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EDITORIAL	  

Prezados leitores, 

A Edição 205 da Revista Tecnologia Educacional traz trabalhos interessantes 

envolvendo o uso de diversos recursos tecnológicos, além de novos olhares sobre conceitos 

importantes para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, como o artigo 

intitulado “Estudo comparativo a respeito da noção da contribuição de Turing na computação 

em turmas de Tecnologia da Informação e Ciência da Computação”, no qual Cláudio Boghi, 

Dorlivete Moreira Shitsuka, Ricardo Shitsuka e João Mattar apresentam resultados de um 

estudo desenvolvido, por meio de uma pesquisa qualitativa, num Curso Superior de Ciências da 

Computação e Tecnologia da Informação, cujo objetivo é avaliar os conhecimentos históricos 

dos alunos sobre sua área de formação. 

Também adotando a pesquisa qualitativa, Dante Alighieri Alves de MelloeShirley 

Takeco Gobara, preocupados com as dificuldades dos estudantes na aprendizagem de Física, 

apresentam em seu artigo “LAFIS, um ambiente virtual de aprendizagem colaborativa de Física 

embasado na Teoria de Vygotsky”, os resultados observados. Este trabalho pretende investigar a 

ocorrência da aprendizagem colaborativa no ambiente virtual de aprendizagem. 

Traçando um breve histórico e com base na obra de diversos autores, a partir da 

definição de vida proposta pela teoria da autopoiese, uma discussão interessante acerca de 

algumas perspectivas do desenvolvimento biotecnológico é apresentada por João Pedro Garcia, 

Tania Maria Marinho Sampaio e Luiza Alves Ferreira Portesem seu artigo “Biotecnologia: a 

técnica atravessando a vida ou a vida atravessando a técnica?” 

No artigo “Mobile-Learning e a ressignificação de perfis aprendizes de línguas 

estrangeiras”, Marilene Garciaapresenta uma reflexão sobre o perfil dos aprendizes que 

transitam nos ambientes da mobilidade (M-Learning). Com base num olhar sobre a 

ressignificação de estratégias adotadas no processo de ensino-aprendizagem de línguas por meio 

do mobile-learning, a autora considera a abrangência da autonomia, informalidade e 

familiaridade com a prática da gamificação. 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, “Pontos e contra pontos no sistema de 

educação a distância”, de autoria de Monique Cerqueira de Souza Palla, Robson Marques e 

Marcella Tatagiba Pereira, visa a discutir prós e contras da adoção da EaD, numa sociedade 

atual, marcada por transformações constantes que tornam a formação permanente uma 

necessidade indiscutível. 
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Buscando analisar as contribuições da plataforma Moodle para o processo de construção 

de conhecimento, Rodrigo de Araújo Pereira desenvolve seu artigo intitulado “Incorporação do 

Moodle ao universo escolar como meio de construção do conhecimento e inclusão digital”,a 

partir de uma pesquisa exploratória qualitativa, realizada através de levantamento bibliográfico 

e documental.  

Encerrando o conjunto de artigos publicados nesta edição, Wanderlucy A. A. Corrêa 

Czeszak e Patrícia Salomãoapresentam em seu artigo - “O impacto do Mapeamento Conceitual 

para a Interpretação de Textos em Alunos de Escola Pública com Dificuldade de 

Aprendizagem”- uma pesquisa desenvolvida por meio da produção e análise de mapas 

conceituaisde alunos com déficit de aprendizagem em uma escola municipal do sul do Brasil, 

com o intuito de observar se há impacto positivo no uso do mapeamento conceitual para a 

melhoria da capacidade de compreensão de textos escritos por parte desses alunos. 

 

Equipe Editorial 
João Mattar e Wanderlucy Czeszak 
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ESTUDO	  COMPARATIVO	  A	  RESPEITO	  DA	  NOÇÃO	  DA	  

CONTRIBUIÇÃO	  DE	  TURING	  NA	  COMPUTAÇÃO	  EM	  

TURMAS	  DE	  TECNOLOGIA	  DA	  INFORMAÇÃO	  E	  CIÊNCIA	  DA	  

COMPUTAÇÃO	  
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um estudo com alunos de cursos de 

Ciência da Computação e Tecnologia da Informação em uma Instituição de Ensino Superior. 

Seu objetivo é avaliar os conhecimentos históricos que os alunos possuem sobre sua área de 

formação. A pesquisa qualitativa foi utilizada como método de pesquisa. Inicialmente são 

apresentadas informações gerais sobre Alan Turing, a Máquina Enigma e a Máquina de Turing. 

Em seguida é descrita a maneira como a pesquisa foi realizada. Os resultados mostraram que os 

alunos de Ciência da Computação têm mais conhecimentos sobre a história de sua área de 

estudos, em comparação com os alunos de Tecnologia da Informação. O artigo conclui que a 

formação em Ciência da Computação é mais generalista, ao passo que a formação em 

Tecnologia da Informação é mais específica, caracterizando assim dois perfis distintos de 

profissionais que atuarão com tecnologia no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Turing. Ciência da Computação. Tecnologia da Informação. 

1 INTRODUÇÃO 



 

8 

O Brasil conta atualmente com mais de sete milhões de estudantes matriculados em 

cursos superiores e o número de matriculados em cursos tecnológicos já esta em torno de um 

milhão de pessoas (MORENO; FAJARDO, 2013; INEP, 2012). 

A Tecnologia de Informação e a Ciência da Computação são cursos que fazem da 

grande área de Computação, que evoluiu nas últimas décadas de modo que a tecnologia 

associada esteja presente no cotidiano da maioria dos lares e das organizações. Os cursos 

mencionados, no entanto, possuem caráter diferenciado, sendo Tecnologia da Informação mais 

prático e voltado para soluções específicas de problemas nas organizações, utilizando de modo 

eficiente e eficaz as tecnologias que já existem no mercado, ao passo que Computação é mais 

científico, voltando-se para a formação de um profissional capaz de desenvolver novos sistemas 

operacionais, novas linguagens de programação, novos dispositivos etc. 

Um dos aspectos importantes de qualquer ciência ou tecnologia está relacionado à 

origem das mesmas. Este aspecto é importante por ser incentivador dos estudos para muitos 

estudantes, pois não basta conhecer uma tecnologia sem saber a sua origem e evolução até 

chegar aos dias atuais.  

O objetivo do presente estudo é verificar em duas turmas – uma de ciência da 

computação e outra de tecnologia da informação – as noções a respeito da contribuição de 

Turing para a computação.  

Alan Mathinson Turing é um dos cientistas do século XX que forneceu grandes 

contribuições para a computação, a ponto de ser considerado um dos pais da computação 

moderna. Em linhas seguintes, discorre-se sobre Turing e algumas de suas contribuições.  

2 ALAN MATHISON TURING 

Um dos pressupostos deste artigo é que a história de uma ciência, que mostra sua 

origem e evolução histórica, é importante na formação de um cientista, e que dificilmente se 

avança para o futuro sem se ter noções da história e do passado coerentes. 

Nesse sentido, o cientista inglês Alan Mathison Turing (1912-1954) atuou na época da 

2a. Grande Guerra Mundial utilizando computadores para decifrar códigos que salvaram 

milhares de vidas.  

A Figura 1 apresenta uma imagem de Turing na sua época de graduação em Princenton. 

Figura 1 — Alan Turing 
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Fonte: Princenton University (2012) 

 

Durante muitos anos, os aliados na guerra mundial não conseguiam decifrar as 

mensagens que eram criptografadas pelos alemães, utilizando-se de uma máquina denominada 

ENIGMA, que permitia que se mudasse a forma de codificação de várias maneiras.  

A tradução demorava muito tempo, e quando realizada, muitas vezes meses após o 

recebimento da mensagem, já não era mais útil, pois a tradução se referia a fatos ou eventos já 

acontecidos. A Figura 2 apresenta a imagem da máquina ENIGMA.  

Figura 2 — Máquina Enigma utilizada pelas forças alemãs 

 

Fonte: IEEE (2011) 

Com o uso do computador, Turing conseguiu fazer com que as traduções das 

mensagens criptogradas fossem realizadas num tempo muito menor, o que ajudou a mudar o 

curso da guerra e a salvar muitas vidas humanas que poderiam ter sido vítimas de bombardeios 

ou de outros ataques mortíferos. 

Em um artigo essencial, ‘Computing Machinery and Intelligence’, publicado em 1950, 

ele apresenta o que se passou a chamar de Teste de Turing, em que se realizam perguntas a uma 
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pessoa e um computador, com o objetivo de distingui-los. Nele, Turing propõe substituir a 

questão ‘podem as máquinas pensar?’ por um ‘jogo de imitação’, do qual participam uma 

máquina, um ser humano e um interrogador. O desafio do jogo é saber se o interrogador 

conseguirá determinar, através de perguntas, qual é a máquina e qual é o ser humano. Sua 

intenção era de descobrir se podíamos atribuir à máquina a noção de inteligência (MANZANO; 

MANZANO, 2003; FEDELI, POLONI, PERES, 2003). O artigo de Turing gerou um intenso 

debate sobre a noção de inteligência e a possibilidade de existirem máquinas que pensem como 

os seres humanos.  

Turing desenvolveu também o conceito de máquina universal, que poderia ser 

programada para realizar qualquer tarefa. A figura 3 apresenta a ilustração da Máquina 

Universal de Turing.  

 

Figura 3 — Imagem simplificada da Máquina de Turing em fita 

 

Fonte: Os Autores 

 

A máquina universal, para Turing seria uma máquina em fita, que trabalharia a 

informação de entrada e de saída e que poderia ser empregada para muitas finalidades, ou seja, o 

computador atual que pode trabalhar com jogos, lazer, trabalhos com textos, softwares 

especializados etc. Essa máquina é muito estudada em cursos de Ciência da Computação, pois 

serve de base para o entendimento de muitos processos computacionais (SETZER, 2003; 

SCHECHTER, 2012; POZZA; PENEDO, 2014). 

Os desenvolvimentos realizados por Turing influenciaram e continuam a influenciar a 

humanidade. No entanto, sua história ficou oculta até 1975, devido ao fato de trabalhar com 

assuntos secretas para as forças armadas inglesas. Após a abertura de seus arquivos, foi 

considerado como sendo o pai da Ciência da Computação. 

3 APRENDIZADO POR MEIO DE DESCOBERTAS E APRENDIZADO MECÂNICO 
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A aprendizagem significativa ocorre quando uma informação nova se prende a alguma 

estrutura conceitual previamente existente na mente do aprendiz (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980). É a aprendizagem que é duradoura e útil na vida das pessoas. O Quadro 1 

apresenta o potencial de aprendizagem ligado à descoberta que ocorre nos projetos e na pesquisa 

científica. 

Quadro 1 — Tipos de aprendizagem conforme Ausubel 

 

Fonte: Shitsuka (2011), adaptado de Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 21) 

 

Pelo Quadro, observa-se que a região superior corresponde àquela na qual ocorre a 

aprendizagem significativa, e quando mais se caminha para a direita, se aprende por descoberta 

e autonomia. 

Os incentivos são externos e podem fazer com que ocorra o surgimento da motivação 

que é interna às pessoas (CAMPOS, 2008). 

Os professores nos cursos podem trabalhar com os incentivos na esperança que ocorra a 

motivação em seus alunos e, neste ponto, o estudo dos aspectos históricos e de descoberta 

podem ajudar a surgir a motivação nos estudos. 

4 METODOLOGIA/RESULTADOS 

Pesquisar é buscar o conhecimento a respeito de algo. A pesquisa qualitativa é aquela 

que não se preocupa com números, porcentagens ou critérios estatísticos (SEVERINO, 2007; 

LUDKE; ANDRE, 2013; YIN, 2010). 
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No presente trabalho, realizamos uma pesquisa qualitativa, onde se procura comparar as 

noções sobre Turing e a máquina universal em alunos de dois cursos: um com viés científico e 

outro tecnológico. 

O levantamento dos dados foi realizado em alunos formandos de uma turma de Ciência 

da Computação (quatro anos de duração), com 15 alunos, e de 28 alunos do curso de Tecnologia 

de Informação (três anos de duração), de uma instituição de ensino superior particular localizada 

na região sudeste. A pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2013, próximo da época das 

prova do segundo bimestre nas quais os alunos estavam todos presentes.  

O método utilizado foi o da pesquisa exploratória simples, na qual se distribuiu 

questionários semiestruturados aos alunos com perguntas diretas do tipo: você gosta da história 

da computação? Você sabe quem foi Alan Turing? Se sim, que contribuições o mesmo fez para 

a computação?  

Dentre os alunos entrevistados, obteve-se regularidade na totalidade dos alunos de 

Ciência da Computação ao passo que nos graduandos em Tecnologia da Informação houve 

regularidade em 20 dos respondentes e, desta forma, selecionou-se o “corpus” da pesquisa. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A totalidade dos alunos de Ciência da Computação afirmou que gostava da computação, 

ou seja, estavam motivados para estudarem nos seus curso. Com relação a Alan Turing, também 

a totalidade dos entrevistados mostrou conhecimentos a respeito de quem era o cientista e a 

representação social comum era considerá-lo como sendo o “Pai da Ciência da Computação”. 

Uma das principais contribuições era o conceito da “Máquina de Turing”, que era o 

computador, e muitos citaram a contribuição na inteligência artificial e participação na 

decifração de códigos na 2ª. Guerra Mundial. Já entre os alunos graduandos em Tecnologia da 

Informação, dos 20, 12 informaram conhecer sobre Alan Turing, porém somente sete mostram 

conhecer ou se lembraram de alguma contribuição do cientista. Alguns falaram na inteligência 

artificial, outros na máquina Enigma, e poucos, somente 3, lembraram da Máquina Universal de 

Turing, que é o atual computador para todas finalidades: jogos e lazer, trabalho com textos, e 

planilhas eletrônicas, trabalho com sistemas especialistas voltados para áreas de trabalho 

específicas etc.  

Os levantamentos indicaram que a maior parte dos alunos de Computação tinha noções 

sobre os trabalhos de Turing, ao passo que poucos alunos do curso de Tecnologia tinham essas 

noções. Não há, portanto, valorização da história da Computação num dos cursos. Uma das 

explicações está nas características diferencias dos cursos mencionados, mas também no 

interesse e foco de estudos dos alunos, que se mostrou diferente de um curso para outro.  
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Os cursos tecnológicos são de menor duração e muitas vezes se concentram em aspectos 

técnicos e tecnológicos em relação a tecnologias específicas, e que muitas vezes são voláteis, ao 

passo que no Bacharelado em Ciência da Computação nem sempre se estuda com tanto detalhe 

alguma tecnologia específica, mas se conta com uma formação científica mais geral. Deste 

modo, pode-se considerar o tecnólogo um especialista em determinada tecnologia, enquanto o 

Cientista da Computação é um generalista em relação à tecnologia e é mais específico em 

assuntos científicos relacionados à sua grande área. 

Outro aspecto que vem à tona é relacionado ao conhecimento do tecnólogo, que é mais 

voltado para o aspecto instrumental e, desta forma, à medida que surgem novas tecnologias, 

seus conhecimentos podem se tornar obsoletos com mais rapidez e isso pode obrigá-lo a fazer 

outros cursos de tecnologia que o leve a se manter atualizado em relação ao mercado em 

transformação. 

O Quadro 2 apresenta uma comparação dos resultados dos levantamentos realizados na 

pesquisa. 

Quadro 2 — Comparação das noções sobre a contribuição de Turing 

Item de 
contribuição 

Quem foi 
Turing? 

Contribuição em 
relação à 
máquina 
Enigma 

Contribuição 
em relação 
ao teste de 

Turing 

Contribuição 
na Inteligência 

Artificial 

Contribuição 
em relação à 
Máquina de 

Turing 

Duração 
do curso 

Ciência da 
computação Conhece Conhece Conhece Conhece 

Bom 
conhecimento 4 anos 

Tecnologia 
da 

informação 

Menos 
conhecimento 

Pouco 
conhecimento 

histórico 

Desconheci-
mento 

Conhecimento 
vago 

Pouco 
conhecimento 

2 anos e 
meio 

Fonte: Os Autores 

 

Pelo quadro, verifica-se que a natureza dos cursos é diferente, sendo que em Ciência da 

Computação há uma preocupação maior com o aspecto da história da computação e seu 

personagem maior, ao passo que em tecnologia há uma preocupação em se conhecer alguma 

tecnologia de modo específico, de maneira que a formação acaba sendo mais simplificada e 

empobrecida no aspecto considerado e possivelmente em muitos outros aspectos ligados à 

formação para o trabalho e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento histórico de qualquer ciência ou tecnologia é importante, pois a partir 

da origem se pode realizar a construção do conhecimento sobre o tema, que passa a gerar 

motivação para os estudos. 
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Ambos os cursos analisados são importantes na grande área de computação, porém com 

vieses em relação à formação diferenciados: enquanto um procura desenvolver um viés mais 

científico e voltado para as novas tecnologias e ferramentas e o desenvolvimento das mesmas, o 

outro se concentra em tecnologias existentes no mercado atual. 

