursos atinjam todo seu potencial,  é

necessário que todos os estudantes possam utilizar os iPads a qualquer momento, sempre que

conveniente.
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