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RESUMO 
 
Esta dissertação está inserida no contexto crescente do uso de artefatos digitais no 

ensino e aprendizagem em escolas públicas do Brasil. Este recorte tem como objeto 

de estudo os infográficos digitais interativos oferecidos nos materiais educacionais 

para o ensino médio. A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa está no 

pressuposto de que a participação ativa dos alunos, por meio da interação com o 

conteúdo escolar, poderia facilitar a compreensão. O objetivo principal deste 

trabalho é investigar o uso de infográficos interativos como ferramenta auxiliar de 

compreensão de conteúdos escolares e avaliar a experiência resultante da interação 

dos alunos com esse material. Para atingir este objetivo, foram elaborados um 

estudo bibliográfico, um estudo descritivo e estudo de campo. No estudo descritivo 

foi analisado e descrito o material digital de parte de uma coleção didática para 

ensino médio a fim de obter maior compreensão sobre o problema. No estudo de 

campo, foi realizado um experimento comparativo, no qual dois grupos de alunos 

estudavam e respondiam questões sobre um mesmo conteúdo de física, tendo o 

primeiro grupo acesso a infográficos com pouca interação, e o segundo, com acesso 

a um infográfico mais interativo. Os dados coletados indicam que o grupo com 

acesso aos infográficos com menos recursos de interação obtiveram melhores 

resultados de compreensão. No entanto, foi percebido que os alunos possuem 

grande interesse pelos materiais interativos, sendo assim uma oportunidade que 

pode ser melhor investigada em outros cenários de pesquisa. O estudo também 

permitiu identificar oportunidades de melhoria nesse tipo de material e que estão 

descritas como recomendações para a produção de infográficos digitais interativos 

para a educação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: infográfico interativo. material educacional. compreensão. 

design da informação. design de interação. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation was developed within a context of increasing use of digital artefacts 

for teaching and learning in the public education systems of Brasil. The object of 

study is the Interactive Digital Infographics present in some of the material provided 

for secondary public schools. The assumption that an active participation of the 

students by means of interaction with the pedagogical contents would ease 

understanding was the motivation behind the research. The main objective here was 

to investigate the use of interactive infographics as tools for comprehension of 

curriculum subjects and to evaluate the overall experience students may have using 

them. The study encompasses a bibliographic survey, a descriptive analysis and a 

comparative study. The digital contents of part of a pedagogical collection for 

secondary schools were analysed and described in order to obtain a bettter 

understanding of the problem. A comparative study was made with two goups of 

students. Both had time for studying with the material provided – a subject of Physics 

– and then answered questions about it. One had access to less interactive 

infographics and the other to more interactive ones. The data collected points out 

that the group with less interactive infographics achieved better comprehension 

scores. However, it was noticed that students showed great interest in the interactive 

material itself indicating an opportunity for further researches. The research also 

identified several possible improvements to be made and describes them as 

guidelines for designing interactive digital infographics. 

 

KEY-WORDS: Interactive infographic. educational material. Comprehension. 

informational design. interaction design. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Infográficos são utilizados como recurso informacional desde os primórdios da 

comunicação. Ao longo do tempo eles se reformulam e evoluem juntamente com os 

meios de informação e recursos de comunicação. Assim, representações como os 

primeiros mapas, ainda pintados em pedra, evoluíram, dando lugar atualmente a 

textos, imagens e esquemas gráficos combinados para comunicar em meio digital 

(KANNO, 2013). 

 

Os infográficos digitais são bem difundidos na internet e a presença de recursos de 

interação também vem ganhando muito espaço, em especial nos portais de notícias. 

Segundo Cairo (2013), por meio dos infográficos interativos é possível oferecer 

opções para que o leitor mergulhe nas informações, explorando recursos de 

interação somente possíveis no meio digital.  

 

Além disso, tem-se observado um processo de inclusão de novas tecnologias no 

contexto educacional, com a intenção de auxiliar no ensino e aprendizagem nas 

escolas de todo o Brasil. De acordo com dados divulgados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Ministério da Educação investiu R$ 67 

milhões em ferramentas digitais complementares aos livros impressos escolhidos 

durante o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) realizado em 2014 (FNDE, 

2014). Para o PNLD 2015, referente ao ensino médio, o edital de compra previa que, 

além dos livros impressos, as editoras poderiam submeter à seleção, livros digitais, 

com o mesmo conteúdo do livro impresso, acrescido de objetos educacionais digitais 

(OED) (MEC, 2013). São considerados OEDs, recursos como vídeos, jogos 

educacionais, infográficos, etc. 

 

É nesse contexto que a presente dissertação busca investigar as características do 

uso da interação em infográficos presentes nos materiais educacionais para 

compreensão de assuntos escolares no ensino médio. Este capítulo de introdução 

apresenta a delimitação do tema, a questão de pesquisa e objetivos propostos, as 
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justificativas para o trabalho e por fim, os métodos da pesquisa e como estes são 

apresentados nessa dissertação. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo os infográficos interativos em meio digital, 

aplicados em materiais didáticos no contexto escolar. Na literatura que aborda a 

infografia, há inúmeras controvérsias na delimitação desse objeto de estudo, 

dificultando uma definição direta sobre o que são infográficos. No entanto estas 

definições são discutidas em detalhes no Capítulo 1 dessa dissertação. 

 

Como recurso do Design da Informação, e pela essência de síntese e de 

estruturação dos dados para transmitir uma informação de forma mais eficiente, os 

infográficos popularizaram-se na web. Assim, não é difícil encontrar infográficos que 

ajudam a explicar sobre diversos temas, sendo compartilhados nos portais de 

notícias e redes sociais. 

 

É no campo do Design de Interação que a literatura busca apoio teórico para  

entender essa configuração em que o leitor realiza interações que influenciam na 

experiência de leitura, de uso e consequentemente, de compreensão das 

informações gráficas. Rajamaninckam (2003; 2005) e Cairo (2008; 2013) são 

autores que recentemente apresentam os trabalhos mais aprofundados sobre 

infografia nesse campo. Cairo (2008; 2013) recorre a conhecidos autores do Design 

de Interação, como Donald Norman; Rogers, Preece e Sharp para relacionar os 

aspectos interativos à infografia. Apoiado nesses e em outros autores, a dissertação 

de Miranda (2013) também é uma das referências que relaciona infografia e 

interação. 

 

Tratando-se especificamente das interações em contextos formais de aprendizagem, 

Rogers et al. (2013) mencionam diversas tentativas de aproveitar as capacidades 

tecnológicas para ajudar os alunos a entender determinados tópicos. Segundo as 

autoras (ibid.), um dos principais benefícios das tecnologias interativas é que elas 

oferecem a possibilidades de explorar, de diferentes maneiras, ideias e conceitos. 
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Apesar das discussões sobre as vantagens e desvantagens da comunicação na 

mídia impressa versus mídia digital, no ambiente digital tem-se o pressuposto de 

que a participação mais ativa do leitor, por meio da interação com os infográficos, 

pode facilitar a compreensão (CAIRO, 2008, 2013; LOWE, 2004; ROGERS ET AL., 

2013). Em contrapartida os autores fazem ressalvas quanto à sobrecarga cognitiva 

que os recursos de interação podem demandar do usuário, consequentemente 

dificultando a compreensão (CAIRO 2008, 2013; LOWE, 2004; MAYER, 2005; 

MIRANDA, 2013). Mayer (2005), em seus estudos sobre Teoria Cognitiva do 

Aprendizado Multimídia – TCAM, apresenta o Princípio da Interatividade. O autor 

defende que o aprendizado é mais aprofundado quanto são utilizadas interações 

simples. Andrade (2014), em sua dissertação sobre compreensão de infográficos de 

saúde, chega a conclusões que não confirmam o princípio de Mayer (2005) de que a 

interação mais simples é favorável à compreensão. 

 

É nesse contexto, das capacidades dos infográficos interativos, como recurso 

informacional e tecnológico, para facilitar a compreensão no contexto formal de 

ensino e aprendizagem no ensino médio de escolas públicas brasileiras, e com base 

em uma demanda recente e real, por meio do PNLD e do MEC, que delimita-se o 

tema dessa pesquisa.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

Considerando os cenários descritos sobre os infográficos digitais e interativos nas 

escolas, surge a questão central da pesquisa: 

Qual é relevância da interação nos infográficos digitais para compreensão de 
conteúdos escolares? 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

A fim de esclarecer a questão da pesquisa, aponta-se o seguinte objetivo geral:  

Identificar aspectos do uso de infográficos interativos como recurso para  
compreensão de conteúdos escolares, por meio de uma análise comparativa 
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entre o uso de infográficos mais interativos e menos interativos, considerando 
questões relacionadas à experiência dos alunos, resultante dessa interação. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Para atingir o objetivo geral, fazem-se necessários os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Identificar e descrever como são os infográficos digitais e interativos 

oferecidos nos materiais didáticos ofertados no ensino médio; 

 

2. Verificar o contexto de estudo dos alunos e os recursos que utilizam; 

 

3. Verificar e discutir os efeitos e influência da presença de interação na 

infografia para a compreensão por parte dos alunos; 

 

4. Verificar as impressões dos alunos na experiência de estudo com os 

infográficos interativos; 

 

5. Relacionar a oferta de infográficos em material didático com os resultados de 

compreensão dos alunos, identificando pontos positivos e oportunidades de 

melhorias na produção desses artefatos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS  

 

Esta dissertação justifica-se com base em quatro argumentos: (1) Uso de 

infográficos digitais interativos nos materiais educacionais; (2) Carência de estudos 

sobre infográficos interativos no contexto escolar; (3) Carência de estudos e 

referências que abordem os aspectos da infografia digital e interativa; (4) Carência 

de estudos que relacionem interação e compreensão dos infográficos por meio da 

participação dos leitores.  
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Assim, acredita-se que o resultado dessa pesquisa possa contribuir não apenas para 

a comunidade acadêmica, mas também para as demais áreas envolvidas na 

produção de conteúdos escolares, apresentando como os alunos utilizam os 

infográficos interativos para a compreensão de um conteúdo escolar e identificando 

pontos positivos e oportunidades que melhorem a aplicação desse artefato no 

contexto de estudo no ensino médio. Os aspectos que justificam a pesquisa são 

melhor detalhados a seguir.  

 

1.3.1 Uso de Infográficos Digitais Interativos em Materiais Educacionais  
 

A utilização cada vez maior de recursos digitais na educação está atrelada a 

expectativa de que esses artifícios interativos possam despertar mais interesse dos 

alunos, sendo uma dos fatores para ajudar na compreensão de conteúdos 

escolares. O uso dos infográficos interativos tem sido disseminado, dado  o incentivo 

do MEC para a produção desse tipo de material como objeto educacional digital 

(OED). Diante dessa demanda, é preciso entender as características e 

potencialidades que esse material pode trazer ao meio educacional. 

 

1.3.2 Carência de Estudos sobre Infográficos em Contexto Escolar 
 

O ambiente escolar ainda não é muito referenciado nas pesquisas recentes sobre 

infografia interativa. As pesquisas acadêmicas de Lima (2009); Miranda (2013) e 

Andrade (2014) tratam de infográficos como matéria jornalística, em contexto de 

revistas e portais de notícias.  

 

O MEC, apesar das solicitações para a produção e oferta de objetos educacionais 

digitais para material didático, apresenta poucas orientações sobre as configurações 

e relevância desse material no processo de ensino e aprendizagem. Assim, essa 

pesquisa pode contribuir na discussão acadêmica e na demanda crescente de 

produção de artefatos interativos educacionais para o ensino médio. 

 

1.3.3 Carência na Literatura Sobre Infografia Digital e Interativa 
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Embora os estudos teóricos sobre infográficos estáticos estejam bem difundidos, as 

investigações sobre infografia digital e infografia interativa ainda são recentes, com 

escassez de informações e referências, oferecendo principalmente estudos voltados 

apenas à infografia jornalística. Entre os autores, Rajamanickam (2003; 2005) e 

Cairo (2008; 2013) são os mais referenciados na literatura. Entre os estudos 

acadêmicos mais recentes, que foram encontrados na pesquisa teórica, estão os 

trabalhos de Lima (2009); Miranda (2013) e Andrade (2014). Lima (2009) apresenta 

uma vasta pesquisa sobre as definições e configurações gráficas dos infográficos, 

sendo bastante relevante para compreensão dessas questões, porém sem investigar 

aspectos do meio digital. Miranda (2013) traz um estudo que se aprofunda nas 

questões de apresentação gráfica, apresentação da animação e da interação nos 

infográficos, trazendo classificações sobre esses aspectos nos infográficos 

jornalísticos. Andrade (2014) dá continuidade aos achados de Miranda (2013), 

trazendo para a discussão os efeitos da animação e interação na compreensão de 

infográficos jornalísticos da área de saúde. 

 

Apesar da qualidade dos trabalhos citados estes ainda são bastante reduzidos e 

recentes, considerando o campo da infografia digital interativa. Essa pesquisa 

poderá alimentar as discussões e as referências nessa área ainda em expansão. 

 

1.3.4 Carência de Estudos que Relacionam Interação e Compreensão em 
Infográficos 

  

Também são observadas poucas pesquisas que analisam a eficiência desse recurso 

do design da informação sob a ótica dos usuários, no caso dessa pesquisa, jovens 

alunos do ensino médio da rede pública, no Brasil.  

 

A maior parte dos autores encontrados apresentam algum comentário sobre o uso 

da interação e a relação com aprendizagem, mas poucos destacam experimentos 

com a participação de usuário. Entre as pesquisas recentes da literatura pesquisada, 

podemos citar o detalhamento da pesquisa de Andrade (2013) sobre a compreensão 

de infográficos da área de saúde. 
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Dessa forma, essa pesquisa propõe discutir a relevância dos resultados atingidos a 

partir da avaliação do principal objetivo de um artefato de Design da Informação: a 

compreensão da mensagem informacional. 

 

1.4 MÉTODOS DA PESQUISA E ESTUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Em síntese, os métodos de pesquisa adotados para esse trabalho podem ser 

resumidos da seguinte forma: 

1. Estudo de referencial teórico: relação entre infografia, Design da 

Informação e Design de Interação; 
2. Pesquisa 

Etapa 1 – Estudo descritivo: identificação e descrição dos infográficos 

interativos em material digital educacional para ensino médio; 

Etapa 2 – Estudo de campo: utilização de infográficos interativos por 

alunos do ensino médio de escola pública, para avaliação de 

compreensão. Essa etapa foi dividida em estudo piloto e estudo final. 

O Quadro 1.1 resume a estrutura geral da pesquisa e como todos os estudos são 

apresentados nessa dissertação. A seguir são descritas as abordagens de cada um 

dos capítulos do trabalho. 
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Quadro 1.1: Relação entre os objetivos, método e capítulos da dissertação 

Relação entre os objetivos, método e estrutura da pesquisa 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Capítulos 

  1. Introdução 

  2. Design da Informação e 

Infográficos 

  3. Design de Interação e 

infográficos interativos 

Identificar aspectos do uso de 

infográficos interativos como recurso 

para  compreensão de conteúdos 

escolares, por meio de uma análise 

comparativa entre o uso de 

infográficos mais interativos e menos 

interativos, considerando questões 

relacionadas a experiência dos 

alunos, resultante dessa interação. 

 

1. Identificar e descrever como são 

os infográficos digitais e interativos 

oferecidos nos materiais didáticos 

ofertados no ensino médio; 

 

4. Pesquisa – Etapa 1: Estudo 

Descritivo 

2. Verificar o contexto de estudo 

dos alunos e os recursos que 

utilizam; 

 

3. Verificar e discutir os efeitos e 

influência da presença de interação 

na infografia para a compreensão 

por parte dos alunos; 

 

4. Verificar as impressões dos 

alunos na experiência de estudo 

com os infográficos interativos. 

 

5. Pesquisa - Etapa 2: Estudo de 

Campo 

 
6. Análise e Discussão dos 

resultados do estudo sobre 

compreensão de Conteúdo 

Escolar em Infográfico 

5. Relacionar a oferta de 

infográficos em material didático 

com os resultados de compreensão 

dos alunos, identificando pontos 

positivos e oportunidades de 

melhorias na produção desses 

artefatos 

 

7. Relação entre os estudos e 

Recomendações 

  8. Conclusões e considerações 

finais 

Fonte: o Autor 
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1.4.1 Estrutura da Dissertação  
 

Referencial Teórico 

 
O estudo de referencial teórico tem como objetivo realizar uma investigação teórica 

nas principais áreas acadêmicas e da literatura que envolvem o objeto de estudo: 

Design da Informação e Design de Interação. Essa investigação pretende levantar 

definições, instrumentos de análise e referências que apoiem a pesquisa. No 

Capítulo 2 são apresentadas as relações entre infografia e Design da Informação, 

abordando a delimitação conceitual sobre o objeto de estudo, a intenção de 

comunicação dos infográficos segundo Rajamaninckam (2003), o contexto dos 

infográficos digitais e definição segundo o método de comunicação: estático, 

dinâmico e interativo. Em seguida, o Capítulo 3 encerra o referencial teórico. Nele 

são apresentadas as relações entre o objeto de estudo e o Design de Interação. 

Este capítulo abrange a conceituação de interação; detalhamento sobre recurso de 

interação; tipos e técnicas para navegação em infográficos, bem como tipos de 

interação (instrução, conversação, manipulação e exploração). Ao final desse 

capítulo são expostas algumas referências encontradas na literatura que relacionam 

interação e compreensão, trazendo a visão de Rogers et al. (2013) sobre interação e 

aprendizagem; o Princípio da Interatividade da TCAM (MAYER, 2005); a pesquisa 

de Andrade (2013) e as recomendações da literatura (CAIRO 2008, 2013). 

 

Pesquisa 
 

A pesquisa foi dividida em duas macro etapas. A Etapa 1 é apresentada no Capítulo 
4 e consistiu em realizar um estudo descritivo, de caráter quali-quantitativo, com o 

objetivo de identificar a oferta de infográficos em materiais educacionais digitais para 

o ensino médio. Por meio desta etapa foi possível observar a oferta de infográficos 

estáticos, dinâmicos e interativos, dedicando um maior detalhamento à análise das 

informações gráficas interativas. 
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No Capítulo 5 é apresentada a Etapa 2, que consistiu em um estudo de campo, de 

caráter qualitativo, onde infográficos interativos foram utilizados por alunos. Nessa 

etapa o objetivo foi observar características comparativas entre o uso de infográficos 

mais interativos e menos interativos no apoio à compreensão de um conteúdo 

escolar e a relevância dos materiais na experiência de estudo desses alunos. Essa 

etapa, por sua vez, foi dividida em um estudo piloto, aplicado com um pequeno 

número de sujeitos, e um estudo final, mais detalhado e com os ajustes decorrentes 

do piloto. 

 

O Capítulo 6 é inteiramente dedicado à análise e discussão dos resultados da 

pesquisa de campo. O capítulo apresenta os dados detalhados sobre o perfil dos 

alunos, a utilização dos infográficos, os resultados de compreensão para infográficos 

mais interativos e menos interativos, e o registro da opinião dos alunos sobre a 

experiência de estudo com o material. 

 

No Capítulo 7 são traçadas relações entre o estudo descritivo e o estudo de campo. 

Baseado nos resultados da pesquisa, esse capítulo também apresenta 

recomendações para a produção de infográficos interativos em material didático 

digital. Por fim, no Capítulo 8 são apresentadas as considerações finais, fragilidades 

da pesquisa e oportunidade de desdobramento em outros estudos. 
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2 DESIGN DA INFORMAÇÃO E INFOGRÁFICOS 
 

Este capítulo apresenta uma base teórica sobre infográficos segundo a visão do 

campo do Design da Informação, trazendo aspectos tratados pela literatura que 

relacionam infoDesign, linguagem gráfica e infografia. O capítulo seleciona autores e 

trabalhos mais relevantes para a dissertação, no entanto sem o objetivo de esgotar 

as possibilidades de discussão acerca de um assunto tão abrangente. Dessa forma 

serão apresentados: (1) A definição de Design da Informação e a relação com 

linguagem gráfica e infografia, expondo algumas das potencialidades da infografia 

para os objetivos do InfoDesign; (2) Comparação de autores sobre a definição 

conceitual de infográfico, detalhamentos sobre linguagem gráfica (LG) segundo os 

estudos de Twyman, trazendo a relação da LG com definições de infografia e a 

conceituação de infográficos adotada para o presente trabalho; (3) Uma breve 

abordagem sobre os objetivos de comunicação dos infográficos, baseada nos 

estudos de Rajamanickam; e (4) Uma seção dedicada aos infográficos digitais, que 

apresenta além da conceituação, um breve panorama da abordagem de autores que 

recentemente discutem sobre os aspectos digitais da infografia, suas possibilidades, 

bem como o cenário atual da infografia em meio digital. 

 

2.1 DESIGN DA INFORMAÇÃO E OS INFOGRÁFICOS 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI, 2014) o InfoDesign 

tem como objetivo “equacionar aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos” que 

estão envolvidos nos sistemas de informação, considerando o contexto, o 

planejamento, a produção e as interfaces dessa informação junto ao público alvo. 

Dessa forma, pode-se entender que a área está atenta a diversos aspectos que 

possam interferir no processo de compreensão da informação pelas pessoas. Os 

termos “transformadores“, “tradutores“, “organizadores” ou sinônimos, são 

empregados com frequência para definir a principal atividade dos designers da 

informação. Para Neurath (apud. Wilbur, 1998), os designers da informação eram 

um tipo de tradutores de informação, servindo de intermediários entre historiadores, 

matemáticos e outros profissionais que tinham interesse em comunicar-se com seu 

público. A SBDI apresenta que o princípio básico do InfoDesign é a otimização do 
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processo de compreensão de informação efetivado em sistemas (análogos e 

digitais) de comunicação. Cairo (2013) traz um discurso semelhante, baseado em 

Horn, em que o designer da informação tem como objetivo, preparar a informação, 

mesmo que em diferentes contextos ou canais, para que as pessoas possam 

navegar por ela de forma fácil e eficiente para atingir o conhecimento (Figura 2.1). O 

autor apresenta um discurso interessante sobre o termo “visualization”, relacionando 

este diretamente com os infográficos. Para Cairo (ibid.), a visualização é um 

conjunto de recursos, e a capacidade para tornar dados desestruturados em 

informações visíveis e entendíveis. Spence (2007) apresenta uma visão sobre o 

mesmo termo que está mais voltada para as capacidades humanas, pois o autor 

afirma que visualização é uma atividade cognitiva humana e não algo feito por 

computadores. A visualização de informações gráficas é uma parte significante que 

compõe o Design da Informação. 

 
Figura 2.1: Da realidade para o cérebro das pessoas. O papel dos designers como tradutores das 

informações do mundo externo 

 
Fonte: Adaptado de Cairo (2013) 

 
 
Para a SBDI (2014) o Design da Informação é uma área do design gráfico, trazendo 

assim a perspectiva de que uma peça gráfica pode, ou não, ser considerada uma 

peça de design da informação. Mesmo sabendo-se que outros recursos além do 

gráfico, são fatores que compõem um conteúdo informacional, poucas são as 

definições que consideram de maneira explícita a importância dos demais sentidos 

além da visão. De qualquer maneira, é sabido a importância da visão nos processos 

de percepção e as definições nos levam a identificar que a linguagem gráfica é parte 

fundamental no conteúdo do design da informação. Considerando os objetivos do 

design da informação, não há dúvidas de que a infografia é um recurso de 

visualização desse campo do design, com o objetivo de transformar, traduzir ou 
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tratar massas de dados, apresentando informações que possam ser compreendidas 

pelas pessoas. A Figura 2.2 resume esse conceito. 
Figura 2.2: A relação gradual dos infográficos como parte da linguagem gráfica, sendo esta segunda 

componente do design da informação. 

 
Fonte: O Autor 

 

Segundo Lima (2009), ainda há uma tendência, em especial nos meios acadêmicos, 

em se considerar o texto, resultado da linguagem verbal, como a principal fonte de 

informação, em detrimento da linguagem pictórica ou esquemática (explicaremos 

essas linguagens na seção seguinte: 2.2). No entanto, entre as potencialidades dos 

infográficos, identificadas por alguns autores, muitas baseiam-se principalmente na 

justificativa de que a visão é o canal mais utilizado para perceber o mundo que nos 

rodeia. Segundo o biólogo John Medina (apud. Krum, 2013), a visão é responsável 

por ativar mais da metade dos recursos cerebrais. Os mesmos autores apresentam 

ainda outras justificativas de que o nosso cérebro dedica em média 70% de seu 

esforço ao processamento de informações visuais (visão, memória visual, cores, 

formas, movimento, padrões e percepção espacial). Twyman (1985), em seus 

estudos dedicados a linguagem gráfica, apresenta outros indícios das 

potencialidades da infografia para a comunicação, como as facilidades para 

descrição, narração e localização espacial, permitindo por esses meios a 

preservação de muitos tipos de conhecimentos científicos. 

 

O interesse por infográficos aumentou consideravelmente a partir do ano 2010, 

como é possível observar na Figura 2.3. Krum (2013) remete esse crescimento ao 

bombardeio de dados no qual vivemos, aliado à capacidade que os infográficos 

possuem de sintetizar informações. Segundo o autor (ibid.), a capacidade de facilitar 

a compreensão sobre um conteúdo, por meio dos recursos de destaque de dados 
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relevantes e consequentemente da otimização da leitura, explica um pouco do 

sucesso dos infográficos. 
 

 

 

 
Fonte: www.google.com/trends 

 

2.2 DEFININDO INFOGRÁFICOS 

 

Mario Kanno (2013) defende que a comunicação visual precede a escrita, sendo os 

registros nas cavernas uma forma de linguagem gráfica em sociedades primitivas. 

Essa seria, segundo o autor, a época primitiva da visualização de dados que evoluiu 

bastante até chegar nos formatos atuais da infografia que conhecemos. Segundo 

Kanno (ibid.), passamos ainda pelos períodos do surgimento dos primeiros mapas 

(Figura 2.4) e diagramas, até o século 16, onde o principal objetivo era a cartografia; 

na sequência, vieram as medições e teorias que, baseadas no crescimento das 

cidades e nos estudos de Da Vinci, aprimoraram as formas de representação de 

dados; depois tivemos a introdução dos gráficos modernos a partir de meados de 

1700, com a maior utilização dos gráficos de barra, pizza e outros, defendidos por 

William Playfair (Figura 2.4), na ideia de que os gráficos eram uma tecnologia que 

comunicava melhor que as tabelas. No entanto, foi entre 1800 e 1849 que a 

enxurrada de dados propiciou novas formas de apresentação das informações, 

dando início a uma configuração mais próxima do que hoje reconhecemos como 

infografia. Kanno (2013), aponta esse período como o início da infografia moderna.  

Figura 2.3: Resultado do Google Trends de pesquisas sobre “infographic“ realizadas entre 
2006 e 2014.  
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Figura 2.4: À esquerda, o que teria sido o primeiro mapa, representação da Babilônia, originalmente 
escavado em pedra. À direita, gráficos de barra e linhas, de William Playfair. 

 
Fonte: Kanno (2013) 

 

Dessa forma, as informações gráficas, em sua essência, existem desde os 

primórdios da comunicação. Já o termo “infografia” ou “infográfico”, surgiu a partir de 

“informação gráfica” e foi ganhando outras definições, recursos e aplicações ao 

longo do tempo. Segundo alguns autores, o termo se popularizou a partir dos anos 

80 e 90 por meio da disseminação desse recurso nos jornais e revistas (LIMA, 2009; 

CAIRO, 2013; KRUM, 2013). A definição de infografia não é unificada na literatura, 

sendo atualmente bastante caracterizada pelos seus aspectos jornalísticos, onde é 

comum observarmos o termo “infográfico jornalístico”: 

 
Um tipo de matéria jornalística onde o texto e iconografia são 

interdependentes e a estratégia de leitura pode se desenvolver de forma 

não linear, que se diferencia da iconografia tradicional pela possibilidade de 

se comportar como a fonte principal de informação da página. (LIMA, 2009, 

p.26) 

 

No entanto, os infográficos não precisam ter obrigatoriamente um caráter 

jornalístico. Segundo Ribas (2005), estes podem também ser institucionais, de 

entretenimento ou serviço. Apesar de grande parte dos estudos atuais sobre 

infografia estarem dedicados ao caráter jornalístico desse objeto de estudo, os 

infográficos podem estar vinculados a diferentes contextos do cotidiano. 

Para Ribas (2005) muitos desentendimentos foram adquiridos ao longo do tempo, 

por conta da má tradução e aplicação de alguns termos do inglês para a português. 

Segundo a autora, os termos em inglês para “gráfico”, seriam “chart” ou “graph”, 

sendo a palavra “graphic” um adjetivo equivalente a “representação gráfica”. 

“Graphics” seria a tradução correta para o substantivo sinônimo de “diagramas”. 

Para a autora, mapas e gráficos podem funcionar como infográficos, mas nem todos 
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o são na sua essência1. O infográfico pode ser tratado muito mais como sinônimo do 

diagrama. 

Sugerimos que o termo diagram, traduzido para o português como 

“diagrama”, e que designa um desenho ou figura que mostra partes de uma 

coisa, seu funcionamento, ou representa a operação e processos; seja mais 

adequado para denominar o que se constitui como infografia. A 

terminologia, portanto, seria algo como ‘infodiagrama’ ou ‘diagrama 

informativo’, apesar da redundância”. (RIBAS, 2005, p. 4) 

Lima (2009) traz a visão de dois autores que ignoram o termo “infografia” em seus 

trabalhos: Clive Richards costuma usar o termo “diagrama” ou “mapa diagramático”; 

Nigel Homes prefere usar um termo bastante interessante - “explanation graphics” 

ou “explicações gráficas” - valorizando assim a explicação autocontida, necessária 

nas informações gráficas. 

A linha que delimita esses termos, é muito tênue. Ribas (2005), por exemplo, define 

que “informacional graphics”, ou “infographics” pode ser traduzido como “infográfico”, 

“infografia” ou “gráfico informativo”. Lima (2009) considera os termos “gráficos”, 

“infográficos”, “diagramas” e “gráficos informacionais” como sinônimos. 

Considerando a relevância da linguagem gráfica como parte fundamental para o 

campo do Design da Informação (Figura 2.2), buscou-se neste trabalho trazer as 

definições sobre infografia fundamentadas principalmente nos estudos de linguagem 

gráfica do inglês Michael Twyman (1982), autor que tratou a linguagem gráfica de 

forma abrangente, conforme a seguir. 

 

2.2.1 O Infográfico a Partir da Linguagem Gráfica 
 

Existem diferentes tipos de linguagem visual, sendo a linguagem visual gráfica, de 

representação bidimensional, a que os designers gráficos trabalham em sua maioria 

(LIMA 2009). Os estudiosos da linguística pouco consideram a linguagem gráfica e 

para Horn (apud. Lima, ibid.), as ferramentas de análise da linguagem falada não se 

aplicam a linguagem visual. Twyman (1982) considera que o uso da linguagem 

                                            
1 Para Ribas (2005), gráficos e mapas precisam estar necessariamente em um sistema de eixo 
cartesiano. “Mapas e infografias assemelham-se, portanto, nas funções, mas diferenciam-se, como  
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gráfica exige mais planejamento para garantir a sua eficácia, que o uso da 

linguagem falada, já que esta segunda é resultado principalmente de situações de 

conversa. Dessa forma, Twyman (ibid.) traz estudos detalhados sobre a variedade 

da linguagem gráfica, traçando um modelo de linguagem dividido em dois principais 

canais de comunicação, o auditivo e o visual (Figura 2.5). Sabemos que há outros 

canais, mas o autor justifica considerar os meios comumente usados para 

comunicar. A linguagem visual, por sua vez divide-se em “gráfica” e “não-gráfica”. A 

linguagem visual gráfica pode ser concretizada por meio de elementos verbais, 

pictóricos e esquemáticos, já a linguagem visual não-gráfica inclui os demais 

recursos visuais que não podem ser concretizados graficamente, como os gestos e 

as expressões faciais. 
Figura 2.5: Esquema para acomodar a questão da linguagem conforme os linguistas e os designers. 

 
Fonte: Adaptado de Twyman (1982) 

 

A linguagem gráfica é aquela que pode ser reproduzida pelo homem de forma 

manual ou à máquina. A linguagem gráfica verbal é a representação gráfica da 

linguagem falada, abrangendo as letras e números; A linguagem gráfica pictórica 

é composta pelas imagens produzidas para representar a aparência e/ou estrutura 

de algo real ou imaginado; por fim, a linguagem gráfica esquemática é composta 

por formas gráficas que não incluem palavras, números ou imagens pictóricas e 

podem ser exemplificadas por representações como tabelas e organogramas. A 

linguagem esquemática, no entanto, costuma recorrer à verbal e à pictórica em sua 

composição. “A terceira categoria, esquemática, inclui todas as marcas gráficas 
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intencionais que não são palavras, números ou imagens. Na prática, naturalmente, 

as categorias são frequentemente combinadas e possuem limites difusos” 

(TWYMAN, 1985:11, tradução do autor)2. As Figuras 2.6 e 2.7 mostram exemplos da 

linguagem gráfica combinada e o difícil limiar, em alguns casos, entre esquemático e 

pictórico.  
 

Figura 2.6: Elementos esquemáticos e verbais no Infográfico 

 
Fonte: Cairo (2013) 

 
Figura 2.7: Esquemático ou pictórico? Mapa da Grã-Bretanha cria uma figura pictórica 

 
Fonte: bibliodyssey.blogspot.com.br (Acessado em 12/01/2014) 

                                            
2 “The third category, schematic, includes all purposeful graphic marks that are not words, numbers, 
or pictures. In practice, of course, the categories are often combined and have fuzzy boundaries”. 
(TWYMAN 1985:11) 
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Na Figura 2.6 os elementos esquemáticos (circulares) e verbais são utilizados para 

identificar a margem de votos entre os principais candidatos na eleição de 2004, nos 

Estados Unidos. Na Figura 2.7 é utilizado um mapa esquemático da Grã-Bretanha 

para criar uma figura pictórica de uma mulher sentada em um peixe.  

 

Twyman (1982) estuda as relações entre cada uma das linguagens, deixando claro 

que é difícil que os elementos pictóricos, verbais e esquemáticos sejam aplicados 

isoladamente com frequência. Dentro desses estudos, podemos dizer que o autor 

identifica os infográficos como “mapas pictóricos”, valorizando a relevância da 

linguagem pictórica (para narrar, descrever, localizar) e esquemática (para estruturar 

as sequências e a disposição da leitura) para a definição da infografia. 

Nesse contexto, o infográfico é entendido nessa pesquisa como: Objeto gráfico que 
representa fatos, fenômenos e/ou dados por meio principalmente de 
elementos pictóricos e esquemáticos, tendo a função de contextualizar uma 
informação para o leitor, trazendo para primeiro plano questões de 
compreensão visual. 

Seguindo esse entendimento, podem fazer parte do objeto de estudo os diagramas, 

mapas, gráficos, infográficos e informações que se caracterizam como explicações 

visuais, compreendidas sem a dependência de recursos externos (outros textos, 

imagens ou esquemas). Também serão aplicados como sinônimos, os termos 

“Informações gráficas” e “Infografia”. 

 

2.3 INTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DOS INFOGRÁFICOS 

 

Esta seção apresenta uma breve abordagem sobre as características que permitem 

analisar a intenção de comunicação das informações gráficas, segundo os estudos 

de Rajamaninckam (2005). Com base nessa classificação são apresentados alguns 

exemplos de infográficos que nos ajudam a reconhecer essas características na 

infografia, antes de tratarmos das questões que envolvem especificamente a 

infografia digital: tema da seção seguinte - 2.4. 
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2.3.1 Narração, Instrução, Exploração e Simulação 
 

Venkatesh Rajamaninckam (2005) traz, em seus estudos, uma classificação que 

suporta a análise das intenções de comunicação do infográfico. Apesar do autor ter 

seus estudos voltados principalmente à infografia digital, ele não deixa claro se os 

estudos sobre a intenção de comunicação são propostos apenas para esse meio. 

Rajamaninckam (ibid.) classifica a intenção de acordo com a natureza, objetivos e 

características dos infográficos, conforme pode ser visto no Quadro 2.1. De acordo 

com essa classificação os infográficos podem possuir a intenção de narração, 
instrução, simulação ou exploração. Essas categorias não são excludentes, de 

forma que uma informação gráfica pode reunir duas ou mais das categorias 

(RAJAMANINCKAM, 2005). 

 
Quadro 2.1: Intenção de comunicação dos infográficos 

Intenção de comunicação dos infográficos 

Categoria Objetivos 

Narração 
O objetivo é explicar proporcionando ao leitor uma experiência indireta da 

intenção durante a história (fato, ficção) ou narração de certo ponto de vista. 

Instrução 

Objetivo de explicar permitindo que o leitor acompanhe sequencialmente a 

instrução. Explicações passo a passo de como as coisas funcionam ou os 

eventos ocorrem. 

Exploração 

O objetivo é oferecer ao leitor a oportunidade de explorar e descobrir a 

intenção. O próprio leitor descobre a intenção através da exploração e 

racionalização. 

Simulação 
O objetivo é permitir que o usuário experimente a intenção, normalmente um 

fenômeno do mundo real. Permite que o próprio leitor experimente a intenção. 