Alan M. Turing é um dos maiores cientistas do século XX e deixou para a humanidade, 

várias contribuições na grande área de computação que inclui ciência da computação, sistemas 

de informação, engenharia da computação, licenciatura em computação, sistemas de informação 

e os cursos tecnológicos em tecnologia de informação, redes de computadores, análise e 

desenvolvimento de sistemas, jogos eletrônicos e outros. 

Nem todos os alunos da grande área de computação têm noções históricas da 

computação, representadas por Alan Turing, que é considerado o “Pai da computação” e o 

criador do conceito de “Máquina Universal”.  

Os alunos do curso de Ciência da Computação demonstraram ter noções sobre Alan 

Turing e suas contribuições bem como representações sociais que levaram a considerar o 

mesmo como sendo “o Pai da Computação”.  

O curso tecnológico de TI, ao que tudo indica trabalha mais no viés da formação 

tecnológica e não considera a questão da história da computação como importante.  

Há que se considerar o caráter volátil das tecnologias que “passam” tirando muitas 

pessoas do mercado em alguns anos. Neste caso, os profissionais que querem continuar no 

mercado têm que buscar o aperfeiçoamento continuado, estudando em novos cursos, 

atualizando-se nas tecnologias. Se isso é geral em todas profissões, é mais crítico nos cursos 

tecnológicos que contam com formação específica em uma ou algumas tecnologias.  
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Resumo: Muitas pesquisas vêm sendo realizadas para investigar as causas e possíveis 

soluções para as dificuldades dos estudantes na aprendizagem de Física. O uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) para o ensino de ciências é uma das diversas 

possibilidades temáticas nesse campo. Nesse artigo apresentamos os resultados de uma pesquisa 

qualitativa que tem como objetivo principal investigar a ocorrência da aprendizagem 

colaborativa mediada por um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Construímos esse 

ambiente com base na teoria de Vygotsky, acreditando que o mesmo pode favorecer a interação 

e a participação colaborativa entre os estudantes mediada pelo professor. Analisamos as 

interações virtuais que aconteceram em duas salas da aula de escolas diferentes com base na 

análise microgenética. A análise dos registros nos permitiu encontrar indícios mais acentuados 

de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes em uma das escolas. Verificamos a 

importância das interações para a solução das questões, bem como de que maneira devem ser 

conduzidas as mediações do professor para favorecer esse processo. Buscamos também 
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2 Shirley Takeco Gobara é licenciada em Física pela Universidade Federal de São Carlos (1980), mestre 
em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1984), mestre em Didactique Des Disciplines 
Scientifiques - Universite Claude Bernarde Lyon I (1996), doutora em Didactique Des Disciplines 
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ensino de física, formação de professores, informática educativa, aprendizagem de conceitos e 
concepções espontâneas 
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identificar em que medida as características socioeconômicas dos estudantes e das escolas 

influenciaram no desempenho destes. 

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem; ensino de física; mediação; 

interação; zona de desenvolvimento proximal. 

Abstract: Many researches have been conducted to investigate the causes and possible 

solutions to difficult of students to understand Physics. The use of Information and 

Communication Technologies (ICT) for teaching science is one of the various thematic 

possibilities in this field. In this paper we present the results of a qualitative study that aims at 

investigating the occurrence of collaborative learning mediated by a Virtual Learning 

Environment (VLE). We built this environment based on Vygotsky's theory, believing that it 

can foster interaction and collaborative participation among students mediated by the teacher. 

We analyze virtual interactions that took place in two classroom from different schools based on 

microgenetic analysis. Analysis of data allowed us to find evidence of learning and 

development of students more accentuated in one of the schools. We note the importance of 

interactions for the solution of the questions, as well as how they are to be conducted mediations 

teacher to facilitate this process. We also seek to identify the extent to which socioeconomic 

characteristics of the students and of the schools influenced in the performance of these. 

Keywords: virtual learning environment; physics teaching; mediation; interaction; zone 

of proximal development. 

1. INTRODUÇÃO 

Muitos pesquisadores têm investigado as causas das dificuldades dos estudantes em 

aprender Física, bem como possíveis soluções para favorecer o ensino e a aprendizagem dessa 

disciplina. Dentre as inúmeras linhas de pesquisa a respeito do ensino de física, diversos 

pesquisadores e professores defendem que a construção de conceitos físicos pode ser favorecida 

com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

Embora existam inúmeras propostas descritas na literatura que sugerem o uso das TIC, 

muitas delas não são utilizadas em sala de aula porque os professores ainda apresentam 

dificuldades no uso dessas tecnologias. Há também muitos trabalhos nos quais não há 

preocupação dos autores em adotar um referencial teórico para orientar e discutir a aplicação 

desse material em sala de aula. 

Diante dessa problemática, desenvolvemos um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) para o ensino de física, adotando a teoria de Vygotsky como referencial teórico de 

aprendizagem para o desenvolvimento do ambiente e análise das sequências didáticas 

desenvolvidas em sala de aula. 
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Vygotsky observou que a colaboração dos estudantes entre si ou entre eles e o professor 

é essencial para o desenvolvimento de habilidades e estratégias fundamentais na solução de 

problemas. Propôs que a aprendizagem é potencializada quando se atua na chamada Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) do aprendiz (Vygotsky, 1987). Para explicar o conceito de 

ZDP, Vygotsky (1991) definiu dois níveis de desenvolvimento humanos: o nível de 

desenvolvimento real (NDR), determinado a partir da solução independente de problemas; e o 

nível de desenvolvimento potencial (NDP), que poderá ser avaliado por meio da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros que já 

desenvolveram tais habilidades. 

A ZDP é um nível de desenvolvimento intermediário, no qual o estudante consegue 

resolver determinado problema apenas com a mediação de outra pessoa. Futuramente, uma vez 

que os conceitos associados à resolução desse problema sejam internalizados pelo sujeito, ele 

conseguirá resolvê-lo independentemente de auxílio. Nesse caso, aconteceu um aumento no 

nível de desenvolvimento real do aprendiz, o que, para Vygotsky, evidencia que a aprendizagem 

precede e alavanca o desenvolvimento. 

Recentemente, investigamos em artigos, dissertações e teses brasileiras como os 

pesquisadores vêm propondo o uso das TIC para o ensino de física com base na concepção de 

Vygotsky (Mello & Gobara, 2012). Dentre os 42 trabalhos encontrados, 16 utilizaram como 

tecnologia os ambientes virtuais de aprendizagem. Em nove desses trabalhos foram utilizados 

recursos colaborativos como chat e fóruns, o que se justifica pelo fato de Vygotsky considerar a 

interação como condição essencial à aprendizagem. Outros seis trabalhos usaram o AVA para 

dar suporte a simulações, animações, vídeos, figuras e textos. Nos trabalhos cujo foco de 

interesse foi a colaboração por meio de AVA, a interação proporcionada pelas TIC entre os 

estudantes e entre eles e o professor foi o fator primordial para o favorecimento da 

aprendizagem. 

O AVA que desenvolvemos em nossa pesquisa denomina-se Laboratório de 

Aprendizagem Colaborativa de Física (LAFIS), disponível gratuitamente no endereço 

http://www.lafis.ufms.br. Neste artigo, buscamos identificar se o LAFIS favorece a interação 

colaborativa entre os estudantes e entre estes e o professor para a solução de problemas de 

física. Buscamos também identificar em que medida as características socioeconômicas dos 

estudantes e da escola influenciaram no desempenho destes. 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O LAFIS foi construído com base no AVA denominado LEDVI, sigla para Laboratório 

Educativo Virtual Interativo (Silva & Gobara, 2007). Essas propostas mostraram-se 
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interessantes pela possibilidade do professor verificar as dificuldades de cada aprendiz e mediar 

os grupos para auxiliar na resolução dos problemas (as interações no chat do ambiente são 

gravadas em um banco de dados). O LAFIS fornece uma funcionalidade que ainda não existia 

no LEDVI: a possibilidade do professor inserir problemas no ambiente. 

A figura 1 mostra o primeiro exercício cadastrado no LAFIS que foi aplicado em sala de 

aula. 

 

Figura 1. Primeiro problema do LAFIS visto por um estudante alocado no laboratório 2. 

 

O problema mostrado na figura 1 tem um link para uma simulação do PhET® a respeito 

de ondas periódicas. Os estudantes tinham que configurar a simulação conforme os parâmetros 

apresentados no problema, como mostra a figura 2. 
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Figura 2. Onda periódica da simulação do PhET® configurada de acordo com o enunciado do 

problema. 

 

A testagem do LAFIS aconteceu em cinco etapas, nas quais os estudantes: (1) 

responderam um questionário prévio, para verificarmos se determinados conceitos de 

ondulatória já haviam sido internalizados pelos aprendizes, isto é, se já faziam parte do “Nível 

de Desenvolvimento Real” destes; (2) participaram de uma aula na qual o questionário foi 

corrigido; (3) acessaram o LAFIS para resolução do problema proposto; (4) responderam uma 

avaliação escrita, para identificarmos a evolução da compreensão dos conceitos físicos pelos 

alunos após o uso do LAFIS; (5) responderam um opinário de avaliação do AVA. 

Analisaremos aqui uma aplicação do LAFIS em sala de aula que aconteceu em duas 

instituições de ensino. A primeira aplicação do LAFIS aconteceu com estudantes do segundo 

ano do Ensino Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), na cidade de 

Aquidauana-MS. Embora a turma tivesse 31 estudantes regularmente matriculados, 

analisaremos nesse artigo apenas 16 estudantes porque somente estes preencheram todos os 

questionários desenvolvidos na pesquisa e participaram de todas as aulas. O LAFIS foi utilizado 

também por 16 estudantes do quinto semestre do Curso Técnico Integrado em Informática3, 

período matutino, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), na cidade de 

Aquidauana-MS. Nessa instituição o professor pesquisador foi também o regente da disciplina. 

                                                        

 

3 Nesse curso os estudantes estudam as disciplinas regulares do Ensino Médio, como é o caso da Física, e 
também disciplinas específicas da área de informática, sendo que o egresso pode exercer a profissão de 
técnico em informática. 
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A análise das interações foi realizada com base na abordagem microgenética, que é “... 

uma forma de construção de dados que requer a atenção a detalhes e o recorte de episódios 

interativos, sendo o exame orientado para o funcionamento dos sujeitos focais, as relações 

intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando num relato minucioso dos 

acontecimentos”. (Góes, 2000, p. 9). 

3. RESULTADOS E ANÁLISE 

Faremos inicialmente uma contextualização da realidade socioeconômica dos sujeitos 

investigados, começando pelas características das duas instituições de ensino desses estudantes. 

Enquanto no CEJAR não há processo de seleção para o ingresso dos estudantes, no IFMS há 

uma prova de seleção com questões de conhecimentos gerais do Ensino Fundamental. No IFMS 

todos os professores têm formação na sua área específica de atuação, sendo a maioria do quadro 

constituído por docentes efetivos. Outra peculiaridade dessa instituição são as bolsas 

permanência e de iniciação científica, que contemplam muitos estudantes e direta ou 

indiretamente contribuem para o desempenho escolar destes. 

O regime de ensino no IFMS é semestral e os estudantes podem avançar para o período 

seguinte mesmo com reprovações em disciplinas, que deverão ser posteriormente concluídas. 

No CEJAR o regime de ensino é anual, sendo que o estudante fica retido na série 

correspondente caso reprove em uma ou mais disciplinas. É importante salientar que o curso 

técnico integrado do IFMS é formado pelas disciplinas do ensino médio, por disciplinas 

específicas da área técnica, estágio supervisionado e conta ainda com um trabalho de conclusão 

de curso. A duração mínima do curso é de três anos e meio. 

Outra grande diferença entre as instituições estudadas é a disponibilidade de recursos 

informáticos. No IFMS o laboratório de informática fica disponível aos estudantes em período 

integral, conta com máquinas mais modernas e em maior quantidade, maior velocidade de 

acesso à internet e um técnico em informática que procura manter os computadores em perfeito 

estado de funcionamento. Já na escola estadual onde desenvolvemos a pesquisa o laboratório de 

informática não fica disponível para uso dos estudantes, exceto no período de aula agendado 

pelo professor. Além disso, cerca de dez computadores não estavam em funcionamento quando 

iniciamos a pesquisa na escola.4 

                                                        

 

4 Para evitar esse tipo de problema nas aulas seguintes, o professor pesquisador teve que ir à escola no 
contraturno fazer uma manutenção nessas máquinas. Isso, de fato, é pouco provável que aconteça numa 
escola, pois, em geral, os professores não têm conhecimento técnico de manutenção em computadores e 
tampouco tempo suficiente para tal. 
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A idade dos estudantes do IFMS está entre 16 e 28 anos, sendo 20,3 anos a média de 

idade da turma. Já no CEJAR a idade dos estudantes está entre 15 e 18 anos, sendo 16 anos a 

idade média da turma. 

No IFMS 87,5% dos estudantes concluíram o ensino fundamental em escolas públicas, 

sendo que os 12.5% restantes concluíram a maior parte do ensino fundamental em escolas 

públicas. Um número considerável dos estudantes (37.5%) já havia concluído o ensino médio 

antes de ingressarem nesse curso técnico, todos em escolas públicas. No CEJAR 68,75% dos 

estudantes concluíram o ensino fundamental em escolas públicas, 12,5% em escolas particulares 

e os 18,75% restantes a maior parte em escolas públicas. 

De modo geral a renda familiar mensal dos estudantes investigados no CEJAR é menor 

do que a renda dos estudantes do IFMS. Considerando que na residência dos estudantes de 

ambas as escolas habitam, em média, quatro pessoas, podemos dizer que a renda dessas famílias 

não é elevada, uma vez que a maioria recebe, no máximo, quatro salários mínimos. Além disso, 

o percentual de estudantes do IFMS e do CEJAR que recebem benefícios sociais de 

transferência de renda do governo federal é 31.25% e 25%, respectivamente. É interessante 

notar que apenas um estudante do IFMS e três estudantes do CEJAR não possuem computador 

em casa. Quanto à internet, onze (68,75%) estudantes do IFMS e catorze (87,5%) estudantes do 

CEJAR têm acesso à rede. 

Com o objetivo de explicitar nosso método de análise dos resultados obtidos em sala de 

aula, analisaremos as interações no chat de uma dupla do IFMS e outra do CEJAR que 

participaram da resolução de exercícios no LAFIS. A escolha dessas duplas para análise em 

maior profundidade deve-se ao fato de que em todas as questões os estudantes procuraram 

interagir entre si. 

Ao longo das análises destacaremos as falas em vermelho (professor), azul (estudantes 

alocados no laboratório 1) e verde (estudantes do laboratório 2). Os nomes dos estudantes 

citados no artigo são fictícios. 

3.1. ANÁLISE DAS INTERAÇÕES DE UMA DUPLA DE ESTUDANTES DO CEJAR 

Inicialmente o professor apresenta o que deve ser feito no ambiente. Os estudantes se 

cumprimentam e concordam com os valores obtidos para o comprimento de onda e amplitude, 

como mostra o quadro 1. 
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Quadro 1. Interações iniciais entre Rose e José. 

[PROFESSOR] Olá Rose e José... Vocês devem acessar o simulador clicando no link disponível 
no exercício. Depois mudem os parâmetros do simulador conforme as orientações do exercício 
(vejam a figura de como deve ficar o simulador). Por fim procurem interagir pelo bate-papo, 
postando as respostas para as questões propostas. 
[10/04/13 - 08:47] Abre Laboratório 2 
[10/04/13 - 08:47] Abre Laboratório 1 
[LAB 1] oooi 
[LAB 2] oiiii 
[LAB 1] eai? 
[LAB 1] vc já sabe a resposta? 
[LAB 1] José a resposta é 35? né 
[LAB 2] sim o comprimento da onda é 35 cm. 
[LAB 1] ataa oook ......... 
[LAB 1] ai se vc já souber as outra vc fala pra gente poder discutir ook 
[LAB 2] já a amplitude já é 9 cm.confere ai!? 
[LAB 1] eu acho que a B é 9 ñ é? 
[LAB 1] assim e isso mesmo.... 

