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The modern youth are accustomed to using cell phones, laptops, pcs , tablets , smartphones and all 
sorts of technological resources in their daily lives . Why not just using these tools to collaborate with 
learning? This desire came the site for private lessons , which is configured as a virtual space to gather 
lessons of Physics . The development of the classes part of a script based on a flow chart , composed 
of the materials of high school physics suggested by the NCP . One of the goals is also seeking to 
understand and address the mechanisms of study of the students, their practices in order to devise 
strategies to increase the contact of students with physics . In the process of creating video lessons 
made use of a tablet , comprising a stand , optical mouse and stylus , which allows writing , drawings 
and animations created are passed directly to the computer , providing creative freedom and usage 
only the resources used in traditional mouse is not capable of providing . The Lessons Private differs 
from the other sites video lessons found on the internet , by maintaining a constant adjustment and 
improvement tool , be dynamic , as well as provide a deeper issue. The student , if you wish , you can 
follow the order suggested that the site has been designed to optimize the understanding of concepts 
and maturation of the content . The lessons are short , about six minutes each ( trying to avoid 
desmotivation by fatigue ) , make use of different colors throughout the exhibition , photos and even 
videos shot inside the Video class. Students are free to set the pace of study they see fit , and can 
attend as many classes as they wish followed . The site also features videos of solving , direct link to 
facebook for notice of updates, plus an indication of related sites , magazine articles on topics 
discussed in the video lessons , tips interesting videos from youtube that may clarify certain concepts 
and twitter account where members can foster exchanges of opinion on a particular lesson or question. 
 
Os jovens modernos estão acostumados a usar celulares, notebooks, pcs, tabletes, smartphones e todo 
tipo de recursos tecnológicos no seu dia a dia. Por que então não passarmos a usar essas ferramentas 
para colaborar com a aprendizagem? Desse desejo surgiu o sítio Aulas em Particular, que se configura 
como um espaço virtual para reunir lições de Física. O desenvolvimento das aulas parte de um roteiro 
baseado num fluxograma, composto pelas matérias de ensino médio sugeridas pelo PCN de Física. 
Um dos objetivos é buscar também compreender e atender os mecanismos de estudo dos alunos, suas 
práticas, a fim de traçar estratégias para ampliar o contato dos estudantes com a Física. No processo de 
criação das vídeo aulas fez-se uso de uma mesa digitalizadora, composta por uma bancada, mouse 
óptico e caneta óptica, que permite que a escrita, desenhos e animações criadas sejam passadas 
diretamente para o computador, proporcionando uma liberdade criativa e uso de recursos que apenas o 
mouse utilizado de forma tradicional não é capaz de possibilitar. O Aulas em Particular se diferencia 
dos demais sítios de vídeo aulas encontradas na internet, por manter uma incessante adequação e 
aprimoramento da ferramenta, ser dinâmico, bem como propiciar um aprofundamento da matéria. O 
aluno, caso deseje, pode seguir o ordenamento sugerido no sítio que foi pensado para otimizar o 
entendimento dos conceitos e amadurecimento dos conteúdos. As aulas são de curta duração, cerca de 
seis minutos cada uma (buscando evitar a desmotivação pelo cansaço), fazem uso de diversas cores ao 
longo da exposição, fotos e até mesmo vídeos rodados dentro da própria vídeo da aula. Os estudantes 
são livres para impor o ritmo de estudo que julgarem mais conveniente, e podem assistir quantas aulas 
seguidas quiserem. O sitio também conta com vídeos de resolução de exercícios, link direto com 
facebook para aviso de atualizações, além de indicação de sítios correlatos, artigos de revistas sobre 
temas abordados nas vídeo aulas, dicas de vídeos interessantes do youtube que possam elucidar 
determinados conceitos e uma conta no twitter onde os integrantes poderão fomentar trocas de opinião 
sobre determinada aula ou questão. 
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INTRODUÇÃO 
	  
Os jovens modernos estão acostumados a usar celulares, notebooks, PCs, tabletes, smartphones e todo tipo de recursos 
tecnológicos no seu dia a dia. Por que então não passarmos a usar essas ferramentas para colaborar com a 
aprendizagem? 