 
Fonte: Rajamaninckam (2003). Tradução do Autor 

 

Segundo o autor, é possível relacionar a ordem da listagem com os níveis de 

participação (ativa/passiva) do leitor. Sendo assim, um infográfico de narração é o 

que oferece participação mais passiva ao leitor, enquanto que um infográfico de 

simulação oferece participação mais ativa. 

 

O infográfico República Imigrante do Brasil (Figura 2.8), narra os principais aspectos 

da história da imigração no Brasil em uma linha de tempo de 1900 à 2011. A 
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narração do fato apresenta um ponto de vista que destaca o número de imigrantes, 

o Produto Interno Bruto - PIB do país e as razões do aumento ou diminuição destes 

números, bem como aspectos do período. De acordo com a classificação de 

Rajamanickam, este é um infográfico com intenção de narração. Já a Figura 2.9 

representa um infográfico onde se destaca a intenção de comunicação por instrução. 

Nele a Revista Saúde mostra o passo a passo de como funciona o procedimento de 

hemodiálise. O infográfico descreve cada uma das etapas por meio de texto e 

imagens. 

 
Figura 2.8: Infográfico República Imigrante do Brasil. Comunicação por narração. 

 
Fonte: Revista Superinteressante. (http://super.abril.com.br/blogs/superlistas/files/2013/01/info4.jpg - 

Acessado 12/04/2015) 
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Figura 2.9: Infográfico Como Funciona a Hemodiálise. Comunicação por instrução. 

 
Fonte: Revista Saúde. (INFOLIDE 2013) 

 

 

2.4 INFOGRÁFICOS DIGITAIS 

 

A partir de 1975, a chegada do computador representou o marco de uma nova 

fronteira na infografia (KANNO, 2013). O computador pessoal e seus sistemas não 

somente agilizaram a produção, mas principalmente, permitiram a criação de novas 

experiências de visualização de dados. Os recursos específicos de software para 

design, estatísticas, manipulação 3D e etc., romperam definitivamente as fronteiras 

da comunicação gráfica tradicional (KANNO, 2013). 

 

Diversos autores estudaram a infografia ao longo do tempo. Cada um deles com 

objetivos e visões diferentes, mas que de certa forma foram alimentando os estudos 

dos demais. Dessa maneira, apenas autores mais recentes começaram a considerar 

aspectos do meio digital para os estudos nesse campo. Pensando nos autores com 

investigações mais relevantes nos últimos anos destacam-se Venkastesh 

Rajamanickam (2005) e Alberto Cairo (2013).  
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Nessa seção será exposta uma breve contextualização sobre aspectos digitais da 

infografia. Será apresentado o cenário atual da infografia onde destaca-se 

especialmente o caráter jornalístico. Ao final será feita uma breve identificação de 

infográficos estáticos dinâmicos e interativos, sendo este último explorado no 

capítulo seguinte (Capítulo 3). 

 

2.4.1 Conceituação e Contexto 
 

O meio no qual o infográfico digital é apresentado é o que basicamente diferencia-o 

do infografia analógica impressa. A chegada desse recurso informacional ao meio 

digital deve-se aos infográficos jornalísticos, que se expandiram além do jornal 

impresso durante a realização de coberturas sobre acontecimentos históricos, 

inicialmente chegando aos jornais de televisão e posteriormente às coberturas dos 

jornais online (CAIRO, 2008). Por volta do ano 2011 os jornais online, versão de 

jornais como MSNBC, Sun Sentinel, BBC, Newsweek, Washington Post, El Pais e El 

Mundo começaram a apostar mais nesse recurso, vendo nos infográficos uma forma 

de explicar visualmente os acontecimentos (RAJAMANICKAM, 2003; CAIRO, 2008). 

 

As bases de dados ganharam grandes proporções com o avanço da internet e os 

consumidores de informação foram levados a aprender novos códigos visuais não 

apenas na mídia, mas em vídeo games, Digital Versatile Disc - DVDs, computadores 

e celulares. Dessa forma, A infografia digital está presente em todos esses meios de 

comunicação 

 

Assim, considerando as possibilidades do meio digital, pode-se reunir as definições 

expostas no Capítulo 2 (seção 2.2), a possíveis recursos que o ambiente digital 

permite, como os recursos da audição e elementos que possibilitem a interação ativa 

do usuário com a informação (MIRANDA & SPINILLO, 2012). No entanto esses 

recursos não são vistos como fundamentais para a classificação de uma informação 

gráfica digital. 

 

Dessa forma, a infografia digital é aqui definida como: Objeto gráfico, apresentado 
em meio digital, para representar fatos, fenômenos e/ou dados por meio 
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principalmente de elementos pictóricos e esquemáticos, tendo a função de 
contextualizar uma informação para o leitor, trazendo para primeiro plano 
questões de compreensão visual. 

 

No contexto atual, os infográficos digitais online são destaque, nas redes sociais ou 

nos portais de notícias, mostrando como esse recurso tem funcionado na 

comunicação em meio digital. Dessa forma, não é difícil encontrar portais de notícias 

que dedicam áreas exclusivas a reunião das matérias infográficas. As 

potencialidades da infografia digital parecem promissoras para além da infografia 

jornalística e por isso têm despertado o interesse em mais investigações, como no 

caso do aprofundamento sobre os métodos de comunicação possíveis para 

classificar os infográficos. 

 

2.4.2 Métodos de Comunicação  
 

Os infográficos, segundo Rajamanickam (2005), além da intenção de comunicação, 

como já apresentado anteriormente, podem ser classificados por tipo de informação 

e método de informação. O tipo de informação pode classificar o infográfico como: 

(1) Espacial - Descreve informações relativas a posição e relação espacial em um 

espaço físico ou conceitual; (2) Cronológico - Apresenta sequência em um local 

físico ou espacial; e (3) Quantitativo - Apresenta escala, mudança, proporção e/ou 

organização de quantidades no espaço e/ou no tempo. Mas é no método de 

comunicação que se destaca a classificação de Rajamanickam (2005), pois por meio 

dele o autor oferece uma alternativa para identificar os infográficos que podem ser 

chamados de interativos, dinâmicos ou estáticos.  

 

2.4.2.1 Infográfico Estático 

 

Essa informação gráfica caracteriza-se por apresentar a totalidade da informação 

em um relance, não havendo informações ocultas ou temporariamente indisponíveis 

ao leitor. Esse método de comunicação é comumente encontrado em meio 

analógico, em materiais impressos, mas também é possível vê-lo em meio digital, 

como no exemplo da Figura 2.10. Nesse infográfico digital, presente em um portal de 

notícias, todas as informações podem ser vistas de uma única vez.  
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Figura 2.10: Cérebro Vitorioso. Infográfico digital estático. 

 
Fonte: iG (http://saude.ig.com.br/minhasaude/2012-08-08/o-cerebro-vitorioso.html - acessado em 

13/01/2014) 
 

2.4.2.2 Infográfico Dinâmico 

 

Apresenta a informação de forma progressiva, em sequência linear, por meio de 

animação ou vídeo. Em alguns casos se pode apenas avançar e retroceder no 

tempo. Na internet, esse tipo de infográfico faz sucesso nos canais de vídeo. A 

Figura 2.11 mostra dois quadros de um infográfico dinâmico, em material 

educacional. Este apresenta progressivamente informações animadas sobre as 

enzimas digestivas. 
Figura 2.11: Enzimas Digestivas. Infográfico digital dinâmico. 

 
Fonte: Biologia em Contexto. Coleção Vereda Digital (2012) 



 43 

2.4.2.3 Infográfico Interativo 

 

Ao contrário das categorias anteriores, no infográfico interativo a informação é 

apresentada baseada nas escolhas do leitor, de forma seletiva. Dessa forma o leitor 

visualiza parte das informações conforme sua decisão. Esse método é mais 

encontrado no meio digital. A Figura 2.12 é um exemplo de infografia interativa 

encontrada em um material educacional, no qual o leitor pode acessar informações 

ocultas acionando partes específicas do infográfico.  
Figura 2.12: Problemas Ambientais. Infográfico digital interativo. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 
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3 DESIGN DE INTERAÇÃO E INFOGRÁFICOS INTERATIVOS 
 

Esse capítulo é dedicado à base teórica sobre infografia interativa segundo o Design 

de Interação, trazendo aspectos da literatura conforme autores das duas áreas. O 

capítulo também apresenta um breve levantamento sobre a relação entre interação 

e compreensão. Este, no entanto, não tem a pretensão de esgotar as possibilidades 

de discussão acerca desses assuntos, mas de levantar as discussões e referências 

para as etapas de pesquisa. Dessa forma, serão apresentados: (1) As definições de 

Design de Interação e a relação com experiência de usuário, usabilidade e 

infografia, bem como a definição de interação; (2) A conceituação de infográfico 

digital interativo e a descrição detalhada de seus aspectos quanto aos recursos de 

interação, tipos de navegação, técnicas de navegação e tipos de interação; (3) Uma 

discussão sobre a influência da interação na compreensão, segundo a literatura 

consultada; (4) Guidelines de interação para a compreensão de infográficos; e (5) 

Uma breve discussão sobre os infográficos interativos na educação. 

 

3.1 DESIGN DE INTERAÇÃO 

 

Assim como o Design da Informação, o Design de Interação está presente no 

cotidiano das pessoas em diversas situações. Logo, também há uma variedade de 

definições para explicar esse campo do design. Essas definições costumam 

destacar os aspectos do que está sendo projetado, seja design de software, de 

produto, de serviço, etc. (ROGERS et al., 2013). 

 

Winogrand (1997) considera Design de Interação como “o projeto de espaços para a 

comunicação e interação humana“. Rogers et al. (2013, p.8) trazem uma definição 

semelhante, em que o Design de Interação é “projetar produtos interativos para 

apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem”. Os detalhes sobre a 

área, em resumo, nos falam sobre projetar artefatos que permitam criar 
experiências que melhorem ou ampliem a forma como as pessoas (usuários), 
se comunicam, interagem, trabalham, estudam, etc. 
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Há ainda quem confunda Design de Interação e IHC (Interação-Humano-

Computador). Para Rogers et al. (2013) este último campo tem um foco mais 

específico, pois trata de sistemas de computação interativos para uso humano, 

estudando fenômenos que os rodeiam. A IHC destaca assim, a relação de interação, 

especificamente por meio de máquinas. O Design de Interação possui relação com 

várias disciplinas acadêmicas e práticas em design, entre elas a IHC e o Design 

Gráfico, como mostrado na Figura 3.1 (ROGERS et al., 2013). 

 
Figura 3.1: Relação entre disciplinas acadêmicas, práticas de design e campos interdisciplinares que 
abordam design de interação

 
 

Fonte: Rogers et al. (2013) 
 

Na Figura 3.1 as setas com duas pontas representam sobreposição dos campos 

interdisciplinares. Podemos assim indicar que o infográfico, como artefato gráfico 

informacional, estaria relacionado ao DI (Design de Interação). 

 

O termo “experiência de uso” ou “experiência de usuário”, assim como o termo 

“usabilidade”, também são recorrentes quando se aborda o Design de Interação. A 
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experiência de uso considera como um produto se comporta e como é usado pelas 

pessoas (Rogers et al. 2013). Todo produto utilizado por alguém provoca uma 

experiência de uso no sujeito. A experiência está relacionada a como as pessoas se 

sentem em relação ao uso de um artefato: motivadas, desafiadas, irritadas, etc. 

Segundo Rogers et al. (ibid.), há muitos aspectos que influenciam a experiência do 

usuário, e um deles é a usabilidade. A usabilidade indica a facilidade de uso de um 

produto (NIELSEN & LORANGER 2007). Assim, um produto pode, ou não, ter uma 

boa usabilidade e segundo Rogers et al. (2013), a boa usabilidade deve atender a 

seis critérios: Eficácia; Eficiência; Segurança; Utilidade; Facilidade para 

aprendizagem (learnability); e Facilidade para memorização (memorability). 

 

3.1.1 Definindo Interação 
 

Antes de detalhar a interação nos infográficos digitais, é preciso esclarecer como o 

termo é definido na literatura. Entre as definições de interação de Michaelis (2006) é 

possível encontrar que interação é “a ação recíproca entre usuário e um 

equipamento (computador, televisor etc.)”. Há ainda uma definição que abrange a 

interação para além da relação homem-máquina, em que esta é uma ação recíproca 

entre dois ou mais corpos ou entre membros de um grupo (MICHAELIS, 2006, 

p.148). 

 

Cairo (2008) apresenta uma definição em que a interação é a troca de informação 

entre leitor e sistema artificial, e que acontece por meio de operações do leitor e 

respostas do sistema. Golfetto e Gonçalves (2010, p.3) trazem uma visão do ponto 

de vista da alteração da informação na interação com interfaces em que “a interação 

entre o usuário e a interface digital representa uma ação significativa, representativa 

de mudança de estado da informação presente na tela.” Essa é uma definição que 

dialoga com a definição de interação ativa, de Spence (2007, p.14). Para o autor a 

interação ativa são “as ações tomadas por um usuário para mover de uma visão dos 

dados para outra”. 

 

Spence (ibid.) também traz para a discussão sobre visualização de informações, o 

conceito de interação passiva, que se refere ao processo visual e cognitivo do 

usuário na relação com o artefato informacional. Nesse caso, não há ações físicas 
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entre o usuário e a interface. Como exemplo, podemos citar os infográficos digitais 

estáticos, segundo a definição de Rajamanickam (2003), onde a relação do usuário 

com o artefato é entender as informações por meio de insights cognitivos (SPENCE, 

2007). 

 

No contexto dessa pesquisa, o termo interação é considerado sob o ponto de 
vista da interação ativa, que envolve a troca de informação por ação física e 
resposta entre o usuário e uma interface gráfica. Essa interação, de ação física, 

acontece por meio de recursos e técnicas que serão detalhadas mais adiantes, com 

o olhar voltado aos infográficos digitais interativos. 

 

3.2 A INTERAÇÃO NOS INFOGRÁFICOS DIGITAIS  

 

O pioneirismo na produção de infográficos interativos e animados é dado à galeria 

de multimídia Edge, do Sun-Sentinel, um dos maiores jornais da Flórida, ainda por 

volta de 1996 (CAIRO, 2013). Nessa época, o diretor gráfico do jornal, Leavett Biles, 

desejava fazer uma grande transformação no Sun-Sentinel que pudesse envolver a 

produção de mais conteúdo em vídeo, áudio e gráficos animados. Biles juntou-se a 

Don Wittekind (jornalista visual com habilidades recentes de programação). A Figura 

3.2 é um dos primeiros infográficos interativos, publicado em 1996. Nele o leitor 

poderia interagir por meio de botões e seções que exibiam informações sobre o 

assunto. 
Figura 3.2: Fire Ant Attack. Do South Florida Sun-Sentinel. Um dos primeiros infográficos interativos 

em jornais de notícia. 

 
Fonte: Cairo (2013) 

 

Naquela época, os profissionais do Sun-Sentinel não sabiam ao certo como os 

infográficos multimídia poderiam ser feitos e desenvolveram suas próprias definições 
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e técnicas, incentivando outros profissionais a trazerem interação, animação e áudio 

aos infográficos digitais em vários jornais pelo mundo (CAIRO, 2013). Dessa forma, 

os profissionais que iniciaram na infografia digital interativa recorreram às áreas 

correlatas ao Design de Interação, à usabilidade, à IHC, etc. e relacionaram estudos 

de autores dessas áreas, com os princípios da infografia, em busca dos 

fundamentos para a infografia digital interativa (CAIRO 2013; MIRANDA, 2013; 

ANDRADE, 2014). 

 

Na perspectiva de Krum (2013), infográficos interativos oferecem ao usuário, certo 

controle sobre os dados ou sobre a visualização apresentada. Segundo o autor eles 

são populares por manter os leitores mais engajados com os dados por um período 

de tempo maior, se comparados aos infográficos estáticos. No entanto, o autor 

apresenta os infográficos com base no formato de mídia utilizado e relaciona-os a 

níveis de complexidade (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3: Seis tipos de infográficos baseados nos formatos de mídia aplicada e em ordem crescente 

de complexidade. 

 
Fonte: Krum (2013). Tradução do Autor 

 

Para Krum (2013), aos infográficos de zoom e de clique são adicionadas “camadas 

de interatividade“, mas não são infográficos interativos, Segundo Krum (ibid.), a 

Figura 3.3 representa o grau de complexidade do infográfico de forma crescente. 

Sendo assim, um infográfico estático seria o menos complexo, enquanto que um 

infográfico interativo é considerado o mais complexo na escala. No entanto, o autor 

não menciona a quais critérios esse grau de complexidade estaria relacionado, 

deixando margem para uma interpretação sobre a complexidade de natureza 

projetual, a complexidade de compreensão da informação ou de participação do 

leitor. 
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O Quadro 3.1 reúne as definições tomadas pelo presente trabalho, que são 

utilizadas para conceituar os infográficos digitais interativos nessa dissertação. 

Dessa forma podemos chegar aos detalhes desse artefato no que tange a 

linguagem gráfica, o meio digital e as questões de interação.  

 
Quadro 3.1: Conceituação de infográficos digitais interativos quanto a linguagem gráfica, o meio 

digital e a interação. 

Fonte: O Autor 
 

Os detalhes apresentados no Quadro 3.1 corroboram com a definição de infográfico 

interativo quanto ao método de comunicação, defendida por Rajamaninckam (2005) 

e já introduzido no Capítulo 2. Para que a interação nos infográficos aconteça, faz-se 

necessário que a interface apresente “objetos de interação”, termo usado por Cybis 

(2010), ou “técnicas de navegação“, termo utilizado por Jenifer Figura 2.3l (2005). 

Ambos representam recursos da interface nos quais o usuário realiza a ação, sendo 

normalmente metáforas criadas para representar menus, botões, etc. 

 

3.2.1 Recursos Gráficos Interativos 
 

Cybis (2010) apresenta um extenso detalhamento sobre os objetos de interação em 

software, organizando-os em cinco categorias principais: Painéis de controle; 

Objetos para manipulação; Objetos para seleção; Objetos para edição; e Objetos de 

informação. Miranda (2013) adota a mesma nomenclatura, mas apresenta objetos 

de interação encontrados nas interfaces dos infográficos animados e interativos. 

Estes são divididos em seis categorias principais: Controles de narrativa linear; 

Conceituação de infográficos digitais interativos 

Conceituação Quanto a Linguagem gráfica Quanto ao meio (digital) Quanto a interação 

Infográficos 

digitais 
interativos 

Objeto gráfico que representa fatos, 

fenômenos e/ou dados por meio 

principalmente de elementos 

pictóricos e esquemáticos, tendo a 

função de contextualizar uma 

informação para o leitor, trazendo 

para primeiro plano questões de 

compreensão visual. 

Apresentado em meio 

digital (computadores, 

celulares, TVs, etc.), 

online ou off-line. 

Permite interação 

ativa do leitor, por 

meio de troca de 

informações por ação 

física e resposta 

entre o usuário e a 

interface gráfica do 

infográfico. 
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Controles de seleção de conteúdo; Controles de andamento; Barra de rolagem; 

Controles de zoom; e Objetos sensíveis. Tidwell (2005) apresenta a nomenclatura 

“técnicas de navegação”, que se aproxima do conceito de “objetos de interação” 

apresentados por Cybis (2010) e Miranda (2013). O Quadro 3.2 compara os 

nomenclaturas e categorias principais apresentadas por cada autor para classificar 

os recursos gráficos interativos. 

 
Quadro 3.2: Conceituação dos recursos de interação segundo a literatura consultada 

Fonte: O Autor 
 

Percebe-se que a natureza da conceituação aplicada pelos autores é bastante 

aproximada. No entanto, para esta dissertação será formalmente adotado o termo 

“técnicas de navegação“ e suas categorias. O termo, no entanto, terá como sinônimo 

“objetos de interação“ e “recursos de interação“, que também poderão ser utilizados 

durante o presente texto. 

 

As técnicas de navegação foram adaptadas por Cairo (2013) para o universo da 

infografia e apresentadas em seu livro The Functional Art: An Introduction to 

informational graphics and visualization. Na publicação o autor também apresenta as 

estruturas e tipos de navegação para a infografia. Ambos serão detalhados a seguir. 

 

 

 

 

Conceituação dos recursos gráficos interativos 

Referência Termo Principais categorias 

Cybis (2010) Objetos de interação 
 

Painéis de controle; Objetos para manipulação; Objetos 

para seleção; Objetos para edição; e Objetos de 

informação. 

Miranda (2013) Objetos de interação 

Controles de narrativa linear; Controles de seleção de 

conteúdo; Controles de andamento; Barras de rolagem; 

Controles de zoom; e Objetos sensíveis. 

Tidwell (2005) Técnicas de navegação 

Rolagem e deslocamento; Zoom; Abrir e fechar; Ordenar 

e rearranjar; e Buscar e filtrar. 
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3.2.2 Estrutura de Navegação 
 

Para estruturar infográficos interativos, o designer precisa primeiramente oferecer ao 

leitor os objetos e pontos mais relevantes para em seguida permitir que ele mergulhe 

na informação (CAIRO, 2013). O mergulho na informação pode ser oferecido por 

meio de diferentes estruturas e recursos e para Cairo (2013), essa navegação pode 

acontecer de forma linear ou não linear. A Figura 3.4 representa os dois tipos de 

navegação. 

 
Figura 3.4: Exemplo de estrutura de navegação linear (na parte de cima) e não linear (na parte de 

baixo) 

 
Fonte: Cairo (2013). 

 

Na navegação linear as informações são apresentadas de forma sequencial, pois o 

entendimento de cada etapa depende da anterior. Segundo Cairo (2008, p.4), “a 

forma mais simples de interação entre um leitor e um infográfico é o uso de botões 

que controlam uma narrativa linear”. O infográfico representado na Figura 3.5 é um 

exemplo de navegação linear em que o usuário avança ou retrocede por meio de 

dois botões nas laterais da interface. O infográfico apresenta o processo de 

produção do suco de laranja brasileiro. Sendo assim, a sequência de exibição dos 

dados é imprescindível para o entendimento do assunto. 
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Figura 3.5: Da muda ao suco de laranja. Navegação linear. 

 
Fonte: iG (http://economia.ig.com.br/empresas/agronegocio/da-muda-ao-copo-conheca-o-processo-

de-producao-do-suco-de-laranja-brasileiro/n1597279870927.html - Acessado em 13/12/2014) 
 

No infográfico de navegação não linear o leitor pode definir os caminhos que mais 

interessar para acessar a informação, utilizando-se de botões, rolagens ou outras 

técnicas de navegação oferecidas. No infográfico representado na Figura 3.6, sobre 

as reações do cérebro durante os jogos digitais, o usuário pode acessar qualquer 

um dos botões (Reflexos, Julgamentos, Fortes emoções, etc.) na parte inferior do 

infográfico, na ordem que preferir. Cada botão representa um link para acessar 

vídeo, texto e esquema da área do cérebro que é ativada. 

 
Figura 3.6: As reações do cérebro durante o jogo. Navegação não linear. 

 
Fonte: iG (http://arena.ig.com.br/2012-09-12/infografico-as-reacoes-do-cerebro-durante-o-jogo.html - 

Acessado em 13/12/2014) 
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Assim como apresentado na Figura 3.4, em ambos os tipos de navegação, 

recomenda-se que haja uma introdução, por meio de texto resumido e título 

consistente sobre o assunto tratado no infográfico interativo (CAIRO, 2013). A Figura 

3.7 reúne a introdução utilizada respectivamente em cada um dos infográficos 

exemplificados anteriormente. 

 
Figura 3.7: Introdução aos infográficos linear e não linear respectivamente. 

  
Fonte: iG (http://especiais.ig.com.br/infograficos - Acessado em 13/12/2014) 

 

3.2.3 Técnicas de Navegação 
 

Tidwell (2005) identifica algumas técnicas que podem ser aplicadas para navegar e 

buscar informações em infográficos interativos. As técnicas de navegação, que 

serão detalhadas a seguir, são: rolagem e deslocamento; zoom; abrir e fechar; 

ordenar e rearranjar; buscar e filtrar; e manipular. A técnica de manipular foi 

adicionada com base em exemplos de infográficos encontrados. É importante 

destacar que as técnicas podem estar combinadas em uma mesma interface e que 

estas detalhadas a seguir não têm o objetivo de esgotar as possibilidades de 

interação possíveis, visto que novas possibilidades de interação surgem 

frequentemente no meio digital. 

 

Rolagem e deslocamento 
 
Trata-se de uma técnica comumente encontrada em sites, em especial com as 

barras de rolagem vertical que permitem que o usuário veja a parte das informações 

que não cabe no espaço reservado da tela (CAIRO, 2013). Um exemplo é 

representado na Figura 3.8. 
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Figura 3.8: On the Run In New York. Uso de rolagem vertical. 

 
Fonte: NY Times 

(http://www.nytimes.com/interactive/2007/11/04/sports/20071104_MARATHON_GRAPHIC.html - 
Acessado em 23/03/2014) 

 

Para Spence (2007) o principal problema da rolagem é que esta deixa boa parte da 

informação oculta da visão do leitor. Segundo Cairo (2013) o deslocamento é melhor 

representado nos recursos em que usuário pode percorrer sobre o infográfico em 

diferentes direções e não apenas na horizontal e vertical como acontece com as 

barras de rolagem. Esse recurso é semelhante ao que é utilizado nos mapas do 

Google Maps. A Figura 3.9 destaca esse recurso. Ao clicar em qualquer parte do 

mapa, o ícone do cursor do mouse muda, indicando que usuário pode arrastar para 

se deslocar pela imagem. 

 
Figura 3.9: Destaque para o uso do deslocamento 

 
Fonte: NY Times 

(http://www.nytimes.com/interactive/2007/11/04/sports/20071104_MARATHON_GRAPHIC.html - 
Acessado em 23/03/2014) 
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Zoom 
 
Spence (2007, p.117) define que o zoom é “a suave e contínua ampliação crescente 

de uma fração decrescente (ou vice-versa) de uma imagem bidimensional sob a 

restrição da visualização em um frame de tamanho constante”. Os termos zoom in e 

zoom out são comumente empregados como sinônimos do movimento de aproximar 

e afastar o ponto de vista em relação a uma imagem. O zoom é um recurso de 

interação normalmente usado em imagens com muitas informações onde é 

necessário que o leitor tenha a visão do todo e de detalhes específicos (KRUM, 

2013).  

 

Para Miranda (2013, p.66) esse recurso é muito utilizado na apresentação de mapas 

e “Quando presentes na infografia digital são comumente representados na forma de 

botões de + e ‐; lupas de aumento; ou barra de controle” (Figura 3.10). 

 
Figura 3.10: Representação dos principais controles de zoom encontrados na infografia. 

 
Fonte: Miranda (2013, p. 66) 

 

Abrir e fechar 
 

Segundo Cairo (2013) esse recurso é oferecido nos infográficos interativos em que é 

possível abrir e ocultar dados ou detalhes do conteúdo. O autor indica a ação de 

exibir e ocultar caixas de texto (como na Figura 3.11), mas esse recurso pode estar 

associado a outros tipos de elementos gráficos e é muito encontrado nos 

infográficos interativos. Para Krum (2013) o clique em áreas específicas, para trazer 

informações adicionais, é uma alternativa aplicada como forma de manter o 

infográfico principal limpo e de fácil leitura. 
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Figura 3.11: Clicando em cada área colorida no mapa o leitor abre uma imagem e caixa de texto. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 
 

Miranda (2013) descreve alguns recursos de interação que chama de “objetos 

sensíveis“ e que em sua definição também têm como objetivo abrir e fechar 

informações presentes nos infográficos. Esses recursos são acionados por meio do 

clique do mouse (mouse click), como na Figura 3.11, e ao passar o mouse sobre o 

objeto (mouse over), como na Figura 3.12. 

 
Figura 3.12: Ao pousar o mouse em um dos pontos do corpo humano são exibidos os sintomas 

referentes a área. 

 
Fonte: iG (http://saude.ig.com.br/minhasaude/2012-09-25/como-a-obesidade-afeta-o-corpo.html - 

Acessado em 18/07/2015) 
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Ordenar e rearranjar 
 
O usuário pode definir a ordem em que os dados são exibidos. Muito comum em 

listas e tabelas, onde é possível ordenar os dados conforme algum critério: data, 

ordem alfabética, etc. (CAIRO, 2013). No exemplo representado na Figura 3.13, o 

usuário pode ordenar os dados da tabela por município, estado ou quantidade de 

veteranos de guerra na região. 

 
Figura 3.13: Trecho do infográfico destacando o recurso de ordenar e rearranjar na tabela. 

 
Fonte: Worldwide (apud Cairo, 2013) 

 

 

Buscar e filtrar 
 

Este é um recurso que permite ao usuário buscar dados específicos no infográfico 

(CAIRO, 2013). Assim como na técnica anterior, é comum em infográficos que 

utilizam muitos dados e o usuário pode filtrar a quantidade de informações buscando 

por um dado específico. O exemplo da Figura 3.14 é de um infográfico com um 

grande número de dados que compara diferentes áreas de empresas como: receita 

por funcionário, lucro líquido e faturamento. O usuário pode modificar a visualização 

dos gráficos adicionando ou removendo empresas listadas, bem como pesquisando 

o nome de uma empresa específica. 
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Figura 3.14: Exemplo de infográfico em que é possível buscar os dados de uma empresa. 

 
Fonte: Worldwide (apud. Cairo, 2013) 

 

Manipular 
 
Esta técnica não é facilmente encontrada na literatura e algumas das técnicas 

descritas anteriormente podem apresentar características em comum, no entanto ela 

merece destaque pois, representa um recurso diferenciado na infografia interativa. 

Esse recurso permite que o usuário manipule objetos presentes no infográfico. 

Normalmente por meio do movimento de arrastar do mouse o usuário pode modificar 

um elemento: rotacionar, aumentar, diminuir, mover, etc. O infográfico na Figura 

3.15 é um exemplo para manipular a representação de um palco. 

 

Na literatura consultada, apenas Miranda (2013) faz referência a essa técnica e 

define-a como “objetos manipuláveis”. Miranda (2013, p. 67) descreve que “a ação 

do mouse possibilita a alteração de atributos dos objetos gráficos na interface, como 

posição ou tamanho”.  
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Figura 3.15: O usuário pode manipular clicando e arrastando para rotacionar o palco da banda U2. 

 
Fonte: iG 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/infografico+conheca+todos+os+detalhes+do+palco+do
+u2/n1300027689232.html - Acessado em 24/06/2015) 

 

3.2.4 Tipos de interação 
 

Cairo (2013) menciona que durante seus estudos, baseado nas técnicas de 

navegação, havia a necessidade de conceituar os diferentes tipos de experiências 

de interação que estavam sendo oferecidas nos infográficos online que produzia. O 

autor desejava categorizar as técnicas de navegação baseadas em como o usuário 

deveria experimentar as capacidades da interface e foi nesse ponto que recorreu 

aos estudos das autoras Rogers, Sharp e Preece. 

 

Rogers et al. (2013 p. 46 - 54) descrevem quatro modelos conceituais de interação 

baseados na maneira como as pessoas interagem com o produto ou aplicação. 

Dessa forma, as autoras propõem quatro tipos: instrução, conversação, manipulação 

e exploração. As descrições foram adaptadas por Cairo (2013) para o campo da 

infografia. Assim como nas definições descritas por Rogers et al. (2013), o 

infográfico pode apresentar mais de um tipo de interação. Cada um dos tipos é 

detalhado a seguir. 
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Instrução: Estilo em que o usuário emite instruções para que infográfico faça algo. 

Pode ser feito de várias maneiras, incluindo: pressionar um botão, digitar um 

comando, dar duplo clique, etc. (CAIRO, 2013; ROGERS ET AL., 2013). Esse é o 

tipo de interação mais comum e também mais popular entre os infográficos 

interativos (CAIRO, 2008).  
 

Conversação: Permite que o usuário dialogue com o infográfico, como se 

acontecesse uma conversa real, na qual o usuário acrescenta informações e/ou 

parâmetros que geram alterações no infográfico (CAIRO, 2013). O usuário pode 

falar por meio de uma interface ou escrever em perguntas e o sistema responde via 

texto ou saída de voz (ROGERS et al. 2013). Esse não é um tipo de interação fácil 

de se encontrar em infográficos interativos. 

 

Manipulação: Interação em que o usuário muda a estrutura e aparência do que está 

sendo apresentado para atingir seus objetivos (CAIRO, 2013). Comum em 

infográficos que apresentam a técnica de manipular, em que é possível arrastar e 

criar elementos, mudar a cor, tamanho e aparência deles. 
 

Exploração: Segundo Cairo (2013), esse tipo de interação permite que o usuário 

seja inserido na ação, colocando-o como parte da cena em que ele pode explorar e 

buscar informações por diferentes pontos de vista de um ambiente ou objeto. 

Normalmente esse tipo de interação é associada à perspectiva 3D, realidade virtual 

e realidade aumentada (ROGERS ET AL., 2013).  

 

Após apresentar as questões conceituais e técnicas que envolvem a interação nos 

infográficos, será discutida a importância desses recursos para a compreensão das 

informações. 

 

3.3 A RELEVÂNCIA DA INTERAÇÃO NA COMPREENSÃO 

 

Segundo Rogers et al. (2013), entre as metas do Design de Interação está projetar 

artefatos que provoquem reações positivas nos usuários, para que estes sintam-se 

confortáveis e estimulados a aproveitar a experiência com o produto. O artefato 
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pode provocar, por exemplo, tipos específicos de respostas emocionais, como a 

motivação para aprender. Considerando que o objetivo do Design da Informação é 

facilitar o processo de compreensão de informação por meio de um artefato ou 

sistema de comunicação, e que nessa dissertação esse artefato é representado 

pelos infográficos digitais interativos, deve-se identificar como a literatura consultada 

descreve a relevância e influência da interação com os infográficos nesse processo. 

 

Na literatura que aborda informações gráficas interativas, há um discurso 

consensual de que os infográficos jornalísticos digitais, online ou não, ainda 

exploram pouco os recursos de interação possíveis (ANDRADE, 2014; CAIRO, 

2008; KRUM, 2013; LOWE, 2004; MIRANDA, 2013). Mas se por um lado o discurso 

parece incentivar o uso de recursos interativos nos infográficos, são frequentes as 

ressalvas sobre a alta carga cognitiva que as interações podem demandar do 

usuário. Nesse caso a interação poderia trazer barreiras para a compreensão 

(LOWE, 2004; MAYER, 2005; MIRANDA, 2013). 

 

Para Cairo (2008) os infográficos digitais apresentados nos jornais online continuam 

estáticos e lineares, como se vivêssemos na internet de tempos atrás. O autor 

considera que a interação imersiva utilizada pelo universo dos jogos de computador 

deveria inspirar a infografia, já que aponta-se frequentemente o potencial imersivo 

dos jogos como ferramenta de aprendizagem. As ressalvas de Cairo (2008, p.6) 

sobre o uso de interação nos infográficos são percebidas ao mencionar que o 

excesso de recursos de interação pode “confundir o leitor e tornar a navegação um 

suplício”. 

 

Lowe (2004), em seus estudos sobre o uso de interação em informações gráficas 

animadas, menciona pontos positivos e negativos no uso da interação. Entre os 

pontos positivos está o fato de que os recursos de interação favorecem a 

participação ativa do usuário e a representação de situações dinâmicas realizadas 

por modificações nas informações, facilitando assim a compreensão de aspectos 

que na infografia estática estariam apenas implícitos. Por outro lado, as ressalvas de 

Lowe (2004) também se apoiam na comparação do esforço cognitivo no acesso à 

informação estática versus interativa. Para o autor, a interação demanda mais 

esforço cognitivo do usuário, deixando a tarefa de aprender mais complexa, pois 
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aumenta o número de atividades a serem planejadas e memorizadas pelos usuários. 

As possibilidades de alteração promovidas pela interação, nesse caso, podem trazer 

implicações na percepção e cognição que não estão presentes nas informações 

estáticas. 

 

3.3.1 Rogers e as Relações entre Aprendizado e Interação 
 

Não é a intenção deste trabalho trazer discussões sobre os conceitos de 

compreensão, cognição ou aprendizagem, tendo em vista que se trata de uma 

discussão demasiadamente extensa. Para Rogers et al. (2013) a cognição pode ser 

descrita em termos específicos de processos que envolvem: atenção; percepção; 

memória; aprendizado; leitura, fala e audição; e resolução de problemas, 

planejamento e tomada de decisões. Muitos desses processos são interdependentes 

e relevantes no processo do Design de Interação e do Design da informação 

(CAIRO, 2013; ROGERS ET AL., 2013). 

 

Para Rogers et al. (2013), o aprendizado para o Design de Interação pode ser 

considerado em relação a (1) aprender a usar uma aplicação baseada em 

computador ou (2) como usá-la para entender determinado assunto. Segundo as 

autoras, interfaces de interação por manipulação e exploração são bons ambientes 

de aprendizagem pois estimulam a “aprendizagem ativa“ permitindo que os usuários 

tenham um ambiente de tentativa e erro, onde possam fazer e desfazer ações com 

facilidade. 

 

3.3.2 A TCAM e o Princípio da Interatividade 
 

Mayer e Moreno (2002) e Mayer (2005), baseado nos princípios da psicologia 

cognitiva, propõe a Teoria Cognitiva do Aprendizado Multimídia – TCAM, que indica 

a valorização de dois canais (verbal e visual) para receber e processar informações. 

