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RESUMO:  
Este artigo tem como objetivo relatar uma experiência com a produção de Conteúdos Digitais 
de Aprendizagem para o Ensino da Física. Buscando refletir sobre os procedimentos 
necessários para se desenvolver um conteúdo digital, será analisada a importância de se seguir 
cada passo para se alcançar um produto intencionalmente voltado para o processo educativo. 
Os Conteúdos Digitais de Aprendizagem serão apresentados a partir de um exemplo realizado 
durante a produção de um conteúdo voltado para o ensino do conteúdo de magnetismo e 
eletricidade da Física. Denominado de construção de uma Bússola, este Conteúdo será 
dissecado desde a sua concepção, até o desenvolvimento do design pedagógico, como 
documento importante par auxiliar as outras etapas do processo, além de considerar a 
importância do roteiro como orientador para o texto da narrativa e para a animação que 
materializará a produção final da mídia. 
Palavras-Chave: Conteúdos Digitais de Aprendizagem, Tecnologia Educacional, Ensino de 
Física. 
 
ABSTRACT:  
This article aims to describe an experience with the production of Digital Content for 
Learning for Teaching Physics. Seeking to reflect on the processes required to develop digital 
content, will analyze the importance of following each step to achieve a product intentionally 
focused on the educational process. The Digital Content for Learning will be presented from a 
sample made during the production of content for teaching the content of magnetism and 
electricity in physics. Called for the construction of a compass, this content will be dissected 
from its inception until the development of pedagogical design as an important document pair 
assist the other steps of the process, and consider the importance of the roadmap as a guide to 
the text of the narrative and the animation that materialize the final production of the media.  
Keywords: Digital Media Learning, Educational Technology, Teaching of Physics. 
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1.0. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem origem na minha experiência de trabalho junto à equipe multidisciplinar de 

produção de  Conteúdos Digitais da Secretária de Educação do Estado da Bahia. Através 

desta ação conjunta, pudemos desenvolver uma coleção de multimídias voltadas para o ensino 

da Física no Ensino Médio. Todos os conteúdos Digitais podem ser encontrados no portal, 

também desenvolvido pela equipe Condigitaliii, que se encontra no site da Secretária de 

Educação do Estadoiv da Bahia. O portal Ambiente Educacional Webv, funciona como um 

repositório de Conteúdos Digitais de Aprendizagem, conhecidos também como Objetos de 

Aprendizagem. 

 

O objetivo principal do projeto Condigital, foi produzir um maior número de mídias 

distribuídas entre softwares educativos, salas de jogos, laboratórios virtuais, vídeos, 

audiovisuais e RPG (Role Playing Game) que pudessem estabelecer dentro de parâmetros 

discutidos criticamente e construídos em ação coletiva, um formato de conteúdo virtual capaz 

de garantir uma maior interatividade entre a mídia e o usuário, sem perder de vista o 

comprometimento em também garantir a coerência com o aspecto conceitual dos assuntos da 

Física. 

 

Tendo sido um desafio para todos os sujeitos-pesquisadores relacionar a Física, considerada 

por muitos uma “ciência dura”, com os elementos próprios da tecnologia educacional, estes 

produtos permitiram que todos pudéssemos perceber que o uso da tecnologia na educação, 

pode se configurar uma ferramenta fundamental para potencializar a dinâmica da práxis 

educativa, por possibilitar outras formas de se relacionar com qualquer tipo conhecimento de 

forma mais lúdica, ativa e motivadora. 

 

Na contemporaneidade, os processos educativos expressam muito dos desafios concretos da 

sociedade vigente. A demanda por um modelo de educação que incorpore o uso da TIC em 

suas ações, cada vez mais se faz necessário. Mas é importante criticar o discurso de “incluir 

tecnologicamente”, por entender que o mesmo pode mascarar a ideologia capitalista que lança 

sobre a escola a responsabilidade com uma formação estritamente tecnicista no uso das TIC. 
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Decerto, que a contemporaneidade, também é marcada pelos acelerados processos de 

interação mediados pela TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Contudo, é 

importante refletir também sobre a qualidade desse acesso e principalmente, pela 

funcionalidade do uso da tecnologia voltada para educação. Neste sentido, a critica feita busca 

atingir as propostas de trabalho com TIC, que se desenvolvem fora de uma intencionalidade 

pedagógica, como se os computadores sozinhos pudessem garantir o processo de aprendizado. 