Desse desejo surgiu o sítio Aulas em Particular, que se configura como um espaço virtual para reunir lições de 
Física. O desenvolvimento das aulas parte de um roteiro baseado num fluxograma, composto pelas matérias de ensino 
médio sugeridas pelo PCN ¿SE REFIERE A LOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS? SI ES ASÍ, 
DEBE CITAR: BRASIL (2010) de Física. Um dos objetivos é buscar também compreender e atender os mecanismos 
de estudo dos alunos, suas práticas, a fim de traçar estratégias para ampliar o contato dos estudantes com a Física. No 
processo de criação das vídeo aulas fez-se uso de uma mesa digitalizadora, composta por uma bancada, mouse óptico e 
caneta óptica, que permite que a escrita, desenhos e animações criadas sejam passadas diretamente para o computador, 
proporcionando uma liberdade criativa e uso de recursos que apenas o mouse utilizado de forma tradicional não é 
capaz de possibilitar. 

O Aulas em Particular se diferencia dos demais sítios de vídeo aulas encontradas na internet, por manter uma 
incessante adequação e aprimoramento da ferramenta, ser dinâmico, bem como propiciar um aprofundamento da 
matéria. 

O aluno, caso deseje, pode seguir o ordenamento sugerido no sítio que foi pensado para otimizar o entendimento 
dos conceitos e amadurecimento dos conteúdos. As aulas são de curta duração, cerca de seis minutos cada uma 
(buscando evitar a desmotivação pelo cansaço), fazem uso de diversas cores ao longo da exposição, fotos e até mesmo 
vídeos rodados dentro da própria vídeo aula. O sitio também conta com vídeos de resolução de exercícios, link direto 
com facebook para aviso de atualizações, além de indicação de sítios correlatos, artigos de revistas sobre temas 
abordados nas vídeo aulas, dicas de vídeos interessantes do youtube que possam elucidar determinados conceitos e uma 
conta no twitter onde os integrantes poderão fomentar trocas de opinião sobre determinada aula ou questão. 
 
 
II. DESENVOLVIMENTO 
 
Para os estudantes do século XXI, acostumados com informações em alta velocidade, alto grau de dinamismo e 
autonomia, a escola com sua estrutura tradicional, com um programa determinado - que deve ser seguido a risca, aulas 
de cinquenta minutos de duração, testes, provas e uma série de outras imposições -; muitas vezes deixa à margem do 
processo de educação jovens que não se enquadram nos seus moldes. Após anos trabalhando com alunos de ensino 
médio, notou-se que as facilidades e habilidades para o uso de tecnologias vêm tornando-se cada vez maiores. Eles já 
nascem imersos em um ambiente no qual tudo que se busca saber está ao alcance de um clique. Porque então não nos 
adaptarmos e passarmos a usar essas ferramentas para conduzi-los aos saberes que julgarem interessantes? “Será que a 
revolução digital veio alterar a forma como ensinamos?” (Serres, 2011). Digamos que já a alterou: a pedagogia 
modificou-se completamente com as novas tecnologias (ajustou-se, tenta adaptar-se, mas a grande custo). Em seu livro 
A Polegarzinha, Serres propõe o seguinte raciocínio: 

Antigamente (anos 1960-1980), quando eu entrava no meu auditório, o conteúdo da aula era relativamente 
desconhecido para os meus alunos. Estávamos na era da “presunção de incompetência”. Hoje em dia, qual a 
probabilidade e quantos alunos visitaram ou investigaram na Internet e na véspera de uma aula os conceitos que 
irei lecionar no dia seguinte? Estamos perante uma “presunção de competência” Atualmente, os alunos pesquisam 
na Internet tudo e mais alguma coisa (“o saber está na Wikipédia. Eu sei, porque clico”) e é por isso que a relação 
pedagógica é cada vez mais assimétrica. Já não basta ao professor lançar sobre os seus alunos uma resma de 
conceitos e de conhecimentos decorados (ou sabidos), porque antes que o professor tome a palavra o aluno já 
adquiriu um certo número de informações. 
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Pensando nessa busca surgiu o sítio da Internet Aulas em Particular. O sítio configura-se como um espaço 
virtual para reunir as aulas de Física gravadas pelo professor e postadas na internet. Nele, o aluno encontra uma 
separação por assuntos (exemplo: Cinemática, Mecânica, Eletricidade, entre outros) e tópicos (movimento uniforme, 
Leis de Newton, resistores, geradores, etc.). O aluno, caso deseje, pode seguir o ordenamento sugerido no sitio que foi 
pensado para otimizar o entendimento dos conceitos e amadurecimento dos conteúdos. Na teoria psicogenética de 
Piaget, as noções de acomodação e assimilação constituem aspectos essenciais. Assimilação é a incorporação de 
conhecimento, da informação, ou de parte dele, à estrutura cognitiva do sujeito, ao seu arcabouço de informações 
disponíveis daquele que usa o sitio para estudar; já acomodação é a modificação de tudo que era sabido antes das novas 
informações chegarem e que teve que adaptar-se ao que fora apreendido. “A assimilação e a acomodação são, 
portanto, os dois polos de uma interação que se desenvolve entre os organismos (sujeito) e o meio (objeto) ...” (Piaget, 
1979, p. 328). 