A capacidade desses canais seria limitada e o conhecimento seria construído por 

um processo ativo de selecionar, organizar e integrar, que envolve o conhecimento 

prévio.  
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No modelo proposto por Mayer e Moreno (2002) e Mayer (2005) as informações se 

apresentam em palavras (informação verbal) ou imagens (informação visual), são 

captadas pelo sistema sensorial (ouvidos e olhos) e guardadas por um curto espaço 

de tempo, pela memória sensorial. Em seguida estas informações são colocadas 

temporariamente na memória de trabalho onde segundo Andrade (2014, p.71), 

“manipulam o conhecimento em uma atividade consciente e se integram com o 

conhecimento prévio oriundo da memória de longa duração”. O esquema é 

representado na Figura 3.16. 

 
Figura 3.16: Esquema de representação da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia. 

 
Fonte: Andrade (2014) 

 

Nessa teoria, Mayer (2005) indica oito princípios que podem auxiliar as pessoas a 

obterem um aprendizado mais eficaz utilizando materiais multimídia, a saber: 

1. Princípio Multimídia (Usar palavras e imagens); 

2. Princípio da Contiguidade (Usar aproximação espacial entre imagem e texto 

relacionado); 

3. Princípio da Coerência (Usar explicações simples e evitar elementos 

irrelevantes); 

4. Princípio da Modalidade (Usar texto em áudio ao invés de texto em tela); 

5. Princípio da Redundância (Não utilizar texto em tela e narração 

simultâneos); 

6. Princípio da Interatividade (Usar interações simples para evitar a 

sobrecarga cognitiva); 

7. Princípio da Personalização (Narrações em tom de conversa); 

8. Princípio da Indicação (Usar alterações no tom da voz de narração para dar 

ênfase aos pontos importantes). 
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Dessa forma, o Princípio da Interatividade da TCAM indica que o aprendizado é 

mais profundo quando são utilizadas interações simples, de modo que seja possível 

que o usuário avance, pare e processe as informações que acabou de receber. A 

utilização desses recursos simplificados reduzem as chances de sobrecarga 

cognitiva e motivam os aprendizes (MAYER, 2005). Andrade (2015) resume a TCAM 

relacionando-a positivamente à infografia interativa: 

 
Sob a perspectiva da TCAM a infografia interativa e animada tem as 

características que mais se aproximam as recomendações dos princípios 

propostos pela teoria. O que sugere que a infografia acrescida destes 

recursos pode acarretar uma menor carga cognitiva e promover uma melhor 

compreensão. (ANDRADE, 2014, p.79) 

 

Andrade (2014) e Miranda (2013) apresentam resultados de pesquisas recentes 

voltadas ao estudo da interação e compreensão de infográficos jornalísticos 

interativos. Segundo Miranda (2013, p.133) os infográficos apresentavam “formas 

não tão sofisticadas de interação e pouco aproveitam esses recursos”.  Para ele, os 

infográficos ainda apresentam formas de interação simples, navegação 

predominantemente sequencial por meio de botões de clique ou passar o mouse, 

em detrimento ao recurso de manipulação, tão ressaltados por Rogers et al. (2013). 

 

Dando continuidade ao trabalho de Miranda (2013), Andrade (2014) chegou a 

resultados contrários à ideia de que a interação possa ampliar o potencial de 

compreensão de infográficos animados. Andrade (ibid.) ainda relaciona seus 

resultados com o Princípio da Interatividade de Mayer e Moreno (2002) e Mayer 

(2005),  já que ao contrário do que indicado na TCAM os usuários que utilizaram os 

infográficos com controles de interação simples não apresentaram melhores 

resultados de compreensão se comparados ao que não tiveram acesso às 

interações. Dessa forma, nas configurações da pesquisa de Andrade (2014, p.134), 

“o uso de interação na animação pareceu não ter contribuído para a compreensão“ 

dos infográficos.  

 

Em resumo, percebemos que se recomenda a utilização de recursos de interação, 

como favoráveis para a percepção, compreensão e fatores emocionais dos usuários, 
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em situações e casos específicos. No entanto, fala-se bastante que todos os 

recursos devem ser usados com cautela e concorda-se que a interação será 

benéfica enquanto a carga cognitiva não for alta (LOWE, 2004; CAIRO, 2008). Para 

diminuir a carga cognitiva na compreensão da interface interativa, Cairo (2013) e 

Rogers et al. (2013) recorrem aos princípios de design de interação descritos por 

Donald Norman (2006). Esses princípios são resultados de uma combinação de 

conhecimentos baseados em teoria, experiência e bom senso (ROGERS et al., 

2013) e serão descritos a seguir.  

 

3.3.3 Guidelines de Interação / Princípios de Design 
 

Para Rogers et al. (2013), os princípios de design (visibilidade, affordance, feedback, 

restrições e consistência) defendidos por Norman (2006) devem funcionar como um 

conjunto de itens a serem lembrados, mas não têm a intenção de especificar como 

realizar o design da interface. Cairo (2013) dialoga com os princípios descritos por 

Norman (2006) e defende que estes são facilmente transcritos como guidelines para 

infográficos interativos com o objetivo de otimizar os recursos visuais da interface 

para ajudar o usuário a utilizar e entender o infográfico interativo. Cairo (2013) 

transcreve os princípios de visibilidade, feedback, restrições e consistência. O 

princípio de affordance é apresentado por Cairo (2013) juntamente com o princípio 

de visibilidade, mas aqui será descrito separadamente, como na abordagem de 

Rogers et al. (2013). 

 

Visibilidade 

 

Aquilo que é mais importante em um infográfico deve ser destacado de maneira que 

o leitor entenda sua relevância e perceba como funciona (CAIRO, 2013). Quanto 

mais visível a funcionalidade dos objetos mais fácil será para o leitor entender o que 

pode obter com cada objeto do infográfico. Em contrapartida, quando as funções 

não estão visíveis torna-se mais difícil de identificá-las e saber como usá-las 

(ROGERS ET AL., 2013). 

 

Cairo (2013) descreve o exemplo apresentado na Figura 3.17 que representa um 

infográfico hipotético sobre a morte do terrorista saudita Osama Bin Laden. Na 
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primeira imagem é possível ver botões vermelhos, ao parar o mouse sobre cada um 

deles, é apresentado um texto que descreve cada um dos três passos do 

acontecimento. O autor indica que não há sentido em forçar o usuário a interagir 

com cada um dos botões para ter acesso a informações tão importantes e sugere 

que o infográfico poderia ser apresentado como na última imagem, em que todas as 

etapas do acontecimento se mantêm expostas todo o tempo. 

 
Figura 3.17: Exemplo de infográfico que não dá visibilidade à informação principal. A última imagem é 

a solução sugerida por Cairo. 

 
Fonte: Cairo (2013) 

 

Affordance 

 

Esse princípio aproxima-se do princípio de visibilidade, porém segundo Norman 

(2006), affordance significa “dar uma pista“. A forma de cada objeto deve sugerir o 

que ele proporciona e esse princípio pode ser aplicado para interação com objetos 
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físicos e interfaces gráficas (CAIRO, 2013; ROGERS et al., 2013). Dessa maneira a 

interface do infográfico interativo deve oferecer pistas de como o usuário pode 

navegar. Os botões devem deixar óbvio que podem ser pressionados e barras de 

rolagem devem indicar a possibilidade de movimentação para cima e para baixo. No 

exemplo da Figura 3.18, Cairo (2013) explica que um botão apenas com o texto não 

facilita a interação já que depende apenas da leitura do texto para compreensão da 

ação. Nesse caso, o botão deve parecer um objeto clicável e pode-se substituir o 

texto pelas setas que indicam o “Próximo” ou “Anterior”. 

 
Figura 3.18: Os botões devem dar pistas de que são clicáveis e quais ações executam 

 
Fonte: Cairo (2013) 

 

Feedback 

 

Segundo Rogers et al. (2013), o feedback também está relacionado ao princípio de 

visibilidade. Para toda ação o leitor deve perceber a reação correspondente que 

indica que as operações são realizadas com sucesso (CAIRO, 2013). No meio digital 

há várias formas de oferecer feedback: auditivo, tátil, verbal, visual ou ainda 

combinações destes. A Figura 3.19 apresenta um exemplo de feedback visual 

(mudança de cor ao pousar o mouse) e de áudio (som de clique) na interação com 

um botão. “Utilizar o feedback de forma correta pode fornecer a visibilidade 

necessária para a interação com o usuário” (ROGERS et al., 2013, p. 27) 

 
Figura 3.19: Exemplo de feedback visual e de áudio quando o usuário pressiona um botão 

 
Fonte: Cairo (2013) 
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Restrições 

 

Para evitar equívocos, o designer deve conscientemente impor limites às interações 

(CAIRO, 2013). Assim pode-se prevenir erros e interpretações equivocadas. Para 

isso costuma-se utilizar a desativação de elementos que não podem ser utilizados 

em determinado momento. Associados à desativação costumam ser aplicados 

também feedbacks visuais como o sombreamento do elemento desativado, como na 

Figura 3.20. Na figura, quando o usuário chega à última seção, e não há conteúdo 

para prosseguir, um dos botões é desativado, evitando que o usuário realize a 

interação de clique. 

 
Figura 3.20: Desativação e sombreamento para restringir a ação do usuário e evitar erros. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Consistência 

 

Elementos de natureza similar devem parecer semelhantes em suas configurações 

estéticas, posição e comportamento (CAIRO, 2013). O benefício da aplicação desse 

princípio é que o infográfico torna-se fácil de aprender e de usar (ROGERS et al., 

2013). Na Figura 3.21, Cairo (2013) apresenta uma série de infográficos que foram 

publicados no jornal online El Mundo. Segundo o autor as interfaces dos infográficos 

eram propositalmente similares para que, uma vez que o leitor aprendesse a 

navegar em um deles, pudesse navegar facilmente nos demais. 
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Figura 3.21: Infográficos com consistência de padrão na navegação 

 
Fonte: Cairo (2013). 

 

 

3.3.4 Infográficos Interativos como Material Escolar 
 

Ao trazer os infográficos interativos como parte do material didático educacional, 

podemos observar como a literatura relaciona as informações gráficas interativas à 

educação, aprendizado e contexto escolar. Entre os autores estudados, Rogers et 

al. (2013) estão entre os que mais apresentam os benefícios da interação na 

aprendizagem, seguidos também de Mayer e Moreno (2002) e Mayer (2005) com o 

princípio da interatividade. 

 

Para Rogers et al. (2013), as simulações interativas multimídia ajudam o aluno a 

aprender conceitos abstratos como fórmulas matemáticas, notações e leis da física, 

que os alunos em geral acham difíceis de entender. Para as autoras, a 

representação de conceitos abstratos, de forma interativa, é facilitada se o processo 

é apresentado através de diversas representações (um gráfico, uma fórmula, um 

som, uma simulação), permitindo que o usuário interaja com eles de modo a tornar 

mais explícita para o aluno a relação entre as diversas representações do conceito. 
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Rogers et al. (2013) fazem as seguintes recomendações para o design de produtos 

voltados ao aprendizado: 

1. Projete interfaces que incentivem a exploração; 

2. Projete interfaces que restrinjam e guiem o usuário na seleção de ações 

apropriadas no início do aprendizado; 

3. Faça uma ligação dinâmica entre representações concretas e conceitos 

abstratos para facilitar a aprendizagem de material complexo. 

 

O tópico 2 corrobora com o discurso de Lowe (2004) em defesa dos aprendizes 

novatos, pois segundo ele, os iniciantes em um assunto possuem mais dificuldade 

em identificar quais são as informações mais relevantes de serem destacadas. 

Nesse caso, a sugestão de restrição e guia na seleção potencializaria o aprendizado 

para esse perfil de alunos (Rogers et al., 2013). 

 

Para Lowe (2004), hoje existem recursos que permitem que os alunos tenham um 

alto grau de controle da interação e animação. Segundo Lowe (2004) a interação 

pode ser livremente interrogada pelos alunos e pode ajudar a reduzir os problemas 

de processamento de informações. Mas o autor ressalta a importância de considerar 

como esse potencial interativo pode ser utilizado da melhor forma na educação. O 

Ministério da Educação, no entanto, ainda parece trazer a questão de forma pouco 

aprofundada (MEC, 2013). O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2015, 

aponta que os infográficos interativos devem estar entre os “objetos digitais 

educacionais (OED)3” integrados ao conteúdo dos livros digitais (MEC, 2013). O 

Edital do MEC (2013) não detalha ou recomenda como deve ser a interação 

oferecida nos OEDs, apenas mencionando que estes devem ser “clicáveis na 

própria página”. Também não há recomendações sobre a quantidade de OEDs que 

devem ser oferecidos em cada disciplina ou como estes objetos devem ser 

formatados. 

 

                                            
3 Entende-se por objetos digitais educacionais vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, 
tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, animações, infográficos, páginas web e outros 
elementos. (MEC, 2013). 

 



 71 

Dessa forma, pode-se observar que apesar das discussões acerca da relevância e 

ressalvas sobre objetos interativos para a compreensão e aprendizagem (ANDRADE 

2014; CAIRO, 2008, 2013; LOWE, 2014, MAYER e MORENO, 2002; MAYER, 2005; 

ROGERS et al., 2013), as diretrizes do MEC (2013) para o PNLD – 2015, 

apresentam-se de forma superficial, sem oferecer muitas orientações ou 

justificativas que indiquem a relevância desses artefatos como exigência nos 

materiais didáticos educacionais. 
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4 PESQUISA – ETAPA 1: ESTUDO DESCRITIVO  
 

Este capítulo dedica-se à apresentação da primeira etapa da pesquisa. Para 

satisfazer os objetivos da Etapa 2 (estudo de campo), fez-se necessário entender a 

oferta atual dos artefatos em questão. Por meio do estudo detalhado a seguir, foi 

possível identificar os infográficos digitais interativos presentes em parte de uma 

coleção de material didático para o ensino médio. Através da análise do material 

digital de seis disciplinas dessa coleção, foram descritas as relações entre os 

métodos de comunicação dos infográficos oferecidos e detalhamentos sobre os 

infográficos interativos, como a intenção de comunicação, estrutura de navegação e 

tipo de interação. 

 

4.1 METODOLOGIA  

 

A metodologia do estudo envolveu: (1) a seleção do material didático de 

amostragem, considerando materiais de acordo com as principais exigências do 

PNLD 2015; (2) a definição de um instrumento de análise baseado na pesquisa 

bibliográfica, apresentada nos Capítulos 2 e 3; e (3) a classificação quantitativa e 

análise qualitativa dos infográficos encontrados, através das quais possível 

identificar a recorrência dos infográficos interativos e suas características. O Quadro 

4.1 apresenta o protocolo geral do estudo descritivo que será detalhado nas seções 

seguintes. 
Quadro 4.1: Protocolo geral do estudo descritivo 

Fonte: O Autor 

Materiais  

 

Conteúdo educacional digital DVDs da Editora Moderna (3 anos do ensino médio). 

6 Disciplina 
Biologia, Filosofia, Física, Geografia, Literatura, 

Sociologia. 

Categorias de 

análise 

1. Método de comunicação  
 Os infográficos podem ser estáticos, dinâmicos ou 

interativos. 

2. Intenção de comunicação 
Os infográficos podem ser de narração, instrução 

exploração e simulação. 

3. Estrutura de navegação Os infográficos podem ser lineares ou não lineares. 

4. Estilo de interação 
Os infográficos podem ser instrução manipulação e 

exploração. 
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4.1.1 Amostra 

A amostragem foi definida com base na relevância das editoras com maiores 

investimentos na oferta de conteúdo digital e com grande número de aceitação de 

material no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE - 2014) divulgou a editora Moderna como a 

que mais ofereceu conteúdos digitais no ano de 2014 (Figura 4.1). O comparativo 

apresentado na Figura 4.1 refere-se aos materiais escolares para o ensino 

fundamental das escolas públicas brasileiras. No início do estudo descritivo, o MEC 

(2013) ainda não havia divulgado a lista dos livros que participavam da seleção do 

PNLD 2015, para ensino médio. No entanto, a mesma editora já divulgava um maior 

número de coleções com conteúdo digital do que as demais (Figura 4.2). Esses 

foram os fatores decisivos para a escolha da editora.  

 
Figura 4.1: Ranking das editoras brasileiras com maior oferta de conteúdo digital em material escolar 

aceito pelo MEC em 2014. 

 
Fonte: FNDE/MED. Infográfico do Autor 

 
Figura 4.2: Banner na página da editora, destacando os recursos digitais de suas coleções 

 
Fonte: lancamentos.moderna.com.br/tecnologia 
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Após pesquisas entre as coleções da editora Moderna, foi selecionada a coleção 

mais recente no momento, e de volume único: Coleção Vereda Digital. A editora 

destaca a oferta de conteúdo digital da coleção no material do aluno com 

“animações, infográficos, bancos de questões e vídeos”. A coleção foi lançada em 

2012/2013 e possui além do livro impresso, de volume único para as três séries do 

ensino médio (1º, 2º e 3º anos), o livro digital −  que pode ser utilizado em tablets, 

computadores e lousas digitais −  e CD/DVD-ROM com o material digital 

complementar. Com essas características, a coleção atende a vários dos critérios do 

edital de seleção do PNLD 2015, no que se refere as definições de objetos 

educacionais digitais4. Por questões de disponibilidade de acesso ao material, foram 

analisadas as obras apresentadas na Figura 4.3, das disciplinas de: Biologia, 

Filosofia, Física, Geografia, Sociologia e Literatura. 

  
Figura 4.3: Capa dos livros utilizados no estudo. Material didático de seis disciplinas 

 
Fonte: http://redes.moderna.com.br/2012/10/26/lancamentos-moderna-colecao-vereda-digital 

 

Para as obras selecionadas, o livro digital se assemelha à maioria dos e-books 

encontrados no mercado, sendo a transposição dos conteúdos estáticos para o meio 

digital, com adição de recursos para facilitar a leitura, como destaque de texto, 

criação de notas, marcadores e links. Dessa forma, apenas os DVDs foram 

selecionados como material para o estudo descritivo, sendo estes os materiais que 

inicialmente apresentaram maiores possibilidades para informações gráficas 

interativas. O material em DVD se divide nas seções:  

• Visão do especialista: Apresenta o olhar dos autores sobre alguns temas 

interessantes abordados no capítulo em questão. Em algumas disciplinas, 

                                            
4 A última versão do edital de seleção do PNLD 2015 exigia que os objetos educacionais digitais 
estivessem integrados ao livro digital oferecido pelas editoras (MEC, 2013). O material selecionado 
para o estudo não atende a esse critério. 
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também acompanham comentários ou resolução de exercícios. O material é 

principalmente apresentado por meio de entrevistas em vídeo ou textos e 

exercícios em PDFs. 

• Conteúdo multimídia: Reúne informações gráficas, animações, vídeos, 

mapas conceituas, mapas interativos, simuladores, dentre outros recursos 

com o objetivo de aprofundar assuntos abordados nos capítulos. 

• Biblioteca do estudante: Reúne PDFs com leituras complementares 

extraídas de outros livros, sites, jornais e revistas, orientações sobre como 

usar ferramentas digitais que podem ajudar nas pesquisas escolares e 

sugestões de sites, vídeos e livros para aprofundamento. 

• Lista de Exercícios: Reúne questões de vestibulares, ENEM e concursos.  

Das seções descritas acima foram analisados os conteúdos presentes em: Visão do 

especialista, Conteúdo Multimídia e os PDFs da Biblioteca do estudante. 

 

4.1.2 Procedimentos e Instrumento de Análise 
 

Considerando que o campo da infografia interativa ainda apresenta pouca oferta de 

instrumentos de análise que apoiem estudos com este, o instrumento foi construído 

considerando as contribuições teóricas dos autores investigados nos capítulos 2 e 3, 

sendo selecionadas as definições e variáveis que melhor atendiam o objetivo do 

estudo em questão. Foram consideradas principalmente definições de 

Rajamanickam (2005) e Rogers et al. (2013), com as justificativas que serão 

expostas a seguir. 

Para diferenciar um infográfico interativo de um não interativo, foi proposta a variável 

de método de comunicação, apresentada por Rajamanickam (Quadro 4.2). Assim 

é possível identificar se um infográfico digital é do tipo interativo. 
Quadro 4.2: Categorização de infográficos digitais por método de comunicação. 

Variável Categoria Descrição 

Método de 

Comunicação 

Estático 

Apresenta a totalidade da informação em um relance, 

podendo ser apresentado em meio analógico ou digital, 

mais comum em impressos. 

Dinâmico 
Apresenta a informação de forma progressiva, em 

sequência linear por meio de animação ou vídeo. 



 76 

Interativo 

A informação é apresentada com base nas escolhas do 

leitor, de forma seletiva. Método mais aplicado em meio 

digital. 

Fonte: Rajamanickam (2005). Tradução do autor. 
 

Uma vez sendo possível identificar o infográfico interativo, foram selecionadas três 

variáveis (RAJAMANICKAM, 2005; ROGERS et al., 2013) para a análise seguinte, 

com o objetivo de detalhar os infográficos digitais interativos (Quadro 4.3). Foram 

consideradas: 

• Intenção de comunicação: com o objetivo de entender a que tipo de 

estímulo informacional os alunos são apresentados e considerar as 

oportunidades de participação (mais ativa ou passiva). 

• Estrutura de navegação: com o objetivo de identificar se a navegação 

oferecida nos infográficos interativos é pré-definida, de forma linear, ou 

permite que o leitor possa definir seu caminho. 

• Estilo de interação: com o objetivo de verificar como o leitor pode 

experimentar as capacidades de interação com a interface do infográfico5.  

 
Quadro 4.3: Variáveis para análise de infográficos digitais interativos. 

Variável Categoria Descrição 

Intenção de 

Comunicação 

Narração 
O objetivo é explicar proporcionando ao leitor uma 

experiência indireta da intenção durante a história (fato, 

ficção) ou narração de certo ponto de vista. 

Instrução 

O objetivo é explicar permitindo que o leitor acompanhe 

sequencialmente a instrução. Explicações passo a 

passo de como as coisas funcionam ou os eventos 

ocorrem. 

Exploração 
O objetivo é oferecer ao leitor a oportunidade de 

explorar e descobrir a intenção.  

Simulação 
O objetivo é permitir que o usuário experimente a 

intenção, normalmente um fenômeno do mundo real.  

Estrutura de 

Navegação 

Linear 
Navegação apresentada de forma sequencial. Cada 

etapa depende da anterior. 

Não-linear 
O leitor pode definir seus próprios caminhos para 

acessar a informação. 

                                            
5 Considerando a natureza dos recursos dos DVDs analisados, o tipo de interação por Conversação, 
sugerido por Rogers et al., não fez parte dessa análise. 
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Estilo de 

Interação 

Instrução 

O usuário diz ao infográfico para fazer algo, 

pressionando um botão, digitando um comando, dando 

duplo clique, etc. Esse é o tipo de interação mais 

comum.  

Manipulação 

O usuário muda a estrutura e aparência do que está 

sendo apresentado para atingir seus objetivos. Comum 

em infográficos em que é possível arrastar e criar 

elementos, mudar a cor, tamanho e aparência deles. 

Exploração 

O usuário é inserido na ação como parte da cena que 

ele pode explorar e onde pode buscar informações por 

diferentes pontos de vista de um ambiente ou objeto. 

Normalmente associados à perspectiva 3D. 

Fonte: Rajamanickam (2005) e Rogers et al. (2013). 
 

Todas as informações gráficas encontradas nos DVDs foram primeiramente 

classificadas de acordo com o método de comunicação (Quadro 4.2). Dessa forma, 

foi possível classificar os infográficos como estático, dinâmico ou interativo. 

Posteriormente, todos os infográficos interativos, de maior interesse na pesquisa, 

receberam uma avaliação mais detalhada, de acordo com o Quadro 4.3, para 

identificar a intenção de comunicação, estrutura de navegação e tipo de interação. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

No material digital analisado das seis disciplinas, foram identificados 237 infográficos 

digitais. Desse total, 83 (35%) são do tipo estático, 97 (40,9%) são dinâmicos e 57 

(24%) interativos (Gráfico 4.1). A Figura 4.4 apresenta um exemplo representativo 

de cada tipo encontrado na amostra analisada. 
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Fonte: O Autor. 
 

Figura 4.4 Da esquerda para a direita, exemplos de infográfico estático, dinâmico e interativo 
presentes na amostra. 

 
Fonte: Coleção Vereda Digital (2012) 

 

No Gráfico 4.2 é possível observar um detalhamento do método de comunicação 

dos infográficos por disciplina. Entre as disciplinas analisadas, os infográficos se 

mostraram presentes em maior número nos conteúdos de Biologia, Geografia e 

Física, respectivamente com 67, 75 e 87 informações gráficas, representando juntos 

96,6% do total de infográficos digitais encontrados. 

 
Gráfico 4.2: Infográfico, por disciplina e método de comunicação. Representação em valor absoluto. 

 
Fonte: O Autor 
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Apesar de não haver nenhum critério de preferência pelas disciplinas analisadas, por 

meio dos resultados podemos apontar aquelas em que os alunos do ensino médio 

recebem mais estímulos de conteúdo infográfico digital. O conteúdo digital das 

disciplinas de Sociologia, Filosofia e Literatura apresentaram principalmente vídeos, 

trechos de filmes, entrevistas, documentários e fichas de leitura, estes sem a 

presença representativa da infografia. O conteúdo de Biologia, apesar do potencial 

para apresentação de infográficos, não apresentou nenhum infográfico interativo, 

concentrando-se em representações estáticas e dinâmicas por meio de vídeos com 

pequenas animações nos elementos pictóricos e esquemáticos para representar 

processos biológicos (Figura 4.5). 

 
Figura 4.5: Exemplo de infográfico dinâmico de biologia com animações nos elementos 

esquemáticos. 

 
Fonte: Biologia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

A disciplina de Geografia foi, entre todas as analisadas, a que mais apresentou 

infográficos interativos, representando 31 (54,3%) do total dos 57 infográficos 

interativos que foram analisados mais detalhadamente. No entanto, a disciplina de 

Física também apresentou um resultado próximo, 25 (43,8%). Na disciplina de Física 

foi encontrado o maior número de infográficos dinâmicos. Comparando os valores do 

Gráfico 4.2, perceberemos que a análise dos infográficos interativos representou, em 

resumo, uma análise das informações gráficas presentes nas disciplinas de 

Geografia e Física, tendo em vista o pequeno número de infográficos interativos nas 
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demais matérias que fizeram parte do estudo. Exemplos de infográficos interativos 

de Geografia e Física podem ser vistos nas Figuras 4.6 e 4.7 respectivamente. 

 
Figura 4.6: Exemplo de infográfico interativo encontrado com frequência na disciplina de Geografia. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 
Figura 4.7: Exemplos de infográficos dinâmicos encontrado com frequência na disciplina de Física 

 
Fonte: Física. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Um infográfico pode ter mais de uma intenção de comunicação, conforme 

Rajamanickam (2003) menciona e isso pode ser observado entre os 57 infográficos 

interativos encontrados (Gráfico 4.3), prevalecendo ainda assim a intenção de 

exploração, onde o leitor descobre a intenção de comunicação por meio da 

exploração e racionalização. Rajamanickam (ibid.) também descreve o comparativo 

de participação do leitor por meio da intenção do infográfico. Foram poucos os 

infográficos com participação mais ativa (intenção de simulação), mas o alto número 

de infográficos de intenção exploratória, principalmente na disciplina de Geografia 

(Gráfico 4.4), nos leva a inferir que encontra-se mais oportunidades nos conteúdos 

de Geografia para a construção e apresentação de infográficos de participação ativa 
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dos alunos. Essa intenção de forte exploração pode ser devida a grande presença 

de mapas de localização, distribuição de recursos e fenômenos da natureza, 

apresentados em forma de mapas exploratórios. Na disciplina de Física, a maior 

parte dos infográficos possuem intenção de comunicação por simulação ou 

narração, sendo a disciplina responsável pelo maior número de achados com essa 

intenção. Do total dos 15 infográficos de simulação encontrados, 12 foram 

interações gráficas para simular fenômenos físicos (Gráfico 4.4). Já do total de 14 

infográficos com intenção de narração, 10 são dessa disciplina. 

 
Gráfico 4.3: Análise dos infográficos interativos em relação a intenção, estrutura de navegação e tipo 

de interação. Representação em valor absoluto. 

 
Fonte: O Autor. 
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Sobre a estrutura de navegação, o resultado foi bastante equilibrado, 

apresentando quantidade muitos próximas de navegação linear e não linear (Gráfico 

4.3). Conforme a Figura 4.8, muitos infográficos, em especial os de Geografia, 

apresentam mais de uma forma de navegação, sendo possível acompanhar as 

informações por meio de botões no topo da imagem ou por meio de interações com 

os elementos do infográfico, clicando nos elementos pictóricos, caixas de texto ou 

destaques esquemáticos. No exemplo da Figura 4.8, há a navegação linear (botões 

no topo direito) e navegação não linear (o leitor clica em cada legenda de cor para 

obter mais informações sobre cada paisagem agrícola). Para a classificação no 

estudo, foram considerados como não-lineares todos aqueles infográficos que 

apresentaram uma sequência de navegação que pudesse ser definida pelo leitor. 

  
Figura 4.8: Infográfico interativo com navegação não linear. Navegação por meio dos botões 

superiores ou por interação com a imagem. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

A classificação do estilo de interação, permitiu encontrar principalmente as 

interações simplesmente por instrução, estilo mais comum segundo Cairo (2013), 

nos mostrando como os novos recursos de interação ainda estão sendo pouco 

explorados nos materiais digitais. Essa interação acontece por meio principalmente 

dos comandos de clique ou mouseover, para exibir mais informações sobre o 

assunto, como na Figura 4.9. Nela o leitor interage por meio dos botões de 
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navegação na área superior ou por meio do clique nos retângulos com o nome de 

cada erosão. As informações detalhadas sobre como cada tipo de erosão acontece 

são carregadas em um box com animação e texto, tipo de interação bastante 

comum no material de Geografia. 

 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Não foi encontrado nenhum infográfico com interação por exploração, mas foram 

encontradas 10 informações gráficas interativas por manipulação, todas elas 

presentes no material de Física e principalmente com a intenção de comunicação 

por simulação, como na Figura 4.10. As principais formas de interação encontradas 

nesses tipos de infográficos foram as possibilidades de arrastar componentes para 

posicionar e/ou mudar a angulação e a inserção de valores. Esses recursos alteram 

o resultado final das informações gráficas, que podem ser construídas pelo aluno. 

No exemplo da Figura 4.10, o leitor pode arrastar as setas para determinar o ângulo 

do lançamento, posicionar as coordenadas de altura e distância e definir as variáveis 

para simular o lançamento de um objeto. Nesse caso, as configurações definidas 

pelo aluno alteram as informações exibidas no material. 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Exemplo de infográfico de interação somente por instrução. O leitor clica nos 
tipos de erosão para ver mais informações. 
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Figura 4.10: Infográfico interativo por manipulação com intenção de simular um fenômeno físico. 

 
Fonte: Física. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

4.3 FECHAMENTO DO ESTUDO E OPORTUNIDADES PARA A PRÓXIMA 

ETAPA 

 

É importante registrar que a amostragem, apesar de considerar seis disciplinas dos 

três anos do ensino médio, também pode ser expandida para comparar outras 

disciplinas que fazem parte do currículo escolar definido pelo MEC. 

 

Por meio do estudo foi possível perceber que o material digital oferecido aos alunos 

de ensino médio ainda conta com uma grande porcentagem de infográficos estáticos 

ou dinâmicos (vídeo ou animação). Fato que confirma as declarações de Krum 

(2013), de que apesar dos vários recursos do meio digital, estes ainda são pouco 

explorados na infografia. Também foi possível perceber que, apesar dos 

investimentos do FNDE e do MEC para trazer recursos digitais para os materiais 

educacionais, os infográficos digitais ainda exploram timidamente as possibilidades 

de recursos de interação, trazendo principalmente interações por instrução, 

explorando as ações simples e de resposta direta (pressionar um botão, digitar um 

comando, dar duplo clique), com pouco investimento em interações por manipulação 

ou mesmo por exploração. 
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Este estudo permitiu identificar e justificar os infográficos interativos que poderiam 

ser utilizados na Etapa 2, de estudo de campo, considerando uma oferta real de 

material didático. Foi percebida a oportunidade de investigação que comparasse os 

infográficos de interação apenas por instrução, também chamados de infográficos 

menos interativos; com infográficos de interação por manipulação (infográficos mais 

interativos) nas disciplinas de Geografia e de Física. 
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5 PESQUISA - ETAPA 2: ESTUDO DE CAMPO 
 

Este capítulo apresenta a pesquisa de campo de caráter qualitativo e experimental, 

com o objetivo principal de analisar as contribuições dos infográficos interativos para 

compreensão de conteúdo escolar e a relevância desse tipo de material na 

experiência de estudo segundo os alunos de ensino médio. Considerando os 

resultados obtidos na Etapa 1 - estudo descritivo sobre parte de uma coleção de 

material didático para ensino médio -  a Etapa 2 dividiu-se em: um estudo piloto, 

realizado com uma pequena amostra de sujeitos e dois infográficos interativos; E o 

estudo final, realizado com um número maior de sujeitos e modificações adotadas 

conforme o resultado do piloto. As metodologias dos estudos, procedimentos, dados 

coletados e resultados, serão detalhados a seguir.  

 

5.1 ESTUDO PILOTO 

 

O estudo piloto teve o objetivo de validar os instrumentos metodológicos que seriam 

aplicados no estudo final. Ele representou o primeiro contato da pesquisa para 

investigar a interação dos alunos com o objeto de estudo, oportunidade em que 

aproveitou-se também para explorar o perfil dos alunos e sua relação com os 

estudos dos assuntos escolares. A seguir é apresentado um resumo da 

metodologia, materiais, procedimentos e resultados. 

 

5.1.1 Metodologia 
 

O estudo foi aplicado com 4 sujeitos de 15, 16, 17 e 18 anos, sendo um aluno do 1º 

ano, um do 2º e dois alunos do 3º ano, todos do ensino médio de escolas públicas 

da Região Metropolitana do Recife. 

 

O estudo foi dividido em fases que envolvem entrevista semiestruturada, leitura e 

interação com os infográficos e questionários, sendo um total de 4 fases onde os 

alunos participantes utilizaram dois infográficos: 1) Infográfico de Geografia – Menos 

interativo; 2) Infográfico de Física – Mais interativo. Estes infográficos possuíam 
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características diferentes de intenção de comunicação e estilo de interação e serão 

detalhados nas seções seguintes, bem como os procedimentos adotados.  

 

5.1.1.1 Materiais 

 

Considerando o estudo descritivo, foram escolhidos infográficos dos dois tipos de 

interação mais encontrados na coleção analisada: instrução e manipulação, cada um 

deles representando as disciplinas mais representativas no estudo (Geografia e 

Física). O infográfico de Geografia trata das Camadas Atmosféricas e o conteúdo de 

Física trata do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV).  

 

Os dois infográficos apresentam elementos esquemáticos, verbais e pictóricos 

combinados, sendo o de Geografia com mais elementos verbais e pictóricos que o 

de Física. O tipo de interação com os infográficos difere não apenas entre instrução 

e manipulação, mas o infográfico de Física apresenta mais técnicas de interação, 

assim o aluno pode alterar informações por meio de diferentes controles, interferindo 

nas informações mostradas. A seguir serão apresentados os detalhes sobre as 

configurações de cada infográfico. 

 

Infográfico interativo de Geografia 
 

O infográfico interativo de Geografia configura-se por: intenção de comunicação por 

exploração; estrutura de navegação não linear; tipo de interação por instrução. O 

infográfico possui uma tela de introdução conforme a Figura 5.1. Nela é apresentada 

uma imagem e texto sobre o assunto e a indicação de “Clique para continuar“. A 

navegação é iniciada clicando na imagem, no texto ou nos botões de navegação na 

parte superior. 
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Figura 5.1: Tela de introdução do infográfico de Geografia. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

No quadro seguinte (Figura 5.2), uma animação carrega um parágrafo sobre cada 

uma das camadas, à medida que uma barra na lateral esquerda vai atingindo a 

marcação das camadas correspondentes no gráfico. Ao final dos parágrafos há uma 

indicação de que o leitor pode clicar em cada camada para obter mais informações. 

A partir desse quadro, o leitor pode navegar de forma linear, clicando na navegação 

sequencial, ou clicando em cada camada. A representação esquemática que indica 

a temperatura, no lado direito, e a altura das camadas, no lado esquerdo, se 

mantêm durante todas as interações. Ao passar o mouse sobre a área de uma 

camada, esta se destaca (Figura 5.3). Cada camada traz informações de texto 

específicas sobre ela. Em algumas camadas também é possível visualizar 

animações e elementos pictóricos relacionados. 
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Figura 5.2: As informações são carregadas por meio de animação. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 
Figura 5.3: Passando o mouse sobre cada camada, esta se destacada por meio de alteração da cor. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Nas informações reservadas à camada da Troposfera (Figura 5.4), são exibidas as 

informações em texto, a temperatura, a representação animada de um avião que 

cruza o infográfico de um lado a outro, e a representação de uma nuvem, também 

animada, de onde saem alguns raios. Os detalhes sobre a Estratosfera trazem as 
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informações conforme a Figura 5.5, indicando que nela está a Camada de Ozônio. 