 

É interessante que Rose demonstra incerteza nas medidas realizadas, perguntando 

sempre ao colega se os valores medidos por ela estão corretos. Além disso, ela não apresenta as 

unidades de medidas dos valores obtidos. O que parece é que os conceitos de comprimento de 

onda e amplitude ainda estão na ZDP de Rose, porém já fazem parte do NDR de José. Isso se 

confirma na avaliação escrita, aplicada após o uso do LAFIS, na qual José mediu corretamente o 

comprimento de onda e a amplitude nos exercícios propostos, sabendo inclusive como realizar a 

conversão de centímetros para metros. Rose, por sua vez, ainda não havia internalizado esses 

conceitos. 

O quadro 2 abaixo mostra o debate dos estudantes para o cálculo do período da onda 

(letra c). 

Quadro 2. Interações entre Rose e José para o cálculo do período. 

[LAB 2] a C é 30 s ve ai? 
[LAB 2] ou é 33 
[LAB 1] Joséeee eu acho que é 30 eem 
[LAB 1] me diz como que vc achou o 30 ou 33 sei lá 
[LAB 2] é 55 s 
[LAB 2] 0,35 
[LAB 1] José a c é 0,55 segundoos 

 

Os estudantes não sabiam inicialmente como calcular o período da onda. Eles não 

registraram no ambiente o procedimento de medida dessa grandeza e o vídeo da aula revela a 

interação verbal desses estudantes com os colegas. Portanto, o conceito de período da onda 

encontrava-se na ZDP dos estudantes. Analisando a avaliação escrita confirmamos que tal 

conceito foi internalizado pelos estudantes. 
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As interações do quadro 3 mostram a tentativa dos estudantes resolverem as questões 

(d) e (e). 

Quadro 3. Determinação da frequência e da velocidade de propagação da onda por 

Rose e José. 

[LAB 1] vai dd 
[LAB 2] ondA É IGUAL A 35 CM. 
[LAB 1] vaai dá 1,81 hz 
[LAB 1] confere aai............. 
[LAB 1] essa é a resposta da D 
[LAB 1] EU SO BURRA 
[LAB 2] AMPLITUDE É IGUAL A 9 CM! 
[LAB 2] E O PERIODO É IGUAL A 0,55 S 
[LAB 1] aa E é velocidade é 60? né 
[LAB 2] e a frequencia é igual 1,81 
[LAB 2] PERA AI ............. 
[LAB 1] mais a velocidade é 60 né? 
[LAB 2] DESCULPA 1,81 É A VELOCIDADE 
[LAB 1] assim....então á E e 1,81 e a D e qual então? 
[LAB 2] DIVIDE AI 1 DIVIDIDO POR 0,55 
[LAB 1] ook pera ai... 
[LAB 1] dá 1,81818.... 
[10/04/13 - 9:29] Fecha Laboratório 1 

 

Rose calculou corretamente a frequência solicitada na letra (d), que é 1,81Hz, e a 

velocidade de propagação da onda, que é 60 cm/s, embora não tenha mencionado a unidade de 

medida da velocidade. José, por sua vez, se confundiu nesses conceitos e não chegou a uma 

conclusão. 

Rose e José não desenvolveram as letras (f), (g) e (h) porque acabou o tempo da aula. 

Como se tratava da primeira aula de resolução de exercícios no LAFIS muitos estudantes 

tiveram dificuldades em acessar o ambiente, mesmo já tendo feito um primeiro acesso na aula 

anterior, e isso demandou um tempo considerável. É importante ressaltar também que nessa 

primeira aula o ambiente ainda possuía uma falha de programação, identificada pelos estudantes 

e posteriormente corrigida, que certamente atrapalhou no desenvolvimento da aula: as 

mensagens de texto enviadas por um dos estudantes não apareciam na tela do colega, a menos 

que esse atualizasse o navegador ou postasse outra mensagem. 

3.2. ANÁLISE DAS INTERAÇÕES DE UMA DUPLA DE ESTUDANTES DO IFMS 

Como mostrado no quadro 4, inicialmente o professor orienta o que as estudantes 

devem fazer para solucionar os problemas. As estudantes se cumprimentam e em seguida Maria 

(Laboratório 2) solicita auxílio a Lúcia (Laboratório 1), revelando certa insegurança quanto ao 

procedimento de resolução das questões propostas. 
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Quadro 4. Interações iniciais entre Lúcia e Maria. 

[PROFESSOR] Olá Lúcia e Maria! Acessem o simulador do PhET e procurem interagir por 
esse bate-papo para responder as questões propostas... 
[26/04/13 - 14:08] Abre Laboratório 1 
[26/04/13 - 14:09] Abre Laboratório 2 
[LAB 2] Oie Miguinha 
[LAB 2] tudoo beem? 
[LAB 1] oiiiiii 
[LAB 2] amiga ajuda eu ? 

 

Na questão (a), que solicitava o valor do comprimento de onda, aparentemente ambas as 

estudantes já haviam internalizado esse conceito, uma vez que encontraram o valor correto de 

33 cm. Portanto, a primeira vista, poderíamos dizer que esse conceito já fazia parte do NDR de 

ambas as estudantes. No entanto, em uma análise mais aprofundada, verificamos na avaliação 

escrita que apenas Lúcia conseguiu generalizar esse conceito para identificar o comprimento de 

onda em outras situações-problema, portanto, podemos dizer que tal conceito já fazia parte do 

NDR de Lúcia, mas ainda estava na ZDP de Maria. 

Quanto à medida da amplitude da onda (questão b), Lúcia ficou em dúvida entre 9 e 10 

cm. A estudante Maria propôs o valor de 9 cm, porém não discutiram a divergência desse 

resultado. Esse fato mostra que, embora o conceito de amplitude já faça parte do NDR de ambas 

as estudantes (resultado confirmado na avaliação escrita), o procedimento para medir usando a 

régua virtual ainda está na ZDP das alunas (elas conseguem realizar medidas aproximadas, que 

teriam mais exatidão se fossem adotados referenciais adequados, como por exemplo, medir até a 

ponta das bolinhas que formam a onda). 

O quadro 5 abaixo mostra como as estudantes interagiram para resolver a questão (c). 

Quadro 5. Interações entre Lúcia e Maria para determinação do período. 

[LAB 2] e o perido d oscilação 
[LAB 1] calma ai to fazendo. 
[LAB 2] f=1/t= 0.02s 
[LAB 2] será 
[LAB 1] é 0.55 o peirodo Maria. 
[LAB 2] qe legal 
[LAB 1] vc fez? 

 

O conceito de período ainda não se encontrava no NDR de Maria, uma vez que essa 

estudante sugeriu inicialmente o valor de 0.02s (esse valor é obtido ao colocar o simulador para 

avançar o movimento da onda em “câmera lenta”, porém é necessário avançar 20 vezes para 

obter um ciclo completo). Maria também parece confusa quanto ao conceito de frequência, pois 

apresentou o valor do período após escrever a equação da frequência f = 1/T. Além disso, usou 
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o termo “será?” em sua fala, uma minúcia que caracteriza sua incerteza. Lúcia, por sua vez, 

efetuou a medida correta do período (0.55), esquecendo-se, porém da unidade de medida 

(segundos). Lúcia até perguntou se a colega conseguiu efetuar e compreender essa medida, 

porém Maria não respondeu. 

Embora Maria não soubesse como medir o período, imediatamente calculou 

corretamente a frequência (questão d), obtendo o valor de 1.81Hz, também encontrado por 

Lúcia, como mostra o quadro 6. 

Quadro 6. Interações entre Lúcia e Maria para determinação da frequência. 

[LAB 1] f = 1.81 HZ 
[LAB 2] freqencia 1.81 
[LAB 2] aham 
[LAB 2] ta certoo entao 
[LAB 1] Maria ta conseguindo fazer? se nao pergunta q eu te ajudo 
[LAB 2] ta bom gatinha 

 

Podemos assim considerar que o cálculo da frequência a partir do período já se 

encontrava no NDR de ambas as estudantes. Porém, somente ao analisar os dados que nos 

demos conta que isso não significa que as estudantes compreendam o conceito de frequência 

(uma questão a ser explorada futuramente). 

O quadro 7 mostra como as estudantes interagiram para resolverem a questão (e), que 

diz respeito à velocidade de propagação da onda. 

Quadro 7. Interações entre Lúcia e Maria para determinação da velocidade de 

propagação da onda. 

[LAB 2] a velocidade é + 0.6 m/s 
[LAB 1] nao a velocidade é 60 m/s 
[LAB 2] como qe tu fez? 
[LAB 1] divide o comprimento que é 33 pelo periodo que é 0.55. entendeu é a segunda formula 
que ta ai. 
[LAB 2] mais nao precisa transforma o 33cm em metros 
[LAB 2] ou ele ja esta em metros 
[LAB 1] perai vou perguntar para o prof? 
[LAB 1] professor na velocidade tem q transformar em m o 33 cm? 
[PROFESSOR] A régua é graduada em centímetros, certo? Então qual será a unidade da 
velocidade? 
[LAB 1] em cm neh eu acho. 
[PROFESSOR] Quase... Velocidade é o comprimento de onda dividido pelo tempo, então a 
velocidade será em cm/s 
[PROFESSOR] O tempo é o período nesse caso... 
[LAB 1] entao Maria é como eu falei muda ai;;; 
[LAB 1] v = 60 cm/s 
[LAB 2] ta boom 
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Maria acerta a velocidade de propagação da onda. Lúcia, porém, despreza a 

transformação de unidades e discorda do valor obtido pela colega. Ao ser questionada por 

Maria, Lúcia revela dúvidas com relação à unidade de medida e resolve perguntar ao professor. 

Por estar atendendo a diversas solicitações ao mesmo tempo, o professor não leu todo o diálogo 

das estudantes, e colocou que não seria necessária uma transformação de unidades. Poderia ter 

ressaltado, porém, que a solução de Maria também estava correta. 

Os resultados da avaliação escrita mostram o desenvolvimento de Lúcia com relação às 

transformações de unidades de comprimento (metros e centímetros). Ou seja, conceitos que 

antes se encontravam em sua ZDP foram internalizados pela estudante, passando a fazer parte 

de seu NDR. 

Nas questões (f) e (g) Maria percebeu que a frequência diminuiu e o comprimento de 

onda aumentou antes mesmo da colega postar os novos valores dessas grandezas, como 

podemos ver no quadro 8. 

Quadro 8. Interações entre Lúcia e Maria após diminuição da frequência no simulador. 

[LAB 2] e a letra f 
[LAB 2] a freqencia diminui e comprimento d onda aumenta ? 
[LAB 1] perai to verificando. 
[LAB 2] 37 comprimento da onda 
[LAB 1] a nova frequencia é 1.098 
[PROFESSOR] Como calcularam essa nova frequência? 
[LAB 2] vc calculou o tempo?? 
[LAB 1] Maria nao tem tempo é o periodo o T. paga 1 dividido por 0.91 vai ser = 1.098 
[LAB 2] intendiii 
[LAB 1] han o 0.91 mede na onda ta. 

 

No cálculo da frequência, novamente ficou evidente que Maria ainda não havia 

internalizado o conceito de período. Percebendo essa situação o professor resolveu mediar o 

grupo, apresentando o conceito de período e um método para medi-lo, como mostra o quadro 9. 

Quadro 9. Mediações do professor para auxiliar Maria a identificar o período da onda. 

[LAB 2] mais da onde saiu esse 0.91???? 
[LAB 1] é o tempo que a onda leva para completar um ciclo. entendeu 
[PROFESSOR] Esse 0.91s é o período... 
[PROFESSOR] O período é o tempo que leva pra onda efetuar um ciclo 
[PROFESSOR] Pra obter esse valor zere o cronômetro, escolha um ponto de referência na 
onda e fixe seu olhar nele... Depois vá clicando no botão "pule" e pare quando a onda 
completar um ciclo 
[LAB 1] Maria entendeu.... assim a velocidade é o comprimento 0.54 dividido pelo periodo 0.91 
assim v = 0.593cm/s 
[LAB 2] consigui entender o pq do valor 0.91 
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Tal estratégia surtiu resultado, como verificado na fala de Maria. Na avaliação escrita 

do conteúdo em questão notamos que houve uma evolução na apropriação do conceito de 

período de Maria: a estudante apresentou nessa avaliação que o período é o tempo necessário 

para a onda efetuar um ciclo completo e que tal grandeza é medida em segundos no Sistema 

Internacional de Unidades. 

Por fim, na questão (h), novamente o professor auxiliou as estudantes a utilizarem 

corretamente as unidades de medidas da velocidade de propagação da onda, como pode ser visto 

no quadro 10. 

Quadro 10. Mediações do professor para auxiliar as estudantes a resolverem o item (h). 

[PROFESSOR] Mas esse 0.54 tá em metros ou centímetros Lúcia? 
[LAB 2] em cm professor!!!! 
[LAB 1] em cm/s professor 
[PROFESSOR] Olha só, acho que vocês mediram um comprimento de onda de 54cm e 
transformaram para metros = 0.54m 
[PROFESSOR] Então tem duas formas de expressar a resposta: v = 0.593 m/s ou v = 59.3 cm/s 
[LAB 2] 564156145687 intendii 
[26/04/13 - 15:32] Fecha Laboratório 2 
[26/04/13 - 15:32] Fecha Laboratório 1 

 

Lúcia calculou corretamente a velocidade de propagação da onda e o professor ressaltou 

que a reposta poderia ser expressa em m/s ou cm/s. No entanto, o tempo da aula acabou e não 

foi possível explorar o fato de que a velocidade da onda não mudou, pois não houve alteração na 

tensão da corda. 

De modo geral, com as aulas utilizando o AVA, ambas as estudantes ampliaram o seu 

NDR. As respostas das estudantes na avaliação escrita aplicada após o uso do ambiente virtual, 

comparadas às respostas destas no questionário prévio (aplicado antes das aulas com o LAFIS), 

sugerem que Maria internalizou os conceitos de amplitude, período e comprimento de onda. 

Lúcia, por sua vez, internalizou os conceitos de amplitude, e unidades de medidas de 

comprimento. 

3.3. ANÁLISE DAS INTERAÇÕES DOS DEMAIS ESTUDANTES DE AMBAS AS 
ESCOLAS 

Analisando as interações dos demais grupos de estudantes elaboramos a tabela 1, que 

mostra de modo geral quantos grupos interagiram na resolução de cada questão proposta. 
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Tabela 1. Número de duplas que resolveram os problemas sem ou com interação entre si. 

Questão  Com interação  Sem interação  Não resolveram  
 IFMS  CEJAR  IFMS  CEJAR  IFMS  CEJAR  

(a)  6  3  2  3  -  2  
(b)  7  3  1  4  -  1  
(c)  6  4  2  3  -  1  
(d)  6  2  2  3  -  3  
(e)  6  -  2  3  -  5  
(f)  7  -  1  3  -  5  
(g)  7  -  1  3  -  5  
(h)  5  -  3  2  -  6  

 

Pelos dados da tabela 1 notamos que os estudantes do IFMS resolveram todas as 

questões propostas, com interação entre os grupos e/ou entre estes e o professor na maioria dos 

casos. Fica evidente também que a maioria dos estudantes do CEJAR conseguiu resolver apenas 

até a questão (d). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ambiente virtual de aprendizagem que desenvolvemos favoreceu a interação 

colaborativa principalmente entre os estudantes do IFMS (constatamos que 78% das soluções 

postadas no chat foram inicialmente debatidas entre os estudantes ou entre estes e o professor). 

Os resultados da avaliação escrita mostraram que as interações no LAFIS alavancaram o 

desenvolvimento dos estudantes dessa instituição, pois problemas que inicialmente os alunos só 

conseguiam resolver com o auxílio dos pares (ZDP) foram internalizados por esses sujeitos, que 

na avaliação escrita conseguiram resolvê-los sozinhos (sem auxílio dos colegas ou do 

professor). 

As distinções socioeconômicas entre as instituições de ensino e os sujeitos investigados 

revelam que o IFMS parece ter condições mais favoráveis para a aprendizagem mediante o uso 

das TIC. Ao analisar o desempenho dos estudantes no ambiente esse resultado se confirmou. 

Contudo, temos que levar em consideração que o LAFIS passou por algumas reformulações até 

ser aplicado no IFMS. Outra distinção fundamental é que no CEJAR o professor pesquisador 

não era o professor regente da disciplina. 