Em seus estudos sobre retenção de informação, Ferrés (1997) demonstra, nas tabelas abaixo, os estímulos que 
mais contribuem para essa retenção, os quais foram levados em conta quando o sitio Aulas em Particular definiu sua 
formatação de apresentação. 

 
 

TABELA I. Tabela de retenção mnemónica 
 

Como aprendemos 
1% mediante o paladar 
1,5% mediante o tato 
3,5% mediante o olfato 
11% mediante a audição 
83% mediante a visão 

 
Fonte: Ferres (1997, p. 39) 

 
 
Ou seja, visão e audição contribuíram predominantemente para a absorção de conteúdos. Logo, nada mais interessante 
que buscar estimular esses sentidos na busca por alcançar uma melhor aprendizagem, através das vídeo-aulas. 

 
 

TABELA II. Porcentagem dos dados retidos pelos estudantes. 
 

10% do que leem 
20% do que escutam 
30% do que veem 
50% do que veem e escutam 
79% do que dizem e escutam 
90% do que dizem e logo praticam 

 
Fonte: Ferres (1997, p. 39) 

 
 

TABELA III. Retenção de dados 
 

Método de 
ensino 

Dados retidos depois de 3 
horas 

Dados retidos depois de 3 
dias 

somente oral  70% 10% 
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somente visual 72% 20% 
oral e visual  85% 65% 

 
Ferres (1997, p. 39) 

	  

Os dados apresentados nas tabelas acima reforçam o acerto de certas escolhas realizadas durante o processo de 
construção do referido site, como por exemplo, a busca de um colorido intenso, por sua capacidade de potencializar os 
contrastes e estimular ainda mais a retenção. 

A grande vantagem da metodologia por trás do sitio se deve ao fato do estudante poder assistir a uma 
determinada aula no seu ritmo próprio. Uma mesma aula pode ser vista de forma distinta por vários alunos. Isso é 
fundamental tendo em vista que a assimilação de conteúdo depende do sujeito que interage com uma dada informação. 
De suas experiências anteriores, de sua maturidade. Desta forma a medida que um dado conhecimento seja apreendido, 
ou nas palavras de Piaget –acomodado, pelo estudante, este poderá seguir adiante. Numa sala de aula, com sua 
estrutura tradicional, essa possibilidade de particularização é impossível. Todos devem assimilar o conteúdo na mesma 
velocidade devido à existência de um cronograma a ser seguido, num prazo de pré-determinado. O sitio conta com 
muitos exercícios, de diversos níveis de dificuldade e com enfoques diversos. Alguns direcionados para parte 
conceitual, outros para a matematização; a quantidade a ser resolvida fica a encargo na percepção de necessidade de 
cada um.  Não existindo, portanto, uma obrigatoriedade. Para aqueles que apesar de tudo ainda encontrarem-se em 
dificuldade, uma página no facebook estará a disposição para um fórum de debate. Todos esses recursos visam fornecer 
a máxima liberdade de escolha para cada aluno particularizar sua interação com a plataforma, tendo realmente uma 
experiência muito própria durante a utilização. Evita-se, assim, a padronização imposta pelo modelo adotado nas 
escolas. E é dessa padronização que o sitio Aulas em Particular busca fugir. “O indivíduo não é um ser acrítico e 
passivo, seleciona as fontes e as mensagens de acordo com os seus valores, necessidades e interesses, revelando que a 
comunicação é um complexo processo psico-social” Silva (1999, p. 82 ESTA REFERENCIA NO ESTÁ AL FINAL). 
Dentro do sitio o aluno não é obrigado a assistir determinada aula para passar a seguinte. Ele segue o fluxo organizado 
para desenvolvimento dentro de cada tópico caso lhe seja interessante. 