 

Por isso, que este artigo versará sobre alguns exemplos de processo, que foi utilizado para a 

produção de multimídias no projeto Condigital, como forma de estar apresentando aos 

educadores e demais interessados, uma proposta de trabalho com a produção de Conteúdos 

Digitais de Aprendizagem mediatizados por um planejamento pedagógico que se expressa 

inicialmente com a escolha de uma determinada concepção de educação, no caso do 

Condigital sócio-construtivista, freireana e marxiana, que se materializará através de designs 

pedagógicos, roteiros de enredos para produção, guias pedagógico, catalogação das mídias, 

até a finalização com a programação e a animação dos Conteúdos Digitais de Aprendizagem.  

 

 

2.0. CONTEÚDOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA COM UM MULTIMÍDIA PARA O ENSINO DA FÍSICA. 

 

No trabalho com os Conteúdos Virtuais de Aprendizagem (CVA), ou Objetos de 

Aprendizagem (OB) para o ensino da Física, pudemos construir alguns procedimentos 

fundamentais para subsidiar a produção dos mesmos. Entre estes elementos, se encontra o 

designer pedagógico, o roteiro de produção, até a finalização com a seleção dos elementos e 

do formato a ser programado para constituir a  interface do programa. 

 

Ainda analisando os primeiros passos para a produção de um Conteúdo, é importante 

considerar a necessidade de se distribuir as ações para a construção deste produto, entre as 

diferentes equipes de profissionais das diferentes áreas do conhecimento, que em conjunto se 

organizaram para cuidar de cada parte da produção. Sobre isso, o Ministério da Educação, 

através de uma coletânea de artigos que versam sobre a produção destes conteúdos presentes 

no livro Objetos de Aprendizagem: Uma proposta de recurso pedagógico (2007) orientam 

que: “A construção do objeto é realizada por meio da colaboração de três sub-equipes: a 
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pedagógica, a tecnológica e de design; buscando um objetivo em comum, cada uma 

contribuindo com sua especialidade.” (LIMA, CARVALHO, JUNIOR. 2007 . p. 40).  

 

Neste sentido, o projeto Condigital, distribuiu as suas funções a partir de diferentes equipes de 

profissionais que se dividiram entre a área da Pedagogia, formado por pedagogos e mestres 

em Educação; a equipe tecnológica constituída de programadores; a equipe de design formada 

por designers e animadores e por fim, a equipe de Física que ficava responsável por construir 

os conteúdos científicos de cada assunto, e analisar se a modelagem das animações estava 

coerente com as leis da Física. Sobre a dinâmica de uma equipe voltada para a produção de 

Conteúdos Digitais de Aprendizagem se entende que: 

 

A equipe pedagógica inicia o processo de criação de um dos OA com a 
escolha do conteúdo que será abordado, decidindo por temas com o quais os 
alunos apresentam mais dificuldades de aprendizado. Essa equipe então 
elabora um design pedagógico, escolhendo como será abordado o tema, 
estabelecendo objetivos e descrevendo as atividades aliando a um contexto. 
As idéias desenvolvidas no designe pedagógico precisam ser estruturadas em 
um roteiro para que o Objeto de Aprendizagem possa ser implementado pela 
equipe de design gráfico e tecnológica. O roteiro é então apresentado aos 
orientadores e demais membros do grupo e inicia-se o desenho da interface 
do Objeto de Aprendizagem que será discutida no próximo item.(LIMA, 
CARVALHO, JUNIOR. 2007 . p. 40-41). 

 

O formato de procedimento, utilizado no Condigital se diferenciou do citado, por iniciar o 

processo com a equipe de Física, que disparava a produção a partir dos Conteúdos Científicos, 

ou seja documentos com os assuntos da Física a ser produzido para aquela determinada mídia. 