Essa testagem do ambiente em diferentes realidades é fundamental para conhecermos as 

limitações e possibilidades do LAFIS. Os resultados obtidos trazem inúmeras questões para 

investigações futuras: o que pode ser feito pelo professor para provocar a interação entre os 

estudantes em todos os problemas propostos? Como planejar e conduzir as aulas com o uso do 

ambiente de modo a favorecer a aprendizagem?  
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Resumo: O presente artigo visa discutir o perfil dos aprendizes que transitam nos 

ambientes da mobilidade (M-Learning), das redes sociais e usam aplicativos diferentes 

finalidades de  aprendizagem. O foco é refletir sobre processos de ressignificação destas práticas 

que implicam estratégias  que caracteriam o aprendiz de línguas por mobile-learning, o que 

abrange: autonomia, informalidade/ incidentalidade, atenção, familiaridade com processos  de 

gamificação, com os novos estímulos de design e comunicação para a aprendizagem. 

Palavras-chave: mobile-learning; aplicativos; perfil de aprendizes com mobile.  

Abstract: This article discusses the profile of learners, who are in the environments 

mobility (M-Learning), social networks and applications  for different learning purposes. The 

focus is to reflect on the redefinition of these practices cases which involve strategies that define 

the learner of languages for mobile-learning, which includes: autonomy, informality, attention, 

familiarity with processes gamification and new stimuli design and communication for learning.  

Keywords: mobile-learning; applications; profile of learners with mobile. 

Keywords: mobile-learning; apps for learning; autodidact; learning processes for 

socializing media. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Há pelo menos mais de meia década, o tema mobile-learning, tem se mantido em 

evidência nos âmbitos  da vida pessoal, da sociedade e da pesquisa acadêmica. Isso não ocorre 

somente em função da ampliação do mercado de dispositivos móveis e da melhoria das 

condições de conexão, que têm contribuído com uma parcela considerável nesta expansão, mas 

também pelo seu potencial a ser explorado em termos de modalidades educacionais híbridas, 

informais, incidentais e ubiquas. Estudos de mobile-learning devem, desta forma, relacionar 

novos conceitos ao que se entende sobre os processos de aprendizagem e impactar diretamente a 

expectativa sobre os perfis de aprendizes.  

Experências diversificadas de mobile-learning para o ensino de línguas estrangeiras têm 

sido realizadas neste campo, mais no exterior que propriamente no Brasil. Contudo, aprofundam 
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o conhecimento dessas práticas em termos de respostas às inúmeras questões que surgem 

frequentemente.  

Usuários de dispositivos móveis, na medida em que se se colocam no papel de 

aprendizes, têm propiciado novas perspectivas de análise de seu perfil,  ressignificando 

estratégias e processos de aprendizagem. Este será o foco do presente artigo.   

2. REFLETINDO SOBRE CONCEITO DE DISTÂNCIA COM TECNOLOGIAS DO 
MOBILE-LEARNING 

A relação tecnologias mediadoras do mobile-learning e aprendizes remete 

imediatamente à reflexão sobre o conceito de educação a distância (EaD). Moore e Kearsley 

(2007), apud Konrath (2009), definem Educação a distância como “(...) o aprendizado planejado 

que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais 

de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 

organizacionais e administrativas especiais” (MOORE e KEARSLEY, 2007). Contudo, infere-

se a necessidade de se expandir tal conceito, em função de que, no âmbito do mobile-learning, 

as  aprendizagens sinalizam para a dissolução de formatos com linhas divisórias rígidas, 

dissolvendo fronteiras entre a distância física e não física, realinhando-se a parâmetros 

redefinidos pelos contextos e práticas da ubiliquidade.  

Alguns argumentos a favor desta reflexão revelam-se pela grande produção de 

aplicativos para dispositivos móveis despejados no mercado com a finalidade de ensinar 

inúmeros temas, inclusive línguas. A despeito de algumas especificidades temáticas para a 

aprendizagem, estes aplicativos, ao incorporar novas funcionalidades, terminam por quebrar 

padrões de lugar/hora/ forma de estudar/ escolhas e autonomia para construir caminhos para 

aprender. Este fato tende a descaracterizar o conceito de “distância”1 física, entre recursos e 

possibilidades de aprendizagem, bem como a oferta de produtos educacionais dependentes de 

planejamento formal previamente estabelecido. Um outro argumento parte do fato de que 

modelos e interesses pessoais de aprendizagem têm variado bastante e as tecnologias móveis 

têm contribuído para isso, enfatizando a aprendizagem incidental, informal e lúdica.  

Entende-se, contudo, que será necessário investir em processos mediados por 

tecnologias que diminuam a sensação de distância cognitiva/ afetiva em relação os aos modos 

de aprender, bem como entre seus atores e seus recursos mediadores. Sabe-se, contudo, que as 

                                                        

 

1 Romero Tori, em seu livro intitulado “Educação sem Distância”. Editora SENAC, 2010, vem 
ressignificando o conceito de distância, transformando-a em oportunidade de proximidade por razão das 
mídias interativas.  
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soluções para a aprendizagem com uso aplicativo têm lançado um novo olhar a este campo, 

questionando-se como se aprende, como se faz a gestão do tempo e da atenção e como se pode 

atingir finalidades de aprendizagem.  

3. O MUNDO MUDOU, OS APRENDIZES DE LÍNGUAS MUDARAM COM ELE 

Embora o mundo tenha se globalizado em sentido lato, abrindo-se ao acesso de 

informações e à comunicação em sua própria língua ou em línguas estrangeiras, deve-se admitir 

que ainda há um longo caminho a percorrer para atingir também a ação autônoma, qualificada, 

combinando  percurso de aprendizagem individual com o coletivo/colaborativo, a interatividade 

com a expressão efetiva por aqueles que aprendem  e se utilizam de tais dispositivos presentes 

no mundo digital.  

Uma das barreiras iniciais que pode limitar a dita expansão da aprendizagem digital e 

ubiqua, é justamente o aspecto qualitativo para o domínio de línguas, além de outras variáveis 

significativas que concorrem para o melhor resultado neste campo. Aí destacam-se fatores de 

finalidade para o estudo de línguas (Butzmann, 2006), formas de socialização e interação, como 

também os processos contínuos de crescimento intelectual (Schramm, 2010). Segundo este 

autor, estes oscilam entre a interpretação e a produção de códigos linguísticos e semióticos, 

buscando consistência e valor de aprendizagem entre eles. 

A comunicação digital tem emergido, inicialmente, como um espaço “democrático”, 

contudo permite descobertas sobre as  ações e o valor das interações humanas frente à 

tecnologia, em que se reprogramam diferentes trocas e hábitos sociais. Sobre este último 

aspecto, é incrível pensar que tablets/I-pads comportam programas interativos dedicados a 

crianças a partir de um ano de idade e que estas interações provocam formas comunicativas de 

diversos formatos, como também remodelam processos de inteligência e apreensão de sentidos.  

Este fato que surpeende não só pais, mas também pesquisadores que querem 

compreender sobre como se dá os caminhos de escolhas, a busca de sentidos e de atenção . A 

comunicação audio-visual e  navegação por toque na tela de aplicativos desses dispositivos 

móveis atrai naturalmente usuários muito pequenos, abrindo portas para a reflexão sobre como 

crianças manipulam virtualmente objetos do mundo para adquirir conhecimento sobre ele, 

transformando-os de alguma maneira em objetos de aprendizagem.  

O fato de uma criança trabalhar a interação em interfaces de aplicativos desenvolvidos 

para seu nível intelectual e maturidade afetiva, de estar disponível a qualquer hora e em 

qualquer lugar, seja para brincar, distrair-se ou concentrar-se em algum assunto, deve remodelar 

padrões sobre o que se entende por aprendizagem. Osmon (2011), ao estudar aplicativos para 

crianças para a aprendizagem de matemática, afirma que o uso de i-Pads por crianças em uma 
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aula de aula conectada tem o potencial de transformar a aprendizagem. Particularmente no 

âmbito da matemática, que exigem esforços cognitivos de alto grau, a aprendizagem pode ser 

potencializada,  por que tablets fazem parte do mundo da criança e podem acompanhá-la a 

qualquer hora e em qualquer lugar, além dos limites da escola e são utilizados de uma forma 

bastante espontânea.  

Na realidade, pesquisadores teriam ainda de alicerçar os caminhos teóricos para nos 

assegurar sobre estas práticas, pois crianças profundamente envolvidas com tecnologias desta 

natureza vãos exigir um mundo redesenhado das ações educacionais e objetos de aprendizagem 

a partir de agora. 

4. MENTES PREPARADAS PARA O FUTURO  

Assim, questiona-se como se preparam mentes para o presente e  futuro, como Gardner 

(2007), em sua obra “Cinco mentes para o futuro”. Seus estudos têm base em observações 

realizadas nos universos do trabalho e da educação. O autor destaca cinco tipos de mentes, 

capazes de articular este universo problematizado pela variedade de plataformas para agir e 

aprender: a mente disciplinada, a mente sintetizadora, a mente criadora, a mente respeitosa e a 

mente ética:  

1. Mente disciplinada: seria capaz de aplicar as formas de pensamento 
relacionadas a importantes disciplinas acadêmicas (história, matemática, 
ciências, arte, etc.) e profissões e ocupações (direito, medicina, gestão, finanças 
etc.), além de poder transformá-las, melhorando-as continuamente, além da 
educação formal. 

2. Mente sintetizadora: seria capaz de escolher as informações essenciais a partir 
de uma grande quantidade disponível. Também leva a organizar informações de 
maneira que façam sentido a si e aos outros.  

3. Mente criadora: seria capaz de ir além do conhecimento e das sínteses 
existentes, propondo novas questões, diferentes soluções. 

4. Mente respeitosa: seria capaz de compreender e respeitar a diversidade de 
grupos e individuos,   e atuar de forma construtiva frente a tais. Vai além da 
mera tolerância e da atitude politicamente correta. 

5. Mente ética: seria capaz de abstrair características cruciais de seu papel no 
trabalho e como cidadão e agir de forma coerente com essas conceituações, 
além de esforçar-se para realizar bom trabalho com senso de cidadania. 

A classificação de Gardner enfatiza competências e aspectos da vida em sociedade, 

projetando expectativas sobre os novos aprendizes. Já Kress & Pachler (2007) entendem que a 

tecnologia para a comunicação móvel presta-se bastante a ações educacionais e emissão de 

informações, comportando as seguintes características: flexibilidade, portabilidade, 
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multifuncionalidade, multimodalidade, não-linearidade, potencial para a interatividade e 

comunicabilidade, (meta)-colaboração, virtualidade e hiperrealidade.  

Bueschel (2008) em sua obra “Listening to students about learning” profetizava uma 

mudança no perfil do aluno e incentiva o uso de mecanismos de escuta das diferenças, sociais e 

de impacto tecnológico, para trabalhar o avanço na aprendizagem e ensino. 

Haveria uma consistência na ressignificaçao dos espaços sociais e instrumentos de 

acesso, abrindo para os diferentes significados já denominados com seus novos substantivos/ 

adjetivos tecnológicos: “e-learning“; “mobile-learning”; “online”; “life-long”; “life-wide”; 

“virtual”; “Web-apps” etc. Neste aspecto, o papel da educação incidental, aberta ou informal 

ganha evidencia, dialogando com escolas concretas e instituindo combinações como o blended-

learning.  

5. COMPETÊNCIAS E POTENCIAIS PARA A APRENDIZAGEM 

Informações sobre todos os assuntos possíveis estão virtualmente disponíveis e 

acessíveis, no plano do contato, da proximidade, do operacional, porém prescindem de 

estratégias para o refinamento, análise, apropriação, a fim de que realmente possam se 

transformar em conhecimento. Quando se remete aos contextos da cultura de redes, em pessoas 

deliberadamente assumem participação em possibilidades de aprendizagem de línguas por 

dispositivos móveis,  deve haver um nó que consiga atar as atitudes de pessoas, de grupos que 

possam se unir por objetivos comuns, principalmente quando o foco é praticar a comunicação, 

usando diferentes códigos não verbais associados aos verbais. 

O conteúdo gerado no âmbito das tecnologias sociais nos pegaram de surpresa, afirma 

Clay (2010), pois vivíamos nas décadas anteriores em “verdadeiras retomas” e de uma hora para 

outra inverteu-se esta regra, pelo surgimento da “cultura participativa”. Nesta linha, ganha força 

nos contextos da aprendizagem os termos: atuação, participação e oportunidade. 

Participar, para Clay, é aproveitar a oportunidade para agir e usufruir da disponibilidade 

e da presença do outro. Cria-se nesta oportunidade ações de alto grau comunicativo e cognitivo 

como questionar, responder, argumentar, enfim, expresssar-se. Segundo o autor, as mídias 

sociais têm provado que gostamos de produzir, consumir e compartilhar. Isso é um passo 

essencial para aproveitar as oportunidades de aprendizagem, seja esta totalmente autônoma ou 

contextualizada pelo blended-learning. 

Towner & Muñoz (2011) afirmam que a maioria dos indivíduos envolvem-se no mundo 

digital de forma ativa como usuários de tecnologia. Contudo, o uso pessoal de ferramentas das 

mídias sociais não necessariamente se transfere para as suas atividades de aprendizagem. 

Segundo eles, alguns estudos têm mostrado que os alunos não gostam das "invasões" do seu 
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espaço pessoal pelas instituições para apresentar atividades de aprendizagem. Por outro lado, 

para Smith, Caruso, & Kim, 2010, há evidências de que os estudantes podem estar abertos para 

usar o ambiente das mídias sociais para apoiar atividades educacionais. Sob esta percepção 

pode-se entender que atividades informais de aprendizagem podem se unir a atividades mais 

formais, ou àquelas que se propõem a um sentido, à uma meta, como por exemplo, ser 

competente para falar uma língua. 

Para Downes (2007), quando os aprendizes buscam conexões com outros indivíduos, 

surgem oportunidades para a construção de redes de contato para a aprendizagem pessoal. Esta 

abordagem implica valorizar as conexões entre os aprendizes como base de construção de um 

conhecimento mais rico sobre determinado assunto. Os aprendizes têm de se envolver em redes, 

construindo suas conexões (PLN), como enfatiza Bozarth (2011). Esta atividade implica 

também buscas e pesquisas na Internet, capacidade de avaliação e seleção, bem como de 

organizar e compartilhar o que conseguiu pesquisar, para que os outros participantes também 

possam usufruir deste resultado. Assim, os alunos sob esta abordagem desenvolvem um senso 

de colaboração, que se estende além das possibilidades visíveis e atuais. 

Hurtado et al. (1996) trabalharam o conceito de “senso de pertencimento”, usado para 

descrever os intercâmbios com integração social. Contudo, eles defendem um senso de 

pertencimento como uma medida distinta da integração. Este senso trata-se de um fator 

psicológico, focado nos sentimentos subjetivos dos estudantes para buscar a conectividade ou a 

coesão com a instituição aos quais pertencem. Os referidos autores realizaram um estudo 

longitudinal explorando este conceito e concluíram que este seria essencial para a persistência 

dos estudantes, incluindo uma medida separada de sentido de pertencimento ao examinarem 

tanto a participação em atividades particulares bem como o que a participação significa para o 

estudante.  

O conceito de pertencimento, trabalhado esses autores, pode também se  encaixar no 

campo do esnino/ aprendizagem de língua estrangeira, principalmente quando se focalizam 

ambientes de formalidade e informalidade das ações educacionais. Com o acesso e fácil 

usabilidade, segundo Brown & Adler (2008), trocam-se muitas vezes os papeis de produtores e 

de consumidores de conteúdos. As fontes disponibilizadas digitalmente permitem que pessoas 

se encontrem, troquem ideias e colaborem de diferentes maneiras, de forma que tais práticas 

podem fomentar também diferentes modalidades de aprendizagem. 

Há uma expectativa positiva em torno da aprendizagem informal de línguas, que 

precisa, porém, ainda ser concretizada. O sentido de colaboração é uma das chaves e depende do 

domínio de algumas competências, de acordo com o modelo de Erpenbeck e von Rosentiel 
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(2007). Na perspectiva destes autores haveria 4 tipos de competências para atuar coletivamente 

e em ambiente digital, a fim de que possa haver aprendizagem: 

1. Competência pessoal – disposição para agir e refletir, relaciona-se ao perfil 
pessoal do aprendiz, envolvendo senso crítico, ética, moralidade, auto-
gerenciamento das atividades, responsabilidade, auto-organização, abertura para 
mudanças e para aprender novas formas de aprendizagem; independência para 
escolher as mídias e os seus conteúdos de interesse. 

2. Competência para ação e realização de atividades – capacidade para decidir 
sobre quais conteúdos, iniciativa, capacidade de criar novas ideias de implantá-
las, capacidade para a mobilidade e para transpor desafios, habilidades de 
liderança, consequência e persistência. 