Assim como na camada anterior, os elementos surgem por meio de animação, mas 

não há elementos pictóricos animados. Apesar de esta não ser a camada de maior 

espessura, ela é, visualmente, a que mais ocupa espaço vertical na representação.  

 
Figura 5.4: Informações sobre a Troposfera. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Figura 5.5: Informações sobre a Estratosfera 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 
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A Mesosfera (Figura 5.6) apresenta poucas informações. Apenas uma pequena 

informação de texto e indicação de temperatura. A seção da Termosfera (Figura 

5.7), possui os mesmos tipos de elementos da Troposfera. As representações 

pictóricas fazem referência a um satélite e um cometa que cruzam a tela. Um outro 

elemento que aparece animado e cruzando aleatoriamente a tela nessa camada, é 

uma mancha que muda de cor, e que representa a aurora boreal. Por fim, a última 

camada, a Exosfera, é explicada por meio de texto e uma animação de uma faixa de 

cor que representa o “vento solar“ (Figura 5.8). 
 

Figura 5.6: Informações sobre a Mesosfera 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 
Figura 5.7: informações sobre a Termosfera e representação da aurora boreal. 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 
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Figura 5.8: Informações sobre a Exosfera 

 
Fonte: Geografia. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Infográfico interativo de Física 
 

O infográfico interativo de Física configura-se por: intenção de comunicação por 

simulação; estrutura de navegação não linear; tipo de interação por manipulação. O 

infográfico é dividido em duas seções principais. A primeira delas trata de MRU e 

MRUV e a segunda aborda Queda Livre. Para que o experimento não ficasse muito 

extenso para os sujeitos, optou-se por utilizar apenas o primeiro conteúdo (MRU e 

MRUV). 

 

O infográfico já inicia exibindo a seção sobre Movimento Retilíneo Uniforme. Durante 

alguns segundos, três balões indicam as principais interações do infográfico (Figura 

5.9): (1) Menu para alternar entre os assuntos de MR e Queda Livre, localizado à 

esquerda; (2) A indicação de que o caminhão pode ser arrastado; (3) A indicação de 

que cada barra de cor, na área superior direita, pode ser clicada para conferir os 

diversos gráficos. 
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Figura 5.9: Por alguns segundos são exibidas três explicações sobre a interação com o infográfico. 

 
Fonte: Física. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Todas as informações e interações acontecem nesse quadro principal (Figura 5.10), 

onde também é possível interagir com a parte inferior. Nessa região o leitor pode 

definir valores para variáveis de velocidade inicial e aceleração (utilizando o clicar e 

arrastar do mouse) e acionando os botões de iniciar e parar o movimento. Na parte 

superior esquerda o leitor pode visualizar o contador de tempo total do movimento, a 

posição inicial após arrastar o caminhão, a velocidade inicial e a aceleração, 

definidas nos controles da parte inferior. 
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Figura 5.10: Quadro principal do infográfico. A simulação do movimento exibe o rastro da trajetória do 
caminhão e o gráfico é construído. 

 
Fonte: Física. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

Após definir os valores desejados e clicar no botão “Iniciar“, o caminhão inicia a 

trajetória. Simultaneamente o gráfico de aceleração (representado pelo botão 

vermelho), gráfico de velocidade (botão azul) e gráfico de deslocamento (botão 

verde) vão sendo construídos e o leitor pode intercalar entre as visualizações. 

Enquanto o caminhão se move, a representação do rastro do movimento é exibida 

até que o caminhão execute um novo trajeto. No exemplo da Figura 5.10, o 

caminhão saiu da posição inicial zero, com aceleração nula e velocidade negativa, 

sendo assim, após acionar o botão de iniciar, o caminhão anda para trás, deixando 

um rastro vermelho do movimento. O leitor pode interromper a trajetória do 

caminhão utilizando o botão “Parar“, interrompendo também a construção do gráfico.  

 

Ao iniciar uma nova trajetória, o rastro da trajetória anterior é apagado, porém os 

gráficos vão sendo acumulados para que o leitor possa comparar gráficos de 

movimento com variáveis de valores diferentes, como exposto na Figura 5.11. Para 

limpar todos os gráficos, o leitor deve utilizar o botão “Limpar Gráficos“, na área 

cinza. Ao parar o mouse sobre algum ponto destacado na linha do gráfico é possível 
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visualizar as coordenadas do ponto, como representado no gráfico verde 

(deslocamento x tempo), na Figura 5.11.   

 
Figura 5.11: Comparação de gráficos de dois movimentos distintos e leitura das coordenadas dos 

gráficos, na imagem a direita. 

 
Fonte: Física. Coleção Vereda Digital (2012) 

 

 

5.1.1.2 Procedimentos e Instrumento de análise 

 

A estrutura de aplicação do estudo piloto é representada na Figura 5.12. O estudo 

foi aplicado na residência da pesquisadora com duração média de uma hora e meia 

com cada aluno. 
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Figura 5.12: Estrutura de aplicação e registro de cada uma das fases do piloto. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Fase1: A entrevista 1 teve o objetivo de identificar o perfil dos alunos, o contexto de 

estudos em casa e na escola, o uso de recursos digitais e as disciplinas de maior e 

menor afinidade. Essa última questão teve a intenção de investigar se alguma das 

disciplinas dos infográficos poderia atrapalhar a compreensão e desempenho do 

aluno na pesquisa. 

 

Fase 2 e 3: Os alunos foram apresentados aos infográficos já na primeira tela e 

informados de que o objetivo seria estudar para uma prova utilizando o infográfico 

apresentado e que o questionário deveria ser respondido para ajudar na 

compreensão do assunto. Ainda foi informado, que ao final seria necessário explicar 

verbalmente sobre o tema visto nos infográficos. 

 

Os alunos interagiram com os infográficos por meio de notebook. Na mesma mesa, 

o aluno encontrava lápis, borracha e uma folha com o questionário impresso. A 

pesquisadora elaborou 5 questões de Geografia e 6 de Física, que exploravam o 
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conteúdo das informações gráficas. Toda a interação com o infográfico e com o 

questionário foi gravada e acompanhada em tempo real pela pesquisadora em outro 

computador. Assim, na entrevista 2, a pesquisadora já poderia investigar 

oportunidades específicas, identificadas enquanto o sujeito utilizava o infográfico e 

respondia as questões. A entrevista 2 consistia de uma conversa sobre a opinião do 

aluno em relação ao conteúdo, ao uso do material, facilidades e dificuldades e uma 

solicitação de que o aluno explicasse, podendo usar o infográfico, o que havia 

entendido sobre o assunto. 

 

Fase 4: A entrevista 3 finalizava a pesquisa por meio de uma conversa aberta que 

visou comparar a experiência de uso dos dois materiais, observando se o aluno já 

havia utilizado material semelhante. Nesse momento os alunos eram estimulados a 

expressar opiniões positivas e negativas sobre cada infográfico, bem como suas 

preferências.  

 

Todos os questionários aplicados no piloto podem ser encontrados no Apêndice A. 

 

5.1.1.3 Análise dos Dados e Resultados Preliminares 

 

Para todos os dados registrados, foram realizadas notas e a análise de cada fase. 

Para classificar as respostas nas avaliações sobre cada infográfico, foi utilizado o 

método de análise de compreensão de conteúdo de Spinillo e Hodges (2012), que 

classifica diferentes níveis de compreensão por meio da formatação da resposta 

oferecida pelos sujeitos. Para as autoras, as respostas para perguntas abertas 

podem ser classificadas como no quadro a seguir (Quadro 5.1). 

 
Quadro 5.1: Categorias para classificação de respostas. 

Categoria Caraterística 

Não responde 
O sujeito não elabora uma resposta para a questão. 
“Não sei“, “Esqueci“, “Não lembro“. 

Respostas problemáticas 
ou indevidas 

Caracterizam-se como erros de compreensão. 

Respostas vagas ou 
imprecisas 

Resposta corretas, mas que trazem pouca informação. 
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Respostas precisas 
Além de corretas, trazem informações especificas e com 
alto grau de explicitação. 

Fonte: Spinillo & Hodges (2012). 
 

As respostas, no entanto, não foram consideradas apenas com base na escrita do 

questionário, e sim como uma junção do que foi respondido no questionário e as 

explicações durante a entrevista semiestruturada. Todas as questões foram 

exploradas durante a entrevista que finalizava a fase, dando a oportunidade do 

sujeito desenvolver mais a sua resposta. Algumas perguntas de Física não se 

caracterizam como perguntas abertas, porém considerando que estas também eram 

exploradas na entrevista, foram avaliadas seguindo o mesmo instrumento. 

 

Para cada uma das respostas também foram observadas as interações que os 

sujeitos faziam com o infográfico no momento. Assim, para cada resposta também 

foi possível identificar a que parte do infográfico o aluno fez referência e se este foi 

relevante para a resposta. 

 

5.1.1.3.1 Resultados 

 

O infográfico de Física se mostrou totalmente novo para todos os participantes. 

Apesar de todos mencionarem já terem estudado sobre o assunto, foi perceptível um 

maior nível de compreensão no conteúdo do infográfico de Geografia, em especial 

na discussão verbal sobre o conteúdo. Os alunos se mostraram insatisfeitos com o 

conteúdo de Física. A eficácia parece ter sido interferida pela intenção de 

comunicação por simulação, já que os alunos mencionaram a necessidade de 

receber alguma explicação prévia sobre o assunto para poder interagir com o 

material. 

 

Os recursos utilizados pelos alunos para estudar na escola são as aulas expositivas 

(com slides), caderno, livro impresso e o computador da escola ou notebook pessoal 

(com acesso restrito à internet). Já em casa os alunos costumam utilizar os slides 

disponibilizados pelos professores, caderno, livros e computador (conectado à 

internet). Em meio digital os alunos mencionaram preferir o estudo por meio de texto 

e vídeo-aulas. 



 99 

No infográfico de Geografia, todos os alunos identificaram de forma precisa sobre o 

que tratava o assunto e responderam já terem estudado antes sobre ele. O Quadro 

5.2 mostra o resultado da classificação das demais respostas para este infográfico. 

 
Quadro 5.2: Avaliação das respostas sobre o assunto de Geografia 

Respostas às perguntas de Geografia 

Classificação das respostas 

(total de 3 perguntas por 

aluno) 

1 Não responde 

5 Respostas problemáticas ou indevidas 

5 Respostas vagas ou imprecisas 

1 Resposta precisa 

 

Fonte: O Autor. 
 

Para identificar o assunto tratado no infográfico de Física, apenas dois responderam 

de forma precisa. Assim como no infográfico anterior, todos os participantes 

mencionaram já terem estudado sobre o assunto. Todos, logo no início já se 

mostraram receosos, justificando que não eram muito bons na disciplina. O Quadro 

5.3 mostra o resultado da classificação das respostas. 

 
Quadro 5.3: Avaliação das respostas sobre o assunto de Física. 

Repostas às perguntas de Física 

Classificação das respostas 

(total de 5 perguntas por 
aluno) 

4 Não responde 

5 Respostas problemáticas ou indevidas 

5 Respostas vagas ou imprecisas 

2 Respostas precisas 

 

Fonte: O Autor. 
 

Comparação entre os infográficos 
 

A explicação textual não é encontrada no infográfico de Física e segundo os alunos, 

esse ponto foi determinante na preferência pelo infográfico de Geografia. No Quadro 

5.4 podemos comparar os pontos positivos e negativos da experiência com cada 

infográfico, bem como as falhas encontradas e sugestões apontadas. 
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Quadro 5.4: Comparação sobre a utilização de cada infográfico. 

 Infográfico de Geografia Infográfico de Física 

Pontos positivos 

• Material para estudar. 

• Independente de conteúdo externo 

para compreensão.  

• Apresentação familiar (semelhante aos 

slides de aula). 

• Presença de conteúdo de forma 

resumida 

• Material para exercitar. 

• O professor poderia usar em sala. 

• Presença dos gráficos. 

• Bastante interativo. 

 

Pontos negativos 

• Não há possibilidade de exercitar o 

conteúdo. 

• Algumas camadas apresentam pouca 

informação. 

• Poderia ser mais divertido.  

• Pouco interativo 

• Não traz a explicação teórica. 

Dependente de conteúdo externo 

para praticar de maneira consciente. 

• Não traz as fórmulas e cálculos. 

Falhas 

• Elementos pictóricos sem 

contextualização ou de baixo 

reconhecimento (elementos que 

possuem significado, mas são vistos 

como decorativo). 

• Representação gráfica que induz ao 

erro (diferença na proporção da 

espessura das camadas). 

• Falhas de usabilidade (interação com 

componentes e identificação de 

recursos). 

• Falta de explicação dos conceitos. 

Sugestões 

• Permitir interação com os elementos 

pictóricos para contextualizá-los. 

• Tornam as informações mais 

divertidas. 

• Trazer informações mais relevantes 

sobre as camadas com pouca 

informação. 

• Adicionar voz que narrasse as 

informações de cada camada. 

• Apresentar um recurso de explicação 

anterior (conteúdo em texto ou 

videoaula). 

• Utilizar campos de texto para inserir 

os valores exatos das variáveis. 

 

 
Fonte: O Autor. 

 

5.1.2 Considerações Sobre o Piloto 
 

Mesmo tratando-se de um estudo piloto, foi possível identificar resultados 

preliminares, como a maior ajuda na compreensão do infográfico de Geografia, 



 101 

apenas por instrução e interação mais familiar, ao invés do infográfico de Física, 

com objetivo de simulação e interação menos reconhecida pelos sujeitos. Foi 

identificada a preferência dos alunos, em meio digital, pelo estudo por meio de texto 

e principalmente de videoaulas. 

 

No entanto as principais considerações sobre o piloto referem-se à identificação de 

oportunidades para aprimorar os procedimentos da pesquisa e o material para o 

estudo final. Os ajustes deveriam considerar principalmente que: 

 

1) O experimento deveria focar em apenas uma disciplina e assunto, 

centralizando a comparação nos infográficos e eliminando assim as 

diferenças existentes pela preferência dos alunos por determinados 

conteúdos ou disciplinas. 

 

2) Os critérios de compreensão precisavam estar mais claros para a 

pesquisadora. Dessa forma, as questões sobre o assunto deveriam ser 

revistas e deveriam ser definidos os objetivos e expectativas de respostas 

para cada questão. 

 

3) Apesar do infográfico de simulação ser o material com características mais 

interativas para aplicação no teste, utilizá-lo só fazia sentido se também fosse 

oferecido o conteúdo teórico e as indicações de exemplos a serem simulados 

pelos alunos. 

 

4) Os procedimentos pareceram muito demorados para os alunos. Pensando na 

aplicação do estudo final, com um maior número de sujeitos, as etapas 

deveriam ser otimizadas. Dessa forma o trecho de identificação do perfil de 

estudo poderia ser resumido em um questionário com perguntas fechadas, 

por exemplo. 
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5.2 ESTUDO FINAL 

 

Nesta seção é apresentado o desenho do estudo final, baseado nos resultados e 

oportunidades identificadas no estudo piloto. O estudo compara o resultado de 

compreensão e experiência de estudo de dois grupos de alunos com acesso a 

infográficos com o mesmo conteúdo, mas tipos de interação diferentes.  

 

Em comparação com o estudo piloto as principais mudanças foram: (1) a 

concentração dos conteúdos dos infográficos em uma única disciplina e assunto, 

removendo assim uma das variáveis de comparação do estudo; (2) a construção de 

um infográfico de introdução teórica ao assunto, resultado da reunião de alguns 

infográficos apresentados no material didático; (3) a construção de um infográfico de 

simulação, com conteúdo semelhante ao apresentado no material didático 

educacional, porém com menos recursos de interação. Assim seria possível fazer 

comparações entre um grupo de alunos com um material de mesmo conteúdo, 

sendo um com mais recursos de interação e outro com menos recursos. (4) a 

indicação de quais exemplos o aluno deveria reproduzir no infográfico de simulação 

mais interativo, resultando na construção de um guia impresso para ser utilizado 

durante o experimento; (5) a reformulação dos questionários e entrevistas; e (6) a 

adaptação dos instrumentos de análise. 

 

A metodologia do estudo é baseada em experimento comparativo que analisa a 

compreensão e experiência de estudo entre dois grupos. Todos os sujeitos passam 

por uma experiência de estudo com infográficos, envolvendo estudar o conceito 

teórico, em um primeiro infográfico, e estudar dois exemplos práticos sobre o mesmo 

assunto, em um segundo infográfico. No Grupo A, os sujeitos simulam os exemplos 

por meio de um infográfico com mais recursos de interação, permitindo que estes 

participem mais ativamente da construção dos exemplos e podendo inclusive criar 

outros exemplos próprios. Para os sujeitos do Grupo B, os exemplos são simulados 

com menos interação do aluno, que apenas acompanha a informação, sem 

possibilidade de visualizar outros exemplos. Ao final do estudo ambos os grupos 

respondem as mesmas questões. No Quadro 5.5 pode-se observar o protocolo geral 

do estudo de campo final. 
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Quadro 5.5: Protocolo geral do estudo de campo final. 

Fonte: O Autor. 
 

O estudo tem a intenção de comparar as possíveis relações entre a variável de 

interação e os níveis de compreensão de cada grupo bem como o resultado das 

preferências dos sujeitos na experiência com os infográficos. 

 

5.2.1 Sujeitos 
 

O estudo foi aplicado com 20 sujeitos do ensino médio da EREM Porto Digital que 

foram divididos em dois grupos: Grupo A – grupo de 10 alunos, que utilizou o 

Protocolo Geral do Estudo de Campo Final 

Limite Geográfico Região Metropolitana do Recife 

Período De 26 de fevereiro de 2015 – 24 de março de 2015 

Local 

EREM Porto Digital – Escola de Referência em Ensino Médio 

Porto Digital 

Duração das seções Cerca de 40 min por aluno, em seções individuais 

Sujeitos 

participantes 

Quantidade 20 alunos divididos em dois grupos iguais 

Série 1° ano do ensino médio  

Escola EREM Porto Digital 

Materiais  

 

Disciplina Física 

Assunto 
MRU e MRUV - Movimento Retilíneo Uniforme e Movimento 

Retilíneo Uniformemente Variado 

Infográficos 

Infográfico de introdução teórica sobre o assunto 

Infográfico de simulação – Mais interativo 

Infográfico de simulação – Menos interativo 

Guia 
Guia impresso – passo a passo para utilização do simulador mais 

interativo 

Estudo 
comparativo 

Grupo A 

Utiliza: infográfico de Introdução do assunto + Infográfico de 

simulação mais interativo (dois exemplos são descritos em passo 

a passo para que o aluno execute no simulador)  

Grupo B 

Utiliza: infográfico de Introdução do assunto + Infográfico de 

simulação menos interativo (dois exemplos são descritos para 

que o aluno observe)  
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material com mais recursos interativos; Grupo B – grupo de 10 alunos, que utilizou o 

material com menos recursos interativos. 

 

O contato com a escola ocorreu por meio de Carta de Anuência (Apêndice B) 

fornecida pela GRE (Gerência Regional de Educação), concedida após a análise do 

projeto da presente pesquisa. O projeto de pesquisa bem como a carta foram 

encaminhados à escola, que facilitou o acesso às dependências da instituição e o 

acesso aos alunos.  

 

Considerando que o assunto abordado nos infográficos é recomendado para o 1° 

ano do ensino médio, e que o experimento seria aplicado no início do ano letivo, 

todos os sujeitos deveriam ser dessa série, no entanto, não era exigido nenhum 

nível de conhecimento sobre o assunto. Por indicação da escola, todos os 

participantes selecionados pertenciam a uma mesma turma. Entre os alunos 

interessados em participar da pesquisa, foram distribuídos os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e apenas após o retorno do termo 

devidamente assinado pelos responsáveis, o aluno poderia participar do estudo. 

 

Os requisitos exigidos aos sujeitos eram: estar devidamente matriculado no 1° ano 

do ensino médio da escola e ter entregue a autorização dos responsáveis, por meio 

do Termo de Consentimento. Limitações de faixa etária, gênero e conhecimento 

prévio sobre o assunto não se mostraram relevantes para a seleção dos 

participantes. Essas questões serão apresentadas durante a análise de dados. 

 

5.2.2 Materiais 
 

Considerando aplicar materiais de uma mesma disciplina e conteúdo, foi mantido o 

infográfico de Física, pois entre o material educacional digital oferecido pela editora 

e de acesso à pesquisadora, a disciplina era a única que permitia acesso a 

infográficos com mais recursos de interação (interação por manipulação). Os demais 

infográficos utilizados foram construídos, como adaptações de conteúdo já existente 

no material educacional, com o objetivo de otimizar a aplicação do experimento. Na 

Figura 5.13, é possível ver um esquema de todos os infográficos utilizados no 

estudo. 
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Figura 5.13: Materiais utilizados por cada grupo 

 
Fonte: O Autor. 

 

5.2.2.1 Infográfico de introdução 

 

Esse infográfico foi utilizado pelos dois grupos e nele o aluno pôde acompanhar a 

explicação sobre os conceitos teóricos do assunto, observando algumas fórmulas e 

como os gráficos são representados. O infográfico foi construído pela pesquisadora, 

reproduzindo as configurações mais encontradas no material didático digital 

analisado na Etapa 1, estudo descritivo. O conteúdo de texto e imagem foi adaptado 
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do material digital e do livro impresso da mesma coleção Vereda Digital, da Editora 

Moderna.  

 

Seguindo o instrumento de análise apresentado no estudo descritivo, o infográfico 

interativo de Introdução configura-se com as características mais comumente 

apresentadas nos infográficos encontrados no estudo descritivo: 1) Intenção de 

comunicação - Exploração; 2) Estrutura de Navegação - Não-Linear; Tipo de 

Interação - Instrução. 

 

O infográfico inicia na tela de abertura conforme a Figura 5.14. Nela é apresentado o 

título dos dois assuntos e a indicação de “Clique para continuar“. A navegação é 

iniciada clicando no botão de navegação na parte superior.  

 
Figura 5.14: Tela inicial com o título do assunto. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Nas próximas telas é possível encontrar o conteúdo que explica o assunto, 

normalmente contendo alguma explicação em texto e imagem (Figura 5.15). A 

estrutura se assemelha a apresentação de slides, com pequenas animações e 

controle de navegação por meio da barra superior. Na barra superior o leitor pode 

avançar ou retroceder linearmente através dos botões em forma de seta, ou 
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escolher uma das telas numeradas na parte superior. Toda essa estrutura replicou a 

maioria dos materiais encontrados no estudo descritivo. 

 
Figura 5.15: Tela 1 do infográfico de Introdução. Trecho sobre MRU. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 

O conteúdo do infográfico de introdução teórica sobre o assunto é dividido em nove 

telas. Da tela 1 à tela 4 são apresentadas explicações sobre MRU. Já da tela 5 à tela 

9, é exposto o conteúdo sobre MRUV.  

 

Na Figura 5.15 (tela 1), o aluno encontra um texto que resume o conceito de MRU, e 

uma animação com a representação pictórica de um ciclista percorrendo um trajeto. 

A animação acontece apenas uma vez e junto à imagem do ciclista é exibido um 

esquema sobre a velocidade e o tempo da trajetória, com destaque textual sobre a 

velocidade constante. Na tela seguinte (tela 2 - Figura 5.16) o esquema recebe 

informações de destaque sobre o espaço percorrido em cada trecho. Na Figura 5.17 

é acrescida a apresentação da fórmula de velocidade em MRU. A última tela do 

trecho sobre MRU (Figura 5.18) traz texto e imagem sobre a representação de 

gráficos de velocidade e gráficos deslocamento. 
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Figura 5.16: Tela 2 do infográfico de Introdução. Destaque sobre o tempo e deslocamento em MRU 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
 
 

Figura 5.17: Tela 3 do infográfico de Introdução. Adição da fórmula de MRU. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.18: Tela 4 do infográfico de Introdução. Gráficos de velocidade e deslocamento em MRU. 

 
 Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
 

Na Figura 5.19 (tela 5), o aluno inicia o trecho sobre MRUV. Nele encontra-se um 

texto que resume o conceito e, assim como no trecho de MRU, uma animação com 

a representação pictórica de um carro percorrendo um trajeto. A animação acontece 

apenas uma vez e junto à imagem do carro é exibido um esquema sobre a 

aceleração, a velocidade e o tempo da trajetória, com destaques textuais sobre a 

aceleração constante e velocidade variável. Na tela seguinte, representada na 

Figura 5.20, o esquema recebe informações de destaque sobre o espaço percorrido 

em cada trecho. Na tela 7, Figura 5.21, são apresentadas duas fórmulas, uma de 

velocidade e outra de deslocamento.  A tela 8 (Figura 5.22) é dedicada a texto e 

representação de gráficos de aceleração e velocidade. A última tela do trecho sobre 

MRUV (Figura 5.23) traz texto e imagem sobre a representação do gráfico 

deslocamento. 

 

Ao final, o leitor visualiza a última tela do material (Figura 5.24). Que indica a 

finalização do material de introdução e explica sobre a possibilidade de seguir para o 

simulador ou rever a explicação sobre MRU e MRUV. 
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Figura 5.19: Tela 5 do infográfico de Introdução. Início do trecho sobre MRUV. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
Figura 5.20: Tela 6 do infográfico de Introdução. Destaque sobre o tempo e deslocamento em MRUV. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.21: Tela 7 do infográfico de Introdução. Fórmulas de velocidade e espação em função do 
tempo para MRUV.  

Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
 

 
Figura 5.22: Tela 8 do infográfico de Introdução. Gráficos de aceleração e velocidade em MRUV. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.23: Tela 9 do infográfico de Introdução. Gráficos de espaço em função tempo para MRUV. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
 

Figura 5.24: Tela final do infográfico de introdução. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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5.2.2.2 Infográfico de simulação mais interativo 

 

Esse infográfico já foi detalhado na fase piloto (Seção 5.1.1.1). Ele representa o 

infográfico de simulação mais interativa, com interação por manipulação, onde o 

aluno pode inserir informações e alterar o infográfico. O infográfico foi utilizado 

apenas pelo Grupo A – Mais interativo, e nele o aluno deveria reproduzir os dois 

exemplos descritos no guia impresso, detalhado a seguir.  

 

Guia impresso 

 

O aluno era orientado a usar o guia impresso para saber como e quais exemplos 

deveriam ser reproduzidos no simulador. Esse material consistia de um passo a 

passo, uma sequência de imagens do infográfico de simulação mais interativo, com 

as ações que o aluno deveria executar e explicações do que acontecia na interface. 

Eram descritos um exemplo de MRU e um exemplo de MRUV. 

 

Na primeira página (Figura 5.25) o aluno é apresentado à interface do simulador. 

Balões numerados de 1 a 6 apresentavam as interações e apresentação da 

informação. Esse trecho teve como objetivo diminuir a curva de aprendizado do leitor 

sobre o funcionamento o infográfico de simulação mais interativo. Ainda na primeira 

página era iniciada a descrição do exemplo de MRU. A imagem mostra de forma 

numerada, as 4 ações que deveriam ser reproduzidas na tela do simulador. 

 

A segunda página do guia, representada na Figura 5.26, traz três grupos de 

informações. O primeiro exibe a imagem do simulador e uma descrição do resultado 

das primeiras ações, descrevendo como ocorreu a trajetória e o que está 

representado no gráfico. O segundo grupo de informação pede que o leitor visualize 

o gráfico de velocidade e o texto explica o que é possível entender sobre ele. O 

terceiro grupo de informações dessa página pede para que o leitor altere para a 

visualização do gráfico de deslocamento e leia uma das coordenadas do gráfico, 

também trazendo uma explicação sobre o gráfico. 
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Figura 5.25: Primeira página do guia impresso. 
 

 
Fonte: O Autor. 
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Figura 5.26: Segunda página do guia impresso. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Na terceira página do guia (Figura 5.27) tem inicio a descrição do exemplo de 

MRUV. O primeiro grupo de imagem e texto indica as 4 ações que devem ser 

�ƉſƐ�ŝŶŝĐŝĂĚŽ�Ž�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͕�Ġ�ƉŽƐƐşǀĞů�
ŽďƐĞƌǀĂƌ�Ž�ƌĂƐƚƌŽ�ĚŽ�ĐĂŵŝŶŚĆŽ͘

K�ŐƌĄĮĐŽ�ĚĂ�ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ�ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ͕�
durante todo o deslocamento, a aceleͲ
ƌĂĕĆŽ�ĞƐƚĞǀĞ�ŝŐƵĂů�Ă�ǌĞƌŽ͘

ϭͲ��ůƚĞƌĞ�ƉĂƌĂ�Ă�ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�ŐƌĄĮĐŽ�ĚĞ�
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͘

K�ŐƌĄĮĐŽ�ŵŽƐƚƌĂ�ƋƵĞ�Ž�ĐĂŵŝŶŚĆŽ�ŶĆŽ�
alterou sua velocidade durante todo o 
ƚƌĂũĞƚŽ͘

ϭͲ��ůƚĞƌĞ�ƉĂƌĂ�Ă�ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�ŐƌĄĮĐŽ�ĚĞ�
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ͘

K�ŐƌĄĮĐŽ�ŵŽƐƚƌĂ�Ž�ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ�ĚŽ�
ĐĂŵŝŶŚĆŽ͕�ƋƵĞ�ƉĞƌĐŽƌƌĞƵ�Ă�ŵĞƐŵĂ�
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ�Ă�ĐĂĚĂ�ƐĞŐƵŶĚŽ͘

ϮͲ�WŽŶŚĂ�Ž�ŵŽƵƐĞ�ƐŽďƌĞ�ĐĂĚĂ�ƉŽŶƚŽ�ĚŽ�
ŐƌĄĮĐŽ�ƉĂƌĂ�ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ�ŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĞǆĂƚŽƐ�
Ğŵ�ĐĂĚĂ�ŝŶƐƚĂŶƚĞ�ĚŽ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘

�ĞƉŽŝƐ�ĚĞ�ϲ�ƐĞŐƵŶĚŽ͕�Ž�ĐĂŵŝŶŚĆŽ�ĞƐƚĂǀĂ�
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ŶĂ�ƉŽƐŝĕĆŽ�ϭϱŵ͘

1

(6:00; 15:00)2

1



 116 

reproduzidas para iniciar o exemplo no simulador interativo. A segunda imagem e 

bloco de texto descrevem o resultado do gráfico de aceleração. 

 
Figura 5.27: Terceira página do guia impresso. 

 
Fonte: O Autor. 

Vamos realizar um exemplo de MRUV.

�ŽŶƐŝĚĞƌĞ�ƋƵĞ�Ž�ĐĂŵŝŶŚĆŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĂ�ƉŽƐŝĕĆŽ�Ͳϭϱ�ŵ͕�ĐŽŵ�ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ�ĚĞ�ϭ͘Ϭ�ŵͬƐϸ�Ğ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ�ŝŶŝĐŝĂů�ĚĞ�Ϯ�ŵͬƐ͘

�ƉſƐ�ŝŶŝĐŝĂĚŽ�Ž�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ�Ġ�ƉŽƐƐşǀĞů�
ŽďƐĞƌǀĂƌ�Ž�ƌĂƐƚƌŽ�ĚŽ�ĐĂŵŝŶŚĆŽ͘

K�ŐƌĄĮĐŽ�ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ�Ă�ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ�ƐĞ�
manteve a mesma durante todo o 
ƚƌĂũĞƚŽ͘

ϭ͘��ƌƌĂƐƚĞ�Ž�ĐĂŵŝŶŚĆŽ�ƉĂƌĂ�Ă�ƉŽƐŝĕĆŽ�
ŝŶŝĐŝĂů�Ͳϭϱŵ

Ϯ͘��ůƚĞƌĞ�Ă�ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ�ŝŶŝĐŝĂů�ƉĂƌĂ�Ϯ�ŵͬƐ

ϯ͘��ůƚĞƌĞ�Ă�ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ�ƉĂƌĂ�ϭ͘Ϭ�ŵͬƐϸ

ϰ͘��ůŝƋƵĞ�ŶŽ�ďŽƚĆŽ�ŝŶŝĐŝĂƌ�Ğ�ǀĞũĂ�Ž�ƋƵĞ�
ĂĐŽŶƚĞĐĞ͘

3

4

2

1
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A quarta página do guia (Figura 5.28) apresenta dois grupos de informações sobre 

leitura do gráfico e coordenadas: primeiramente o gráfico de velocidade e 

posteriormente o gráfico de deslocamento.  
Figura 5.28: Quarta e última página do guia impresso 

 
Fonte: O Autor. 

 

ϭͲ��ůƚĞƌĞ�ƉĂƌĂ�Ă�ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�ŐƌĄĮĐŽ�ĚĞ�
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ͘

K�ŐƌĄĮĐŽ�ŵŽƐƚƌĂ�Ž�ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ�ĚŽ�
ĐĂŵŝŶŚĆŽ͕�ƋƵĞ�ƉĞƌĐŽƌƌĞƵ�ĚŝƐƚąŶĐŝĂƐ�
ŵĂŝŽƌĞƐ�Ă�ĐĂĚĂ�ƐĞŶŐƵŶĚŽ͘

ϮͲ�WŽŶŚĂ�Ž�ŵŽƵƐĞ�ƐŽďƌĞ�ĐĂĚĂ�ƉŽŶƚŽ�ĚŽ�
ŐƌĄĮĐŽ�ƉĂƌĂ�ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ�ŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĞǆĂƚŽƐ�
Ğŵ�ĐĂĚĂ�ŝŶƐƚĂŶƚĞ�ĚŽ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘

�ĞƉŽŝƐ�ĚĞ�ϲ�ƐĞŐƵŶĚŽƐ͕�Ž�ĐĂŵŝŶŚĆŽ�ũĄ�
estava aproximadamente na posição 
ϭϱŵ͘

ϭͲ��ůƚĞƌĞ�ƉĂƌĂ�Ă�ǀŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�ŐƌĄĮĐŽ�ĚĞ�
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ͘

Ele indica o aumento da velocidade de 
ĨŽƌŵĂ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ž�ƚƌĂũĞƚŽ͘�KƵ�
ƐĞũĂ͕�Ž�ĐĂŵŝŶŚĆŽ�ĂŶĚĂ�ŵĂŝƐ�ƌĄƉŝĚŽ�ĐŽŵ�Ž�
ƉĂƐƐĂƌ�ĚŽ�ƚĞŵƉŽ͘

ϮͲ�WŽŶŚĂ�Ž�ŵŽƵƐĞ�ƐŽďƌĞ�ĐĂĚĂ�ƉŽŶƚŽ�ĚŽ�
ŐƌĄĮĐŽ�ƉĂƌĂ�ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ�ŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĞǆĂƚŽƐ�
Ğŵ�ĐĂĚĂ�ŝŶƐƚĂŶƚĞ�ĚŽ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘

EŽ�ŝŶşĐŝŽ�ĚŽ�ƚƌĂũĞƚŽ�Ă�ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ�ĞƌĂ�ĚĞ�
ϮŵͬƐ͕�ĂƟŶŐŝŶĚŽ�ϴŵͬƐ�ĚĞƉŽŝƐ�ĚĞ�ϲ�ƐĞŐƵŶͲ
ĚŽƐ͘

(6:00; 8:00)

2

1

2

1

(6:00; 15:00)
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5.2.2.3 Infográfico de simulação menos interativo 

 

Esse infográfico foi utilizado apenas pelo Grupo B – Menos interativo. O infográfico 

foi construído pela pesquisadora, com base no infográfico de simulação mais 

interativo, original do material digital da Coleção Vereda Digital. O objetivo era que 

esse material apresentasse os mesmos dois exemplos descritos no guia impresso e 

reproduzido pelo Grupo A no infográfico de simulação mais interativo, porém sem a 

possibilidade de construir os exemplos por meio dos recursos da interface. Dessa 

forma, esse infográfico não possui os controles na interface ou animações. Na 

Figura 5.29 podemos observar a tela inicial com as explicações sobre como as 

informações podem ser lidas pelo aluno. 

 
Figura 5.29: Tela inicial do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 

A estrutura de navegação é semelhante à estrutura no infográfico de introdução, 

descrito anteriormente. A Figura 5.29 representa a primeira tela sobre o exemplo de 

MRU. Nela os elementos são idênticos aos exibidos no simulador mais interativo, 

tendo os botões e controles de variáveis removidos, para não confundir o aluno. 



 119 

Nessa área foi disposto o texto explicativo sobre cada tela, idêntico à explicação 

apresentada no guia impresso. Todas as telas são mostradas a seguir (Figura 5.30 a 

5.37). 

 
Figura 5.30: Tela 1 do infográfico de simulação menos interativo. Início do exemplo de MRU 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.31: Tela 2 do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
Figura 5.32: Tela 3 do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.33:  Tela 4 do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
Figura 5.34: Tela 5 do infográfico de simulação menos interativo. Início do exemplo de MRUV. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.35: Tela 6 do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 
Figura 5.36: Tela 7 do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 
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Figura 5.37: Tela 8 do infográfico de simulação menos interativo. 

 
Fonte: Adaptado da Coleção Vereda Digital. 

 

5.2.3 Procedimentos  
 

O experimento final foi dividido em três fases: (1) Questionário de identificação do 

perfil do aluno; (2) Leitura e interação com o material (infográfico de introdução + 

infográfico de simulação); (3) Entrevista semiestruturada (visão sobre o assunto, 

questionário de compreensão e opinião sobre o material). O roteiro é apresentado 

na Figura 5.38. 
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Figura 5.38: Roteiro principal do estudo de campo final 

 
Fonte: O Autor. 