Após este processo a equipe pedagógica começava seus trabalhos, buscando organizar a 

modelagem do Conteúdo Digital, através do design pedagógico. Este se configura um tipo de 

esboço inicial, que deverá orientar tanto o roteiro quanto animação da interface. Organizado 

em sub-tópicos, o design pedagógico, deve expressar o tipo de concepção de aprendizagem 

que deverá servir de esqueleto para o objeto. É nesse momento em que os objetivos do 

conteúdo a ser trabalhado na mídia, e a proposta de modelagem deverão confluir. Abaixo para 

ilustrar um exemplo de uma atividade proposta da Física, proposta através de um Conteúdo 

Digital de Aprendizagem segue o  modelo de designer Construindo uma Bússola, um tipo de 

software educativo elaborado para ensinar através da montagem de uma Bússola o assunto da 

Física Magnetismo (Eletricidade), denominada de Criando uma Bússola: 
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Figura 1 design do experimento construindo uma bússola 

 
Figura 2 segunda parte do designer Construindo uma Bússola 
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Figura 3 última parte do design 

O exemplo dado apresenta, os aspectos importantes a ser contemplados como forma de 

garantir os elementos filosóficos e pedagógicos da concepção de educação organizada para 

fundamentar as produções do projeto. Organizamos o documento dividindo entre duas tabelas 

que se distribuem em soluções de modelagem pautadas em princípios pedagógicos, e soluções 

técnicas para o conteúdo através dos seguintes pontos:  

 

SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS SOLUÇÕES TÉCNICAS 

 
Tema/ Experimento: ( O nome da mídia) 

 
Objetivação (objetivos): ( Os objetivos a ser alcançados) 

 
Mídia (vídeo, animação, infografia, 
áudio etc.): 
(identificar o tipo de formato de 
mídia) 

 
Como será abordado o conteúdo? ( a proposta de apresentação da mídia) 
 
Qual estratégia garantirá a contextualização (universo sócio-histórico/ 
conscientização/ Tema Gerador/ Zona de desenvolvimento Proximal)? 
(propor elementos do cotidiano cultural e regional dos educandos) 

 
Formato (documentário, simulação, 
jogo, ficção etc.): (identificar o 
formato mais apropriado para a 
mídia)  
 
 

 
Qual estratégia garantirá a interdisciplinaridade? (propor um dialogo 
entre as diferentes áreas do conhecimento) 
 
 
Quais são as estratégias de mediação (colaboração/ interatividade) a 
serem utilizadas? 
(propor formas de interação entre o usuário e a mídia de maneira que o 

 
Requisitos técnicos (extensão do 
arquivo, tamanho do arquivo etc.):  
Obs.: Os requisitos devem estar de 
acordo com os padrões do MEC. 
(observar o tamanho do arquivo em 
relação a capacidade do repositório 
ou da mídia de gravação) 
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conteúdo cientifico não fique prejudicado) 

 
Quais são as estratégias para garantir a imersão/ engajamento dos 
sujeitos? 
(propor formas da  mídia representar o cotidiano concreto dos 
educandos) 

 
O conteúdo pode ser executado na 
web? 
 
(informar se estará disponível na 
internet) 

Avaliação do conteúdo: (analisar a proposta) 

Informações úteis para construção do Guia Pedagógico: 
 
 

O design é um documento muito importante para o processo, pois ele estabelecerá todo o 

formato das outras partes da produção. As propostas organizadas através dele, de modo algum 

são estanques, é importante considerar a flexibilidade entre o proposto pedagogicamente e o 

possível tecnicamente. É nesse sentido, que a estrutura da equipe multidisciplinar precisa estar 

dialogando durante todo o processo. Embora, cada equipe tenha a sua função no 

desenvolvimento do processo, nada impede a participação dos diferentes profissionais em 

todas as etapas do processo. Na verdade, é recomendado que a interação de todos envolvidos 

aconteça, mesmo antes da elaboração do conteúdo científico selecionado. Propor uma reunião 

para discutir o esqueleto do trabalho é necessário, como uma das primeiras iniciativas de 

produção. Sobre a definição e  objetivos do design pedagógico Torrezzan e Behar afirma que: 

 

A  palavra  design,  em  inglês,  significa  projetar,  compor  visualmente  ou  
colocar  em prática  um  plano  intencional. O  seu  objetivo  é  usar  o  ato  
de  gerar  informação  como ferramenta para projetar  conceitos  [Paz, 2002]. 
O presente  artigo, por  sua vez, define como design pedagógico aquele que 
relaciona fatores gráficos e técnicos (ergonômicos e  de  programação)  a  
pedagógicos  e  de  aprendizagem.  Uma  vez  baseado  na interatividade  
homem-máquina  e  na  interação  homem-homem  através  da  máquina,  
proporciona situações de aprendizagem que possibilitam a apropriação de 
conceitos e a construção do conhecimento dos usuários – no caso, alunos.  
(TORREZZAN E BEHAR. 2009. p. 02) 