3. Competência em métodos e expertise em determinados assuntos – reflexão 
sobre as conexões que operam entre os indivíduos e conteúdos, pensamento 
estratégico e competência analítica, habilidade para escolher a mídia correta, 
abordagem metodológica sistemática, conhecimento de soft e hardware, 
gerenciamento de projeto etc. 

4. Competência social comunicativa – vontade de cooperar para tornar o 
processo de aprendizagem cooperativo, competência comunicativa, 
comunicação independente do lugar e do espaço, senso de responsabilidade e 
habilidade para trabalhar em equipe. 

O que torna interessante o modelo de Erpenbeck & Rosentiel (2007) é a sua 

abrangência, em termos de domínio de competências para ação mais autônoma, porém 

consciente do papel do outro nestes contextos. Há uma relação mais estreita com as abordagens 

de aprendizagem com base construtivistas, que considera o indivíduo em seu processo de troca e 

interação com o outro. A novidade desta análise reside no fato de operar ambientes da 

formalidade e da informalidade para a construção do conhecimento, trazendo a noção de 

conexões bem pontuadas. Sem dúvida, o domínio das competências do referido modelo orienta-

se para a qualidade das conexões, bem como para a natureza dos resultados alcançados nas 

experiências de aprendizagem. 

6. O APRENDIZ INFLUENCIADO PELOS GAMES 

Além do mobile-learning, o tema gamificação também tem tomado a atenção de 

estudiosos do âmbito educacional, incidindo sobre a transformação do perfil dos aprendizes 

atuais. Segundo Fardo (2013), os games, de forma geral traz um impacto muito significativo no 

âmbito da vida social, desdobrando-se para o âmbito educacional, pois potencializa 

aprendizagens em diversas áreas do conhecimento.  

A gamificação, conceito desenvolvido por Werbach e Hunter (2012, apud Fardo, 2013) 

consistiria na utilização de elementos dos games, deslocados para o ambiente de aprendizagens, 

em que poderiam auxiliar na solução de problemas de aprendizagem, podendo recriar situações 
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no mundo virtual provenientes do mundo real, enfatizando envolvimento, produção de novas 

experiências, exercício da capacidade de acertos e erros, além do diferencial lúdico. Estes 

aspectos remodelam os perfis de aprendizes, que direta ou indiretamente, exigem métodos mais 

participativos, não se contentando com ações educacionais desprovidas de ação e somente 

contemplativas, sem envolvimento.  

7. PERFIS RESSIGNIFICADOS 

Analisando três dispositivos móveis para aprendizagem de línguas, com foco no inglês: 

UBUSSU; BABBEL e DUOLINGUO, a partir de experiências de aprendizagem, pôde-se 

levantar expectativas de perfil de seus usuários, as quais seriam:  

1. Interesse por tecnologias móveis e domínio de seus aplicativos de modo geral, 
não só para aprendizagem de línguas; 

2. Gerenciamento de objetivos a partir de tempos disponíveis e oferta de objetos 
de aprendizagem; 

3. Iniciativa para busca de aplicativo de acordo com sua preferência; 

4. Busca de micro-unidades de aprendizagem ; 

5. Forte senso de responsabilidade, autonomia e escolhas; 

6. Conhecimento do valor das conexões de pessoas em rede; 

7. Atitude para buscar redes de contatos com falantes nativos voluntários e com 
disposição em auxiliar na aprendizagem; 

8. Uso de ambientes físicos aparentemente não propícios para a aprendizagem – 
públicos/ barulhentos / propensos a distrações e mesmo assim realiza alguma 
forma de aprendizagem; 

9. Senso prático para otimizar tempo e lugar de aprendizagem; 

10. Uso de uma categorização própria e senso de organização daquilo que aprende; 

11. Tendência a em usar plataformas e repositórios de registros virtuais – não 
precisa de caderno ou de livros didáticos em papel; 

12. Descoberta de diferentes possibilidades de objetos de aprendizagem; 

13. Aceitação de novas e antigas metodologias, pois pratica escolhas do que quer e 
do que não quer estudar; 

14. Condição de fazer pontes entre a oferta de conteúdos/ exercícios/ e a sua 
aplicação; 

15. Disposição em manter-se na atividade de aprendizagem proposta no aplicativo; 

16. Motivação para o treino de habilidades para o domínio da conversação/ leitura/ 
escrita e articulação dos fonemas da língua estrangeira.  
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17. Idenficação com o apelo da gamificação em atividades de aprendizagem.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tecnologias digitais para o mobile-learning, uso de gamificação e formas participativas 

de colaboração em redes sociais, bem como outras ações que favoreçam a atuação dos 

individuos projetam para a ressignificação do perfil de aprendizes de língua.  

Na medida que existem tais alterações no perfil de aprendizes, deve haver também uma 

consideração sobre como lidar com novas expectativas, tanto da parte de quem ensina, de quem 

propõe novos objetos de aprendizagem quanto da parte de quem aprende, que utiliza diferentes 

estratégias.  

Movidas por alguma  forma de motivação, seja ela intrinseca ou não, as pessoas, 

livremente, procuram aplicativos, interagem com eles e constroem seus caminhos a partir dessas 

escolhas. Tornam-se aprendizes conscientes das escolhas. Portanto, importar-se e mesmo 

aprofundar-se quanto a estes perfis ressignificados de alunos devem refletir também nas 

atitudes, expectativas e perfis de  professores por conta dessas novas práticas. 
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Resumo: A formação profissional no Brasil sofreu, durante muito tempo, significantes 

transformações ideológicas e filosóficas e nesta constante a importância de uma formação 

permanente se torna uma necessidade, pois hoje é a era da profissionalização. Neste sentido, a 

educação a distância tornou-se uma importante ferramenta que possibilita a atualização e 

participação no novo cenário tecnológico em que se encontra a educação, porém ainda alguns 

pontos que devem ser levados em consideração antes de escolher esta modalidade de ensino. 

Assim, o objetivo deste artigo visa apresentar e discutir os pontos e contra pontos da EaD. A 

metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica. Conclui-se que os contra pontos acabam se 

tornando pontos positivos, pois a EaD estimula e incentiva o aluno a se aprimorar, aprender 

sobre tecnologia e buscar motivação e disciplina para os estudos. 

Palavras-chave: pontos, contrapontos, educação a distância. 

 

Abstract: Vocational training in Brazil suffered for a long time, significant ideological 

and philosophical transformations and this constant the importance of continuing education 

becomes a necessity, because today is the era of professionalization. In this sense, distance 

education has become an important tool that allows the update and participation in the new 

technological landscape that is education, but still some points that should be considered before 

choosing this type of education. The objective of this article is to present and discuss the points 
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and counter points of DE. The methodology used will be the bibliographic search. We conclude 

that the end points against becoming positives because Distance Education stimulates and 

encourages the student to enhance, learn about technology and seek motivation and discipline 

studies. 

Keywords: points, counterpoints, distance education. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, a informática e a internet estão presentes em diversos setores da sociedade, 

seja no trabalho, no lazer, nas relações financeiras e, certamente, a educação não poderia deixar 

de se adequar à nova realidade.  

Os avanços tecnológicos provocaram uma gama de transformações, inclusive na 

educação, que busca o aperfeiçoamento e precisa se adequar para conseguir caminhar junto aos 

que estão inseridos neste cenário de informação rápida e constante. Conforme esclarece Schaff 

(1992), “esta tecnologia revolucionou o processo de formação da cultura [...]: agilizando o 

aprendizado e verificando o conhecimento do aluno por meio da conversação com a máquina”. 

Diante desta proposta, o modelo tradicional de educação não poderia perdurar, porque o 

acesso à informação, ao conhecimento e à necessidade de se profissionalizar faz com que o ser 

humano esteja em constante evolução, buscando, cada vez mais, formas de conseguir controlar 

suas funções diárias.  

Para atender esta nova demanda a Educação a Distância (EaD) constitui ferramenta 

indispensável e, por isso, segundo Belloni (2006), esta é uma modalidade de ensino que vem 

crescendo e ganhando cada vez mais espaço no sistema educacional brasileiro, desde sua 

normatização através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, nos Decretos 

nº. 2494/98 que regulamenta o art. 80 do ensino à distância; o Decreto MEC 2561/98, que altera 

os artigos 11 e 12 do Decreto 2494/98; o Decreto nº. 5773/06, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

Uma das características da EaD “é a separação física entre professor e aluno, 

compensada pelo uso de meios técnicos” (BELLONI, 2006). Neste sentido, encontram-se 

alguns pontos prós e contra que devem ser levados em consideração. Para alguns educandos, o 

uso de tecnologias e a disciplina para estudar sozinho são apontados como dificuldades para 

esta modalidade de ensino. Entretanto, a agilidade no acesso à informação, o custo e o tempo 

poupados, são alguns dos pontos a favor. 
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Assim, o estudo sobre a EaD justifica-se por se mostrar um sistema de ensino inevitável 

e necessário, dentro do estilo de vida que muitos estudantes de nível superior vivem atualmente. 

Além de esclarecer os educandos sobre a EaD, para que estes possam refletir sobre as 

expectativas que esta modalidade de ensino pode lhes oferecer. 

REVISÃO DE LITERATURA 

O conceito de Educação a Distância está descrito no primeiro artigo do Decreto nº 

5622/05 que regulamenta o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (nº 9394/96): 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(REFERENCIAIS DE QUALIDADE PARA EAD, 2007, p. 05). 

Para complementar, o Decreto nº 2494/98, também da LDB, afirma: 

Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a 
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação (BRASIL, 1998). 

A autoaprendizagem requer disciplina, em reservar tempo e buscar motivação para o 

estudo, mas, em contrapartida, possibilita maior flexibilidade, diversificação das interações 

entre alunos, na troca de experiência, esclarecimento de dúvidas e, ainda, proporciona ao 

educando que não pode comparecer em uma aula presencial a oportunidade da formação 

continuada. 

De outro modo, a EaD pode ser definida como “o processo de ensino que ocorre quando 

o professor e o aluno estão separados em relação ao tempo e ao espaço”. A mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos (MEC, 2007).  

Uma parcela da população ainda permanece com a crença no modelo instrucionista e 

temem a perda do papel tradicional do professor, onde há o contato físico, e, portanto, 

presencial, com a figura do educador, e acreditam que o ensino através da máquina, ou seja, do 

computador e da internet, desumaniza a interação professor e aluno, e também a relação entre 

alunos. Dohmen (apud VIANNEY, 1998, p. 21) acredita que a EaD colocará o professor como 

coadjuvante do processo educacional, tornando-o desnecessário. Já Ibánez (1986 apud Cruz et 

al, 2008, p. 4) acrescenta: 

Definir o ensino a distância em função de que não é imprescindível que o 
professor esteja junto do aluno não é de todo exato, embora seja um traço 
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meramente negativo. No ensino a distância, a relação didática tem um caráter 
múltiplo. Há que se recorrer a uma pluralidade de vias. É um sistema 
multimídia. O ensino a distância é um sistema de comunicação bidirecional 
com o aluno afastado do centro docente e ajudado por uma organização de 
apoio, para atender de modo flexível à aprendizagem de uma população 
massiva e dispersa. Este sistema somente se configura com recursos 
tecnológicos que permitam economia de escala. 

Para Cirigliano (1986 apud CRUZ et al, 2008) a Educação a Distância deve ser vista 

com a mesma importância que o ensino presencial, e afirma que “a educação à distância como 

modalidade e a educação aberta, como ideal, são caminhos para converter em realidade a 

aspiração de oferecer a todos o acesso ao saber em todos os níveis” (p. 01). 

Assim, os mais otimistas apostam que a EaD, através do auxílio da tecnologia, torna-se 

um estudo mais colaborativo e prestativo na construção do saber, pois facilita o contato 

individualizado com o professor tutor, do mesmo modo que conecta os alunos entre si nas 

discussões dos fóruns, onde há interação, participação e troca de experiência. 

Demo (1994, p. 60) também demonstra ter esta visão otimista da EaD e faz uma 

distinção entre Ensino e Educação à Distância: 

A Educação a Distância será parte natural do futuro da escola e da 
universidade. Valerá ainda o uso do correio, mas parece definitivo que o 
meio eletrônico dominará a cena. [...] Ensino à Distância é uma proposta para 
socializar informação, transmitindo-a da maneira mais hábil possível. 
Educação à Distância, por sua vez, exige aprender a aprender, elaboração e 
consequente avaliação. Pode até conferir diploma ou certificado, prevendo 
momentos presenciais de avaliação. 

Deste modo, a Educação compreende não apenas transmissão de informação, mas 

construção do conhecimento. Moran (2004, p.44) também defende o uso da tecnologia. Para o 

autor, o computador no contexto educativo “permite pesquisar, simular situações, testar 

conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, ideias”. 

Assim, a educação a distância, por ser um modo flexível de estudo, poupa o precioso 

tempo daqueles que querem estudar e já trabalham ou possuem família, permitindo que estes, 

antes excluídos do processo educacional, possam estudar em qualquer lugar e horário que lhe 

convier, facilitando sua vida. No entanto, com esta autonomia, o aluno deve ter em mente a 

importância de reservar uma parte do dia para criar o hábito do estudo, pois a falta de disciplina 

do educando pode se tornar um desafio para a conclusão do curso. 

De acordo com Moran (2002 apud CRUZ et al, 2008, p. 10), a EaD é: 

[...] uma prática que permite um equilíbrio entre as necessidades e 
habilidades individuais e as do grupo – de forma presencial e virtual. Nessa 
perspectiva, é possível avançar rapidamente, trocar experiências, esclarecer 
dúvidas e inferir resultados. De agora em diante, as práticas educativas, cada 
vez mais, vão combinar cursos presenciais com virtuais, uma parte dos cursos 
presenciais será feita virtualmente, uma parte dos cursos a distância será feita 
de forma presencial ou virtual-presencial, ou seja, vendo-nos e ouvindo-nos, 
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intercalando períodos de pesquisa individual com outros de pesquisa e 
comunicação conjunta. 

Assim, o ambiente virtual de aprendizagem pode ser visto como um método de ensino e 

aprendizagem amplamente integrado capaz de promover o engajamento do aluno. Ele permite 

criar condições para que o aluno organize seu estudo (princípio do estudo autônomo), e este é 

iniciado mediante discussão e interação (princípio do estudo por meio de comunicação e 

interação) (PETERS, 2001).  

Ainda segundo Nonato e Pinto (2012, p. 3): 

A motivação também é um fator fundamental para o bom desempenho do 
aluno, por auxiliarem a vencer barreiras e obter sucesso, por isso é necessário 
professores, tutores especializados para atenderem necessidades específicas, 
planejadores e administradores que utilizem técnicas de motivação 
desenvolvidas por psicólogos e educadores visando minimizar as dificuldades 
mais comuns apresentadas pelos cursistas. 

A EaD surge, então, como um instrumento de aprimoramento para aquela parcela da 

população que não podia estudar por conta das multitarefas que exerce durante o dia. Deste 

modo, ela vem para auxiliar na conquista de uma formação superior ou continuada, 

proporcionando meios para que muitas pessoas possam realizar seus sonhos e seguir em frente 

com suas expectativas que, por diversos motivos, tinham sido freadas. 

O ponto negativo deste modo de estudo está na familiaridade que muitos não têm com a 

tecnologia, mas este acaba se tornando futuramente um ponto positivo, pois favorece mais um 

aprendizado, já que mediante a prática o educando acaba desenvolvendo maior afinidade com o 

computador e a internet, facilitando, assim sua interação e a prática tecnológica, essenciais para 

o mercado de trabalho.  

O ensino a distância cumpre com as mesmas exigências de uma faculdade com aulas 

presenciais, mas, particularmente, ela vai além, pois estimula à aprendizagem e à participação 

do processo tecnológico, incentivando ao uso do computador, fator essencial nos dias atuais. 

A EaD permite que o profissional continue estudando, sendo participante do processo 

de formação continuada, fundamental para a qualidade dos serviços que presta, permitindo, 

ainda, que estes estejam em contato constante com as atualizações e modificações da educação. 

Segundo Freire, (1991 apud SANTOS, 2005, p. 127): 

Uma qualidade indispensável a um bom professor é ter a capacidade de 
começar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar 
burocratizar-se mentalmente, de entender e viver a vida como processo. O 
professor tem o dever de reviver, de renascer a cada momento da sua prática 
docente. 