 

O script e protocolo geral utilizados pela pesquisadora durante a aplicação do estudo 

pode ser observado no Apêndice D.  Cada um dos procedimentos é detalhado a 

seguir. 

 

5.2.3.1 Questionário de identificação do perfil 

 

Após uma breve apresentação pessoal, uma explicação dos objetivos da pesquisa e 

introdução sobre a atividade que seria realizada, era aplicado o questionário para 

coletar informações de idade e sexo do participante e sobre três grupos de 
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informações relacionadas ao perfil de estudo do aluno: 1) A relação do aluno com as 

disciplinas; 2) Recursos de estudo utilizados em casa e/ou na escola; 3) Forma 

preferida de estudar. Cada pergunta e alternativa era lida pelo pesquisador, que 

marcava na ficha (Apêndice E) a resposta do participante.  

 

No primeiro grupo de informações (Figura 5.39) o aluno deveria responder se 

possuía facilidade ou dificuldade em cada uma das 14 disciplinas listadas. 

Propositalmente apenas duas escalas de respostas foram utilizadas para evitar que 

os alunos recorressem apenas a uma alternativa intermediária. O objetivo dessa 

questão foi identificar a facilidade ou dificuldade do aluno em disciplinas das áreas 

de exatas e humanas e se existiria alguma relação entre esses dados e a avaliação 

de compreensão ou interesse dos sujeitos no estudo, já que este era direcionado 

apenas à disciplina de Física.  

 
Figura 5.39: Trecho do questionário sobre a relação do aluno com as disciplinas. 

 
Fonte: O Autor   

 

No segundo grupo de informações (Figura 5.40) o aluno deveria responder quais 

dos recursos listados ele já havia utilizado para estudar, e em que local (em casa ou 

Ficha&de&identificação&de&Perfil&&
&
!
Nome:!____________________________________________________________________________________!

Idade:!________________!!!

Sexo:!!!(!!!!!)Masculino!!!!!!(!!!!!)Feminino!

!

1. Para&cada&um&das&disciplinas&marque&se&você&possui&mais&facilidade&ou&dificuldade:&

&

&

&

Disciplina! Facilidade! Dificuldade!

Artes& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Biologia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Ciências& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Educação&Física& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Espanhol& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Filosofia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Física& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Geografia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

História& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Inglês& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Matemática& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Português& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Química& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Sociologia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outra:&_______________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outra:&_______________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!
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na escola). O objetivo dessa questão era identificar a familiaridade dos sujeitos com 

os recursos. A seguir, a última questão pedia que dentre as formas que o sujeito já 

havia estudado, escolhesse apenas uma delas como a sua preferida. 

 
Figura 5.40: Trecho do questionário sobre os recursos de estudo utilizados pelo aluno e forma 

preferida de estudar. 

 
Fonte: O Autor. 

 

 

5.2.3.2 Leitura e interação com o material 

 

Nesse momento a pesquisadora mostrava na tela do notebook, como acessar os 

dois infográficos que o participante deveria utilizar para estudar sobre o assunto de 

MRU e MRUV e fazia uma apresentação rápida dos materiais para diminuir a curva 

de aprendizado de como os objetos funcionavam. 

 

O aluno era informado que deveria estudar utilizando o material, como se estivesse 

estudando em casa, para entender o máximo que pudesse sobre o assunto, 

podendo inclusive fazer anotações, utilizando a folha rascunho e lápis postos sobre 

&

2. Quais&recursos&você&já&utilizou&para&estudar&em&casa&e/ou&na&escola?&

Recurso! Em!casa! Na!escola!

Livro&impresso& (!!!!!!!!!!)!!!! (!!!!!!!!!!)!

Livro&digital& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Caderno& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Computador/notebook&da&escola& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Computador/notebook&pessoal& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

CDUROMS&E&DVDS& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Apresentação&de&slides& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Internet& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Textos& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Imagens&e&fotografias& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Mapas&gráficos&e&diagramas& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Vídeos& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outro:&____________________________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outro:&____________________________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!
&

3. Na&listagem&acima&marque&a&&&&&&&&&&para&a&sua&maneira&preferida&de&estudar.!

!
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a mesa, caso costumasse estudar dessa forma. O aluno é informado que primeiro 

deveria ler todo o material de introdução sobre assunto, em seguida 

acompanhar/reproduzir dois exemplos no simulador e por fim, seriam feitas algumas 

perguntas sobre o assunto e sobre o material. A pesquisadora também informava 

que o participante deveria: levar o tempo que achasse necessário para a atividade; 

chamar a pesquisadora caso tivesse alguma dúvida do que deveria fazer ou se 

houvesse algum problema na utilização do material; avisar a pesquisadora quando 

considerasse que já compreendia todo o assunto. 

 

Enquanto o aluno realizava a atividade a pesquisadora tomava nota de comentários, 

perguntas e comportamentos observados durante a leitura e interação. 

 

5.2.3.3 Entrevista semiestruturada  

 

Após o aluno sinalizar que havia terminado a etapa de leitura e interação com o 

material, a pesquisadora ressaltava ao aluno que o objetivo da pesquisa era avaliar 

como o material digital poderia ajudar os alunos a compreender o assunto, que ele 

não estaria sendo avaliado, mas que seu esforço para responder a maior quantidade 

de questões possíveis, sendo o mais sincero em todas elas, era de extrema 

importância para o resultado da pesquisa. 

 

A entrevista semiestruturada é dividida em: (1) Questões sobre o contato do aluno 

com o assunto; (2) Questionário de compreensão do assunto; (3) Impressões do 

aluno sobre o material. 

 

A estratégia adotada durante toda a entrevista semiestruturada permitiu que o 

participante pudesse interagir com os infográficos quantas vezes quisesse antes e 

durante as respostas. No questionário de compreensão deveria ser estimulado o 

método de pensar alto, bem como a explicação utilizando o material.  

 

O roteiro completo da entrevista semiestruturada pode ser encontrado no Apêndice 

F. A seguir serão detalhadas e justificadas cada uma das partes. 
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5.2.3.3.1 Questões sobre o contato do aluno com o assunto 

 

Esse trecho (Figura 5.42) é composto por três questões rápidas que perguntam se o 

aluno já havia estudado o assunto antes; há quanto tempo em média; é qual a 

opinião do aluno sobre o assunto, onde ele escolhe uma das cinco alternativas entre 

a escala “Muito Fácil” e “Muito Difícil”, além de uma justificativa para a resposta.  

 
Figura 5.41: Questões sobre o contato do aluno com o assunto. 

 
Fonte: O Autor. 

 

5.2.3.3.2 Questionário de compreensão do assunto 

 

O questionário de compreensão sobre o assunto é composto por seis perguntas com 

o objetivo de avaliar o conhecimento do aluno sobre o assunto abordado nos 

infográficos. Nesse momento da entrevista o aluno recebia uma folha impressa 

apenas com as perguntas para que ele pudesse ir acompanhando cada uma das 

questões. Apenas as alternativas e resposta de valores eram escritas na folha, todos 

os pontos explicativos eram apenas feitos verbalmente pelo participante. 

 

As duas primeiras questões avaliavam se o sujeito compreendia os conceitos gerais 

sobre o assunto (Figura 5.41).  Assim ele deveria explicar o que entendeu sobre 

MRU e MRUV. Caso o aluno respondesse sem o auxílio dos infográficos, a 

pesquisadora estimulava com perguntas como: Você viu alguma parte do material 

que apresenta o que você acabou de explicar? Qual? Poderia me explicar usando 

algum trecho do material?  

 

*
*
DADOS!E!NOTAS!DA!OBSERVAÇÃO!
!
!
Nome______________________________________________________________________________!Grupo:!___________________!
*
Tempo*gasto*no*infográfico*de*introdução*_________min*

Tempo*gasto*no*infográfico*de*simulação*_________min*

Perguntas*e*comentários*naturais*do*entrevistado*durante*o*estudo:___________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________________________*
*
_________________________________________________________________________________________________________________________*

Outras*notas__________________________________________________________________________________________________________*

_________________________________________________________________________________________________________________________*

*
ENTREVISTA!SEMIESTRUTURADA!
!
Contato!com!o!assunto*
*
Você*já*havia*estudado*sobre*esse*assunto*antes?***

(*****)*SIM*****(*****)*NÃO******Há*quanto*tempo*em*média*_____________________**
*
Na*sua*opinião,*o*que*você*acha/achou*do*assunto?*
********(*****)*Muito*fácil*****(*****)*Fácil***(*****)*Médio***(*****)*Difícil****(*****)*Muito*difícil*
Por*quê?*
*
Questionário!de!compreensão!*
*
Utilize*o*material*digital*para*responder*as*perguntas*abaixo.!
*
1.*O*que*você*entendeu*sobre*Movimento*Retilíneo*Uniforme*f*MRU*?*
*

2.*O*que*você*entendeu*sobre*Movimento*Retilíneo*Uniformemente*Variado*MRUV?*
13,94m*!

3.*Considere*uma*trajetória*em*que*um*automóvel*parte*da*posição*f15m,*com*aceleração*de*1.8!/!!!*e*
velocidade*inicial*igual*a*1m/s.*Depois*de*4s,*que*velocidade*o*caminhão*atinge?*

*

4.*Considere*uma*trajetória*em*que*um*automóvel*parte*da*posição*0m,*velocidade*de*7m/s*e*aceleração*

igual*a*zero.*Depois*de*2s,*que*posição*o*caminhão*atinge?*(`*

*

5.*As*duas*questões*anteriores*representam*respectivamente*que*tipo*de*movimento?*

********(*****)*MRU*e*MRUV*************(*****)*MRUV*e*MRU******************(*****)*Ambas*MRUV***********(*****)*Ambas*MRU*

Por*quê?*******

***
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Figura 5.42: Questões 1 e 2 – Compreensão do conceito; e expectativa para as respostas corretas. 

 
Fonte: O Autor. 

 

A terceira e quarta questão avaliam a aplicação do assunto na resolução de um 

problema prático, respectivamente de MRUV e MRU (Figura 5.43). Para os sujeitos 

do Grupo A era explicitamente solicitado que o aluno resolvesse as duas questões 

utilizando o infográfico de simulação mais interativa. Nesse caso, após inserir os 

valores no simulador, o aluno deveria realizar a leitura das coordenadas do gráfico 

da informação solicitada: Questão 3 (leitura do gráfico de velocidade); Questão 4 

(leitura do gráfico de deslocamento). Para os sujeitos do Grupo B não havia 

recomendação, sendo possível, por exemplo, chegar às respostas corretas por meio 

de aplicação dos valores em uma fórmula, por regra de três ou dedução lógica. Para 

todos os grupos foi estimulado o método pensar alto para que fosse possível 

acompanhar como o aluno tentava resolver o problema. Depois que o aluno definia 

sua resposta, era solicitado que ele descrevesse como havia atingido o resultado. 

 

A quinta questão está relacionada às duas questões anteriores, mas não depende 

delas. Nela o aluno deve responder que tipo de movimento as duas questões 

anteriores representam respectivamente. A questão oferecia 4 alternativas, onde 

apenas uma deveria ser escolhida. O aluno ainda precisava justificar a sua escolha 

onde foi possível observar se o aluno possuía argumentos para a alternativa 

escolhida. Nessa pergunta era avaliada a condição do aluno de associar o problema 

prático aos tipos de Movimento Retilíneo (Figura 5.44). 

 

 

 

 

 

!
!
Questionário!de!compreensão!(Utilizar!as!categorias!de!compreensão!e!como!os!infográficos!foram!
utilizados!na!resposta!de!cada!pergunta!)!
"
1.Você"poderia"explicar"o"que"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniforme">"MRU"?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!uma!velocidade!constante!e!não!há!aceleração!(ou!a!aceleração!é!igual!a!zero),!por!isso!

o!objeto!se!desloca!em!intervalos!de!distâncias!iguais.!

2."Você"poderia"explicar"o"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniformemente"Variado"MRUV?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!a!presença!de!uma!aceleração,!diferente!de!zero,!e!que!por!conta!dela,!a!velocidade!

varia!e!o!deslocamento!não!acontece!em!intervalos!iguais.4m!"

3."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição">15m,"com"aceleração"de"1.8!/!!!"e"
velocidade"inicial"igual"a"1m/s."Depois"de"4s,"que"velocidade"o"caminhão"atinge?"

Resposta:)v)=)8,2)m/s)

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observado!as!coordenadas!do!gráfico!de!velocidade!no!tempo!de!4!segundos.!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!v0!+!a.t!!Então!v!=!1+1,8.4!ou!seja!v!=!8,2!m/s"

4."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição"0m,"velocidade"de"7m/s"e"aceleração"

igual"a"zero."Depois"de"2s,"que"posição"o"caminhão"atinge?"(`!

Resposta:)14m!:!

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observando!as!coordenadas!do!gráfico!de!deslocamento!no!tempo!de!2!segundos.!!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!(s!–!s0)/!(t!–!t0)!!Então!7!=!(s!Y!0)/(2!–!0),!que!corresponde!a!7.!2!=!s!ou!seja!s!=!14m"

5."As"duas"questões"anteriores"representam"respectivamente"que"tipo"de"movimento?"

""""""""(""""")"MRU"e"MRUV"""""""""""""(""!x"")"MRUV"e"MRU""""""""""""""""""(""""")"Ambas"MRUV"""""""""""(""""")"Ambas"MRU"

Porque?""

Na!primeira!situação!há!um!valor!para!aceleração,!que!difere!de!zero,!representando!assim!a!variação!do!

movimento,!em!função!dessa!aceleração.!A!velocidade!não!é!constante!e!o!movimento!é!MRUV.!

Na!segunda!situação,!a!aceleração!é!igual!a!zero!e!a!velocidade!é!constante.!Dessa!forma!o!movimento!não!

sofre!alteração!na!velocidade,!sendo!MRU.!

6."Entre"os"gráficos"abaixo"marque"todos"que"podem"representar"o"deslocamento"de"um"automóvel"que"

está"em"velocidade"constante"e"aceleração"igual"a"zero?"Por"quê?"

As)alternativas)a,)c)e)d)estão)corretas.!Em!“a“!!a!velocidade!é!positiva!(pois!o!gráfico!é!ascendente)!e!como!

a!aceleração!é!nula!o!gráfico!é!uma!linha!reta;!Em!“c“,!está!representado!um!objeto!parado,!onde!a!

velocidade!é!constante!(igual!a!zero)!e!como!a!aceleração!também!é!nula,!o!objeto!não!se!move;!Na!

alternativa!“d“,!a!situação!é!semelhante!a!alternativa!“a“,!porém!o!deslocamento!é!decrescente!pois!a!

velocidade!é!negativa!
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Figura 5.43: Questões 3 e 4 – Resolução de problema; E expectativa para as respostas corretas. 

 
Fonte: O Autor. 

 

 
Figura 5.44: Questão 5 – Relação do problema ao tipo de movimento; e expectativa para a resposta. 

 
Fonte: O Autor. 

 

Na sexta e última questão (Figura 5.45) são mostrados quatro gráficos de 

deslocamento e o sujeito deve marcar todas as alternativas que representam o 

gráfico de deslocamento de um automóvel com velocidade constante e aceleração 

igual a zero. Assim como as demais questões, o aluno precisava explicar a escolha 

da(s) alternativa(s) que considerava correta(s). Nessa questão era esperado que o 

aluno pudesse mostrar a compreensão em relacionar os conceitos estudados com a 

leitura de gráficos de deslocamento.  

 

!
!
Questionário!de!compreensão!(Utilizar!as!categorias!de!compreensão!e!como!os!infográficos!foram!
utilizados!na!resposta!de!cada!pergunta!)!
"
1.Você"poderia"explicar"o"que"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniforme">"MRU"?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!uma!velocidade!constante!e!não!há!aceleração!(ou!a!aceleração!é!igual!a!zero),!por!isso!

o!objeto!se!desloca!em!intervalos!de!distâncias!iguais.!

2."Você"poderia"explicar"o"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniformemente"Variado"MRUV?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!a!presença!de!uma!aceleração,!diferente!de!zero,!e!que!por!conta!dela,!a!velocidade!

varia!e!o!deslocamento!não!acontece!em!intervalos!iguais.4m!"

3."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição">15m,"com"aceleração"de"1.8!/!!!"e"
velocidade"inicial"igual"a"1m/s."Depois"de"4s,"que"velocidade"o"caminhão"atinge?"

Resposta:)v)=)8,2)m/s)

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observado!as!coordenadas!do!gráfico!de!velocidade!no!tempo!de!4!segundos.!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!v0!+!a.t!!Então!v!=!1+1,8.4!ou!seja!v!=!8,2!m/s"

4."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição"0m,"velocidade"de"7m/s"e"aceleração"

igual"a"zero."Depois"de"2s,"que"posição"o"caminhão"atinge?"(`!

Resposta:)14m!:!

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observando!as!coordenadas!do!gráfico!de!deslocamento!no!tempo!de!2!segundos.!!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!(s!–!s0)/!(t!–!t0)!!Então!7!=!(s!Y!0)/(2!–!0),!que!corresponde!a!7.!2!=!s!ou!seja!s!=!14m"

5."As"duas"questões"anteriores"representam"respectivamente"que"tipo"de"movimento?"

""""""""(""""")"MRU"e"MRUV"""""""""""""(""!x"")"MRUV"e"MRU""""""""""""""""""(""""")"Ambas"MRUV"""""""""""(""""")"Ambas"MRU"

Porque?""

Na!primeira!situação!há!um!valor!para!aceleração,!que!difere!de!zero,!representando!assim!a!variação!do!

movimento,!em!função!dessa!aceleração.!A!velocidade!não!é!constante!e!o!movimento!é!MRUV.!

Na!segunda!situação,!a!aceleração!é!igual!a!zero!e!a!velocidade!é!constante.!Dessa!forma!o!movimento!não!

sofre!alteração!na!velocidade,!sendo!MRU.!

6."Entre"os"gráficos"abaixo"marque"todos"que"podem"representar"o"deslocamento"de"um"automóvel"que"

está"em"velocidade"constante"e"aceleração"igual"a"zero?"Por"quê?"

As)alternativas)a,)c)e)d)estão)corretas.!Em!“a“!!a!velocidade!é!positiva!(pois!o!gráfico!é!ascendente)!e!como!

a!aceleração!é!nula!o!gráfico!é!uma!linha!reta;!Em!“c“,!está!representado!um!objeto!parado,!onde!a!

velocidade!é!constante!(igual!a!zero)!e!como!a!aceleração!também!é!nula,!o!objeto!não!se!move;!Na!

alternativa!“d“,!a!situação!é!semelhante!a!alternativa!“a“,!porém!o!deslocamento!é!decrescente!pois!a!

velocidade!é!negativa!

!
!
Questionário!de!compreensão!(Utilizar!as!categorias!de!compreensão!e!como!os!infográficos!foram!
utilizados!na!resposta!de!cada!pergunta!)!
"
1.Você"poderia"explicar"o"que"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniforme">"MRU"?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!uma!velocidade!constante!e!não!há!aceleração!(ou!a!aceleração!é!igual!a!zero),!por!isso!

o!objeto!se!desloca!em!intervalos!de!distâncias!iguais.!

2."Você"poderia"explicar"o"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniformemente"Variado"MRUV?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!a!presença!de!uma!aceleração,!diferente!de!zero,!e!que!por!conta!dela,!a!velocidade!

varia!e!o!deslocamento!não!acontece!em!intervalos!iguais.4m!"

3."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição">15m,"com"aceleração"de"1.8!/!!!"e"
velocidade"inicial"igual"a"1m/s."Depois"de"4s,"que"velocidade"o"caminhão"atinge?"

Resposta:)v)=)8,2)m/s)

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observado!as!coordenadas!do!gráfico!de!velocidade!no!tempo!de!4!segundos.!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!v0!+!a.t!!Então!v!=!1+1,8.4!ou!seja!v!=!8,2!m/s"

4."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição"0m,"velocidade"de"7m/s"e"aceleração"

igual"a"zero."Depois"de"2s,"que"posição"o"caminhão"atinge?"(`!

Resposta:)14m!:!

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observando!as!coordenadas!do!gráfico!de!deslocamento!no!tempo!de!2!segundos.!!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!(s!–!s0)/!(t!–!t0)!!Então!7!=!(s!Y!0)/(2!–!0),!que!corresponde!a!7.!2!=!s!ou!seja!s!=!14m"

5."As"duas"questões"anteriores"representam"respectivamente"que"tipo"de"movimento?"

""""""""(""""")"MRU"e"MRUV"""""""""""""(""!x"")"MRUV"e"MRU""""""""""""""""""(""""")"Ambas"MRUV"""""""""""(""""")"Ambas"MRU"

Porque?""

Na!primeira!situação!há!um!valor!para!aceleração,!que!difere!de!zero,!representando!assim!a!variação!do!

movimento,!em!função!dessa!aceleração.!A!velocidade!não!é!constante!e!o!movimento!é!MRUV.!

Na!segunda!situação,!a!aceleração!é!igual!a!zero!e!a!velocidade!é!constante.!Dessa!forma!o!movimento!não!

sofre!alteração!na!velocidade,!sendo!MRU.!

6."Entre"os"gráficos"abaixo"marque"todos"que"podem"representar"o"deslocamento"de"um"automóvel"que"

está"em"velocidade"constante"e"aceleração"igual"a"zero?"Por"quê?"

As)alternativas)a,)c)e)d)estão)corretas.!Em!“a“!!a!velocidade!é!positiva!(pois!o!gráfico!é!ascendente)!e!como!

a!aceleração!é!nula!o!gráfico!é!uma!linha!reta;!Em!“c“,!está!representado!um!objeto!parado,!onde!a!

velocidade!é!constante!(igual!a!zero)!e!como!a!aceleração!também!é!nula,!o!objeto!não!se!move;!Na!

alternativa!“d“,!a!situação!é!semelhante!a!alternativa!“a“,!porém!o!deslocamento!é!decrescente!pois!a!

velocidade!é!negativa!
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Fonte: O Autor.   
 

5.2.3.3.3 Impressões sobre o material 

 

Esse trecho da entrevista é composto por nove perguntas que tentam extrair as 

impressões do aluno sobre o material. Cada uma das perguntas e expectativas são 

detalhadas a seguir na Figura 5.46. 

 

Na última pergunta, para que o aluno não se sinta constrangido em dar uma reposta 

negativa, a pesquisadora pede ao participante que avalie o quanto gostou de usar o 

material, fazendo, de forma anônima, a escolha das alternativas em um canhoto e 

depositando em uma urna já na saída da sala onde o experimento foi realizado.  

 

6.*Entre*os*

gráficos*abaixo*

marque*todos*

que*podem*

representar*o*

deslocamento*de*

um*automóvel*

que*está*em*

velocidade*

constante*e*

aceleração*igual*

a*zero?*Por*quê?*

*

*

*

*

*

*

*

!

*

*

!
!
!
!
!
!
!
Impressões!sobre!o!material!
!
7.*Você*já*havia*utilizado*material*semelhante*para*estudar?*
********(*****)*Sim*****(*****)*Não*
Detalhes:*
*
8.*Na*sua*opinião,*quanto*o*material*de*introdução*ajuda*a*entender*sobre*MRU*e*MRUV?*

(*****)*Não*ajuda******(*****)*Pouco*****(*****)*Médio******(*****)*Muito*
Por*quê?*
*
9.*Na*sua*opinião,*quanto*a*simulação*ajuda*a*entender*sobre*MRU*e*MRUV?*

(*****)*Não*ajuda******(*****)*Pouco*****(*****)*Médio******(*****)*Muito*
Por*quê?*
*
10.*Qual*dos*dois*materiais*você*prefere:*
*********(*****)*Material*de*introdução****(*****)*Simulador***(*****)*Nenhum*deles*
Por*quê?*
!

!
!
Questionário!de!compreensão!(Utilizar!as!categorias!de!compreensão!e!como!os!infográficos!foram!
utilizados!na!resposta!de!cada!pergunta!)!
"
1.Você"poderia"explicar"o"que"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniforme">"MRU"?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!uma!velocidade!constante!e!não!há!aceleração!(ou!a!aceleração!é!igual!a!zero),!por!isso!

o!objeto!se!desloca!em!intervalos!de!distâncias!iguais.!

2."Você"poderia"explicar"o"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniformemente"Variado"MRUV?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!a!presença!de!uma!aceleração,!diferente!de!zero,!e!que!por!conta!dela,!a!velocidade!

varia!e!o!deslocamento!não!acontece!em!intervalos!iguais.4m!"

3."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição">15m,"com"aceleração"de"1.8!/!!!"e"
velocidade"inicial"igual"a"1m/s."Depois"de"4s,"que"velocidade"o"caminhão"atinge?"

Resposta:)v)=)8,2)m/s)

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observado!as!coordenadas!do!gráfico!de!velocidade!no!tempo!de!4!segundos.!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!v0!+!a.t!!Então!v!=!1+1,8.4!ou!seja!v!=!8,2!m/s"

4."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição"0m,"velocidade"de"7m/s"e"aceleração"

igual"a"zero."Depois"de"2s,"que"posição"o"caminhão"atinge?"(`!

Resposta:)14m!:!

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observando!as!coordenadas!do!gráfico!de!deslocamento!no!tempo!de!2!segundos.!!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!(s!–!s0)/!(t!–!t0)!!Então!7!=!(s!Y!0)/(2!–!0),!que!corresponde!a!7.!2!=!s!ou!seja!s!=!14m"

5."As"duas"questões"anteriores"representam"respectivamente"que"tipo"de"movimento?"

""""""""(""""")"MRU"e"MRUV"""""""""""""(""!x"")"MRUV"e"MRU""""""""""""""""""(""""")"Ambas"MRUV"""""""""""(""""")"Ambas"MRU"

Porque?""

Na!primeira!situação!há!um!valor!para!aceleração,!que!difere!de!zero,!representando!assim!a!variação!do!

movimento,!em!função!dessa!aceleração.!A!velocidade!não!é!constante!e!o!movimento!é!MRUV.!

Na!segunda!situação,!a!aceleração!é!igual!a!zero!e!a!velocidade!é!constante.!Dessa!forma!o!movimento!não!

sofre!alteração!na!velocidade,!sendo!MRU.!

6."Entre"os"gráficos"abaixo"marque"todos"que"podem"representar"o"deslocamento"de"um"automóvel"que"

está"em"velocidade"constante"e"aceleração"igual"a"zero?"Por"quê?"

As)alternativas)a,)c)e)d)estão)corretas.!Em!“a“!!a!velocidade!é!positiva!(pois!o!gráfico!é!ascendente)!e!como!

a!aceleração!é!nula!o!gráfico!é!uma!linha!reta;!Em!“c“,!está!representado!um!objeto!parado,!onde!a!

velocidade!é!constante!(igual!a!zero)!e!como!a!aceleração!também!é!nula,!o!objeto!não!se!move;!Na!

alternativa!“d“,!a!situação!é!semelhante!a!alternativa!“a“,!porém!o!deslocamento!é!decrescente!pois!a!

velocidade!é!negativa!

Figura 5.45: Questão 6 – Leitura de gráfico; e expectativa para a resposta. 
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Figura 5.45: Perguntas sobre as impressões em relação ao material e respectivas expectativas. 

 
Fonte: O Autor. 

 

5.2.4 Procedimentos de análise de dados 
 

A análise de dados realizada, foi de caráter qualitativo. Os dados referentes ao 

questionário de identificação do perfil, e a entrevista semiestruturada (nos trechos 

sobre o contato do aluno com o assunto e impressões sobre o material), foram 

registrados, tabulados e comparados com base no preenchimento das fichas de 

pesquisa. Os demais procedimentos de análise são descritos a seguir. 

Impressões!sobre!o!material!
!
7."Você"já"havia"utilizado"material"semelhante"para"estudar?"
""""""""(""""")"Sim"""""(""""")"Não"
Detalhes:"
EsperaYse!saber!a!familiaridade!do!sujeito!com!o!material!de!introdução!e!de!simulação"
"
8."Na"sua"opinião,"quanto"o"material"de"introdução"ajuda"a"entender"sobre"MRU"e"MRUV?"

(""""")"Muito"""""(""""")"Pouco""""""(""""")"Não"ajuda"""""
Por"quê?"
EsperaYse!entender!a!relevância!do!material!de!introdução!
!
9."Na"sua"opinião,"quanto"a"simulação"ajuda"a"entender"sobre"MRU"e"MRUV?"

(""""")"Muito"""""(""""")"Pouco""""""(""""")"Não"ajuda"""""
Por"quê?"
EsperaYse!entender!a!relevância!do!material!de!simulação!
"
10."Qual"dos"dois"materiais"você"prefere:"
"(""""")"Material"de"introdução""""(""""")"Simulador"
Por"quê?"
EsperaYse!entender!se!há!a!preferência!do!sujeito!por!algum!dos!dois!materiais!e!as!razões!

11."Você"teve"alguma"dúvida"ou"dificuldade"em"entender"algum"elemento?"(Texto,"imagem,"gráficos,"
animações)"
EsperaYse!que!o!sujeito!possa!expressar!alguma!dificuldade!que!tenha!sido!resolvida!ao!longo!da!atividade!
ou!alguma!dúvida!que!ainda!não!tenha!sido!esclarecida!sobre!a!compreensão!de!elementos!gráficos!do!
material"
"
12."Você"teve"alguma"dúvida"ou"dificuldade"em"entender"como"usar?"O"que"fazer?"Onde"clicar?"
EsperaYse!que!o!sujeito!possa!expressar!alguma!dificuldade!que!tenha!sido!resolvida!ao!longo!da!atividade!
ou!alguma!dúvida!que!ainda!não!tenha!sido!esclarecida!sobre!a!interação!com!o!material"
!

13."De"maneira"geral"o"que"mais"chamou"a"sua"atenção?"(Texto,"imagem,"gráficos)"
EsperaYse!que!o!sujeito!aponte!os!elementos!que!mais!atraíram!a!sua!atenção.!Se!imagem,!texto,!animação,!
fórmulas.!Isso!pode!ajudar!a!entender!algum!tipo!de!preferência!"
"

14."Quais"são"os"pontos"positivos"e"negativos"dos"materiais?"Como"eles"poderiam"melhorar?"
Essa!pergunta!pode!ajudar!a!entender!a!opinião!do!sujeito!sobre!o!material!e!como!ele!espera!que!o!material!
funcione.!
!
15.""Na"urna,"avalie"anonimamente,"“Quanto"você"gostou"de"usar"o"material?”"

!
Está!pergunta!pode!ajudar!a!identificar!o!grau!de!satisfação!do!sujeito!ao!final!da!atividade!
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5.2.4.1 Leitura e interação com o material 

 

Os registros de vídeo em que os alunos utilizam os infográficos, foram assistidos e o 

tempo de permanência em cada uma das telas foi observado para definir se o aluno 

de fato leu o material. Essa inferência foi feita com base em um tempo mínimo de 

permanência em cada tela, definido pela pesquisadora. Assim as categorias 

adotadas na análise de leitura foram: Leitura Total (LT); Leitura Parcial (LP), Não 
Leu (NL). Essas categorias, detalhadas no Quadro 5.6, foram aplicadas para avaliar 

a leitura do infográfico de introdução e infográfico de simulação menos interativo, 

que foi utilizado pelo Grupo B. 

 
Quadro 5.6: Categorias para análise da leitura dos infográficos de introdução e de simulação menos 

interativa. 

Categoria Caraterística 

Leitura Total (LT) 

O aluno passou o tempo mínimo esperado para ler as 

informações em cada uma das telas do material. É provável 

que tenha lido todo o material. 

Leitura Parcial (LP) 

O aluno passou o tempo mínimo esperado para ler apenas 

algumas das telas. É provável que tenha lido apenas parte do 

material 

Não Leu (NL) 

O aluno não passou o tempo mínimo esperado em nenhuma 

das telas. É provável que não tenha lido nenhuma das partes 

do material. 

Fonte: O Autor. 
 

Para a utilização do infográfico de simulação mais interativo, a análise ocorreu pela 

observação das ações indicadas no guia e executadas pelos participantes, definindo 

assim se ele reproduziu os exemplos no simulador. Dessa forma as categorias 

adotadas na análise da reprodução dos exemplos foram: Reprodução Total (RT); 
Reprodução Parcial (RP), Não Reproduziu (NR). O Quadro 5.7 apresenta os 

detalhes. 

 
Quadro 5.7: Categorias para análise da reprodução dos exemplos no infográfico de simulação mais 

interativa. 

Categoria Caraterística 

Reprodução Total (RT) 
O aluno reproduziu no simulador todas as ações indicadas no 
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guia impresso. 

Reprodução Parcial (RP) 
O aluno reproduziu no simulador apenas parte das ações 

indicadas no guia impresso. 

Não Reproduziu (NR) 
O aluno não reproduziu no simulador nenhuma das ações 

indicadas no guia impresso. 

Fonte: O Autor. 
 

5.2.4.2 Análise da compreensão 

 

Todo o registro de vídeo do questionário de compreensão foi transcrito, incluindo as 

interações com os infográficos. Dessa forma foi possível analisar cada uma das 

respostas para definir o nível de compreensão e resumir trechos para identificar as 

ocorrências em cada questão. 

 

Ao método de análise de compreensão de conteúdo de Spinillo & Hodges (2012), 

utilizado no piloto, foram somados os termos do modelo de classificação utilizado em 

pesquisas anteriores de testes de compreensão de representações pictóricas 

(SPINILLO et al., 2010; ANDRADE, 2014). Assim, as categorias adotadas na análise 

de compreensão foram: Compreendeu (C); Compreendeu Parcialmente (CP), 
Não Compreendeu ou resposta inadequada (NC). Caso o participante não 

respondesse, o termo Não Respondeu (NR) era aplicado. Os detalhes de cada 

categoria são apresentados no Quadro 5.8.  

 
Quadro 5.8: Categorias para análise de compreensão. 

Categoria Caraterística 

Compreendeu (C) 
Respostas precisas. Além de corretas, trazem informações 

específicas e com alto grau de explicitação. 

Compreendeu Parcialmente (CP) 
Respostas Vagas ou imprecisas. Resposta corretas, mas 

que trazem pouca informação. 

Não Compreendeu ou resposta 
inadequada (NC) 

Respostas problemáticas ou indevidas. Caracterizam-se 

como erros de compreensão. 

Não Respondeu (NR) 
O sujeito não elabora uma resposta para a questão. “Não 

sei“, “Esqueci“, “Não lembro“. 

Fonte: Spinillo e Hodges (2012); Spinillo et al., (2010); Andrade, (2014) 
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Para avaliar a compreensão dos alunos em cada uma das questões específicas 

sobre o conteúdo dos infográficos, o termo “Compreensão” é adotado como a 
capacidade de explicar corretamente sobre a questão, utilizando ou não o 
material. O questionário de compreensão preenchido com as expectativas de 

respostas corretas (Apêndice G) foi definido como parâmetro de quais seriam as 

respostas esperadas (categoria: Compreendeu) para cada uma das questões. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 
SOBRE COMPREENSÃO DE CONTEÚDO ESCOLAR EM 
INFOGRÁFICOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados detalhados do estudo final e todos os 

dados relativos às análises: (1) Análise do questionário de identificação do perfil; (2) 

Análise da leitura e utilização dos materiais; e (3) Análise da entrevista 

semiestruturada, que se divide-se nos resultados da análise do contato do aluno 

com o assunto, análise do questionário de compreensão e análise da opinião dos 

alunos sobre os infográficos utilizados. Ao final do capítulo é apresentada uma 

discussão final que resume os resultados levantados.  

 

Alguns dos dados tabulados são apresentados no decorrer do texto. Muitos deles 

são resumidos, para ilustrar o que é descrito no texto e facilitar a compreensão da 

informação. No entanto, a tabulação completa encontra-se no Apêndice H. 

 

6.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

 

Não houve intencionalidade na distribuição do perfil dos participantes para cada 

grupo, no entanto de acordo com a disponibilidade dos alunos, houve apenas o 

cuidado por parte da pesquisadora, para que os grupos não fossem muito distintos. 

Dessa forma, os 20 alunos participantes da pesquisa tinham uma média de 14 anos 

de idade, tendo participado alunos dos 14 aos 17 anos. Se compararmos em 

detalhes a faixa etária dos dois grupos, o Grupo A teve uma média de idade 

discretamente mais elevada (14,7) que o Grupo B (14,2).  

 

No total (Tabela 6.1) foram entrevistados 11 participantes do gênero feminino e 9 

participantes do gênero masculino, tendo o Grupo A, 5 meninos e 5 meninas, e o 

Grupo B, 6 meninas e 4 meninos. 
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Tabela 6.1: Perfil dos participantes por grupo. 

Perfil dos participantes – Grupo A Perfil dos participantes – Grupo B 

Participante Idade Gênero Participante Idade Gênero 

A1 14 Feminino B1 14 Masculino 

A2 14 Feminino B2 14 Feminino 

A3 14 Feminino B3 15 Feminino 

A4 15 Feminino B4 14 Feminino 

A5 14 Masculino B5 14 Masculino 

A6 14 Masculino B6 14 Masculino 

A7 15 Masculino B7 15 Feminino 

A8 14 Feminino B8 14 Masculino 

A9 17 Masculino B9 14 Feminino 

A10 16 Masculino B10 14 Feminino 

Fonte: O Autor. 
 