 

Como um projeto de conceitos, o design é uma ferramenta de um processo de planejamento, 

pois “proporciona situações de aprendizagem”, conforme aponta as autoras. Através deles e 

com eles os educandos podem pensar em formas de se gerar condições de aprendizagem na 

qual a ZDP (Zona de Desenvolvimento Potencial) possam ser provocada através do processo 

interativo entre a mídia, os sujeitos envolvidos no processo educativo e o usuário. 

 

Na fase da roteirização, a equipe de roteiristas se utilizará das idéias do design proposta pelos 

pedagogos e dos conceitos e leis presentes no conteúdo científico para elaborar o documento 
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com as falas das personagens, ou do narrador do Conteúdo. É importante salientar que os 

roteiristas, a todo o momento consultavam tanto os pedagogos, quanto os Físicos para pedir 

orientação de como construir narrações que tanto contemplasse os aspectos pedagógicos, 

mesmo tendo o design como referencia quanto os Físicos. As ideias estavam em diálogos 

constantes. Tanto que, a flexibilização entre as propostas pedagógicas e os aspectos técnicos 

da produção, também começavam a confluir nesse momento. A proposta era dirimir o 

máximo de informações desnecessárias, de modo a tornar a narrativa mais dinâmica. Evitando 

que a mídia tornasse-se enfadonha. Abaixo segue o exemplo de um roteiro para a mídia 

“Criando uma Bússola”:  

 
Figura 4 primeira parte do roteiro 
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Figura 5 e 6 parte da narrativa da mídia 
 
 

Para esta mídia especificadamente, se pensou além da experimentação virtual, uma proposta 

de atividade que mobilizasse o usuário a montar em sua realidade concreta uma bússola de 

verdade com materiais simples. As imagens selecionadas pelos roteiristas, também podem ser 

utilizadas na mídia, uma vez que se preservem os direitos autorais de publicação, citando a 

fonte do endereço virtual da imagem escolhida. Embora este Conteúdo Digital, tenha sido 

montado por uma equipe de profissionais específicos de cada área, não há nenhum 

impedimento em se produzir mídias simples, de cunho amador, através de captura de imagens 

em sites da internet, elaboração de roteiros simples, captura de imagens feitas por câmera de 

celular, câmera de vídeo, etc. 

 

Após essas duas etapas, o Conteúdo Digital já está pronto para ser programado e animado. A 

construção dessa parte fica sob responsabilidade da equipe de informática e design. Contudo, 

a equipe pedagógica, roteiristas e físicos ficam em diálogo com estas duas equipes para que a 

modelagem virtual atenda os objetivos educacionais propostos inicialmente no designer. É 

importante recomendar novamente a mensurabilidade da produção amadora. Com tecnologias 

simples é possível criar um Conteúdo Virtual eficiente. O ponto principal para atingir este 

aspecto é observar a intencionalidade pedagógica que se pretende alcançar. Não perder o foco 

no objetivo e ter cuidado em tratar o conteúdo científico, de qualquer área do conhecimento, 

constitui o elemento mais importante para o desenvolvimento de um adequado conteúdo 

virtual educacional. Experiências simples e bastante eficientes podem ser encontradas em 

diversos repositórios de Objetos de Aprendizagem. 
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Além do Ambiente Educacional Webvi, produzido pela Equipe Condigital, pode ser 

encontrado também no site do RIVEDvii, do Banco Internacional de Objetos de 

Educacionaisviii, dentre outros repositórios diversas propostas e experiências com Objetos de 

Aprendizagem possíveis de ser recriadas no espaço escolar. 