É nessa perspectiva que a formação continuada dos professores pode vir a contribuir 

significativamente com o processo ensino-aprendizagem entendida como aprimoramento da 
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prática do profissional da educação que busca ir além do que lhe é imposto. Neste sentido, o uso 

de tecnologias não apenas promove o conhecimento e a insere na modernidade, mas estimula o 

educando a aprendizagem, aumentando sua “participação e a interação entre eles, despertando 

habilidades e competências, atitudes, valores, motivando o diálogo”. É, portanto, conforme 

esclarece Borges Neto (1999, p. 136), papel da educação democratizar a tecnologia, 

promovendo a inclusão  sócio-digital dos alunos. 

Segundo Fenato (2002): 

O computador tem provocado uma revolução na educação por causa de sua 
capacidade de "ensinar". As possibilidades de implantação de novas técnicas 
de ensino são praticamente ilimitadas, [...]. É importante ressaltar que, no 
paradigma instrucionista, o uso do computador na educação consistiria 
simplesmente na informatização dos meios tradicionais de instrução. No 
entanto, o computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o 
aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir 
seu conhecimento. 

Assim, a educação digital não é apenas aprender a utilizar o computador de forma 

mecânica, mas utilizá-lo para enriquecer a aprendizagem, explorando o conhecimento, onde os 

educandos podem se desenvolver de forma individual e dinâmica. Dessa forma, o computador 

será usado como um instrumento de aprendizagem, como diz Fenato (2002) “máquina e 

educação”, em que o aluno atua e participa de seu processo de construção de conhecimentos de 

forma ativa. 

OBJETIVO 

Discutir os pontos e contra pontos da EaD. Para isso, a metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da temática proposta, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 

que, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 66), tem por finalidade, “(...) colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou filmado sobre determinado assunto. 

Para Gil (1991, p. 50) a principal vantagem deste tipo de pesquisa reside no fato de que 

permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla caso se 

fizesse uma pesquisa direta. A pesquisa bibliográfica “é a base para as demais pesquisas”, pois 

que, antes de se realizar uma pesquisa de amostragem, o pesquisador deve ter uma base 

bibliográfica do assunto em questão. 
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CONCLUSÃO 

A tecnologia faz, a cada dia, a sociedade evoluir e a educação segue o mesmo fluxo. 

Com tanta mudança, o espaço virtual e a interação com este meio tornaram-se um recurso 

indispensável para o acesso à informação e à aprendizagem. 

A educação a distância, neste sentido, tem muito a oferecer ao educando, 

caracterizando-se como uma crescente modalidade de ensino, possibilitando a uma grande 

parcela, antes excluída ou desmotivada, conquistar um ensino superior ou uma educação 

continuada, pois lhes concede autonomia de horário e local para o estudo, sem, entretanto, 

deixar de lado a interação entre professor e aluno através do sistema tutorial. 

O uso desta ferramenta tecnológica que se tornou a EaD proporciona novas didáticas e 

estimula os educandos a adquirirem novos conhecimentos e integrarem em novas práticas 

pedagógicas. Neste sentido, foi possível perceber que os contra pontos acabam se tornando 

pontos positivos, pois a EaD estimula e incentiva o aluno a se aprimorar, aprender sobre 

tecnologia e buscar motivação e disciplina para os estudos. 

Dentro do exposto, pode-se concluir que o educando, ao ingressar na EaD terá que fazer 

uso da tecnologia e do ambiente virtual, sabendo que ele será o construtor do próprio 

conhecimento. Do mesmo modo, deverá ter disciplina para os estudos e buscar motivação para 

não esmorecer frente às dificuldades da aprendizagem. 

No entanto, também foram constatadas que são muito grandes as vantagens dessa 

modalidade de ensino, pois ela oferece oportunidade de formação continuada para aqueles 

alunos que não podem participar da educação presencial, transformam os educandos em seres 

autônomos, críticos e maduros, desenvolvendo suas habilidades tecnológicas, fundamentais para 

a atualidade, promovendo, assim, a construção do conhecimento de forma colaborativa e 

interativa entre os alunos. 
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RESUMO: Atualmente, vida e técnica se atravessam continuamente. É impossível 

pensarmos a relação do homem com o mundo sem considerar a tecnologia. A partir da segunda 

metade do século XX, houve um crescimento exponencial da biotecnologia, a técnica de 

manipulação da vida, o que favoreceu a retomada de questões filosóficas fundamentais, como: o 

que são os seres vivos? Tendo como ponto de partida a definição de vida dada pela teoria da 

autopoiese, traçamos um breve histórico sobre o desenvolvimento biotecnológico e discutimos 

algumas das perspectivas por ele apresentadas, sobretudo no que diz respeito às suas influências 

sobre a natureza humana. Com base na obra de diversos autores, constatamos que a 

biotecnologia estimula uma intensa reflexão sobre o significado do humano e nos lança em um 

cenário de grande incerteza e múltiplas possibilidades acerca de nossa própria identidade. Nesse 

contexto, não existem respostas definitivas, pelo contrário, existem apenas muitas perguntas.  

Palavras-chave: Crítica, Desenvolvimento biotecnológico, Natureza humana. 

 

ABSTRACT: Currently, life and technique are continually running through each other. 

It is impossible to think about man's relationship with the world without regarding technology. 

Since the second half of the twentieth century, there has been an exponential growth of 

biotechnology, the technique of life’s manipulation, which favored the resumption of 

fundamental philosophical questions such as: what are the living beings? Taking as starting 
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point the definition of life given by the theory of autopoiesis, we trace a brief history of 

biotechnological development and discuss some of the prospects it presents, especially 

regarding its influence on human nature. Based on the work of several authors, we found that 

biotechnology stimulates an intense reflection on the meaning of humanity and throws us into a 

scenario of great uncertainty and multiple possibilities about our own identity. In this context, 

there are no definite answers; nevertheless, are just too many questions. 

Keywords: Biotechnological development, Critique, Human nature. 

 

“Mesmo nos mitos antigos, o homem era limitado por sua essência. Ele não podia 

superar sua natureza para traçar seu destino. Hoje em dia, podemos vislumbrar esta chance e 

esta escolha”. 

Robert L. Sinsheimer 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos tempos em que “a técnica não se coloca ao lado de nossas vidas, mas está 

dentro de nossas vidas; não é algo que encontramos ocasionalmente, e sim algo que se impõe e 

nos atravessa continuamente” (PERISSINOTTO, 2009, p. 90). Ao nos confrontarmos com a 

técnica, primeiro a percebemos como ameaça e a rejeitamos; vencida esta barreira, exaltamos as 

benesses por ela trazidas e nos libertamos através dela; por fim, cessa o bem-estar e sentimos 

estranheza em relação à técnica, pois, no fundo, ela é uma tentativa desesperada de lidar com o 

sentido conturbado do mundo e, simultaneamente, uma certa perdição do sujeito 

(PERISSINOTTO, 2009). 

 De acordo com Dupas (2009, p. 80) “impõe-se a questão de saber se a tecnização da 

natureza humana altera a autocompreensão ética da espécie de tal modo que não possamos mais 

nos compreender como seres vivos eticamente livres e moralmente iguais, orientados por 

normas e fundamentos”. 

Nas últimas décadas, a biotecnologia, a técnica de manipulação da vida, tem nos feito 

passar por todas as etapas que acabamos de descrever. Seus avanços despertam euforia e mal-

estar e, mais do que ao sentido conturbado do mundo, nos remetem ao questionamento da vida 

enquanto fenômeno que observamos e experimentamos. Nesse sentido, a biotecnologia retoma 

questões filosóficas fundamentais como: o que somos nós, os seres vivos? Para onde a 

manipulação humana conduzirá a vida, inclusive as nossas? Buscar respostas para essas 

perguntas é buscar algum abrigo para nossa existência. 
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Neste trabalho, propomos uma reflexão sobre como a biotecnologia pode mudar nossa 

percepção sobre a vida e sobre a própria natureza humana. 

UMA DEFINIÇÃO PARA A VIDA 

Desde os primórdios da humanidade, o homem busca respostas para questões 

relacionadas à origem da vida. Durante milênios, estas respostas estiveram relacionadas aos 

mitos de criação de base religiosa, porém, com o surgimento da Ciência Moderna, entre os 

séculos XV e XVI, inicia-se a busca de respostas baseadas na razão. Até hoje, ainda são poucos 

os dados que subsidiam as respostas racionais e, talvez, nunca tenhamos dados conclusivos, o 

que torna este campo de investigação predominantemente especulativo (RUMJANEK, 2009). 

Apesar disto, seguimos buscando respostas e gerando novas perguntas. Uma que 

particularmente nos interessa aqui é o que é a vida e, por conseguinte, o que diferencia o vivo do 

não vivo? 

Apesar das críticas ao paradigma da Ciência Moderna (GARCIA; SAMPAIO, 2012), 

uma adequada definição do vivo vem da teoria mecanicista da autopoiese, elaborada por 

Maturana e Varela (2003). Mecanicista, sobretudo, porque pretende negar a possibilidade de 

reconhecer causas finais na natureza, distinguindo de maneira clara estas causas das causas 

eficientes ou operativas, e porque usa um modelo explicativo inspirado na concepção e 

funcionamento das máquinas, comparando fenômenos naturais com mecanismos criados pelo 

homem (BATTISTI, 2010). 

Assim, de acordo com a teoria da autopoiese (MATURANA; VARELA, 2003), a 

renúncia à teleologia (parte da filosofia natural que explica os fins das coisas (ABBAGNANO, 

2007)) faz com que o operar dos seres vivos só possa ser compreendido em relação a eles 

próprios. Os seres vivos são classificados, então, como sistemas auto-referidos, cuja 

organização é circular, isto é, todo seu funcionamento está subordinado à conservação de sua 

organização. São, portanto, sistemas homeostáticos. 

Contudo, mais do que sistemas, os seres vivos são máquinas autopoiéticas, que são 

“máquinas organizadas como um sistema de processos de produção de componentes 

concatenados de tal maneira que: 1) gerem os processos que as produzem, através de contínuas 

interações e transformações e 2) constituam a máquina como uma unidade no espaço físico” 

(MATURANA; VARELA, 2003, p. 69). 

Em oposição às máquinas autopoiéticas, representadas pelos seres vivos, temos as 

máquinas alopoiéticas, produzidas pelo homem para consecução de objetivos específicos, de 

modo que seu funcionamento produz algo distinto delas mesmas (MATURANA; VARELA, 

2003). O conceito de teleologia também é utilizado por Monod (2006) para classificar os 
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objetos artificiais (artefatos), nos quais origem e forma são explicadas pelo desempenho 

esperado; a simples existência do objeto é a materialização de uma intenção pré-existente, o que 

não ocorre no caso do ser vivo. 

Para Maturana e Varela (2003, p. 106) “a autopoiese é necessária e suficiente para 

caracterizar a organização dos sistemas vivos” e a perda dela é sinônimo de morte. Cabe 

ressaltar que, para estes autores, a reprodução e a evolução, características consideradas pelo 

público leigo como definidoras dos seres vivos (AMABIS; MARTHO, 2006), são apenas 

processos secundários subordinados ao funcionamento das unidades autopoiéticas e que a 

ontogenia é simplesmente a história da conservação da identidade do vivo através de sua 

contínua autopoiese no espaço físico. 

Neste contexto, os fenômenos biológicos são relações entre processos, o que os torna 

fenômenos mecanicistas particulares, pois seus processos constitutivos são determinados pela 

participação autopoiética. Pela circularidade da autopoiese, um fenômeno só pode ser 

classificado como biológico se implicar na realização do vivo por, ao menos, um ser vivo. Por 

exemplo, alguns fenômenos pertencentes às vias metabólicas celulares, se reproduzidos in vitro, 

passam da categoria de fenômenos biológicos a químicos (MATURANA; VARELA, 2003). 

É sobre esta base teórica da autopoiese que discutiremos as implicações da 

biotecnologia sobre a vida e, principalmente, sobre a condição humana. No entanto, antes desta 

discussão é necessário definir o que é biotecnologia. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A BIOTECNOLOGIA 

Adotaremos a definição elaborada pelo Escritório de Avaliação Tecnológica do 

Congresso dos EUA, pela qual “biotecnologia inclui qualquer técnica que use organismos vivos 

(ou parte deles) para fazer ou modificar produtos, aprimorar plantas ou animais, ou desenvolver 

micro-organismos para usos específicos” (WELLS, 1995, p.11).   

De acordo com Wells (1995), a biotecnologia é campo do conhecimento marcadamente 

interdisciplinar, que pode ser divido didaticamente em oito grandes áreas, cada uma delas com 

algumas subdivisões (Tabela 1). Merece ainda destaque a preocupação do autor com o impacto 

social da biotecnologia, que deve estar presente em todas as suas subáreas. 
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Tabela 1 – Divisão didática das áreas da biotecnologia (adaptado de WELLS, 1995, p. 13-14). 

 

Grande área Subáreas (exemplos) 

Bioprocessamento Bioprodutos, aplicações microbianas, técnicas 
de separação e purificação etc. 

Fundamentos em biotecnologia Segurança em laboratório, epistemologia, 
metodologia científica etc. 

Engenharia genética Código genético, técnicas moleculares, 
sistemas vetores etc. 

Agricultura Melhoramento vegetal e animal, cultura de 
tecidos, segurança alimentar etc. 

Bioquímica Estrutura de macromoléculas, controle e 
regulação gênicos, métodos de análise etc. 

Medicina Medicina molecular, terapia gênica, 
imunologia etc. 

Meio ambiente Controle biológico, biorremediação, 
biorrestauração, etc.  

Bioética Impactos do uso da biotecnologia, legislação e 
segurança, princípios éticos etc. 

 

Rudolph e McIntire (1996) atentam para o fato de que o corpo teórico e o corpo técnico 

que compõem a biotecnologia começaram a ser elaborados ainda na segunda metade do século 

XIX, com a descoberta do ácido desoxirribonucleico (DNA) no interior das células. Contudo, 

durante aproximadamente um século, a biotecnologia permaneceu, de maneira geral, 

desconhecida do público leigo, até que, em meados da década de 1970, houve um crescimento 

exponencial na inovação relacionada a esta tecnologia e ela foi paulatinamente se tornando 

conhecida por este público (este conhecimento, porém, não é sinônimo de acesso e utilização da 

técnica pela maior parte população). Assim, a biotecnologia chegou ao final do século XX como 

um dos mais promissores campos do conhecimento sob os pontos de vista político, econômico, 

social e ambiental. 

Para Rifkin (1999), essa importância traduz-se no fato do século XXI ser considerado 

como o “século da biotecnologia”. Segundo o autor, ao longo desse período, a economia se 

organizará em função dos pools gênicos dos organismos, que se tornarão a principal commodity; 

a concessão de patentes a genes, linhagens celulares, tecidos, órgãos e organismos e aos 

processos usados para modificá-los desencadeará batalhas judiciais e levantará relevantes 

questões morais e éticas; as técnicas de melhoramento aplicadas às características humanas 

incentivarão a comercialização da eugenia; e haverá uma fusão entre tecnologia da informação e 

biotecnologia, possibilitando o início de uma nova era da história mundial. Tudo isso ocorrerá 

em um contexto favorável à aceitação da biotecnologia, no qual haverá até mesmo uma nova 

cosmologia, para justificar e naturalizar essa tecnologia e suas consequências. 
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Porém, há opiniões diferentes sobre o desenvolvimento da biotecnologia. Ao analisar 

aspectos técnicos, políticos e econômicos da suposta “revolução biotecnológica” na grande área 

da Medicina, Nightingale e Martin (2004) e Hopkins e colaboradores (2007) observam que o 

aumento da pesquisa e do investimento não se refletem no aumento da velocidade de obtenção 

de resultados. Isto significa que as expectativas sobre o alcance e os prazos desta “revolução” 

são excessivamente otimistas e que, na verdade, o padrão de desenvolvimento da biotecnologia 

é similar ao observado historicamente para outras tecnologias. Com base nesta argumentação, 

podemos questionar se as expectativas de Rifkin (1999) para o desenvolvimento biotecnológico 

ao longo do século XXI são válidas de fato. 