6.1.1 Relação do aluno com as disciplinas 
 

A análise da relação dos alunos com as disciplinas mostrou que Física é a disciplina 

em que os participantes mais declararam ter dificuldade (85%, ou 17 alunos de um 

total de 20). Dessa forma, apenas 2 alunos do Grupo A e 1 aluno do Grupo B 

mencionaram não terem dificuldade na disciplina que foi abordada. A seguir foram 

apontadas: Matemática (60% - 12 alunos), Geografia (45% - 9 alunos), Inglês (40% - 

8 alunos), Química (35% - 7 alunos), Filosofia (30% - 7 alunos) e História (25% - 5 

alunos). As disciplinas de Português e Sociologia apareceram igualmente 

representadas, onde 4 alunos (20%) apontaram terem dificuldade. As demais 

disciplinas foram apontadas, cada uma apenas uma vez, como difícil. Na Tabela 6.2 

é possível observar o resultado geral e a distribuição em cada grupo. 

 
Tabela 6.2: Ranking das disciplinas em que os alunos apontaram terem dificuldade. 

Dificuldades nas Disciplinas 

Disciplina Grupo A Grupo B Total  

Física 8 9 17 (85%) 

Matemática 7 5 12 (60%) 

Geografia 4 5 9 (45%) 

Inglês 4 4 8 (40%) 

Química 3 4 7 (35%) 

Filosofia 3 3 6 (30%) 

História 2 3 5 (25%) 

Português 3 1 4 (20%) 
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Sociologia 2 2 4 (20%) 

Artes 0 1 1 (5%) 

Biologia 1 0 1 (5%) 

Educação Física 1 0 1 (5%) 

Espanhol 1 0 1 (5%) 

Fonte: O Autor. 
 

6.1.2 Recursos utilizados para estudar e preferência 
 

O trecho do questionário referente aos recursos que os alunos já utilizaram para 

estudar apontou principalmente o livro impresso (100% - 20 alunos) e o caderno 

(95% - 19 alunos), em casa e na escola; e também com o computador ou notebook 

pessoal (95% - 19 alunos), principalmente em casa. 

 

Nenhum dos alunos possui acesso a computadores ou tablets cedidos pela escola, 

mas alguns já tiveram a necessidade de levar para a escola o notebook pessoal, 

para realizar trabalhos escolares. Todos os 20 alunos utilizam a internet para 

estudar, seja em casa ou na escola. Quando na escola, eles utilizam os 

smartphones pessoais, conectados por meio da rede de dados do aparelho ou a 

rede wifi da escola. 

 

17 alunos (85%) mencionaram já ter estudado por meio de apresentações de slides, 

normalmente preparados e disponibilizados pelos professores da escola. 10 alunos 

(50%) já utilizaram CDs e DVDs para estudar, tendo mencionado principalmente os 

livros das disciplinas de Inglês e Espanhol que costumam vir acompanhados desse 

tipo de material. 

 

Entre os recursos de texto, imagens, gráficos e vídeos, os participantes costumam 

estudar e pesquisar principalmente por textos (17 alunos – 85%) e imagens e 

fotografias (18 alunos – 90%). Os mapas gráficos e diagramas foram apontados por 

apenas 11 alunos (55%). 4 alunos entrevistados ainda mencionaram os sites que 

costumam utilizar para as pesquisas escolares, sendo eles os sites Brasil Escola e 

Wikipédia. 16 alunos (80%) mencionaram já ter estudado por meio de vídeos, 

normalmente em casa, buscando por videoaulas em canais no Youtube. O 
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detalhamento de todos os recursos utilizados pelos participantes pode ser visto na 

Tabela 6.3. 

 
Tabela 6.3: Recursos utilizados pelos participantes 

Recurso Só em casa Só na escola Ambos  Total  

Livro impresso 6 3 11 20 (100%) 

Internet 9 - 11 20 (100%) 

Caderno - - 19 19 (95%) 

Computador/ Notebook pessoal 17 - 2 19 (95%) 

Imagens e Fotografias 15 - 3 18 (90%) 

Apresentação de Slides 2 8 7 17 (85%) 

Textos 10 2 5 17 (85%) 

Vídeos 10 3 2 16 (80%) 

Livro Digital 9 - 2 11 (55%) 

Mapas, gráficos e diagramas 7 1 3 11 (55%) 

CD-ROMs e DVDs 7 1 2 10 (50%) 

Outros (sites) 4 - - 4 (20%) 

Computador/ Notebook da escola - - - 0  

 
Fonte: O Autor 

 

Quando perguntados sobre a forma preferida de estudar, entre as listadas 

anteriormente, destacou-se a preferência pelo uso da internet e dos vídeos. Esses 

recursos são os que os alunos utilizam com maior frequência para estudar em casa. 

8 alunos responderam preferir usar a internet; 7 mencionaram preferir estudar por 

meio de videoaulas, principalmente assuntos de Matemática e Física, onde muitos 

mencionaram ser melhor pela facilidade de ter alguém explicando e a possibilidade 

de repetir a explicação diversas vezes. Como forma preferida de estudar, ainda 

foram apontadas a utilização do caderno (2 alunos), o estudo pelo livro impresso (2 

alunos) e o livro digital (1 aluno). 

 
Tabela 6.4: Recursos preferidos para estudar 

Recursos preferidos para estudar 

Recurso Total  

Internet 8 (40%) 

Vídeo 7 (35%) 

Caderno 2 (10%) 

Livro impresso 2 (10%) 

Livro digital 1 (5%) 

Fonte: O Autor. 



 140 

6.2 ANÁLISE DA LEITURA E INTERAÇÃO COM O MATERIAL 

 

A seguir é analisada a utilização dos materiais durante o tempo em que os alunos  

dedicavam-se ao estudo do assunto por meio da leitura e interação com os 

infográficos. É apresentada uma comparação geral na utilização feita por cada grupo 

de alunos, seguida de duas análises detalhadas sobre a utilização do infográfico de 

introdução e infográficos de simulação. 

 

6.2.1 Comparação geral da utilização entre os grupos 
 

Nas Tabelas 6.5 e 6.6 podemos observar o tempo gasto por cada sujeito no estudo 

com o material, bem como as categorias de análise para a leitura e reprodução dos 

exemplos. A média total do tempo gasto por cada grupo foi bastante aproximada, 

sendo 12,9 minutos no Grupo A e 13,1 minutos no Grupo B. 

 
Tabela 6.5: Utilização do material pelo Grupo A. 
Utilização do material -  Grupo A (Mais Interativo) 

  Info. Introd. Info. Simulador   

  Leitura Tempo (min) Reprod. dos Exemplos Tempo (min) Tempo total (min) 

A1 LT 9 NR 6 15 

A2 LP (4/9) 2,5 RT 7,5 10 

A3 LT 13 NR 11 24 

A4 LP (8/9) 4 NR 3 7 

A5 LP (8/9) 7 NR 6 13 

A6 LP (8/9) 4 RT 7 11 

A7 LP (7/9) 4 RP (15/17) 4 8 

A8 LT 7,5 RT 8 15,5 

A9 LT 5 RP (16/17) 6,5 11,5 

A10 LT 7 RT 7 14 

Média   6,3   6,6 12,9 

Fonte: O Autor 
 

Tabela 6.6: Utilização do material pelo Grupo B. 
Utilização do material - Grupo B (Menos Interativo) 

  Info. Introd. Info. Simulador   

  Leitura Tempo (min) Leitura Tempo (min) Tempo total (min) 

B1 LT 7 LT 4 11 

B2 LT 6 LT 3 9 
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B3 LT 9 LT 11 20 

B4 LP (4/9) 2 LP (4/9) 2 4 

B5 LT 14 LT 4 18 

B6 LP (8/9) 7 LP (7/9) 5 12 

B7 LT 8 LT 5 13 

B8 LP (5/9) 3,5 LP (7/9) 2,5 6 

B9 LT 9 LT 8 17 

B10 LP (8/9) 18 LP (6/9) 3 21 

Média   8,35   4,75 13,1 

Fonte: O Autor. 
 

Em relação à utilização dos materiais (leitura e reprodução dos exemplos) o Grupo B 

- Menos interativo, foi o que apresentou melhores resultados, tendo todos os sujeitos 

desse grupo feito a Leitura Total (LT) do material (6 alunos) ou Leitura Parcial (4 

alunos). Já no Grupo A - Mais interativo, 4 alunos não reproduziram nenhum dos 

exemplos no infográfico de simulação (NR).  

 

De forma geral, a análise inicial aponta que os alunos do Grupo B apresentaram 

maior envolvimento nas atividades que eram esperadas durante o estudo com o 

material, tendo sido o resultado da utilização do infográfico de introdução mais 

aproximado do esperado que os infográficos de simulação. O infográfico de 

simulação menos interativo obteve maior número de utilizações dentro do esperado 

se comparado ao infográfico de simulação com mais recursos de interação. Maiores 

detalhes sobre cada um dos cenários são apresentados nas seções seguintes desse 

capítulo. 

 

6.2.2 Análise da leitura do infográfico de introdução 
 

Comparando a utilização apenas do infográfico de introdução, podemos perceber 

que não houve grandes diferenças entre o Grupo A e o Grupo B. A leitura total (LT) 

desse infográfico foi realizada por 11 alunos, sendo 5 sujeitos do Grupo A e 6 

sujeitos do Grupo B. Os demais alunos participantes, que leram parcialmente o 

material (LP), representam 5 alunos do Grupo A e 4 alunos do Grupo B. Dessa 

forma, a análise não apontou a classificação NL (Não Leu) em nenhum dos grupos.  
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As Tabelas 6.7 e 6.8 representam a análise detalhada da leitura do infográfico em 

cada grupo. As células pintadas em verde representam telas em que o aluno passou 

o tempo mínimo esperado, considerando a quantidade de informações, e por isso 

infere-se que este tenha lido/percebido as informações na tela. As células pintadas 

em vermelho representam as telas para as quais, de acordo com o pouco tempo 

gasto pelos alunos, infere-se que eles não tenham lido/percebido todas as 

informações na tela. 

 
Tabela 6.7: Utilização do infográfico de introdução pelo Grupo A. 

Utilização do infográfico de Introdução -  Grupo A (Mais Interativo) 

  Leitura do trecho sobre MRU Leitura do trecho sobre MRUV Leitura 

Geral   Tela 1 Tela 2 Tela 3 Tela 4 Tela 5 Tela 6 Tela 7 Tela 8 Tela 9 

A1                   LT 

A2                   LP (4/9) 

A3                   LT 

A4                   LP (8/9) 

A5                   LP (8/9) 

A6                   LP (8/9) 

A7                   LP (7/9) 

A8                   LT 

A9                   LT 

A10                   LT 

Fonte: O Autor. 
 

Tabela 6.8: Utilização do infográfico de introdução pelo Grupo B. 

Utilização do infográfico de Introdução -  Grupo B (Menos Interativo) 

  Leitura do trecho sobre MRU Leitura do trecho sobre MRUV Leitura 

Geral   Tela 1 Tela 2 Tela 3 Tela 4 Tela 5 Tela 6 Tela 7 Tela 8 Tela 9 

B1                   LT 

B2                   LT 

B3                   LT 

B4                   LP (4/9) 

B5                   LT 

B6                   LP (8/9) 

B7                   LT 

B8                   LP (5/9) 

B9                   LT 

B10                   LP (8/9) 

Fonte: O Autor. 



 143 

 

Percebe-se que os alunos que leram parcialmente (LP), deixaram de ler entre 5 e 2 

das 9 telas que compunham o material. Os sujeitos que apresentaram os menores 

números de telas lidas foram os participantes A2, B4 (leram 4/9) e B8 (leu 5/9). 

 

As telas onde estavam localizados os gráficos (telas 4, 8 e 9), foram as telas menos 

lidas. 4 ou 5 alunos não leram estas telas. Também não foram lidas por alguns 

alunos (A1, A5, B4 e B8), as telas que traziam pequenas mudanças em relação a 

tela anterior, telas 2 e 6, onde apenas o esquema que representa o movimento sofre 

alterações. Em contrapartida, a única tela lida por todos os alunos, foi a tela 7, que 

apresentava apenas as equações matemáticas sobre MRUV. A tela 3, que 

apresentava uma fórmula de velocidade constante para MRU, também foi lida por 

muitos alunos (9 no total). 

 

Dessa forma, para os dois grupos, as telas com apresentação dos gráficos e as telas 

onde ocorriam apenas mudanças na representação esquemática, foram as que 

receberam menos atenção por parte dos participantes. Já as telas que 

apresentavam as equações matemáticas apontaram maiores tendências a 

dedicação do aluno. 

 

6.2.3 Comparação da utilização dos infográficos de simulação 
 

Considerando as diferenças entre os dois infográficos de simulação aplicados na 

pesquisa, a análise de cada infográfico é apresentada em tabelas diferentes. A 

Tabela 6.9 representa a análise da reprodução dos exemplos no simulador mais 

interativo e a Tabela 6.10 representa a análise da leitura dos exemplos no simulador 

menos interativo. 

 

6.2.3.1 Infográfico de simulação mais interativa 

 

No infográfico de simulação mais interativa (Tabela 6.9) observa-se quais exemplos 

(MRU e MRUV) foram reproduzidos. Cada interação recomendada pelo guia 

impresso, e que deveria ser reproduzida pelo aluno no simulador, foi listada como 
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uma ação. Dessa forma, a reprodução do exemplo de MRU envolvia 7 ações e o 

exemplo de MRUV envolvia 8 ações. 

 
 

Tabela 6.9: Utilização do infográfico de simulação pelo Grupo A 

Utilização do infográfico simulacão -  Grupo A (Mais Interativo) 

  Ações para reprodução exemplo MRU Ações para reprodução exemplo MRUV Reprod. 

Geral    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

A1                               NR 

A2                               RT 

A3                               NR 

A4                               NR 

A5                               NR 

A6                               RT 

A7                               RP (15/17) 

A8                               RT 

A9                               RP (16/17) 

A10                               RT 

Fonte: O Autor. 
 

No total, 4 alunos reproduziram totalmente (RT) os exemplos, 2 reproduziram 

parcialmente (RP) e 4 não reproduziram (NR). Na Tabela 6.9 as células pintadas em 

vermelho representam as ações não reproduzidas. Já as células pintadas em verde 

representam as ações que foram reproduzidas no simulador. 

 

Podemos considerar que a maior parte dos alunos conseguiu reproduzir os 

exemplos no simulador mais interativo já que entre os participantes que 

reproduziram parcialmente, apenas uma ou duas ações não foram realizadas, o que 

representa 15 ou 16 ações reproduzidas, de um total de 17. As ações não 

reproduzidas foram as ações em que o sujeito deveria passar o mouse sobre as 

coordenadas do gráfico para realizar a leitura dos pontos indicados no guia 

impresso. Os dois casos em que os alunos pularam essa ação referiam-se ao último 

exemplo indicado (exemplo de MRUV), já no final da atividade. 

 

Após observar o número de participantes que não realizaram nenhuma das ações 

para a reprodução dos dois exemplos, foram elaboradas algumas perguntas 

complementares que pudessem trazer indícios mais detalhados na investigação. A 
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intenção foi: (1) Saber se o aluno havia lido o guia impresso, considerando, pela 

análise do vídeo, se o aluno teria passado por todas as páginas do guia; (2) Saber 

se o aluno havia explorado exemplos próprios ou valores aleatórios; e (3) Saber se o 

participante havia interagido com todas as informações do simulador (definição dos 

valores de aceleração e velocidade, definição da posição do caminhão, animação do 

movimento, visualização dos três tipos de gráficos e leitura das coordenadas). Esse 

resultado está exposto no Quadro 6.1. 

 
Quadro 6.1: Perguntas complementares sobre a utilização do infográfico de simulação pelo Grupo A. 

Perguntas complementares sobre 
a utilização do infográfico simulação -  Grupo A (Mais Interativo)	  

	  
Leu	  o	  guia?	  

Explorou	  exemplos	  

aleatórios?	  

Interagiu	  com	  todas	  as	  

informações?	  

A1	   Não	   Sim	   Sim	  

A2	   Sim	   Sim	   Sim	  

A3	   Não	   Sim	   Sim	  

A4	   Parcialmente	   Sim	   Sim	  

A5	   Parcialmente	   Sim	   Não	  

A6	   Sim	   Sim	   Sim	  

A7	   Sim	   Sim	   Não	  

A8	   Sim	   Não	   Sim	  

A9	   Sim	   Sim	   Sim	  

A10	   Sim	   Não	   Sim	  

 
Fonte: O Autor. 

 

A análise do vídeo mostrou que muitos alunos começavam a utilização do simulador 

explorando os recursos da interface de forma aleatória. Isso aconteceu com 8 dos 

10 participantes do grupo. Ainda assim, 8 alunos interagiram com todos os recursos 

da interface (definição dos valores de aceleração e velocidade, definição da posição 

do caminhão, animação do movimento, visualização dos três tipos de gráficos e 

leitura das coordenadas). Quanto a leitura do guia impresso, 6 aparentaram terem 

lido todo o material, 2 fizeram a leitura de apenas algumas páginas e 2 não 

utilizaram o guia em nenhum momento. 

  

Os participantes A1, A3, A4 e A5 foram os que não reproduziram os exemplos. 

Olhando no Quadro 6.1, percebe-se que nenhum deles fizeram a leitura do guia 
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impresso ou apenas leram algumas páginas; Todos exploraram exemplos aleatórios 

e apenas o participante A5 não interagiu com todas as informações da interface. Por 

meio dos exemplos explorados pelos participantes, fica claro que os sujeitos A1 e A5 

não conseguiram entender como utilizar o simulador, já que a ordem das ações 

realizadas por eles foi bastante confusa, segundo a análise pelo vídeo. 

 

6.2.3.2 Infográfico de simulação menos interativa 

 

No infográfico de simulação menos interativo (Tabela 6.10), observa-se quais 

exemplos (MRU e MRUV) foram lidos pelos alunos. Assim como na análise do 

infográfico de introdução, as células pintadas de verde representam as telas em que 

o aluno leu o conteúdo. Já as células pintadas de vermelho representam as telas 

que o aluno não dedicou tempo suficiente para inferir-se a leitura. Além da tela 

inicial, cada exemplo (MRU e MRUV) envolvia a leitura de 4 telas. 

 
Tabela 6.10: Utilização do infográfico de simulação pelo Grupo B. 

Utilização do infográfico de simulação -  Grupo B (Menos Interativo) 

  Tela 

Inicial 

Leitura exemplo MRU Leitura exemplo MRUV Leitura geral 

  Tela 1 Tela 2 Tela 3 Tela 4 Tela 5 Tela 6 Tela 7 Tela 8 Tela 9 

B1                   LT 

B2                   LT 

B3                   LT 

B4                   LP (4/9) 

B5                   LT 

B6                   LP (7/9) 

B7                   LT 

B8                   LP (7/9) 

B9                   LT 

B10                   LP (6/9) 

Fonte: O Autor. 
 

Na Tabela 6.10, observa-se que 6 alunos fizeram a leitura total (LT) dos exemplos e 

4 fizeram a leitura parcial (LP). Não houve, dessa forma, registro de alunos para a 

condição NL (Não leu). Os 4 alunos que leram o infográfico parcialmente, leram 

entre 4 e 7 das 9 telas. 
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As telas 1 e 3 foram as únicas lidas por todos os 10 participantes do grupo. Ainda 

pode-se apontar as telas 2 e 5 que foram lidas por 9 alunos, cada uma. As telas 6, 7 

e 8 foram lidas por 8 alunos no total. Já a tela 4, foi a tela menos lida (3 alunos não 

leram). Essa tela trazia a representação da leitura das coordenadas do gráfico. As 

telas não lidas nesse infográfico se concentram principalmente nas telas de leitura 

de coordenadas ou exibição de gráficos. 

 

No comparativo entre o uso dos dois infográficos para simular os exemplos, estes 

foram realizados em maior quantidade pelo Grupo B, que estudou com o simulador 

menos interativo. No entanto, podemos inferir que grande parte dos alunos do Grupo 

A sentiram-se estimulados a interagir com o simulador mais interativo, já que todos 

os alunos exploraram exemplos aleatórios na interface e/ou reproduziram os 

exemplos indicados. 

 

6.3 ANÁLISE DO CONTATO DO ALUNO COM O ASSUNTO 

 

Na aplicação do estudo com os primeiros participantes, percebeu-se que os alunos 

estavam estudando sobre esse assunto no início do ano letivo, quando a pesquisa 

foi realizada. Dessa forma, a pergunta referente há quanto tempo o aluno havia visto 

o assunto, tornou-se pouco relevante. Esse fato pôde inclusive ter interferido nos 

resultados de compreensão, já que os alunos que participaram ao final, em 

comparação com os primeiros participantes, teriam tido mais tempo de contato com 

o assunto. Porém sendo o início do ano letivo, alguns dos alunos participantes não 

haviam assistido as aulas e algumas delas teriam sido adiadas também, por motivos 

diversos. De qualquer maneira, é possível destacar os dados descritos nas Tabelas 

6.11 e 6.12. 

 
Tabela 6.11: Experiência do aluno com a disciplina no ano anterior 

Estudou física no ano anterior? 

 Grupo A Grupo B Total 

Sim 6 6 12 (60%) 

Não 4 4 8 (40%) 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 6.12: Opinião do aluno sobre o grau de dificuldade no assunto. 

Opinião sobre o assunto 

 Grupo A Grupo B Total 

Fácil 1 1 2 (10%) 

Médio 8 7 15 (75%) 

Difícil 1 2 3 (15%) 

Fonte: O Autor. 
 

A Tabela 6.11 mostra que a maioria dos alunos (60% ou 12 pessoas) já havia tido 

contato com a disciplina de Física no ano anterior. Isso porque algumas escolas, 

durante o 9° ano do ensino fundamental, apresentam conceitos de Física e Química. 

Alguns alunos mencionaram que haviam estudado sobre o assunto ainda no 9° ano, 

outros apenas visto alguns poucos conceitos. 40% dos alunos participantes da 

pesquisa (8 alunos), nunca haviam estudado a disciplina antes. Se observarmos a 

divisão por grupos, perceberemos que a distribuição foi idêntica no que diz respeito 

a esse critério. 

 

Quanto à opinião dos alunos sobre o grau de dificuldade no assunto, a maioria dos 

participantes considera o assunto médio (75% ou 15 alunos). 2 alunos (20%) 

consideraram fácil e 3 (15%) difícil. As principais justificativas dos alunos que 

responderam considerar o assunto médio ou difícil estavam relacionadas 

principalmente às dificuldades para: (1) Utilizar ou decorar fórmulas; (2) Realizar 

cálculos; (3) Exigir muito estudo e concentração; (4) Interpretação de texto e volume 

de informação; (5) Não ter afinidade com a disciplina; (6) Entender a explicação do 

professor.  

 

Na seção seguinte são descritas as análises de compreensão onde será observado 

que esses resultados sobre estudo prévio no ano anterior e o grau de dificuldade 

mencionado pelo aluno parecem não ter relação direta com o resultado do 

questionário de compreensão. No entanto, as justificativas dadas pelos alunos 

indicam algumas das dificuldades percebidas durante as respostas. 
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6.4 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE COMPREENSÃO 

 

O resultado da análise das 6 perguntas realizadas no questionário de compreensão 

é descrito a seguir na Tabela 6.13. Nela podemos comparar o resultado geral da 

compreensão de cada grupo. 

 
Tabela 6.13: Comparação entre o resultado geral de compreensão dos Grupos A e B. 

Resultado Geral do Questionário de Compreensão 

Nível de Compreensão Grupo A Grupo B 

Compreendeu - C 14 19 

Compreendeu Parcialmente - CP 12 14 

Não Compreendeu/Resposta Incorreta - NC/RI 30 18 

Não Respondeu - NR 4 9 

Fonte: O Autor. 
 

 

O Grupo B teve um número maior de respostas com algum grau de compreensão 

(Compreendeu – C e Compreendeu Parcialmente - PC). No total das perguntas, o 

Grupo A atingiu 14 respostas como Compreendeu (C) e 12 respostas como 

Compreendeu Parcialmente (CP). Já o Grupo B atingiu 19 respostas na categoria C 

e 14 respostas CP. Dessa forma, no total da análise das respostas que 

apresentavam algum nível de compreensão, o Grupo A atingiu 26 e o Grupo B, 33. 

Ainda se observamos apenas o maior nível de compreensão, resposta em que o 

aluno apresenta maior detalhamento na explicação, o Grupo B obteve melhor 

resultado, 19 respostas contra as 14 do Grupo A. As respostas CP foram bem 

próximas entre os dois grupos.  

 

O número de Respostas Indevidas ou Não Compreendeu, foi bem maior no Grupo 

A, tendo atingido 30 respostas em oposição as 18 do Grupo B. Em contrapartida, o 

número de perguntas que o aluno Não Respondeu (NR) foi bem maior no Grupo B, 

que atingiu 9 situações desse tipo, contra as 4 do Grupo A. 

 

6.4.1 Análise de Compreensão por Aluno  
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A análise da compreensão é detalhada nos Quadros 6.2 e 6.3. Neles podemos 

observar como foi o desempenho de cada um dos alunos e em quais sujeitos ou 

perguntas se concentraram os maiores e menores índices de compreensão. 

 
Quadro 6.2: Compreensão dos alunos do Grupo A. 

Compreensão do Grupo A (Mais Interativo) 

  Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 

A1 NC/RI NC/RI CP NC/RI NC/RI NC/RI 

A2 C C C C C CP 

A3 CP CP NC/RI NC/RI NC/RI NC/RI 

A4 NC/RI CP NC/RI NC/RI CP NC/RI 

A5 NC/RI NC/RI NR NC/RI NC/RI NC/RI 

A6 C C NC/RI NC/RI CP NC/RI 

A7 C C C C NC/RI CP 

A8 CP CP NR NR NC/RI NR 

A9 CP NC/RI NC/RI NC/RI NC/RI NC/RI 

A10 C CP NC/RI C C NC/RI 

Fonte: O Autor. 
 

Quadro 6.3: Compreensão dos alunos do Grupo B. 
Compreensão do Grupo B (Menos Interativo) 

  Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 

B1 C C NC/RI C C CP 

B2 CP CP NR NR NC/RI NC/RI 

B3 C C NR NR CP NC/RI 

B4 NC/RI NC/RI NR NR NC/RI NC/RI 

B5 CP C CP C C NC/RI 

B6 NC/RI NC/RI NC/RI NC/RI NC/RI NC/RI 

B7 CP NC/RI NC/RI C CP CP 

B8 CP CP NR NR CP C 

B9 C C CP C C C 

B10 C CP NC/RI C C NR 

Fonte: O Autor. 
 

 

Observando-se o desempenho de cada aluno, destacam-se os participantes que não 

demonstraram nenhum nível de compreensão em nenhuma das respostas, como 

A5, no Grupo A e B4 e B6 no Grupo B. Se observarmos os participantes que 

obtiveram apenas uma ou duas respostas com algum nível de compreensão, 

percebemos que o grupo B obteve melhores resultados, pois identificamos A1, A3, 

A4, A8 e A9, no Grupo A, e apenas o participante B2 no Grupo B. Entre os 
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participantes que indicaram algum nível de compreensão em todas as questões do 

questionário, identificou-se apenas um aluno em cada grupo, A2 e B9. 

 

6.4.2 Análise de Compreensão e Ocorrências por Questão  
 

As Tabelas 6.14 e 6.15 mostram os resultados de compreensão por cada uma das 

perguntas que compunham o questionário. Observando as tabelas, podemos 

perceber que as questões 1 e 2 obtiveram resultados aproximados nos dois grupos. 

Em nenhum dos casos os alunos deixaram de elaborar uma resposta (NR) e o 

número de NC/RI ficou entre 2 ou 3 casos em cada questão. 

 
Tabela 6.14: Compreensão das questões no Grupo A. 

Questionários de Compreensão Grupo A (Mais Interativo) 

N. Compre Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Pergunta 6 TOTAL 

C 4 3 2 3 2 0 14 

CP 3 4 1 0 2 2 12 

NC/RI 3 3 5 6 6 7 30 

NR 0 0 2 1 0 1 4 

Fonte: O Autor. 
 

Tabela 6.15: Compreensão das questões no Grupo B 
Questionário de Compreensão Grupo B (Menos Interativo) 

N. Compre Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5 Pergunta6 TOTAL 

C 4 4 0 5 4 2 19 

CP 4 3 2 0 3 2 14 

NC/RI 2 3 4 1 3 5 18 

NR 0 0 4 4 0 1 9 

Fonte: O Autor. 
 

As questões que tratavam da aplicação do assunto para resolução de um problema 

(questões 3 e 4) obtiveram resultados bem diferentes entre os grupos. Nesse caso 

destacou-se, no Grupo A, o número de respostas NC/RI (5 para a questão 3, e 6 

para a questão 4). Já no Grupo B, o número de questões em que os alunos não 

elaboraram nenhuma resposta para as questões foram de 4 situações para a 

questão 3, e 4 para a questão 4. Ainda sobre as questões 3 e 4, o maior nível de 

compreensão foi atingido em 2 ou 3 casos. No Grupo B não houve registro de 

compreensão para a pergunta 3, mas 5 alunos responderam corretamente a 

pergunta 4. 
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A questão 5 obteve os maiores níveis de compreensão concentrados no Grupo B (4 

registros C e 3 CP). No Grupo A destacou-se o grande número de respostas que 

mostravam que o aluno não compreendeu ou respostas indevidas (6 respostas). 

 

Por fim, a questão 6 obteve resultados semelhantes, sendo que nenhuma das 

respostas dos alunos do Grupo A indicou compreensão (C). A maior parte dos 

alunos ofereceu respostas que indicavam a não compreensão no uso do gráfico. 

 

Com base no resultado geral de compreensão de cada grupo, foi feita uma 

investigação sobre os cenários encontrados nas questões. Dessa forma, para cada 

questão, foram comparadas as respostas dadas pelos alunos e definidas anotações 

que resumissem o que havia ocorrido e como foi a interação dos alunos com os 

infográficos durante a elaboração das respostas. 

 

As tabelas com os resumos podem ser observadas em detalhe no Apêndice H. A 

seguir são expostos apenas os resultados dessa análise. 

 

6.4.2.1 Ocorrências nas Questões 1 e 2 - Compreensão dos Conceitos Gerais 

Sobre os Dois Tipos de Movimento. 

 

Além dos pontos que são destacados a seguir também foi identificado que, para 

responder essas questões, muitos alunos utilizaram exemplos para ajudar na 

explicação. Entretanto, no Grupo A, os alunos apresentaram mais exemplos para 

ajudar nas respostas. Nesse grupo, 5 das 20 respostas apresentavam exemplos, 

sendo 2 situações em que o aluno criou um exemplo próprio e 3 situações em que 

os exemplos possuíam uma relação mais direta ou idêntica ao exemplo apresentado 

no esquema gráfico do infográfico de introdução. Já no grupo que teve acesso ao 

material menos interativo, Grupo B, apenas 2 das 20 respostas apresentavam 

exemplos, todas apresentadas pelo mesmo participante, B1, tendo sido um exemplo 

próprio e um de referência ao material. 
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6.4.2.1.1 Grupo A – Mais interativo 

 

Os principais indícios para a avaliação NC registradas podem ser resumidos em três 

diferentes cenários:  

1) O aluno confunde-se na explicação e aplicação dos termos, não sendo 

possível identificar uma coerência nas respostas;  

2) O aluno apenas lê parte do material e, mesmo estimulado pela pesquisadora, 

não desenvolve nenhuma outra explicação ou conclusão própria; 

3) O aluno não demostra interesse em utilizar o material digital para buscar a 

resposta, mesmo com os incentivos da pesquisadora, como ocorreu com o 

sujeito A5. 

 

Os trechos do material digital consultados durante as respostas foram: o infográfico 

de introdução, nas telas 1 (6 sujeitos) para responder a primeira questão; e tela 5 (4 

sujeitos) para responder a segunda questão. Houve também consulta à tela 3 (1 

sujeito), consultada pelo mesmo sujeito (A6) nas duas respostas, e uma consulta ao 

infográfico de simulação mais interativo juntamente com o guia impresso. No 

somatório das respostas das duas questões (um total de 20), em 7 respostas não 

houve consulta ao material aplicado na pesquisa. Também foi percebido que alguns 

alunos apenas leram parte do conteúdo de texto da tela e que os esquemas gráficos 

que continham o exemplo de uma trajetória de uma bicicleta ou carro foram menos 

usados que a referência direta ao texto. 

 

6.4.2.1.2 Grupo B – Menos Interativo 

 

Os principais equívocos registrados para esse grupo foram as explicações confusas 

com troca frequente dos conceitos ou não sendo possível identificar coerência na 

resposta. Houve também, assim como no grupo anterior, a leitura direta do material 

sem complementações próprias do aluno. 

 

Os trechos do material digital consultado durante as respostas foram o infográfico de 

introdução, nas telas 1 (6 sujeitos) para responder a primeira questão; e tela 5 (6 

sujeitos) para responder a segunda questão. Houve também consulta à tela 2 (1 
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sujeito) para responder a primeira questão e uma consulta ao Infográfico simulador – 

Tela 8, como exemplo para responder a segunda questão. No somatório das 

respostas (um total de 20), em 4 respostas não houve consulta ao material aplicado 

na pesquisa ou este foi acessado pelo aluno apenas como resultado do estímulo da 

pesquisadora, mas não foi utilizado durante a elaboração da resposta. Assim como 

no Grupo A, foi percebido que alguns alunos apenas leram parte do conteúdo de 

texto da tela e que os esquemas gráficos que continham o exemplo de trajetória de 

movimento foram menos usados que a referência direta ao texto. 

 

6.4.2.2 Ocorrências nas Questões 3 e 4 – Aplicação do assunto na resolução de um 

problema prático 

 

6.4.2.2.1 Grupo A – Mais Interativo 

 

Destacou-se a dificuldade dos alunos na compreensão e leitura dos gráficos. 6 

respostas foram de leitura do tipo errado do gráfico (exemplo, a questão pede a 

velocidade e o aluno leu o gráfico de aceleração). 2 respostas acertavam no tipo de 

gráfico, mas erravam ao fazer a leitura das coordenadas (exemplo, a questão pede 4 

segundos e o aluno lê a última coordenada representada no gráfico). 

 

Foi identificado que em 6 respostas os alunos não recorreram à leitura dos gráficos 

para responder as questões. As alternativas encontradas por eles não chegaram ao 

resultado esperado. As alternativas foram: 

 

1) Para responder a posição do caminhão no tempo pedido, o aluno repete a 

animação diversas vezes e tenta identificar a posição aproximada em que o 

objeto se encontra na régua do trajeto em que a animação do caminhão 

acontece. Isso mostra que o aluno espera que a posição que é representada 

na animação não seja meramente ilustrativa. Um dos participantes (A4) 

responde "Acho que é mais ou menos aqui” [aponta para um dos pontos na 

régua da trajetória]; 
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2) No final da animação da trajetória o caminhão retorna para a posição definida 

no início do trajeto. Isso, claramente induziu um dos alunos (A5) a responder 

que no final da trajetória o caminhão estaria na posição zero; 

 

3) Os valores expostos na parte superior esquerda fizeram um dos alunos (A8) 

pensar que deveria usá-los para responder a questão.  

 

Durante a interação com o simulador os alunos tiveram dificuldade na interação com 

os recursos da interface. Alguns demandavam bastante precisão para definir nos 

componentes os valores exatos pedidos na questão. Esse problema pareceu 

aborrecer alguns participantes, mas não chegou a ser comentado por eles durante o 

trecho da opinião do aluno sobre o material. 

 

Ficou claro que 4 alunos tiveram grandes dificuldades para entender o que deveriam 

fazer na interface, estes foram os alunos que não haviam reproduzido os exemplos 

na etapa anterior, de interação com o material. De qualquer maneira, esse resultado 

nos aponta que a interface do simulador não foi suficientemente intuitiva para estes 

alunos. 

 

O aluno A8 mencionou claramente que não conseguia entender as duas questões. 

Por meio da análise das transcrições é possível inferir que o termo “posição”, 

utilizado na questão, não foi associado ao termo “deslocamento“ exibido no 

infográfico de simulação. Por fim, o equívoco no uso da unidade de medida foi 

recorrente. Os alunos usam a unidade m/s (metros por segundo) para falar de 

velocidade, aceleração e em alguns momentos para posição e tempo. O equívoco 

também foi percebido em várias outras questões. 

 

6.4.2.2.2 Grupo B – Menos Interativo 

 

Houve um total de 2 respostas por dedução lógica para a questão 3 e 3 deduções 

para a questão 4. Os principais equívocos registrados foram: 
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1) O aluno aplica a fórmula matemática esperada, mas erra o cálculo. Isso 

aconteceu em 3 respostas na questão 3 e em 1 resposta na questão 4. 

2) Em 2 respostas para a questão 3, os alunos aplicam uma fórmula errada, mas 

tentam fazer ajustes para chegar a um resultado. Em alguns casos o aluno 

menciona saber que o cálculo não está correto. 

3) O aluno identifica uma fórmula que poderia ser aplicada, mas menciona que 

não sabe como realizar os cálculos. Esse cenário foi registrado em duas 

tentativas de respostas para a questão 3 e em 2 tentativas de respostas para 

a questão 4. 

4) O aluno não faz ideia de como começar a resolver o problema. Esse cenário 

foi registrado para as duas questões respectivamente em 4 tentativas e em 2 

tentativas. 