 

Junto a equipe de programação e  design, o Conteúdo Digital ganha corporeidade, se tornando 

de fato uma mídia virtual. Constituída de animação, imagens, som, texto, atalhos a interface 

do multimídia ainda será discutido por todas as equipes, a fim de avaliar e validar a sua 

composição.  

 
ixDe acordo com Campos (2001, p . 1), são características importantes em 
uma interface: a condução, a afetividade, a consistência, o significado de 
códigos e denominações e gestão de erros. Uma interface bem elaborada 
permite ao usuário utiliza - lá com facilidade, e é um grande desafio 
conciliar a usabilidade e design. (LIMA, CARVALHO, JUNIOR. 2007 . p. 40-
41). 

 

A usabilidade é um aspecto importante para tornar o conteúdo interativo. No projeto se 

buscou atender todos os sujeitos sociais, fazendo com que a mídia se tornasse utilizável 

também para alguns tipos de deficientes, como por exemplo, os surdos.  

 

Paralelo a produção da mídia, a equipe pedagógica e Física (no caso) fica responsável por 

elaborarem um tipo de documento orientador para prática do professor. Um plano de aula 

com propostas de como ser trabalhada a mídia em questão. Atividades extras deverão compor 

este documento, além de sugestões de sites e vídeos que tratem do determinado assunto 

veiculado a mídia. 

 

Finalizada todas as etapas de produção, as equipes se reuniram para apreciar a ultima versão e 

testar a usabilidade do produto. Após ter sido avaliado e validado, o produto está pronto para 

ser utilizado. Abaixo se encontra as imagens do Conteúdo Digital “Construindo uma 

Bússola”x. Através das imagens podem ser visualizados, os aspectos do design e do roteiro 

que foram contemplados. O aspecto interativo se desenvolve na medida em que o narrador 

dialoga com o usuário, e o convida a interagir com software através da interação com o 

hardware, que podem ser mouse, caixas de som, etc. Outro importante elemento que se 
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destaca nessa mídia, trata da proposta de interdisciplinaridade. O conteúdo Físico se relaciona 

com o conhecimento da Química, da História e da Geografia.  

 

Figuras  do experimento Construindo uma bússola 
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3.0. Considerações Finais: 

 

Através deste artigo pretendi relatar um pouco do processo de produção de um Conteúdo 

Digital de Aprendizagem, tendo em vista a divulgação desta metodologia de trabalho que se 

configura como um importante elemento para se pesquisar o uso da TIC na Educação. 

 

A Contemporaneidade marca muitos desafios para o trabalho pedagógico, a prática educativa, 

o conhecimento da epistemologia do conhecimento. Contudo, muito se tem feito para tentar 

responder a essa nova demanda que se impõem aos educadores. Muito embora, a educação 

contemporânea no Brasil, ainda seja marcada pro problemas estruturais graves advindos do 

inicio do século  XX, muita coisa inovadora e original tem sido feita para tentar minimizar 

essa condição estrutural de “atraso” tecnológico que intencionalmente persevera na educação 

brasileira. 

 

Cito a palavra intencionalmente, por entender que a história é marcada pelo antagonismo das 

forças entre as classes, e que este “atraso”, ou melhor,  a diferença na distribuição dos meios 

de produção intelectual, material, técnica e simbólico é resultado dessas lutas históricas, que 

invade todos os âmbitos sociais, principalmente os educacionais.Conforme explica Matta: 

 

As relações sociais capitalistas são todas as mesmas velhas conhecidas e 
continuam totalmente hegemônicas, o que não justifica qualquer afirmação 
pós moderna do tipo referido acima, exceto como marketing ou 
sonho.Enquanto a extrema exploração e o capitalismo continuam vigorando 
mais fortes do que nunca, crescentes mesmos, partes do estudo sobre estas 
tecnologias caminham fingindo que tudo mudou no mundo. Sabemos, 
porém, que é tecnologia em si, não muda nada. (MATTA. 2008. p. 03.) 

 

Portanto, utilizar em sala a tecnologia para potencializar os processos de aprendizagem, pode 

contribuir com a transformação de um sistema que insiste em marginalizar uma boa parte da 

população, em detrimento de uma minoria, que se beneficia da apropriação indevida dos 

meios intelectuais e técnicos a favor próprio. Para começar a pensar uma educação 

diferenciada do que está posto, podemos começar usando os Conteúdos Digitais de 

Aprendizagem como ferramentas indispensáveis para potencializar a interação entre os 

sujeitos e a apropriação crítica e bem orientada do uso da TIC na educação.    
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