A biotecnologia é, definitivamente, um tema polêmico que enfrenta a desconfiança da 

opinião pública, sobretudo nos países desenvolvidos. As razões para essa desconfiança são 

complexas e diversas, como, por exemplo: os traumas dos experimentos realizados pelos 

nazistas durante a Segunda Guerra Mundial; o fortalecimento dos movimentos ambientalistas, 

que defendem a não intervenção humana sobre o restante da natureza; questões ligadas à 

segurança na aplicação de tecnologias em desenvolvimento, para as quais ainda faltam 

informações sobre os impactos causados; razões éticas e religiosas sobre a preservação da 

essência da vida e da natureza humana. (FUKUYAMA; WAGNER, 2000). Entre os contra-

argumentos apresentados pela parte da opinião pública favorável à biotecnologia estão os 

avanços proporcionados na área da médica (FUKUYAMA, 2003), por meio de terapias gênicas, 

por exemplo, e a redução da pobreza e da desnutrição, o aumento da segurança alimentar e as 

melhorias nos meios de subsistência de populações rurais e urbanas em função dos avanços na 

agricultura (PERSLEY, 1999). 

Independentemente da velocidade de seu desenvolvimento, de seu verdadeiro alcance e 

da percepção da sociedade a seu respeito, a biotecnologia representa, efetivamente, múltiplas 

possibilidades de modificação da natureza humana. Ainda que trabalhemos apenas com 

possibilidades, elas suscitam diversas questões morais e éticas significativas. Isto torna 

necessária a discussão prévia sobre o tema, para sabermos, ao menos, se realmente queremos 

que essas possibilidades se concretizem e para estarmos preparados para lidar com elas da 

melhor forma possível. Passemos, então, à discussão sobre algumas destas possibilidades e as 

questões por elas suscitadas. 

O HUMANO NA ERA BIOTECNOLÓGICA 

A capacidade de produzir tecnologia é uma das principais características que 

diferenciam o Homo sapiens dos demais animais. É também um elemento fundamental, que 

influenciou diretamente os caminhos evolutivos percorridos ao longo dos cerca 700.000 anos de 

existência de nossa espécie (embora os registros mais antigos de humanos anatomicamente 
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modernos sejam de aproximadamente 100.000 anos – BOAZ; ALMQUIST, 2002). De acordo 

com Marchesini (2009, p. 165) “a tecnologia torna evidente seu caráter de inerência aos 

predicados humanos; mostra ao homem que tolher a veste tecnológica não lhe é possível, pois 

esta dimensão não é adicional e apositiva, ao contrário, é cofatorial na evolução dos 

predicados”. 

Os instrumentos tecnológicos sempre foram utilizados como extensão do corpo 

humano, desde a rudimentar lança de pedra lascada usada por nossos antepassados há milhares 

de anos para caça, até os modernos aeroplanos que usamos atualmente para nos deslocar. 

Porém, no mundo contemporâneo, há uma tendência, de que os novos instrumentos 

tecnológicos (vetores com genes modificados, órgãos e tecidos desenvolvidos em laboratório 

etc.), se misturem ao corpo humano, fusionem-se às nossas próprias células. E a biotecnologia 

constitui um dos principais expoentes desta tendência (SAMPAIO; GARCIA, 2013), onde os 

limites são difusos: os novos seres vivos se transformam parcialmente em objetos técnicos e o 

homem se transforma, em grande parte, em uma espécie de artefato (SERRES, 2003). 

Trata-se da extensão do mito do ciborgue, o organismo cibernético gerado pela fusão 

entre homem e máquina, que representa transgressão de fronteiras, potentes fusões e perigosas 

possibilidades (SILVA, 2000; SAMPAIO; GARCIA, 2013).  Se no final do século XX já se 

afirmava que todos éramos quimeras, híbridos de máquinas e organismos e que o ciborgue era 

nossa ontologia (SILVA, 2000), os avanços biotecnológicos, entendidos à luz da teoria da 

autopoiese, levantam uma nova questão: qual o status ontológico do novo ciborgue – uma 

máquina autopoiética (o homem) fusionada com uma máquina alopoiética (o instrumento 

biotecnológico)? O que surge dessa fusão é classificado como vivo ou não vivo? Quais os 

limites entre a vida natural (aquela que não é modificada pelo homem) e a artificial? Responder 

essas perguntas torna-se fundamental para nossa subjetividade e nossa relação com o mundo. 

Este processo de fusão entre o corpo e os instrumentos biotecnológicos, muitos deles 

produtos da engenharia genética, acaba por tocar na própria definição do humano, pois abre a 

possibilidade de alterarmos características determinadas naturalmente. Ele representa um 

aumento da nossa capacidade de controle sobre a natureza1. De acordo com Rifkin (1999), este 

controle por meio da reprogramação do código genético representa um risco de interrupção no 

processo evolutivo e uma ameaça à vida natural; as mutações gênicas, fonte de diversidade no 

mundo vivo, passam a ser encaradas como erros genéticos que nos afastariam de padrões pré-

determinados pela sociedade. É a continuidade do processo de dessacralização da vida, que 
                                                        

 

1 Ao usarmos os termos natureza, mundo vivo etc., sempre consideramos que o homem está incluso no 
conjunto. Portanto, ao controlar a natureza, o homem controla também o próprio homem. 
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começou com o surgimento da Ciência Moderna e que torna a relação que temos com o mundo 

vivo cada vez mais utilitária. As discussões sobre a concessão de patentes aos organismos 

geneticamente modificados (OGMs) são um nítido exemplo do crescimento do utilitarismo 

(RIFKIN, 1999). Seria, literalmente, a extensão do direito de propriedade à essência da vida. 

Rifkin (1999) denomina de algenia um novo modo de pensar a natureza. É um anseio de 

mudar a essência do vivo, de melhorar os organismos existentes e de projetar organismos 

completamente novos que apresentem melhor desempenho. Para o autor, “um algenista vê o 

mundo como in potentia [...] ele não pensa o organismo como uma entidade distinta, mas sim 

como um grupo temporário de relações existentes num contexto fluido a caminho de tornar-se 

algo mais” (RIFKIN, 1999, p. 36). De fato, há um processo contínuo pelo qual os organismos 

estão em constante mudança: trata-se da evolução. Contudo, diferentemente da algenia, 

podemos pensar a evolução como isenta de uma causa final, sem que as mudanças possam ser 

classificadas como positivas ou negativas. Elas só poderiam ser pensadas no contexto ambiental 

no qual o organismo está inserido. Elas simplesmente são. 

Esta “melhora do desempenho” e este “tornar-se algo mais” (presentes também na 

definição de biotecnologia que adotamos aqui) pressupõem uma causa final, trazem de volta a 

teleologia, que é incompatível com a definição de vida de Maturana e Varela (2003). Estes 

anseios comprometem a epistemologia do vivo, levantando questões como: um OGM deve ser 

considerado uma máquina autopoiética, como os organismos naturais, ou deve ser considerado 

uma máquina alopoiética, uma vez que ele é projetado para cumprir uma função específica? Se 

incluirmos um OGM no primeiro caso, significa que o homem deve ser considerado uma 

máquina autopoiética capaz de produzir outras máquinas autopoiéticas, distintas de si mesmo, 

além de se reproduzir? Então, pela teoria da autopoiese, o homem teria um status diferenciado 

do restante da vida? As respostas a estas perguntas implicam diretamente na forma como nos 

relacionamos com os outros seres vivos. 

Associada à questão da “melhora do desempenho”, da busca pela perfeição, está a 

questão do fortalecimento da eugenia. Porém, diferentemente das doutrinas eugenistas do final 

do século XIX e início do século XX, de acordo com as quais os Estados buscavam aperfeiçoar 

sua população através da seleção das características desejadas e eliminação das indesejadas, 

Fukuyama (2003) afirma que a doutrina do século XXI será comandada pelo mercado e pelos 

indivíduos. Será uma eugenia liberal, onde pais privilegiados selecionarão características que 

tornem seus filhos mais aptos a serem bem sucedidos em uma sociedade cada vez mais 

competitiva, na qual o mercado e o comercialismo permeiam, ou tentam invadir, praticamente 

todas as relações (SANDEL, 2013a; 2013b).  
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À primeira vista, o desejo dos pais de terem filhos mais saudáveis, com mais vigor 

físico, mais inteligentes ou mesmo mais bonitos poderia parecer inócuo e justificável. Contudo, 

Sandel, baseando-se na obra de Habermas, aponta como um problema óbvio a questão da 

liberdade, pois “para pensar que somos livres, precisamos ser capazes de imputar nossas origens 

a um início que escapa ao controle humano [...], que escapa ao controle de outro indivíduo” 

(SANDEL, 2013a, p. 92). Ainda que as características do filho sejam determinadas pelo 

material genético dos progenitores, o processo reprodutivo natural é regido pelo acaso, por meio 

de mutações e recombinações gênicas aleatórias. Ao ser geneticamente projetada, a criança já 

nasceria em dívida e subordinada aos pais que a projetaram. A contingência do início da vida 

está ligada à liberdade de conferir uma forma ética à vida de alguém (SANDEL, 2013a). 

Fukuyama (2003) vai além da questão da liberdade e relaciona a eugenia com a perda 

da dignidade e dos direitos humanos. O argumento usado pelo autor é que ao selecionarmos 

deliberadamente as características das gerações vindouras, estaríamos comprometendo a 

natureza humana, a qual a dignidade e os direitos estão atrelados. Esta preocupação é legitima, 

uma vez que foi somente na segunda metade do século XX que os direitos humanos foram 

formalmente reconhecidos (ONU, 1948) e a luta para que eles sejam respeitados continua até os 

dias de hoje. As modificações impostas à natureza humana pela biotecnologia poderiam 

implicar em modificações nos direitos humanos e, sem as discussões éticas e filosóficas 

adequadas, poderiam trazer retrocessos e mais dificuldades à realização destes direitos. 

Há também o medo de que biotecnologias médicas, desenvolvidas originalmente para 

combater enfermidades e restabelecer a saúde, sejam utilizadas para fins de melhoramento ao 

invés de fins terapêuticos, fato já ocorrido com alguns medicamentos, como, por exemplo, o 

hormônio do crescimento (FUKUYAMA, 2003; SANDEL, 2013a). Este melhoramento 

atingiria ainda o processo de envelhecimento humano, um processo natural inerente a todos os 

seres vivos, que passaria a ser visto como algo evitável; a biotecnologia seria capaz de aumentar 

a longevidade do homem, sem comprometer sua qualidade de vida. Assim, a morte não seria 

mais tida como o fim inescapável – alimentaríamos o delírio prometéico da imortalidade – e o 

“envelhecimento” das sociedades se acentuaria, isto é, haveria um aumento no quantitativo de 

adultos mais velhos e idosos, alterando as estruturas demográficas. Estes dois aspectos em 

conjunto possivelmente alterariam de modo profundo o significado da vida e da morte, 

esvaziando o sentido de nossa existência (FUKUYAMA, 2003). 

Frente a todas as possibilidades de transformações apresentadas pela biotecnologia, 

cabem as perguntas: ainda é válido, ou desejável, persistirmos dentro das margens tradicionais 

do conceito de homem? O que será aquilo que nos tornaremos? (SIBILIA, 2002). Alguns 

autores (e.g. SIBILIA, 2002; FUKUYAMA, 2003; PEPPEREL, 2005; NEUTZLING; 

ANDRADE, 2009) argumentam que a nova condição do homem é a condição pós-humana. 
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Nesta condição, o corpo humano não apresenta limites definidos, é impossível traçar as 

fronteiras entre corpo, ambiente e mente; impera a incerteza sobre o funcionamento do universo 

e do que significa ser humano; a relação entre homem/tecnologia e mundo não é de 

antagonismo, mas de inclusão; há uma convergência generalizada entre biologia e tecnologia, 

que as torna cada vez mais indistinguíveis; máquinas complexas, aquelas cujo funcionamento 

não conseguimos compreender ou controlar plenamente, são uma forma de vida emergente 

(PEPPEREL, 2003, 2005). A condição pós-humana borra os limites entre as máquinas auto e 

alopoiéticas e, portanto, entre o vivo e o não vivo. 

Além de problemas epistemológicos, a condição pós-humana poderá trazer impactos 

sociais, pois “quem não conseguir atingir a categoria de pós-humano, selando o pacto de 

transcendência com as sedutoras promessas e com os árduos imperativos da tecnociência 

contemporânea, pode estar condenado a virar subumano” (SIBILIA, 2002, p. 202); seria a 

desvalorização2 do corpo orgânico e suas potencialidades. Já aqueles que tivessem acesso às 

próteses biotecnológicas se tornariam corpos úteis, sempre esperando um upgrade em nome da 

eficiência (SIBILIA, 2002) e gozariam, portanto, de maior inclusão social. 

 Podemos traçar analogias entre este “virar subumano” e a desumanização tecnológica, 

apresentada por Felinto e Santaella (2012).  Esta desumanização seria resultado da ação de 

possibilidades biotecnológicas (superar a morte e criar corpos artificiais, por exemplo), 

comprometendo o respeito pela mente, pela vida e pela morte. Mais que perder as características 

que conferem a humanidade propriamente dita, seria atribuir novos valores ao homem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível que o principal desafio apresentado pela biotecnologia seja a incerteza 

lançada sobre a identidade de nossa espécie, o que afeta a imagem que construímos de nós 

mesmos, enquanto seres culturais. Quais serão os efeitos da biotecnologia sobre a compreensão 

que temos acerca do Homo sapiens? Difícil vislumbrar uma resposta precisa, mas questões 

como o pós-humano podem auxiliar na busca por essa resposta. 

Vimos que para determinados autores, a biotecnologia traz o risco de perda da natureza 

humana. No entanto, cabe o questionamento: o pós-humano (subumano?) realmente 

                                                        

 

2 Neste parágrafo, as ideias de desvalorização e valoração referem-se tanto a aspectos econômicos quanto 
a aspectos morais.  
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representariam esse risco ou apenas a evolução3 de nossa natureza? Considerando juízos de 

valores, poderíamos associar o pós-humano/subumano a involução de nossa natureza? Já 

mencionamos a impossibilidade de dissociar homem e tecnologia. Agora, devemos ressaltar que 

há uma relação retroativa entre a evolução biológica humana e a evolução tecnológica; elas 

coevoluem. Sob esta perspectiva, toda tecnologia é, de fato, uma biotecnologia e é este homem 

“híbrido” (bio + tecnológico) que se coloca perante o mundo. Assim, um possível pós-humano 

não descartaria o humano, talvez viesse a ser uma nova forma de encarar nossa condição. 

O debate já está posto e permeia os meios econômicos, sociais, políticos, éticos, morais, 

acadêmicos e midiáticos. Talvez nunca tenha feito sentido falarmos em condição pós-humana, 

pois sempre fomos seres biológicos e tecnológicos. Está posta apenas a condição humana, 

dotada de grande plasticidade. 

Há ainda muitas questões epistemológicas e filosóficas sobre nossa condição em aberto; 

talvez elas nunca sejam respondidas. Há também muitas questões éticas e morais relacionadas 

que despertam discussões inflamadas, que podem nunca chegar a um consenso. Ao olhar para 

frente, para a revolução biotecnológica, no fundo estamos tentando responder perguntas 

surgidas lá atrás, em nossas origens. É a busca incessante que nos move. 

 

  

                                                        

 

3 O conceito de evolução é usado aqui sem nenhuma conotação de valor ou de finalidade. Ele 
simplesmente representa uma mudança em função de características intrínsecas e de pressões impostas 
pelo meio. 



 

60 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 1014 p. 

AMABIS, J.M.; MARTHO G.R. Fundamentos da biologia moderna. 4 ed. São Paulo: 
Moderna, 2006. 839 p. 

BATTISTI, C.A. A natureza do mecanicismo cartesiano. Peri, v. 2, n. 2, p. 28-46. 2010. 

BOAZ, N.T.; ALMQUIST, A.J. Biological anthropology: a synthetic approach to human 
evolution. 2 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 513 p.  

DUPAS, G. Uma sociedade pós-humana? Possibilidades e riscos da nanotecnologia. In 
NEUTZLING, I.; ANDRADE, P.F.C. (org.) Uma sociedade pós-humana: possibilidades e 
limites das nanotecnologias. São Leopoldo, Editora UNISINOS, 2009. p. 57-86. 

FELINTO, E. SANTAELLA, L. O explorador de abismos: Vilém Flusser e o pós-humanismo. 
São Paulo: Paulus, 2012. 192 p. 

FUKUYAMA, F. Nosso futuro pós-humano: consequências da revolução biotecnológica. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2003. 268 p. 

FUKUYAMA, F.; WAGNER, C.S. Information and biological revolutions: global 
governance challenges – summary of a study group. Santa Monica; Washington: RAND, 2000. 
125 p. 

GARCIA, J.P.; SAMPAIO, T.M.M. Ciência e universidade: caminhos na pós-modernidade. 
Revista Tecnologia Educacional, v. 196, p. 50-62, jan./mar. 2012. 