Contudo, caso sinta necessidade de rever um determinado tópico, ou aprofundar seu conhecimento em um ponto 
específico estará livre para seguir da forma que julgar mais conveniente. 

Após cerca de doze anos atuando em escolas de nível médio, para as mais diversas classes sociais, percebeu-se 
que mesmo em um colégio que possui em sua grade curricular aulas de música, teatro e oficinas diversas ao longo do 
ano, um programa robusto, composto pela contemplação de toda matéria do ensino médio citada no PCN mesmo que 
visando formar um cidadão contemporâneo, atuante e solidário capaz de intervir e participar dos processos sociais caso 
trabalhada de forma desconexa com a realidade de vida dos estudantes servir como fator de desmotivação e 
afastamento dos estudos. Conforme apunta o PCN (2008) LOS PNC DE LA REFERENCIA FINAL SON DEL 2010: 

A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo sentido a partir das diretrizes apresentadas 
nos PCN. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer 
contato escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda assim 
terão adquirido a formação necessária para compreender e participar do mundo em que vivem (...). 
Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens, é imprescindível que ele seja 
instaurado através de um diálogo constante, entre o conhecimento,os alunos e os professores. E isso somente será 
possível se estiverem sendo considerados objetos, coisas e fenômenos que façam parte do universo vivencial do 
aluno, seja próximo, como carros, lâmpadas ou televisões, seja parte de seu imaginário, como viagens espaciais, 
naves, estrelas ou o Universo. Assim, devem ser contempladas sempre estratégias que contribuam para esse 
diálogo. 

A matéria adotada como obrigatória por provas de vestibular de todo país, disposta ao longo de três anos (muitas 
vezes concentrada em dois anos como é o caso dos colégios que atuam como cursinhos desde o primeiro ano do ensino 
médio), deixa pouquíssima margem para qualquer atividade que se diferencie da tradicional exposição e matematização 
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dos conteúdos de forma rápida e contínua. Impõe que todos sejam capazes de aprender na mesma velocidade todo um 
apanhado de informações. Desses currículos engessados e da falta de liberdade de mexer no cronograma, a saída 
encontrada residiu num olhar para a prática do aluno fora de sala de aula. De acordo com Silva e Becker (2006, pág.10 
ESTA REFERENCIA NO ESTÁ AL FINAL):  

Engessar o pensamento é impedir a atividade criativa do sujeito em benefício da repetição, atribuindo-lhe uma 
visão estagnada do que é certo ou errado; é a imposição do modelo estanque a ser seguido, do qual qualquer 
alteração ou desvio é percebido como erro a ser corrigido. (...). Tolhido de uma postura ativa, o sujeito tende a 
manter-se fechado sobre si mesmo, em uma situação de egocentrismo intelectual. A superação da ingenuidade 
envolve a tomada de consciência de suas ações. Sem ação não há conscientização, pois, a tomada de consciência 
não precede a ação, mas provém dela. 

Alberto e Becker ESTA REFERENCIA NO ESTÁ AL FINAL referem-se ao engessamento do pensamento, 
da atividade criativa, entretanto, o sitio Aulas em Particular busca estimular a autonomia por parte dos alunos. Sugere-
se um guia de estudos, um planejamento e um ordenamento das aulas por assunto ao final de algumas aulas, entre 
outras coisas que possam agregar valor e fomentar reflexões mais profundas visando estimular os porquês. 