 

Os trechos do material digital consultados durante as respostas foram 

principalmente as telas do infográfico de introdução. No entanto alguns alunos 

procuraram, no infográfico de simulação menos interativa, exemplos semelhantes 

aos apresentados nas questões, como o participante B8. As telas do material de 

introdução foram utilizadas para buscar as fórmulas principalmente (telas 3 e 7). 

 

O principal destaque nesse caso, no Grupo B, foi a quantidade de alunos que não 

conseguiram entender o problema para identificar qual o caminho para este ser 

resolvido. Na aplicação do assunto em um problema prático, 6 cenários/respostas 

indicavam que o aluno não sabia como proceder para iniciar a resolução da questão. 

 

6.4.2.3 Ocorrências na Questão 5 – Relacionar o problema prático aos tipos de 

Movimento Retilíneo  

 

6.4.2.3.1 Grupo A – Mais Interativo 

 

Entre os equívocos registrados para esse grupo, foi possível perceber que: 

1) 1 aluno relacionou sua resposta com o valor da posição inicial em cada 

questão; 
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2) N o cenário em que o aluno não apresenta justificativas para a escolha da 

alternativa, 2 alunos não elaboraram justificativa ou uma justificativa que 

indicasse algum nível de compreensão. Houve ainda um aluno (A5) que 

mencionou ter escolhido a resposta aleatoriamente. 

 

A consulta ao material digital para responder essa questão foi pequena. Apenas dois 

alunos consultaram o infográfico de introdução – Tela 1, e outros dois participantes 

consultaram o simulador mais interativo. O aluno A6 acessou o simulador e justificou 

a escolha da alternativa por meio dos gráficos construídos na questão anterior. Já o 

aluno A9 também acessou o simulador, mas não elaborou justificativas baseadas no 

material. 

 

6.4.2.3.2 Grupo B – Menos Interativo 

 

As observações são muito próximas ao que foi identificado no Grupo A. As 

justificativas foram baseadas principalmente no valor da aceleração. Assim como no 

Grupo A, no Grupo B a consulta ao material digital, durante a resposta, foi muito 

pequena, ainda assim o infográfico de introdução foi consultado por 2 alunos e o 

simulador menos interativo foi consultado por um dos alunos desse grupo. 

 

Um dos alunos declarou ter feito relação entre as fórmulas que utilizou nas questões 

anteriores para escolher a alternativa. Dessa forma podemos inferir que assim como 

esse aluno, outros podem ter errado a questão por fazerem essa relação. Assim, 

muitos dos alunos que erraram as questões 3 e 4, também erraram a questão 5. 

 

As respostas vagas ou que caracterizavam uma escolha meramente aleatória foram 

menores que no Grupo A. No Grupo B apenas 2 casos foram identificados nesse 

cenário. 

 

6.4.2.4 Ocorrências na Questão 6 – Relacionar os conceitos estudados com a 

leitura de gráficos de deslocamento 
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6.4.2.4.1 Grupo A – Mais Interativo 

 

No Grupo A, 6 alunos responderam apenas a alternativa C como resposta correta.  

Com base nas justificativas podemos mencionar os seguintes equívocos para esse 

cenário: 

1) O aluno apresenta justificativas confusas, não sendo possível identificar 

algum nível de compreensão. 4 respostas se encaixam nesse cenário; 

2) O aluno faz referências a outro tipo de gráfico. 2 alunos fizeram comentários 

como se o gráfico apresentado nas alternativas fosse um gráfico de 

aceleração. Um deles inclusive comparou a alternativa escolhida, letra C, com 

o gráfico de aceleração, no simulador mais interativo; 

3) 1 dos alunos, A9, relacionou as linhas dos gráficos com o sentido em que o 

objeto se deslocava, como se o gráfico indicasse a direção do movimento.  

 

Sobre a consulta do material digital durante as respostas, apenas um dos alunos 

acessou o material de introdução, nas telas 4 e 9. O infográfico de simulação foi 

consultado em 3 respostas, onde os alunos fizeram comparações com os gráficos 

gerados no simulador, no entanto apenas 2 alunos fizeram as comparações com o 

tipo de gráfico esperado (gráfico de deslocamento). 

 

6.4.2.4.2 Grupo B – Menos Interativo 

 

5 alunos responderam apenas a alternativa C como resposta correta. Com base nas 

justificativas podemos mencionar os principais equívocos: 

1) O aluno justifica que, se o movimento é constante e a aceleração é zero, o 

gráfico C é o quem mais faz referência a uma situação constante. Também foi 

feita a associação de que, se o movimento é retilíneo deve ser representado 

por uma linha reta, horizontal; 

2) O aluno compara a alternativa com gráficos que não são de deslocamento. 

Foram feitas 3 comparações com o gráfico de aceleração e 2 comparações 

com gráficos de velocidade; 

3) 1 dos alunos, B1, explicou corretamente sobre todos os gráficos 

representados nas alternativas, mas marcou como resposta apenas a 
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alternativa C. Acredita-se dessa forma, que ele não tenha entendido o 

objetivo da questão. 

 

3 alunos mencionaram que não poderia ser a alternativa B. Esse fato fez um dos 

alunos justificar suas respostas de forma eliminatória.  

 

Entre o material digital consultado, o infográfico de introdução foi consultado nas 

telas 8 e 9. O simulador menos interativo foi consultado por apenas 2 alunos, que 

passearam por várias das telas fazendo comparações entre os gráficos encontrados 

no material e aqueles representados entre as alternativas. No entanto, nenhum 

deles conseguiu demonstrar que compreendeu a aplicação do gráfico. 

 

6.5 IMPRESSÕES SOBRE O MATERIAL 

 

Ao final da entrevista semiestruturada os alunos expuseram suas opiniões sobre os 

materiais que utilizaram. Esse resultado é apresentado a seguir. 

 

Sobre a familiaridade dos sujeitos com os materiais utilizados, a maioria deles (9 

sujeitos do Grupo A e 8 sujeitos do Grupo B) mencionou que nunca havia estudado 

com materiais semelhantes aos infográficos da pesquisa. Os alunos que 

identificaram alguma semelhança, mencionaram materiais como: provas online, 

slides utilizados pelo professor e material educacional em vídeo. 

 

Sobre a relevância de cada um dos materiais, podemos observar a Tabela 6.16. 

Percebe-se que 5 participantes do Grupo A e 4 participantes do Grupo B consideram 

que o infográfico de introdução ajuda muito para entender sobre o assunto. A 

avaliação foi bastante aproximada entre os dois grupos, tendo apenas um dos 

alunos avaliado que o material não ajudava na compreensão. No entanto, a 

avaliação sobre os infográficos de simulação aponta que 6 dos 10 alunos que 

utilizaram o simulador mais interativo avaliaram que o material ajuda muito na 

compreensão, enquanto que entre os participantes que usaram o simulador menos 

interativo apenas 2 deram essa avaliação. 
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Tabela 6.16: Opinião sobre a ajuda dos infográficos na compreensão do assunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Autor. 
 

Quando perguntados sobre a preferência entre os dois infográficos que tinham 

utilizado (Tabela 6.17), metade do Grupo A preferiu o infográfico de introdução e 4 

preferiram o simulador mais interativo. No Grupo B, 6 preferiram o infográfico de 

introdução e apenas 2 preferiram o infográfico de simulação menos interativa. Houve 

ainda um total de 3 alunos que mencionaram preferir estudar apenas com o livro 

físico ou a explicação do professor em sala de aula. 

 
Tabela 6.17: Comparativo sobre a preferência dos alunos entre os infográficos. 

Preferência 

 Grupo A Grupo B 

Infográfico de Introdução 5 6 

Infográfico de simulação mais interativa 4 0 

Infográfico de simulação menos interativa 0 2 

Nenhum deles 1 2 

Fonte: O Autor. 
 

De modo geral os alunos entenderam a intenção de comunicação de cada 

infográfico e utilizaram-na para justificar sua preferência. Os que mencionaram a 

preferência pelo infográfico de introdução justificaram que preferiam o material com 

mais informações e mais explicativo para estudar sobre o assunto. Os que 

escolheram o infográfico de simulação mais interativa justificaram pela preferência 

aos exemplos e/ou pela interatividade. Os participantes que preferiram o simulador 

menos interativo, justificaram por ser um material mais resumido e direto.  

 

6.5.1 Dúvidas e dificuldades de compreensão e uso 
 

Entre as dificuldades e dúvidas mais apontadas pelos alunos, muitos mencionaram a 

dificuldade em entender os gráficos. Esse tipo de comentário foi recorrente e 

Ajuda dos infográficos para a compreensão do assunto 

Infográfico de Introdução Infográficos de simulação 

 Grupo A Grupo B  Grupo A Grupo B 

Muito 5 4 Muito 6 2 

Médio 4 4 Médio 4 5 

Pouco 0 2 Pouco 0 3 

Não ajuda 1  Não ajuda 0 0 
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percebido nos dois grupos e para todos os infográficos, bem como comprovada na 

análise das ocorrências nas respostas ao questionário, descritas na seção anterior. 

A seguir estão listadas as demais dúvidas mencionadas por cada grupo. 

 

O Grupo A apontou como dificuldade: (1) Compreensão de termos utilizados nos 

textos e termos usados nos gráficos do infográfico de introdução; (2) O que fazer e 

como utilizar as informações dos gráficos em ambos os materiais; (3) Dificuldade em 

diferenciar cada tipo de gráfico no simulador mais interativo; e (4) Como iniciar a 

animação no simulador mais interativo. 

 

Os participantes do Grupo B apontaram dificuldade na: (1) Compreensão de termos 

utilizados nos textos e termo usados nos gráficos do infográfico de introdução; (2) 

Compreensão da influência da aceleração no movimento; e (3) Compreensão dos 

gráficos do infográfico de introdução e simulação. 

 

6.5.2 O que atrai a atenção 
 

Entre os alunos do Grupo A o que mais chamou a atenção quando interagiram com 

o material foi: (1) A animação da trajetória do caminhão no simulador mais interativo, 

6 dos 10 alunos do Grupo A comentaram sobre isso; (2) A possibilidade de inserir os 

valores nos campos do simulador mais interativo; e (3) A animação da trajetória nos 

esquemas do infográfico de introdução. 

 

Para o Grupo B, o que mais atraiu a atenção quando interagiram foi: (1) A animação 

da trajetória nos esquemas do infográfico de introdução; (2) Os gráficos no 

infográfico de introdução; (3) A semelhança dos esquemas com os desenhos que o 

professor realiza em sala, no quadro; e (4) Os gráficos do simulador menos 

interativo. 

 

6.5.3 Aspectos positivos, negativos e sugestões 
 

Muitos alunos sugeriram que os infográficos poderiam ser utilizados pelos 

professores na sala de aula, seja para que estes pudessem complementar a 

explicação ou tirar dúvidas. Também foi recorrente a sugestão de adicionar áudio 
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aos materiais. Alguns alunos mencionaram ter dificuldade para fazer a interpretação 

de texto, em especial para assuntos matemáticos. Com o recurso do áudio, segundo 

os participantes, ficaria mais fácil de entender o assunto. Dois alunos comentaram 

explicitamente sobre a dificuldade na compreensão de alguns trechos do texto. De 

acordo com os alunos, a linguagem poderia ser mais simples, sem utilizar termos 

complexos e com expressões mais informais. Para a dificuldade na compreensão do 

termos e siglas utilizadas nas fórmulas, gráficos e esquemas, os alunos sugeriram 

que a explicação sobre cada sigla ficasse mais visível nos materiais. Alguns alunos 

ainda mencionaram que gostariam que houvesse mais exemplos e que estes 

fossem mais relacionados com as situações do dia-a-dia dos alunos, facilitando 

assim a aproximação deles com o assunto. Também foi sugerido facilitar a 

apresentação dos gráficos. 

 

Apenas dois participantes fizeram sugestões quanto a aspectos visuais dos 

elementos, como a sugestão de utilizar um cenário mais atraente no simulador, 

como se o caminhão estivesse em uma cidade, por exemplo. Também foi 

mencionado que o material poderia ter cores mais vivas que as atuais. 

 

Para melhorar a interação, os participantes sugeriram que o material oferecesse a 

possibilidade de responder perguntas e conferir as respostas na própria interface. 

Um dos alunos também sugeriu que o simulador mais interativo também pudesse 

simular a realização dos cálculos matemáticos já que esta é a forma mais 

convencional de resolver os problemas da disciplina. Apenas um dos alunos 

comentou sobre melhorar a visualização dos valores definidos no controle de 

velocidade e aceleração do simulador mais interativo. 

 

6.5.4 Satisfação dos alunos 
 

Na avaliação sobre o grau de satisfação dos sujeitos na participação de toda a 

atividade, mais da metade dos participantes de cada grupo respondeu os dois níveis 

de avaliações positivas (Adorei ou Gostei). Do total dos participantes apenas um 

deles respondeu “Tanto faz“ e um deles respondeu “Não gostei“. A Tabela 6.18 

mostra o resultado na avaliação dos dois grupos.  
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Tabela 6.18: Comparativo sobre a satisfação dos participantes. 
Satisfação dos alunos 

 Grupo A Grupo B Total  

Adorei 5 6 11 (55%) 

Gostei 4 3 7 (35%) 

Tanto faz 1 0 1 (5%) 

Não gostei 0 1 1 (5%) 

Detestei 0 0 0 (0%) 

Fonte: O Autor. 
 

Dessa forma, pode-se considerar que a experiência com o material agradou a quase 

todos os alunos (90%). Por meio desse resultado, no entanto, não é possível indicar 

diferenças na satisfação relacionadas, ou influenciadas, pelas características dos 

materiais utilizados por cada grupo. 

  

6.6 DISCUSSÃO FINAL DO ESTUDO DE CAMPO 

 

As conclusões extraídas a partir do estudo de campo, considerando as restrições de 

perfil e contextos aplicados na pesquisa, permitem apresentar os principais aspectos 

identificados e descritos a seguir. 

 

Física é a disciplina na qual a maior parte dos alunos declararam ter dificuldade 

(85% ou 17 alunos). No entanto, não foi identificada relação entre os resultados do 

questionário de compreensão e o grau de facilidade/dificuldade mencionado. Os 

alunos estudam principalmente com o livro impresso e caderno de anotações pois a 

escola não oferece acesso à computadores ou tablets, mas todos os alunos 

costumam utilizar computadores conectados a internet para estudar em casa. 

Alguns alunos utilizam os smartphones na escola, para realizar consultas pontuais. 

As videoaulas encontradas na internet foram destacadas como um bom recurso para 

estudar Física e Matemática. Assim, os alunos mencionaram que as formas 

preferidas para estudar são por meio da internet e dos vídeos.  

 

A análise de compreensão apontou que o grupo que teve acesso ao material menos 

interativo obteve maior número de respostas que indicaram compreensão do 

assunto MRU e MRUV. Esse resultado reforça o princípio de interatividade da TCAM 
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defendido por Mayer (2005) em que as interações mais simples facilitam a 

compreensão. Os equívocos de compreensão se concentraram nas questões de 

resolução de problemas e na relação com os gráficos (questões 3,4 e 6). A questão 

5 foi bastante influenciada pelos resultados do aluno nas questões anteriores (3 e 4). 

Já as questões 1 e 2, sobre a compreensão do conceito de Movimento Retilíneo, 

foram as que apresentaram maiores níveis de compreensão. 

 

Durante o questionário de compreensão e relato da opinião sobre o material, foi 

possível perceber, principalmente, dificuldades na interpretação de texto, na leitura 

de gráficos e na resolução das equações matemáticas. Os alunos dedicam mais 

atenção aos textos e fórmulas, que às imagens, e preferem a explicação verbal 

falada à leitura do texto. Por isso, alguns mencionaram que os infográficos utilizados 

no estudo poderiam conter explicação em áudio ou que gostariam que o professor 

pudesse usar o material durante a explicação na sala de aula. 

 

A seguir são listados os resumos com os principais aspectos identificados em cada 

um dos infográficos aplicados no estudo de campo: 

 

Infográfico de introdução 

• Não houve problema de interação com a navegação; 

• 11 alunos leram todo o material e 9 leram parcialmente; 

• Houve dificuldade na compreensão do texto e termos usados no material; 

• As telas menos lidas foram as que apresentavam os gráficos; 

• As telas mais lidas foram aquelas que continham as fórmulas das equações 

matemáticas;  

• As telas com pequenas mudanças no esquema gráfico que representava o 

movimento, ou não foram percebidas, ou os alunos ignoraram, já que os 

termos não são bem compreendidos por eles. Cenário semelhante às telas de 

gráficos; 

 

Infográfico de simulação mais interativa 

• Houve problemas de interação com o material e entendimento da interface 

que induziram o aluno ao erro; 
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• A navegação para alterar a visualização dos gráficos não foi percebida por 2 

dos alunos. 

• 4 alunos não reproduziram os exemplos indicados enquanto 4 reproduziram 

totalmente e 2 parcialmente; 

• A ação de ler as coordenadas do gráfico foi a ação que os alunos menos 

reproduziram; 

• Não há um objetivo claro do que deve ser feito na interface, então os alunos 

que interagiram aleatoriamente e não realizaram os exemplos indicados no 

guia impresso (4 alunos) tiveram um maior número de equívocos nas 

respostas do questionário de compreensão; 

• Os alunos interagiram primeiro de forma aleatória, explorando os recursos (8 

participantes fizeram isso antes de reproduzir os exemplos esperados); 

• Todos os alunos que não reproduziram os exemplos ou não leram o guia 

tiveram dificuldade de resolver os problemas práticos (questões 3 e 4); 

• As questões 3 e 4 que, declaradamente, deveriam ser respondidas no 

infográfico, tiveram baixos indícios de compreensão; 

• A dificuldade de fazer a identificação do tipo de gráfico e leitura das 

coordenadas se repetiu com frequência. 

 

Infográfico de simulação menos interativa 

• Não houve problema de interação com a navegação; 

• 6 alunos leram todo o material e 4 leram parcialmente; 

• Houve dificuldade na compreensão do texto e termos usados no material; 

• As telas menos lidas foram as que explicavam sobre a leitura das 

coordenadas e formação dos gráficos; 

• Poucos alunos consultaram esse infográfico para ajudar na formulação das 

respostas do questionário. 

 

6.6.1 Infográfico mais interativo versus infográfico menos interativo 
 

Comparando os dois infográficos de simulação, durante a atividade houve um maior 

número de alunos interessados no infográfico de simulação mais interativa. O 

interesse dos alunos em explorar o material, como uma novidade, foi facilmente 
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percebido no início da interação dos alunos com este material. No entanto, apesar 

do interesse inicial dos alunos com os recursos de animação e interação exibidos na 

interface, os alunos que utilizaram o material menos interativo (o Grupo B) obtiveram 

um maior indício de compreensão no questionário. Esse resultado não permite 

afirmá-lo como sendo contrário à defesa de Rogers et al. (2013) de que as 

simulações interativas ajudam o aluno a aprender conceitos abstratos como 

fórmulas matemáticas e leis da física, já que no cenário com menos recursos de 

interação esse resultado foi melhor atingido e que outros fatores podem ter 

influenciado na compreensão dos alunos que utilizaram o simulador mais interativo. 

O resultado, no entanto, corrobora com o princípio de que as interações mais 

simples facilitam a compreensão (Mayer, 2005), se comparadas às interações mais 

complexas.  

 

No Grupo B - menos interativo, foi percebido que aqueles que tiveram menores 

níveis de compreensão ou não responderam, foram os que nunca tinham estudado 

Física. Esse padrão não pode ser percebido no Grupo A - mais interativo, ou seja, 

mesmo aqueles que já tinha estudado Física no ano anterior tiveram NR ou NC/RI 

em mais questões que o mesmo perfil no Grupo B. Esses dados nos levam a 

apontar que, nos casos dos alunos com pouco conhecimento prévio, os infográficos 

menos interativos também resultaram em melhores níveis de compreensão. Os 

resultados evidenciam Lowe (2004) e Rogers et al. (2013) nas recomendações de 

que a interação no início do aprendizado deve oferecer um menor número de 

possibilidade de interação, de forma a restringir e guiar o usuário nas seleções das 

ações mais apropriadas. Dessa forma, podemos inferir que o simulador menos 

interativo, que oferecia maior restrição e controle da interação e participação menos 

ativa (ROGERS ET AL., 2013) ofereceu menos barreiras ao aluno e pode ter 

ajudado no processamento de informações (LOWE, 2004). 

 

No que diz respeito a interação com o material, é possível pontuar que o grupo com 

acesso ao material menos interativo apresentou maior envolvimento nas atividades 

de leitura esperadas, enquanto o grupo com material mais interativo envolveu-se 

principalmente em explorações próprias, alguns sem utilizar o guia impresso. Dessa 

forma, o infográfico de simulação mais interativa possibilitou que os alunos 

experimentassem exemplos próprios e explorassem os recursos oferecidos, efeitos 
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esperados segundo Cairo (2013), Rogers et al. (2013) e Lowe (2004). Esse fato foi 

percebido na análise da leitura e interação com os materiais. Porém não se pode 

apontar que a reprodução dos exemplos de forma mais ativa tenha ajudado os 

alunos a entender mais sobre o assunto se comparado àqueles que não tiveram 

acesso a esse recurso. Assim, não há indícios suficientes para afirmar que oferecer 

mais recursos de interação ajude os alunos a se envolverem mais e entender mais 

sobre assuntos como MRU e MRUV. Podemos, no entanto, mencionar que o 

material mais interativo estimulou mais os alunos na tentativa de resolver as 

questões, já que entre os alunos do Grupo B houve um maior índice de cenários em 

que os alunos não elaboraram nenhuma resposta e/ou não imaginavam como iniciar 

a resolução do problema. Dessa forma o infográfico de simulação mais interativa 

estimulou a participação mais ativa e o interesse dos alunos por explorar as 

informações e responder as questões de aplicação prática, mas não permitiu um 

conhecimento mais aprofundado para a resolução das questões como esperado no 

questionário de compreensão. 

 

As dificuldades na compreensão da interface e a dependência de utilização e 

compreensão dos gráficos para atingir as respostas esperadas parecem ter 

influenciado no resultado dos alunos que utilizaram o simulador mais interativo. Para 

o Grupo B, a interação com a interface e a leitura dos gráficos tinham uma menor 

relevância para atingir as respostas esperadas. Sendo assim estes respondiam 

algumas questões de forma mais familiar, por meio da aplicação das fórmulas 

matemáticas, principalmente. Esse fato nos leva a questionar a influência da 

familiaridade na forma de resolver as questões apresentadas para cada grupo, 

podendo ter sido isso, para o Grupo A, mais uma barreira no processo cognitivo. 

 

Para o Grupo B, o infográfico de introdução sobre o assunto foi mais utilizado que o 

infográfico de simulação menos interativa. Nesse grupo, poucos foram os momentos 

em que os alunos consultaram o infográfico de simulação menos interativa, durante 

a resposta do questionário, fazendo com que esse material não apresentasse muita 

relevância na preferência dos alunos. 
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7 RELAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS E RECOMENDAÇÕES 
 

Este capítulo apresentará as relações entre os resultados encontrados no estudo 

descritivo, apresentado no Capítulo 4, e o estudo de campo, descrito no Capítulo 6. 

Em seguida são apontadas recomendações para a elaboração de infográficos 

interativos educacionais. 

 

7.1 ESTUDO DESCRITIVO E ESTUDO DE CAMPO 

 

No Capítulo 4 foram apresentados os resultados da análise descritiva dos 237 

infográficos encontrados no material digital educacional de 6 disciplinas de uma 

coleção para o ensino médio. Nesse estudo foram observadas as variáveis de: 1) 
Método de comunicação; 2) Intenção de comunicação; 3) Estrutura de 
navegação; e 4) Estilo de interação.  

 

No Capítulo 6 foram apresentados os resultados do estudo de campo, de caráter 

experimental, com 20 alunos do ensino médio que utilizaram infográficos sobre um 

mesmo assunto de Física. Os alunos foram divididos em dois grupos, onde o Grupo 

A estudou com dois infográficos, sendo um deles com mais recursos de interação, e 

o Grupo B apenas com infográficos com poucos recursos de interação. Nesse 

estudo foram observados: 1) O perfil dos alunos; 2) A utilização do material 
durante o estudo; 3) A análise de compreensão e ocorrências do questionário 
sobre o assunto; e 4) As impressões dos alunos sobre os infográficos. 

 

No Quadro 7.1, é apresentado um resumo dos principais dados encontrados no 

estudo descritivo e a relação com dados encontrados no estudo de campo. 
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Quadro 7.1: Resumo da relação do estudo descritivo no material educacional e observações do 
estudo de campo. 

 O que foi observado no estudo 

descritivo (Material digital educacional) 

O que foi observado no estudo de campo 

(Interação com os alunos) 

Método de 

comunicação 

A infografia interativa aparece 

timidamente no material educacional. 

Foram encontrados 237 infográficos, 

dos quais: 

• 97 (40,9%) dinâmicos (vídeos) 

• 83 (35%) estáticos 

• 57 (24%) interativos  

 

55% dos alunos (11 sujeitos) mencionaram 

procurar por mapas, gráficos ou diagramas 

para estudar. Os vídeos, que podem incluir 

infográficos dinâmicos, foram apontados 

por 7 alunos (35%) como o recurso 

preferido para estudar. 

Intenção de 

comunicação 

Dos 57 infográficos interativos: 

• 23 (40%) exploração 

• 15 (26%) simulação 

• 14 (24,5%) narração 

• 12 (21%) instrução 

 

Não houve a intenção de avaliar a 

percepção dos alunos em relação a esse 

aspecto, porém entre os infográficos 

utilizados, os alunos mencionaram preferir 

estudar com o infográfico de introdução 

que possui a intenção de comunicação por 

exploração. O resultado da preferência foi: 

• 11 alunos preferem o infográfico 

de exploração 

• 6 alunos preferem o infográfico de 

simulação 

• 3 alunos preferem outro material 

Estrutura de 
navegação 

Dos 57 infográficos interativos: 

• 28 com navegação linear 

• 29 com navegação não linear 

Os alunos não tiveram dificuldade em 

navegar pelo infográfico de introdução ou 

de simulação menos interativa. 

No infográfico de simulação mais interativa 

2 alunos não identificaram a navegação 

entre os gráficos, acarretando em barreiras 

para responder algumas questões. 

Estilo de 

interação 

Maior número dos recursos de 

interação mais simples. Poucos 

infográficos permitem que o leitor 

participe da construção ou alteração 

dos dados do infográfico. Dos 57 

infográficos interativos: 

• 47 somente instrução 

• 10 instrução e manipulação 

Considerando o contexto dessa pesquisa, 

com alunos iniciantes no conteúdo, o 

grupo de alunos que utilizou os infográficos 

de interação apenas por instrução teve 

melhores resultados de compreensão que 

os alunos que utilizaram o infográfico com 

interação por instrução e manipulação. No 

entanto foi percebido que os recursos de 

interação no material despertam o 

interesse inicial dos alunos. 

Fonte: O Autor. 
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O cruzamento dos dados encontrados no estudo do material educacional e no 

estudo com os alunos nos indica que apesar do material educacional, em primeira 

análise, parecer explorar pouco as possibilidades de interação que existem no meio 

digital, a navegação mais linear e interação mais simples e com poucos recursos, é 

mais facilmente utilizada pelos alunos iniciantes no conteúdo apresentado. Dessa 

forma, os infográficos interativos com essas características ainda oferecem maior 

ajuda na compreensão dos conteúdos escolares de Física, conforme o contexto 

específico tratado nessa pesquisa. No entanto, o interesse demonstrado pelos 

alunos na utilização do infográfico mais interativo indica que este recurso apresenta 

uma oportunidade que pode ser mais investigada, considerando outras situações de 

pesquisa. 

 

Por fim, a partir dos dados encontrados nessa pesquisa, a seção a seguir tem como 

objetivo contribuir para o campo da infografia, apontado recomendações para o 

desenvolvimento de infográficos digitais e interativos para a educação. 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE INFOGRÁFICOS 

DIGITAIS INTERATIVOS 

 

Baseadas nos resultados da pesquisa, que foram descritos nos capítulos anteriores, 

as recomendações consideram o uso de imagem, texto, áudio, fórmulas 

matemáticas, gráficos, uso de exemplos, animação e interação. Vale ressaltar que 

as recomendações são especificamente baseadas no contexto tratado no estudo 

dessa pesquisa. 

 

7.2.1 Imagem 
 

No momento da resposta do questionário, os alunos dedicaram um pouco mais de 

atenção ao texto ao invés das imagens, esquemas e gráficos. Ainda assim, os 

esquemas foram referenciados de forma geral (sem descrição detalhada) e de forma 

mais detalhada para ajudar na explicação quando o aluno comparava a evolução da 

velocidade ou aceleração, por exemplo. 
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Os esquemas quando muito detalhados, como no exemplo aplicado, são facilmente 

confundidos, como no caso em que as telas que possuíam apenas mudanças no 

esquema em relação à tela anterior, não foram lidas (Telas 2 e 6 do infográfico de 

introdução). Dessa forma recomenda-se que as imagens pictóricas e esquemáticas 

sejam objetivas e destaquem a informação principal tratada, garantindo que esta 

seja facilmente percebida pelo aluno. 

 

7.2.2 Texto 
 

Muitos alunos mencionaram dificuldade na interpretação e compreensão do texto. 

Termos como “retrógrado“ e “progressivo“, foram mencionados como exemplo. O 

conteúdo textual aplicado nos infográficos interativos deve ter uma linguagem mais 

natural, facilitando a compreensão do assunto por meio de termos que façam parte 

do vocabulário do aluno. Indica-se que, quando necessários, os novos termos sejam 

precedidos de explicações, ou sinônimos que ajudem o aluno a se familiarizar com 

estes ao longo do infográfico. 

 

7.2.3 Áudio 
 

Ainda para minimizar os problemas de interpretação de texto, alguns alunos 

sugeriram que o material poderia ser explicado por um professor ou por uma 

gravação de áudio, como parte do material. Apesar desse recurso não fazer parte do 

material utilizado na pesquisa, os alunos também comentaram sobre videoaulas, 

como sendo um dos recursos preferidos para estudar, mencionando por exemplo a 

possibilidade de reproduzir a explicação quantas vezes forem necessárias para o 

entendimento. Dessa forma, recomenda-se que recursos de áudio, que ofereçam 

explicação verbal, devem ser considerados nos infográficos interativos. 

 

7.2.4 Fórmulas Matemáticas 
 

Os alunos dedicaram atenção às fórmulas, representadas por equações 

matemáticas. Consequentemente, as telas que apresentavam fórmulas foram as 

mais lidas pelos alunos. Ainda no estudo piloto, foi possível perceber que os alunos 

esperam encontrar as equações matemáticas no material educacional, pois 
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imaginam serem fundamentais para a resolução de questões na disciplina de Física. 

Nesse aspecto, também merece atenção o uso cuidadoso das unidades de medidas 

e siglas contidas nesse material e que são facilmente confundidas pelos alunos.  

 

7.2.5 Gráficos 
 

Foi percebido que os alunos cometem muitos equívocos no reconhecimento da 

representação do gráfico e consequentemente possuem receio em utilizá-lo. As telas 

do infográfico que se dedicavam a explicação dos gráficos foram as menos lidas 

pelos alunos. A dificuldade de compreensão também foi percebida no questionário e 

nos comentários dos próprios alunos. Dessa forma, os gráficos apresentados nos 

infográficos interativos devem ajudar os alunos a superar dificuldades de: (1) 

Identificar claramente o tipo de gráfico representado (aceleração, velocidade, etc.) e 

as unidades representadas nos eixos; (2) Indicar e facilitar a leitura das coordenadas 

do gráfico; e (3) Relacionar o gráfico com o fenômeno representado.  

 

7.2.6 Exemplos 
 

Os exemplos ajudam os alunos na compreensão dos conceitos sobre o assunto. Os 

alunos se utilizaram de exemplos comparativos, para diferenciar quando um 

movimento é RU ou RUV. Assim, o infográfico deve oferecer exemplos que se 

aproximem do universo dos alunos e que retratem cenários reais do cotidiano, 

ajudando na identificação com os leitores. 

 

7.2.7 Animação 
 

Os alunos são atraídos pela animação nos infográficos. A animação pode ser vista 

como um elemento de diversão, mas também é parte do conteúdo informacional do 

material educacional. Na pesquisa foram percebidas poucas ocorrências de 

equívocos relacionados a animação. 

 

Recomenda-se que os infográficos animados não devem usar a animação apenas 

de forma decorativa, pois os alunos associam questões como velocidade da 

animação e posicionamento dos objetos como um fenômeno real. Dessa forma, 
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animações pouco fiéis ao que aconteceria no mundo real podem gerar equívocos de 

compreensão. 

 

A possibilidade de oferecer ao aluno o controle do tempo da animação também deve 

ser considerada. Dessa maneira o aluno pode para, adiantar ou retroceder para 

visualizar momentos exatos.  

 

7.2.8 Interação 
 

Foi possível identificar que a maior parte dos alunos compreende facilmente os 

recursos de navegação que se utilizam de técnicas como Abrir, Fechar e Selecionar 

(Cairo, 2013). Porém a estrutura de navegação linear é mais facilmente 

compreendida se comparada a estrutura não linear. Dessa forma, os infográficos 

somente por instrução, onde a interação está na transição de telas de conteúdo, 

semelhante a transições de slides, são bastante familiares aos alunos e não 

apresentam dificuldades de interação. 

 

No entanto, os infográficos que apresentam mais recursos de interação devem 

receber atenção quanto aos pontos já apresentados no referencial teórico, 

considerando os aspectos de Visibilidade; Affordance; Feedback; Restrições e 

Consistência (CAIRO, 2013; NORMAN, 2006; ROGERS et al., 2013). Merecem ser 

destacadas as seguintes questões: 

 

• Intenção da interface: A interface deve oferecer pistas visuais do que é 

possível realizar por meio dela. Deve indicar como botões, abas e outros 

recursos podem ser utilizados para atingir o objetivo proposto. Dessa forma, 

informações temporariamente ocultas devem dar pistas que estimulem a 

interação do aluno, evitando que a informação não seja percebida ou seja 

descoberta acidentalmente. Esse problema aconteceu em alguns casos, no 

infográfico de simulação mais interativa aplicado na pesquisa, em que a 

possibilidade de leitura das coordenadas do gráfico e a mudança de 

visualização do tipo de gráfico foram percebidas acidentalmente. 
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• Usabilidade dos componentes de interação: Uma vez identificada a 

intenção dos componentes, estes devem funcionar sem que sejam 

necessárias habilidades aguçadas e/ou precisas do aluno. Dessa forma, se o 

aluno precisa definir uma informação na interface (como a posição ou valor, 

por exemplo), os recursos que possibilitam essa ação não devem ser um 

empecilho, como aconteceu nos controles de posição, aceleração e 

velocidade inicial no simulador mais interativo.  

 

Por fim, na oferta de infográficos interativos com o objetivo de simulação, como no 

caso proposto, recomenda-se que sejam claramente apresentados alguns dos 

exemplos que o aluno deve simular. Apesar dos alunos se interessarem pela 

exploração aleatória do material interativo, essa exploração, sem elaboração de um 

exemplo coerente, não costuma levar à compreensão do assunto e do fenômeno 

simulado. 
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8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este capítulo final retoma os objetivos descritos no capítulo de introdução, Capítulo 

1, para rever a questão principal da pesquisa e como os objetivos foram atingidos. 

Em seguida são relatadas as dificuldades e fragilidades encontradas na pesquisa, as 

possibilidades de desdobramentos para trabalhos futuros e as considerações finais. 

 

8.1 OBJETIVOS ALCANÇADOS E CONCLUSÕES 

 

A importância dessa pesquisa foi identificada com base no uso de infográficos 

interativos como material educacional e nas lacunas encontradas na literatura sobre 

infografia digital e interativa quanto: aos aspectos de interação, à relação entre 

interação e compreensão; e à carência sobre esse objeto de estudo em contexto 

escolar. Essas justificativas estão apoiadas no contexto crescente de inserção de 

novos recursos tecnológicos no contexto educacional e nas recomendações do MEC 

e do PNLD para inserir objetos educacionais digitais nos materiais didáticos das 

escolas públicas. Nesse cenário, foi levantado o questionamento “Qual a relevância 

da interação nos infográficos digitais para compreensão de conteúdos escolares?” 

Assim, esta dissertação se propôs a identificar aspectos do uso de infográficos 

interativos como recurso para compreensão de conteúdos escolares, por meio de 

uma análise comparativa entre o uso de infográficos mais interativos e menos 

interativos, considerando questões relacionadas a experiência dos alunos, resultante 

dessa interação. Para isso foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Identificar como são os infográficos digitais e interativos oferecidos nos 

materiais didáticos ofertados no ensino médio; 

 

2. Verificar o contexto de estudo dos alunos e os recursos que utilizam; 

 

3. Verificar e discutir os efeitos e influência da presença de interação na 

infografia para a compreensão por parte dos alunos; 
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4. Verificar as impressões dos alunos na experiência de estudo com os 

infográficos interativos; 

 

5. Relacionar a oferta de infográficos em material didático com os resultados de 

compreensão dos alunos, identificando pontos positivos e oportunidades de 

melhorias na produção desses artefatos. 

 

Para atender os objetivos específicos, a pesquisa foi detalhada da seguinte maneira: 

estudo de referencial teórico; estudo descritivo; e estudo de campo. 