Pensou-se, também, além do caráter técnico do trabalho. Pois ensinar é uma questão de vocação e amor e nesse 
ramo nada mais justo que ambicionar despertar o amor, a vontade de saber antes do aprender. Os estudantes devem 
verdadeiramente interessar-se pelo que será objeto de estudo. Impor a necessidade de dado conhecimento em geral 
conduz ao desinteresse e apatia por parte deles. Isso é o que se percebe estando em sala de aula, seguindo currículos 
engessados e abarrotados de conteúdos. Indo na contramão dessas percepções, após anos atuando junto à alunos de 
ensino médio, foi que este trabalho tomou forma. As palavras de Rubem Alves (2006, pág.28 ESTA REFERENCIA 
NO ESTÁ AL FINAL) sintetizam com propriedade o caráter emocional do que é ser professor: 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos 
as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da 
música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 
Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A 
experiência da beleza tem de vir antes. 

Sem encantar, o estudar torna-se tarefa chata e cansativa. Da sensibilidade de Alves retiramos o olhar cuidadoso 
na forma de expor as vídeo aulas, a linguagem usada e as perguntas a serem feitas de forma a instigar a curiosidade, o 
querer saber. O constante colorido durante a apresentação retém seu olhar ao surgimento das informações, fotos e 
desenhos que se mostram à medida que os conteúdos seguem sendo expostos. Tudo foi pensado e articulado 
cuidadosamente para chamar a atenção dos estudantes, fomentando a vontade de acessar as aulas. 

Abaixo seguem as telas percorridas pelos usuários dentro da plataforma. A ideia geral é mostrar a funcionalidade 
dentro de cada uma das etapas e expor os recursos disponíveis aos alunos. 
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FIGURA 1. Página incial do sitio Aulas em Particular. Nela constam as abas de opções na parte superior e todos os links (post its) 
que podem ser usados como guías para a localização de um determinado grupo de aulas. No canto superior direito segue o símbolo 
do Facebook que funciona como um link direto para página do Aulas em Particular na rede social.  
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FIGURA 2. Trata da proposta básica do sitio, que visa deixar o aluno ciente do que se almeja com esse trabalho. 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 3. Na aba vídeo-aulas os alunos poderão conferir uma prévia de como funcionam os vídeos disponíveis. 
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FIGURA 4. Nesta área os alunos encontram um canal para sanar dúvidas, de forma que possam expressar suas dificuldades e 
necessidades e assim levar a um melhor atendimento, porque serve como guia para se aperfeiçoar a ferramenta. 

 
 

 
 

FIGURA 5. Esta é a aba para pedido de liberação de acesso a região interna do site. Após preencher essa aba o aluno recebe a 
autorização para acessar todo conteúdo num prazo máximo de 48h. 
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FIGURA 6. Aba de acesso à região interna do site. Para poder fazer uso de todas as vídeo aulas disponíveis o aluno precisar estar 

“logado”. 
 
 
 

 
 
FIGURA 7. Estrutura da página do facebook, utilizada para divulgar na rede social as aulas que são alocadas no sitio 
semanalmente. Nessa página os alunos podem deixar dúvidas, pedir vídeos de aulas específicas e comentar sobre alguma questão. 
É uma ferramenta que visa aproximar o sitio Aulas em Particular do seu público alvo; os alunos. 
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FIGURA 8. Esse é o esquema das aulas conforme são apresentadas no sitio Aulas em Particular. A imagem do professor é deixada 

de lado; focando-se nos esquemas, ilustrações, fotos e vídeos que rodam dentro do próprio vídeo da aula. 
 
 
CONCLUSÕES 

 
O sitio Aulas em particular configura-se como uma alternativa de estudo para os alunos. Oferece a eles a possibilidade 
de contato com a matéria no momento que julgarem mais conveniente e no horário que acharem mais promissor. De 
forma alguma se espera que essa ferramenta substitua o professor em sala de aula ou a necessidade de frequência em 
turmas regulares. Contudo, a busca é por uma adaptação ao tempo em que vivemos, a este período no qual as 
informações estão disponíveis ao alcance de um clique ou até mesmo de um toque de dedos. Faz-se necessário um 
longo caminho de análise de dados para que sejamos capazes de julgar com proficiência se a ferramenta gera um 
diferencial no aprendizado e/ou interfere na forma de interação dos alunos em sala de aula. Através dos comentários 
daqueles que fazem uso do sitio Aulas em Particular e das ferramentas de controle de acesso às vídeo aulas, é possível 
perceber se ele nos leva a um caminho viável de promover uma real aprendizagem, pelo menos dos conteúdos de física, 
objetivo apresentado neste trabalho. 
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