Os Capítulos 2 e 3 compõem a parte inicial, de referencial teórico. No Capítulo 2 foi 

apresentado um levantamento da literatura sobre os fundamentos da infografia como 

recurso do Design da Informação, a intenção de comunicação dos infográficos 

(Narração, Instrução, Exploração e Simulação), e os métodos de comunicação, 

que definem os infográficos digitais como estáticos, dinâmicos e interativos. O 

Capítulo 3 apresentou uma visão da literatura relacionando a infografia interativa e o 

Design de Interação, tratando dos aspectos da interação nas informações gráficas, 

como estrutura de navegação e tipos de interação (Instrução, Conversação, 
Manipulação e Exploração). O capítulo é concluído com uma seção dedicada a 

algumas referências da literatura que tratam da relevância da interação na 

compreensão, mostrando os pontos positivos e as ressalvas sobre a adição de 

interação e animação em interfaces para compreensão. 

Os conceitos, quanto às características dos infográficos digitais e interativos, foram 

aplicados na etapa do estudo descritivo em material educacional, descrito no 

Capítulo 4. O método de comunicação, intenção de comunicação, estrutura de 

navegação e tipo de interação, formataram o instrumento de análise utilizado. O 

estudo descritivo foi aplicado para avaliar o material educacional da Coleção Vereda 

Digital, que atende o 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Foi observado o conteúdo 

digital ofertado pela coleção nas disciplinas de Biologia, Geografia, Filosofia, Física, 

Literatura e Sociologia. No material foram encontrados 237 infográficos digitais e 57 

infográficos interativos. Com o estudo descritivo foi possível atingir satisfatoriamente 

o objetivo específico 1, identificando que os infográficos digitais e interativos 

oferecidos nos materiais didáticos do ensino médio tendem a: 
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• Aparecer em menor número se comparados com infográficos estáticos ou em 

vídeo (dinâmicos); 

• Apresentar de forma equilibrada tanto estruturas para navegação linear como 

não linear; 

• Utilizar predominantemente o tipo de interação apenas por instrução, com 

técnicas simples de abrir, fechar ou passar o mouse para exibir e ocultar 

informações; 

• Oferecer pouca oportunidade de interação mais ativa do aluno, em que este 

participa da construção e modificação das informações; 

• Quando apresentando interação por manipulação, costumam possuir a 

intenção de simular fenômenos físicos. 

Com base na amostra do material educacional analisado, foi possível selecionar dois 

infográficos com tipo de interação por instrução e por manipulação, respectivamente 

das disciplinas mais representativas no estudo, Geografia e Física. Esse material foi 

submetido à etapa de estudo de campo - piloto, onde 4 alunos utilizaram os 

infográficos e responderam algumas perguntas. O resultado do piloto levantou 

indícios parciais sobre os objetivos específicos 2 e 3. Foi possível identificar que os 

alunos preferiram o infográfico de Geografia, bem como obtiveram maiores indícios 

de compreensão no assunto dessa disciplina. No entanto, essa etapa foi de maior 

relevância para destacar diversos ajustes necessários para a continuidade da 

pesquisa no estudo de campo final. No Capítulo 5 foi descrita toda a metodologia e 

resultados do estudo piloto, bem como os ajustes para a metodologia do estudo de 

campo final. No estudo piloto foram identificadas as seguintes oportunidades para a 

etapa seguinte: 

 

• O experimento deveria focar em apenas uma disciplina e assunto, 

centralizando a comparação nos infográficos e eliminando assim as 

diferenças existentes pela preferência dos alunos por determinados 

conteúdos ou disciplinas; 

 

• Os critérios de compreensão precisavam estar mais claros, sendo definidos 

os objetivos e expectativas de respostas para cada questão; 
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• Apesar do infográfico de simulação ser o material com características mais 

interativas para aplicação no estudo final, utilizá-lo só fazia sentido se 

também fosse oferecido o conteúdo teórico e as indicações de exemplos a 

serem simulados pelos alunos. 

 

Dessa forma as mudanças realizadas para o estudo de campo - final foram: 

 

1) A concentração dos conteúdos dos infográficos na disciplina de Física e no 

assunto de Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV); 

 

2) A construção de um infográfico de introdução teórica ao assunto, resultado da 

reunião de alguns infográficos apresentados no material didático; 

 

3) A construção de um infográfico de simulação, com conteúdo semelhante ao 

apresentado no material didático educacional, porém com menos recursos de 

interação. Assim seria possível fazer comparações entre um grupo de alunos 

com um material de mesmo conteúdo, sendo um com mais recursos de 

interação e outro com menos recursos; 

 

4) A indicação de quais exemplos o aluno deveria reproduzir no infográfico de 

simulação mais interativo, resultando na construção de um guia impresso 

para ser utilizado durante o experimento; 

 

5) A reformulação dos questionários e entrevistas e adaptação dos instrumentos 

de análise. 

 
A pesquisa de campo final foi realizada com 20 alunos do 1º ano do ensino médio, 

divididos em Grupo A, que utilizou material mais interativo; e Grupo B, que utilizou 

material menos interativo. Nos resultados do estudo de campo final, detalhados no 

Capítulo 6,  foram atendidos os objetivos específicos 2, 3 e 4. 
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Sobre o objetivo específico 2, Verificar o contexto de estudo dos alunos e os 

recursos que utilizam, foi possível perceber que o livro impresso continua sendo o 

material mais utilizado pelos alunos para estudar em casa e na escola. No dia-a-dia 

da escola, os alunos não possuem acesso a computadores ou tablets, mas todos 

acessam a internet para estudar em casa, ou utilizam os smartphones pessoais, 

quando na escola. Estes alunos preferem estudar utilizando a internet, em especial 

por meio de videoaulas.  

 

Sobre o objetivo específico 3 (Verificar e discutir os efeitos da presença de interação 

na infografia para a compreensão por parte dos alunos), a pesquisa identificou os 

principais pontos, destacados a seguir: 

 

• Os alunos que estudaram com o material menos interativo atingiram maiores 

índices de compreensão sobre o assunto, se comparados aos alunos que 

utilizaram o material mais interativo; 

 

• Os alunos demonstram maior interesse na utilização de infográficos com mais 

possibilidades de interação, mas isso não garantiu a compreensão do 

assunto, nem a preferência pelo uso do material mais interativo; 

 

• O infográfico de simulação mais interativa estimula os alunos na tentativa de 

solucionar problemas por meio da exploração da interface, mas não supre as 

dificuldades na compreensão dos conceitos teóricos do assunto; 

 

• O infográfico de simulação mais interativo foi mais utilizado para ajudar nas 

respostas do questionário, se comparado ao infográfico de simulação menos 

interativa; 

 

• A presença da animação induziu alguns alunos ao erro; 

 

• A dificuldade na utilização e identificação de recursos básicos da interface, 

para mudar a visualização do gráfico e ler as coordenadas do gráfico, 

induziram muitos alunos ao erro; 
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• A dificuldade na leitura dos gráficos se mostrou recorrente entre os alunos 

que utilizaram o material mais interativo. 

 

A influência da interação na compreensão, no contexto desse estudo foi discutida no 

último tópico do Capítulo 6. Destaca-se -se que os infográficos com interações mais 

simples resultaram em melhores níveis de compreensão, se aproximando dos 

princípios da interatividade descritos na TCAM (MAYER, 2005) e algumas ressalvas 

de Lowe (2004) e Cairo (2008). O conceito utilizado por Rogers et al. (2013) de que 

as interfaces com interação por manipulação são bons ambientes de aprendizagem 

por estimularem a participação ativa do aluno, não pode ser comprovado. 

 

Sobre o objetivo específico 4 (Verificar as impressões dos alunos na experiência de 

estudo com os infográficos interativos) percebeu-se que os alunos apresentam maior 

confiança nos materiais que possuem uma maior quantidade de explicação textual. 

Dessa forma justificaram a preferência na utilização do material de introdução, que 

possui pouca interação e se apresenta de forma mais familiar aos slides das aulas 

utilizados pelos professores. Alguns alunos inclusive mencionaram preferir estudar 

em sala de aula, com a ajuda da explicação do professor e sugeriram que o 

infográfico de simulação mais interativa poderia ser utilizado pelo professor durante 

a apresentação das aulas. Ao final da atividade, a maior parte dos alunos se disse 

satisfeita com a utilização do material, no entanto durante a resposta das questões 

sobre o assunto e utilização do material, muitos se mostraram claramente 

insatisfeitos por não conseguirem responder algumas questões. 85% dos alunos 

haviam mencionado previamente que tinham dificuldade na disciplina de Física e 

essa foi a justificativa dada pelos alunos diversas vezes durantes a aplicação da 

pesquisa. Dessa forma, acredita-se que boa parte da insatisfação da experiência 

dos alunos esteja relacionada a essa declaração. 

 

Por fim, o objetivo específico 5 (Relacionar a oferta de infográficos em material 

didático com o os resultados de compreensão dos alunos, identificando pontos 

positivos e oportunidades de melhorias na produção desses artefatos), foi tratado no 

Capítulo 7 em que os resultados do estudo descritivo são relacionados com os 

resultados do estudo de campo. Nessa relação destacam-se: a conformidade da 

preferência dos alunos em estudar por meio de videoaulas e a grande quantidade de 
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infográficos em vídeo que foram identificados no material educacional; e entre os 

infográficos interativos, os infográficos com interações mais simples, apenas por 

instrução, e mais ofertados na coleção, foram mais compreendidos pelos alunos. No 

entanto, considerando as restrições dos cenários da pesquisa e o interesse 

apresentado pelos alunos na manipulação do infográfico mais interativo, foram 

descritas recomendações para produção de infográficos interativos em material 

educacional, justificadas pelos dados da pesquisa. Foram descritas recomendações 

sobre a utilização de imagem, texto, áudio, fórmulas matemáticas, gráficos, 

utilização de exemplos, animações e interação. 

 

8.2 DIFICULDADES E FRAGILIDADES DA PESQUISA 

 
A presente pesquisa, apesar de atingir satisfatoriamente os objetivos específicos 

como descritos anteriormente, enfrentou algumas dificuldade e fragilidades que são 

descritas a seguir. 

 

8.2.1 Dificuldades 
 

As principais dificuldades encontradas nessa pesquisa foram: 

 

• As restrições das configurações dos infográficos encontrados no material 

didático. Isso acarretou no desprendimento de grande esforço da 

pesquisadora na produção de outros materiais (infográfico de introdução, 

infográfico de simulação menos interativa e guia impresso) que atendessem a 

natureza da pesquisa. 

 

• A aplicação da pesquisa de campo em sessões individuais com cada sujeito, 

apesar de favorecer o detalhamento dos dados coletados, demandou que a 

pesquisadora realizasse diversas visitas à escola flexibilizando as visitas à 

rotina e imprevistos do dia-a-dia da instituição.  
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8.2.2 Fragilidades 
 

No estudo descritivo, apesar da criteriosidade na seleção da coleção, a dificuldade 

de acesso ao material educacional de outras disciplinas pode ter limitado o resultado 

sobre os infográficos digitais interativos. 

 

Sobre o estudo de campo, a primeira fragilidade está nas limitações quanto ao 

material aplicado. As variações de interação encontradas nos infográficos no estudo 

descritivo foram pequenas e acabaram por oferecer poucas possibilidades de 

aplicação. As limitações de interação e a pouca qualidade gráfica encontradas na 

maioria dos infográficos do material educacional são perceptíveis, principalmente se 

comparados aos infográficos jornalísticos dos portais de notícias. Esse fato não só 

aponta indícios sobre a produção desses materiais pelas editoras, como  também 

interferiu, de forma considerável, nas limitações para avaliar os efeitos da interação 

na compreensão dos conteúdos escolares.  

 

Ainda pode ser apontada a fragilidade presente na escolha de submeter os alunos 

ao estudo em um ambiente controlado que, apesar de ser dentro do ambiente 

escolar, não correspondeu a uma situação real de estudo. Considerando o objetivo 

não só das respostas do questionário, mas também o interesse qualitativo neste e 

na observação do uso dos infográficos por cada participante, optou-se pelos 

procedimentos adotados. Segundo o Edital do MEC (2013) “A obra didática deverá 

ser elaborada tendo em vista o uso tanto coletivo (em sala de aula, sob a orientação 

do professor) quanto individual (dentro ou fora de sala de aula)”. Dessa forma, essa 

pesquisa tentou simular apenas o segundo cenário. 

 

Por fim, é importante mencionar as condições às quais estão restritos os resultados 

apontados nessa pesquisa, que envolvem as restrições do contexto da disciplina de 

Física, do assunto selecionado, do contexto dos alunos e da série participante. 
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8.3 DESDOBRAMENTOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Algumas das fragilidades apresentadas podem ser apontadas nesse trabalho como 

oportunidades para o desdobramento em pesquisas futuras. A primeira oportunidade 

identificada é ampliar a análise do material educacional, abrangendo outras coleções 

e disciplinas que não constaram nessa pesquisa, podendo também envolver a 

observação de outras variáveis sobre os infográficos. Quanto ao experimento com 

os alunos pode-se apontar as seguintes oportunidades: 

 

• Realizar experimentos de uso do infográfico interativo em outros cenários 

escolares, como estudo em grupo ou em sala de aula, e considerar a opinião 

e participação dos professores; 

 

• Realizar estudos com alunos que já tenham certo domínio do conteúdo; 

 

• Investigar outros tipos de interação e técnicas com o objetivo de ter uma 

análise com infográficos que utilizem interações mais elaboradas; 

 

• Estudar o uso de áudio e animação, aspectos que foram sugeridos pelos 

alunos, sendo uma das abordagens estudar a combinação deles com a 

interação para ajudar na compreensão; 

 

• Investigar a apresentação e interpretação de gráficos cartesianos em 

materiais escolares, já que esta dificuldade se mostrou recorrente entre os 

alunos; 

 

• Investigar o contexto das editoras e demais envolvidos na produção dos 

infográficos interativos a fim de identificar as razões da limitação no emprego 

da interação diante das possibilidades tecnológicas do meio digital. 

 

Por fim, esta pesquisa apresenta além do referencial teórico, um recorte sobre 

interações em informações gráficas para educação, como os alunos utilizam os 

infográficos interativos para a compreensão de um conteúdo escolar e identifica 
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pontos positivos e oportunidades para melhorar a aplicação desse artefato no 

contexto do ensino médio. Considerando que ainda são escassos na literatura os 

estudos no campo do design, que unem infografia e interação, acredita-se que essa 

dissertação venha a contribuir com resultados relevantes para a área e apresentar 

diversas oportunidades de trabalhos futuros. Dessa forma, espera-se que esta possa 

contribuir não apenas para a comunidade acadêmica, mas também para as demais 

áreas envolvidas na produção de conteúdos escolares. 
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APÊNDICE A -  Estudo Piloto - Protocolo de Pesquisa 
 

Entrevista Semiestruturada 1 - Perfil e contexto de estudo 
Nome:____________________________________________________________________ 

Idade: ________________            Sexo:   (     ) Masculino      (     ) Feminino 

Escola:____________________________________________________________________ 

Série: _________________           Turno(s):  (     ) Manhã     (     ) Tarde     (     ) Noite 

1. Quais são as disciplinas que você mais gosta? Humanas, saúde, exatas? 

2. Como você estuda na escola? 

(     ) livro impresso 

(     ) livro digital 

(     ) notebook pessoal 

(     ) computadores da escola 

(     ) CD-ROMs e DVDs 

(     ) Cadernos 

(     ) Textos  

(      ) imagens e fotografia 

(      ) mapas, gráficos, diagramas e 

infográficos 

(     ) outros __________________ 

3. Você estuda em casa? Como? 

(     ) livro impresso 

(     ) livro digital 

(     ) notebook pessoal 

(     ) computadores da escola 

(     ) CD-ROMs e DVDs 

(     ) Cadernos 

(     ) Textos  

(      ) imagens e fotografia 

(      ) mapas, gráficos, diagramas e 

infográficos 

(     ) outros ________________ 

 

4. Você acessa conteúdos de estudo em meios digitais (computador, tablet, smartphone)?  

(     ) online     (     ) offline 

Quais? (blogs e portais)  

Como eles são? Que recursos oferecem?  

Quais recursos você prefere? Por quê? 

5. Como estudou para sua última prova? 

6. Qual a forma de estudar que você mais gosta? 

 

Questionário 1 (Geografia) – Estudo Piloto 
 
Imagine que você está próximo de realizar uma prova sobre o assunto que é exibido 

na tela. Estude com atenção todo o conteúdo para compreender bem sobre o 

assunto e em seguida responda o questionário a baixo. 
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1. Sobre o que trata o assunto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você já havia estudado sobre esse assunto antes?   

(     ) SIM     (     ) NÃO 

2. Quais são as camadas da atmosfera e a que altura cada uma delas se localizada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Entre as 4 camadas mais próximas da Terra, qual delas possui maior espessura? 

Quais as suas características? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Relacione as camadas da atmosfera e os benefícios para a vida na Terra 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Questionário 2 (Física) – Estudo Piloto 
 
Imagine que você está próximo de realizar uma prova sobre o assunto que é exibido 

na tela. Estude com atenção todo o conteúdo para compreender bem sobre o 

assunto e em seguida responda o questionário a baixo. 

1. Sobre o que trata o assunto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você já havia estudado sobre esse assunto antes?   

(     ) SIM     (     ) NÃO 

2. Considerando uma trajetória em que a aceleração do caminhão é um valor 

positivo e a velocidade inicial nula, o que acontece ao caminhão? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Considere uma trajetória em que a aceleração do caminhão é −1.09  m/s!   e a 

velocidade inicial é nula: 

a) O que acontece com a velocidade do caminhão durante a trajetória? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O que acontece com o deslocamento do caminhão durante a trajetória? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Preencha os espaços em branco: 

Considerando que o caminhão inicia uma trajetória com posição inicial de −15m, 

velocidade inicial de 3m/s  e aceleração de 0.3  m/s!  .  Depois de 6  segundos, o 

caminhão estará na posição ____________, com velocidade ____________ e 

aceleração___________. 

 

Entrevista Semiestruturada 2 – Estudo Piloto 
 
Discussão do conteúdo 

1. O que achou do assunto? (Muito Difícil, Muito Fácil, Complicado, Simples) 

 

2. Você teve alguma dúvida ou dificuldade em entender algum elemento? (Texto, 

imagem, gráficos, animações) 

 

3. Você teve alguma dúvida ou dificuldade em entender como usar? O que fazer? 

Onde clicar? 

 

4. Imagine que um amigo está com dificuldade para entender esse assunto.  Como 

Você poderia explicar para ele? 
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5. Você identificou mais alguma informação ou elemento, durante essa explicação, 

que não havia percebido antes? 

 

6. De maneira geral que elemento mais chamou a sua atenção? (Texto, imagem, 

gráficos) 

 

Entrevista Semiestruturada 3 – Estudo Piloto 
 
Comparação entre os infográficos 

1. Já havia utilizado material semelhante para estudar? Qual e Como? 

2. O que você achou de positivo e de negativo em cada um dos materiais? 

3. Você identifica algum dos dois materiais como melhor ou pior para estudar? 
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APÊNDICE B -  Carta de Anuência 
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APÊNDICE C -  Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

 

! UNIVERSIDADE*FEDERAL*DE*PERNAMBUCO*–*UFPE*
CENTRO*DE*ARTES*E*COMUNICAÇÃO*
PPD*–*PROGRAMA*DE*PÓS8GRADUAÇÃO*EM*DESIGN*
*

TERMO&DE&CONSENTIMENTO&E&LIVRE&ESCLARECIDO&
&

*
Dados&de&Identificação:&

Nome*completo*do*Aluno(a):*_______________________________________________________*

Idade:___________*****Série:___________*****Turma:__________________*

Nome*completo*do*responsável:*____________________________________________________*

*

Declaro,*para*os*devidos*fins,*que*autorizo*a*participação*do*meu*filho(a)*na*pesquisa*“Infográficos+
digitais+na+aprendizagem:+um+estudo+sobre+informações+gráficas+interativas+para+ensino+médio”,*de*
responsabilidade*da*aluna*mestranda*pela*UFPE,*Gabriele*Maria*Silva*dos*Santos,*RG:*6326.767*e*
Matrícula:*054391304803.*

O*projeto*de*pesquisa*tem*como*objetivo*investigar*a*eficiência*de*infográficos*digitais*em*material*
didático*de*ensino*médio,*onde*os*voluntários*participarão*de*entrevistas*e*questionários*sobre*a*
avaliação*de*material*digital*educacional,*sendo*as*atividades*realizadas*nas*dependências*da*Escola*
Porto*Digital.*

Fica*acordado*o*conhecimento*de*que*as*atividades*serão*registradas*por*imagem*e*vídeo*e*que*as*
informações*fornecidas*pelo*meu*filho(a)*não*serão*utilizadas*para*outro*fim*além*deste,*sendo*
assim*preservado*o*total*anonimato*do*participante.*
*
Estou*ciente*de*que*se*trata*de*uma*atividade*voluntária,*da*qual*posso*desistir*a*qualquer*momento*
e*a*participação*de*meu(a)*filho(a)*não*envolve*nenhuma*remuneração.*Nestes*termos,*posso*
recusar*e/ou*retirar*este*consentimento,*informando*ao*pesquisador,*sem*prejuízo*para*nenhuma*
das*partes*a*qualquer*momento*que*eu*desejar.*Tenho*o*direito*também*de*determinar*que*sejam*
excluídas*do*material*da*pesquisa*informações*que*já*tenham*sido*dadas.*

A*assinatura*desse*consentimento*não*invalida*nenhum*dos*meus*direitos*legais.*Caso*ainda*haja*
dúvidas,*tenho*direito*de*tirá8las*a*qualquer*momento*com*a*pesquisadora*responsáveis,*Gabriele*
Santos*(81*9263.2741),*ou*contactar*a*coordenação*da*Escola*Porto*Digital.*

Após*ter*lido*e*discutido*com*a*pesquisadora*os*termos*contidos*neste*consentimento*esclarecido,*
concordo*com*a*participação*do*meu*filho(a),*colaborando,*desta*forma,*com*a*pesquisa.*

*

Recife,***********de*****************************de*2015*

******** *

Assinatura*do*responsável:*________________________________________________________*

*

Assinatura*do*pesquisador*responsável:*______________________________________________*
***********************************************************************************************************(Gabriele*Maria*Silva*dos*Santos)*
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APÊNDICE D -  Script Geral e Protocolo da Pesquisa 
 
SCRIPT GERAL DA PESQUISA  
 
Descrição Geral 
Objetivos e questionamentos principais: 

• Observar características comparativas entre o uso de infográficos mais interativos e 
menos interativos no apoio prático para compreensão de um conteúdo escolar 
• Qual dos grupos obteve maiores níveis de Compreensão? 
• Quais infográfico foram mais consultados no momento de resposta 
• Em quais dos infográficos os alunos dedicaram mais tempo? 
• Qual dos materiais será mais fácil de ser entendido ou ajudará mais? 
• Qual a preferência identificada? 

 
Compreensão será avaliada como a capacidade de explicar corretamente sobre cada 
questão, utilizando ou não o material mostrado.  
De acordo com a expectativa para cada pergunta será utilizado o instrumento de análise de 
compreensão: Compreendeu; Compreendeu parcialmente, Não compreendeu ou resposta 
inadequada; Não respondeu. 
 
Participantes: 20 alunos no início do 1º ano (ensino médio) de escola pública 
Grupo 1 (10 alunos) utiliza: Introdução do assunto + simulação com poucos recursos 
interativos (dois exemplos são descritos) 
Grupo 2 (10 alunos) utiliza: Introdução do assunto + simulação com mais recursos de 
interação (dois exemplos são descritos em passo a passo para que o aluno execute no 
simulador) 
 
Local: Sala cedida pela própria escola durante o turno da tarde. 
 
PROTOCOLO DA PESQUISA 
 
1º Apresentação pessoal e objetivos da pesquisa 
2º Aplicar o questionário de perfil (perfil de preferência de disciplina e materiais de estudo) 
3º Apresentação rápida dos materiais pelo pesquisador (para diminuir a curva de 
aprendizado de como os objetos funcionam) 
 4º Utilização dos materiais pelo participante (Intro. + simulação menos interativa) ou (Intro. 
+ simulação mais interativa)  
4º Observação e notas de perguntas e comentários durante a utilização do material 
5º Entrevista semiestruturada (impressões sobre o material e resposta do questionário) 
Estratégia do procedimento. O participante poderá interagir/manipular os infográficos 
quantas vezes quiser antes e durante as questões. Nas respostas deve ser estimulado o 
método de pensar alto e a explicação utilizando o material. Para cada questão o observador 
anota que trecho do material foi utilizado como apoio na resposta. 
5º Agradecimento e solicitação de sigilo sobre os detalhes da atividade 
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APÊNDICE E -  Questionário de Identificação do Perfil 
 

 

Ficha&de&identificação&de&Perfil&&
&
!
Nome:!____________________________________________________________________________________!

Idade:!________________!!!

Sexo:!!!(!!!!!)Masculino!!!!!!(!!!!!)Feminino!

!

1. Para&cada&um&das&disciplinas&marque&se&você&possui&mais&facilidade&ou&dificuldade:&

&

&

&

Disciplina! Facilidade! Dificuldade!

Artes& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Biologia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Ciências& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Educação&Física& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Espanhol& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Filosofia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Física& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Geografia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

História& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Inglês& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Matemática& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Português& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Química& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Sociologia& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outra:&_______________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outra:&_______________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!
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&

2. Quais&recursos&você&já&utilizou&para&estudar&em&casa&e/ou&na&escola?&

Recurso! Em!casa! Na!escola!

Livro&impresso& (!!!!!!!!!!)!!!! (!!!!!!!!!!)!

Livro&digital& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Caderno& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Computador/notebook&da&escola& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Computador/notebook&pessoal& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

CDUROMS&E&DVDS& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Apresentação&de&slides& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Internet& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Textos& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Imagens&e&fotografias& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Mapas&gráficos&e&diagramas& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Vídeos& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outro:&____________________________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!

Outro:&____________________________________& (!!!!!!!!!!)! (!!!!!!!!!!)!
&

3. Na&listagem&acima&marque&a&&&&&&&&&&para&a&sua&maneira&preferida&de&estudar.!

!
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APÊNDICE F -  Roteiro da Entrevista Semiestruturada 
 

 
 

!
ENTREVISTA)SEMIESTRUTURADA)
)
Contato)com)o)assunto!
!
Você!já!havia!estudado!sobre!esse!assunto!antes?!!!

(!!!!!)!SIM!!!!!(!!!!!)!NÃO!!!!!!Há!quanto!tempo!em!média!_____________________!!
!
Na!sua!opinião,!o!que!você!acha/achou!do!assunto?!
!!!!!!!!(!!!!!)!Muito!fácil!!!!!(!!!!!)!Fácil!!!(!!!!!)!Médio!!!(!!!!!)!Difícil!!!!(!!!!!)!Muito!difícil!
Por!quê?!
!
Questionário)de)compreensão)!
!
Utilize!o!material!digital!para!responder!as!perguntas!abaixo.)
!
1.!O!que!você!entendeu!sobre!Movimento!Retilíneo!Uniforme!S!MRU!?!

!

2.!O!que!você!entendeu!sobre!Movimento!Retilíneo!Uniformemente!Variado!MRUV?!

13,94m!)

3.!Considere!uma!trajetória!em!que!um!automóvel!parte!da!posição!S15m,!com!aceleração!de!1.8!/!!!!e!
velocidade!inicial!igual!a!1m/s.!Depois!de!4s,!que!velocidade!o!caminhão!atinge?!

!

4.!Considere!uma!trajetória!em!que!um!automóvel!parte!da!posição!0m,!velocidade!de!7m/s!e!aceleração!

igual!a!zero.!Depois!de!2s,!que!posição!o!caminhão!atinge?!(`!

!

5.!As!duas!questões!anteriores!representam!respectivamente!que!tipo!de!movimento?!

!!!!!!!!(!!!!!)!MRU!e!MRUV!!!!!!!!!!!!!(!!!!!)!MRUV!e!MRU!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!!)!Ambas!MRUV!!!!!!!!!!!(!!!!!)!Ambas!MRU!

Por!quê?!!!!!!!

!!!

6.!Entre!os!gráficos!abaixo!marque!todos!que!podem!representar!o!deslocamento!de!um!automóvel!que!

está!em!velocidade!constante!e!aceleração!igual!a!zero?!Por!quê?!

!

!

!

!

!

!

!

)

!

!

)
)
)
)
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)
)
)
Impressões)sobre)o)material)
)
7.!Você!já!havia!utilizado!material!semelhante!para!estudar?!
!!!!!!!!(!!!!!)!Sim!!!!!(!!!!!)!Não!
Detalhes:!
!
8.!Na!sua!opinião,!quanto!o!material!de!introdução!ajuda!a!entender!sobre!MRU!e!MRUV?!

(!!!!!)!Não!ajuda!!!!!!(!!!!!)!Pouco!!!!!(!!!!!)!Médio!!!!!!(!!!!!)!Muito!
Por!quê?!
!
9.!Na!sua!opinião,!quanto!a!simulação!ajuda!a!entender!sobre!MRU!e!MRUV?!

(!!!!!)!Não!ajuda!!!!!!(!!!!!)!Pouco!!!!!(!!!!!)!Médio!!!!!!(!!!!!)!Muito!
Por!quê?!
!
10.!Qual!dos!dois!materiais!você!prefere:!
!!!!!!!!!(!!!!!)!Material!de!introdução!!!!(!!!!!)!Simulador!!!(!!!!!)!Nenhum!deles!
Por!quê?!
)

11.!Você!teve!alguma!dúvida!ou!dificuldade!em!entender!algum!elemento?!(Texto,!imagem,!gráficos,!
animações)!
!
12.!Você!teve!alguma!dúvida!ou!dificuldade!em!entender!como!usar?!O!que!fazer?!Onde!clicar?!
)

13.!De!maneira!geral!o!que!mais!chamou!a!sua!atenção?!(Texto,!imagem,!gráficos)!

!

14.!Quais!são!os!pontos!positivos!e!negativos!dos!materiais?!Como!eles!poderiam!melhorar?!

!

15.!!Na!urna,!avalie!anonimamente,!“Quanto!você!gostou!de!usar!o!material?”!

!
)
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APÊNDICE G - Expectativa de Respostas para a Entrevista 
Semiestruturada 

 

 

!
!
Questionário!de!compreensão!(Utilizar!as!categorias!de!compreensão!e!como!os!infográficos!foram!
utilizados!na!resposta!de!cada!pergunta!)!
"
1.Você"poderia"explicar"o"que"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniforme">"MRU"?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!uma!velocidade!constante!e!não!há!aceleração!(ou!a!aceleração!é!igual!a!zero),!por!isso!

o!objeto!se!desloca!em!intervalos!de!distâncias!iguais.!

2."Você"poderia"explicar"o"entendeu"sobre"Movimento"Retilíneo"Uniformemente"Variado"MRUV?"

É!esperado!que!o!sujeito!consiga!gerar!algum!tipo!de!explicação!associando!o!fenômeno!a!um!tipo!de!

movimento!onde!há!a!presença!de!uma!aceleração,!diferente!de!zero,!e!que!por!conta!dela,!a!velocidade!

varia!e!o!deslocamento!não!acontece!em!intervalos!iguais.4m!"

3."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição">15m,"com"aceleração"de"1.8!/!!!"e"
velocidade"inicial"igual"a"1m/s."Depois"de"4s,"que"velocidade"o"caminhão"atinge?"

Resposta:)v)=)8,2)m/s)

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observado!as!coordenadas!do!gráfico!de!velocidade!no!tempo!de!4!segundos.!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!v0!+!a.t!!Então!v!=!1+1,8.4!ou!seja!v!=!8,2!m/s"

4."Considere"uma"trajetória"em"que"um"automóvel"parte"da"posição"0m,"velocidade"de"7m/s"e"aceleração"

igual"a"zero."Depois"de"2s,"que"posição"o"caminhão"atinge?"(`!

Resposta:)14m!:!

Para!o!Grupo!A!–!Mais!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!inserindo!os!valores!no!simulador!e!

observando!as!coordenadas!do!gráfico!de!deslocamento!no!tempo!de!2!segundos.!!

Para!o!Grupo!B!–!Menos!interativo:!O!aluno!pode!responder!essa!questão!utilizando!a!fórmula!

v!=!(s!–!s0)/!(t!–!t0)!!Então!7!=!(s!Y!0)/(2!–!0),!que!corresponde!a!7.!2!=!s!ou!seja!s!=!14m"

5."As"duas"questões"anteriores"representam"respectivamente"que"tipo"de"movimento?"

""""""""(""""")"MRU"e"MRUV"""""""""""""(""!x"")"MRUV"e"MRU""""""""""""""""""(""""")"Ambas"MRUV"""""""""""(""""")"Ambas"MRU"

Porque?""

Na!primeira!situação!há!um!valor!para!aceleração,!que!difere!de!zero,!representando!assim!a!variação!do!

movimento,!em!função!dessa!aceleração.!A!velocidade!não!é!constante!e!o!movimento!é!MRUV.!

Na!segunda!situação,!a!aceleração!é!igual!a!zero!e!a!velocidade!é!constante.!Dessa!forma!o!movimento!não!

sofre!alteração!na!velocidade,!sendo!MRU.!

6."Entre"os"gráficos"abaixo"marque"todos"que"podem"representar"o"deslocamento"de"um"automóvel"que"

está"em"velocidade"constante"e"aceleração"igual"a"zero?"Por"quê?"

As)alternativas)a,)c)e)d)estão)corretas.!Em!“a“!!a!velocidade!é!positiva!(pois!o!gráfico!é!ascendente)!e!como!

a!aceleração!é!nula!o!gráfico!é!uma!linha!reta;!Em!“c“,!está!representado!um!objeto!parado,!onde!a!

velocidade!é!constante!(igual!a!zero)!e!como!a!aceleração!também!é!nula,!o!objeto!não!se!move;!Na!

alternativa!“d“,!a!situação!é!semelhante!a!alternativa!“a“,!porém!o!deslocamento!é!decrescente!pois!a!

velocidade!é!negativa!
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Impressões!sobre!o!material!
!
7."Você"já"havia"utilizado"material"semelhante"para"estudar?"
""""""""(""""")"Sim"""""(""""")"Não"
Detalhes:"
EsperaYse!saber!a!familiaridade!do!sujeito!com!o!material!de!introdução!e!de!simulação"
"
8."Na"sua"opinião,"quanto"o"material"de"introdução"ajuda"a"entender"sobre"MRU"e"MRUV?"

(""""")"Muito"""""(""""")"Pouco""""""(""""")"Não"ajuda"""""
Por"quê?"
EsperaYse!entender!a!relevância!do!material!de!introdução!
!
9."Na"sua"opinião,"quanto"a"simulação"ajuda"a"entender"sobre"MRU"e"MRUV?"

(""""")"Muito"""""(""""")"Pouco""""""(""""")"Não"ajuda"""""
Por"quê?"
EsperaYse!entender!a!relevância!do!material!de!simulação!
"
10."Qual"dos"dois"materiais"você"prefere:"
"(""""")"Material"de"introdução""""(""""")"Simulador"
Por"quê?"
EsperaYse!entender!se!há!a!preferência!do!sujeito!por!algum!dos!dois!materiais!e!as!razões!

11."Você"teve"alguma"dúvida"ou"dificuldade"em"entender"algum"elemento?"(Texto,"imagem,"gráficos,"
animações)"
EsperaYse!que!o!sujeito!possa!expressar!alguma!dificuldade!que!tenha!sido!resolvida!ao!longo!da!atividade!
ou!alguma!dúvida!que!ainda!não!tenha!sido!esclarecida!sobre!a!compreensão!de!elementos!gráficos!do!
material"
"
12."Você"teve"alguma"dúvida"ou"dificuldade"em"entender"como"usar?"O"que"fazer?"Onde"clicar?"
EsperaYse!que!o!sujeito!possa!expressar!alguma!dificuldade!que!tenha!sido!resolvida!ao!longo!da!atividade!
ou!alguma!dúvida!que!ainda!não!tenha!sido!esclarecida!sobre!a!interação!com!o!material"
!

13."De"maneira"geral"o"que"mais"chamou"a"sua"atenção?"(Texto,"imagem,"gráficos)"
EsperaYse!que!o!sujeito!aponte!os!elementos!que!mais!atraíram!a!sua!atenção.!Se!imagem,!texto,!animação,!
fórmulas.!Isso!pode!ajudar!a!entender!algum!tipo!de!preferência!"
"

14."Quais"são"os"pontos"positivos"e"negativos"dos"materiais?"Como"eles"poderiam"melhorar?"
Essa!pergunta!pode!ajudar!a!entender!a!opinião!do!sujeito!sobre!o!material!e!como!ele!espera!que!o!material!
funcione.!
!
15.""Na"urna,"avalie"anonimamente,"“Quanto"você"gostou"de"usar"o"material?”"

!
Está!pergunta!pode!ajudar!a!identificar!o!grau!de!satisfação!do!sujeito!ao!final!da!atividade!
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APÊNDICE H -  Dados Completos Coletados nas Análises 
 

Todos os dados tabulados durante a análise de dados da pesquisa de campo final 

(transcrições, notas e resumos) e estudo descritivo podem ser encontrados no CD 

que acompanha a dissertação ou por meio do endereço web https://goo.gl/rJlYyd 

 