HOPKINS, M.M.; MARTIN, P.; NIGHTINGALE, P.; KRAFT, A.; MAHDI, S. The myth of 
biotech revolution: an assessment of technological, clinical, and organizational change. 
Research Policy, v. 36, n. 4, p. 566-589. 2007. 

MARCHESINI, R. Uma hermenêutica para a tecnociência. In NEUTZLING, I.; ANDRADE, 
P.F.C. (org.) Uma sociedade pós-humana: possibilidades e limites das nanotecnologias. São 
Leopoldo, Editora UNISINOS, 2009. p. 153-182. 

MATURANA, H.; VARELA, F. De máquinas y seres vivos: autopoiesis, la organización de 
lo vivo. 1 ed. Buenos Aires: Lumen, 2003. 140 p. 

MONOD, J. O acaso e a necessidade. 6 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 182 p. 

NEUTZLING, I.; ANDRADE, P.F.C. (org.) Uma sociedade pós-humana: possibilidades e 
limites das nanotecnologias. São Leopoldo, Editora UNISINOS, 2009. 203 p. 

NIGHTINGALE, P.; MARTIN, P. The myth of biotech revolution. Trends in Biotechnology, 
v. 22, n. 11, p. 564-569. 2004. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Declaração universal dos direitos 
humanos. 1948. Disponível em 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em 15 de 
outubro de 2013. 

PEPPEREL, R. The posthuman condition: consciousness beyond the brain. Bristol; Portland: 
Intellect Books, 2003. 199 p. 

______. The posthuman manifesto. Kritikos, v.2, fev. 2005. 14 p. 

PERISSINOTTO, L. Cinco posturas em relação à técnica. Muitas perguntas, poucas respostas. 
In NEUTZLING, I.; ANDRADE, P.F.C. (org.) Uma sociedade pós-humana: possibilidades e 
limites das nanotecnologias. São Leopoldo, Editora UNISINOS, 2009. p. 87-100. 



 

61 

PERSLEY, G.J. Agricultural biotechnology and the poor: promethean science. s/d. 
Disponível em 
http://library.cgiar.org/bitstream/handle/10947/5597/persley.pdf?sequence=1?sequence=1. 
Acesso em 17 de outubro de 2013. 

RIFKIN, J. O século da biotecnologia: a valorização dos genes e a reconstrução do mundo. São 
Paulo: Makron Books, 1999. 290 p. 

RUDOLPH, F.B.; McINTIRE, L.V. Biotechnology: science, engineering, and ethical 
challenges for the 21st century. Washington: Joseph Henry Press, 1996. 280 p. 

RUMJANEK, F.D. Ab initio: origem da vida e evolução. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2009. 
184p. 

SAMPAIO, T.M.; GARCIA, J.P. Tecnologia e a busca de sentido. Revista Tecnologia 
Educacional, v. 200, p. 106-115, jan./mar. 2013. 

SANDEL, M.J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2013a. 160 p. 

______. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2013b. 237 p. 

SERRES, M. Hominescências: o começo de uma outra humanidade? Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. 294 p. 

SIBILIA, P. O Homem pós-orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2002. 228 p. 

SILVA, T.T. (org.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000. 144 p. 

WELLS, J. Defining biotechnology. The Technology Teacher, p. 11-14, abr. 1995. 

 

 

 



 

62 

INCORPORAÇÃO	  DO	  MOODLE	  AO	  UNIVERSO	  ESCOLAR	  

COMO	  MEIO	  DE	  CONSTRUÇÃO	  DO	  CONHECIMENTO	  E	  

INCLUSÃO	  DIGITAL	  

Rodrigo de Araújo Pereira 
 

 
RESUMO: O tema do presente estudo é A INCORPORAÇÃO DO MOODLE AO 

UNIVERSO ESCOLAR, A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, E A INCLUSÃO 

DIGITAL. A plataforma MOODLE, ou, simplesmente, MOODLE, corresponde a uma 

plataforma de aprendizagem à distância baseada em software livre. Tratam-se das iniciais de 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, cuja tradução é a seguinte: 

“ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos”. Sua importância para o 

educador é que ela permite ao mesmo disponibilizar, via online, cursos de todas as naturezas 

para as miríades de alunos que necessitam deste tipo de formação continuada. Em resumo, a 

plataforma desenvolve um sistema de aprendizado construtivista, em que a interação, bem como 

a mediação proporcionada pelo professor, são extremamente significativas. Nesse contexto, 

surge a seguinte problemática para enfrentamento: quais seriam as reais contribuições da 

plataforma MOODLE para o processo de desenvolvimento do conhecimento em alunos de 

instituições educacionais à distância? Com base nela, o objetivo geral formulado foi o seguinte: 

analisar quais seriam as reais contribuições da plataforma MOODLE para o processo de 

construção de conhecimento por parte das instituições de ensino. A metodologia utilizada é a 

pesquisa exploratória qualitativa, realizada através de levantamento bibliográfico e documental. 

Os principais resultados obtidos com a pesquisa empreendida demonstram que, muito embora 

seja bastante louvável a incorporação do MOODLE ao universo escolar, de forma a disseminar 

o conhecimento e promover a inclusão educacional e digital, há de se destacar, também, que a 

mesma deve ser feita de forma a enfrentar, também, os eventuais desafios com os quais se possa 

deparar, baseados, basicamente, em uma postura educacional que gere acúmulo de informações 

sem a efetivação de uma real aprendizagem. Em outras palavras, a conclusão ao final do estudo 

é de que a incorporação do MOODLE ao universo escolar proporciona, sem dúvidas, a inclusão 

do aluno, tanto educacional como digital, mas não garante a construção do conhecimento, tendo 

em vista que, neste ambiente, esta depende somente de seu empenho e força de vontade. 

Palavras-chave: Educação. Plataforma MOODLE. Inclusão Digital. Construção do 

Conhecimento e Aprendizagem.  
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ABSTRACT: The theme of this study is the incorporation of MOODLE TO SCHOOL 

UNIVERSE, THE CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE, AND DIGITAL INCLUSION. The 

MOODLE platform, or simply MOODLE, corresponds to a learning platform for distance based 

on free software. They are the initials for Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, which translates as the following: "modular dynamic learning environment for 

object-oriented". Its importance for the educator is that it allows the same available via online 

courses, all natures for myriad students who need this type of continuing education. In 

summary, the platform develops a constructive learning system, where the interaction and 

mediation provided by the teacher are extremely significant. In this context, the following 

problem arises to face: what are the real contributions of the MOODLE platform for the 

development process of knowledge among students in educational institutions at a distance? On 

this basis, the overall objective was formulated as follows: to analyze what are the real 

contributions of the MOODLE platform for the process of knowledge construction on the part 

of educational institutions. The main results obtained from our survey demonstrate that, 

although it is quite commendable incorporation of MOODLE to the school environment in order 

to disseminate knowledge and promote education and digital inclusion, one should also be 

emphasized that it should be taken in order to also address any challenges that you may 

encounter, based primarily on an educational approach that generates accumulation of 

information without taking an actual learning. In other words, the conclusion at the end of the 

study is that the incorporation of MOODLE to the school environment provides, without doubt, 

the inclusion of students, both educational and digital, but does not guarantee the construction 

of knowledge, considering that, in this environment this only depends on your commitment and 

willpower. 

Keywords: Education. MOODLE platform. Digital Inclusion. Building Knowledge and 

Learning. 

INTRODUÇÃO 

Muito se fala atualmente sobre democratização do ensino. E a Constituição Federal de 

1988, denominada Constituição cidadã, muito tem a ver com isso, pois, em seu artigo 6º, eleva a 

educação ao posto de direito social, sendo, no artigo 205, reconhecida como direito de todos e 

dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, bem como seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Entretanto, não raro, muitos não têm como comparecer a um curso regular, que exige 

presença diária, seja por falta de tempo, seja por conta da falta de estrutura no município em que 

residem e nos próximos a ele. 
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Frente a isso, surgiu o ensino à distância como uma alternativa para encurtar os 

caminhos para o saber, propiciando, em um mundo com avançada tecnologia, que este seja 

adquirido na comodidade do lar ou, no máximo, com comparecimentos periódicos ao que se 

chamaria um pólo de ensino. 

Entretanto, esta modalidade de ensino requer do pretenso aluno um maior compromisso 

do que aquele que frequenta o curso regular, pois, nesse, não se tem o professor ao lado 

diariamente para cobrar rendimento, deixando que o mesmo programe o seu horário de estudo, e 

se discipline a cumprir o currículo e a apresentar as atividades para avaliação de desempenho. 

Ou seja, o próprio aluno é responsável pela construção de seu conhecimento, em clara 

abordagem construcionista invocada pelo ensino à distância, em substituição à abordagem 

instrucionista. 

Diversas, porém, são as tecnologias responsáveis por tal quebra de paradigma nos 

métodos educacionais, dentre os quais se destacam os chamados “ambientes virtuais de 

aprendizagem”, que, segundo Crivelaro et al (2012), surgiram da necessidade de se melhorar a 

didática nos cursos virtuais, possibilitando ao professor uma maior autonomia quanto ao 

planejamento, desenvolvimento, execução e controle do processo de ensino. 

Consistem, segundo Lucas e Sanchez (2011), em ferramentas que possibilitam um 

maior dinamismo na disseminação de conteúdos virtuais, acelerando o processo de aprendizado. 

Dentre as existentes, é possível citar o TelEduc, o Tidia-Ae e o MOODLE. Este último, em 

especial, é uma abreviação de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, cuja 

tradução é a seguinte: “ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos”.  

Trata-se de um pacote de softwares empregados na construção de cursos e disciplinas 

via internet, através do qual o professor poderá gerenciar seus cursos, de modo a alavancar a 

eficiência quanto à construção de conhecimento e ao desenvolvimento do individuo, podendo 

ser empregado tanto na aplicação de cursos à distancia, como semipresenciais ou presenciais 

(LUCAS; SANCHEZ, 2011). 

Assim, considerando um cenário em que a tecnologia vem adquirindo presença ativa no 

cenário educacional, a questão-problema que se vislumbra para enfrentamento é a seguinte: 

quais seriam as reais contribuições da plataforma MOODLE para o processo de 

desenvolvimento do conhecimento em alunos de instituições educacionais à distância? 

Com base nela, o objetivo geral formulado foi o seguinte: analisar quais são as reais 

contribuições da plataforma MOODLE para o processo de construção de conhecimento por 

parte das instituições de ensino. Para atingi-lo, os objetivos específicos delineados são: falar 

sobre as inovações tecnológicas e os processos educacionais; definir ensino à distância, 
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identificando as suas limitações; descrever a tecnologia MOODLE, identificando as suas 

peculiaridades. 

Para uma melhor apresentação, o referencial teórico será dividido em 3 (três) tópicos 

distintos: no primeiro, será falado, de uma maneira geral, sobre as inovações tecnológicas e os 

processos educacionais; no segundo, serão trazidas definições para o que seja o ensino à 

distância, identificando as suas limitações; no terceiro, será descrita a tecnologia MOODLE, 

identificando as suas peculiaridades conforme aferido em pesquisa bibliográfica efetivada. 

Segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 40-41), método e técnica consistem, 

respectivamente, no “conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 

e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”; e “um conjunto 

de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses 

preceitos ou normas, a parte prática” (LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 57). 

Para Gil (2010), delinear uma pesquisa significa planejá-la em uma dimensão mais 

ampla, tendo em vista que é neste momento que o investigador estabelece os meios técnicos da 

investigação, prevendo, também, os instrumentos e procedimentos necessários à coleta de 

dados.  

Uma possível classificação das pesquisas quanto aos seus fins e quanto aos seus meios é 

encontrada em Vergara (2013), que assim dispõe: quanto aos seus fins, as pesquisas podem ser 

divididas em exploratórias, descritivas, explicativas, metodológicas ou aplicadas; já quanto aos 

seus meios (procedimentos), elas podem ser de campo, de laboratório, documentais, 

bibliográficas ou experimentais.  

Minayo (2010) também dá a sua contribuição, destacando que as pesquisas podem ser 

classificadas, também, quanto à possibilidade ou não de quantificação do objeto da pesquisa. 

Assim, conforme a mencionada autora, caso o objeto possa ser expresso em números – ou seja, 

caso possa ser quantificado –, a pesquisa será quantitativa; ao revés, ou seja, caso o objeto 

responda questões que não comportam ou não devam ser quantificadas, a pesquisa será 

qualitativa. 

Para a realização deste estudo, o autor emprega uma metodologia baseada em pesquisa 

exploratória qualitativa, realizada através de levantamento bibliográfico e documental. Desta 

forma, a coleta de dados foi feita em livros e artigos publicados em revistas especializadas, bem 

como em artigos disponíveis na rede mundial de computadores (Internet). Do cotejamento das 

informações obtidas no desenvolvimento dos procedimentos de pesquisa supracitados 

consolidam-se os ensinamentos que contribuíram para o entendimento do tema em pauta. 
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A utilização da pesquisa bibliográfica se deu em face da necessidade de resolver não 

somente problemas já conhecidos, como, também, para explorar novas áreas onde os problemas 

não cristalizaram suficientemente, permitindo, assim, o reforço paralelo na análise das 

informações obtidas, facilitando o exame do tema sob o novo enfoque ou abordagem das 

questões de pesquisa adotadas no estudo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O construtivismo e o construcionismo social podem ser considerados como as mais 

importantes perspectivas teóricas relacionadas a questão do aprendizado on-line. Neste caso, 

tais discussões epistemológicas privilegiam um enfoque tanto no discurso colaborativo, quanto 

no desenvolvimento individualizado através da construção e distribuição de informações 

(AMUNDSEN, 1993; BONK & CUNNINGHAN, 1998; JONASSEN, PECK & WILSON, 

1999 apud ALVES; BARROS; OKADA, 2009). Para Alves, Barros e Okada (2009), tais 

perspectivas predispõe o aluno a se tornar um aprendiz em comunidade de prática, passível de 

incorporar certas crenças e comportamentos.  

Assemany et al (2009), por sua vez, sustentam que a internet deve ser vista como mola 

propulsora de uma revolução na comunicação, proporcionando uma série de mudanças sociais 

na economia, na cultura e educação, gerando significativos impactos na formação e evolução do 

ser humano. 

Nesta mesma linha de raciocínio, cite-se Morais (2013), para quem a tecnologia de 

informação presente na sociedade está promovendo uma revolução nos paradigmas quanto à 

forma de aprendizado empregada nas instituições educativas, abandonando-se a metodologia 

instrucionista, migrando para uma abordagem mais construcionista, na qual o aluno passa a 

construir seu próprio conhecimento. Tal condição, conforme o mencionado autor, também 

permite ao professor diversificar sua atuação, de modo a propiciar ambientes mais eficazes ao 

aprendizado. 

AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E OS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Segundo Belloni (2002, p. 118), Pedagogia e tecnologia, entendidas ambas como 

processos sociais, sempre andaram de mãos dadas: “o processo de socialização das novas 

gerações inclui necessária e logicamente a preparação dos jovens indivíduos para o uso dos 

meios técnicos disponíveis na sociedade, seja o arado, seja o computador”. O que diferencia 

uma sociedade de outra e diferentes momentos históricos são, segundo o autor, as finalidades, as 

formas e as instituições sociais envolvidas nessa preparação, que a sociologia denomina 

processo de socialização. 



 

67 

Atualmente, não se pode negar o uso da tecnologia, pois ela está presente em vários, 

senão todos, momentos da vida secular. Logicamente, nesse processo, a educação não poderia 

ficar de fora, colocando, assim, a tecnologia a seu favor, utilizando-se das facilidades 

vislumbradas para fazer cumprir aquilo a que se deve: promover a difusão do saber e a 

democratização do ensino. É o que sustenta Moran (1994), para quem as tecnologias interativas 

evidenciam, no ensino à distância, o que deveria ser o cerne de qualquer processo de educação: 

a interação e a interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse processo.  

Entretanto, conforme Moran (1994), na medida em que avançam as tecnologias de 

comunicação virtual, conectando pessoas que estão distantes fisicamente como a internet, 

telecomunicações, videoconferência, redes de alta velocidade etc., o conceito de presencialidade 

também se altera. Nesse sentido, complementa, seria possível ter professores externos 

compartilhando determinadas aulas, bem como um professor de fora entrando com sua imagem 

e voz na aula de outro professor, dentre outros. Isso possibilita, logicamente, um intercâmbio 

maior de saberes, viabilizando uma colaboração de cada professor com seus conhecimentos 

específicos no processo de construção do conhecimento, muitas vezes à distância. 

Mas não é só isso que muda. O conceito de curso e de aula também mudam. Embora 

antes se entendesse “aula” como sendo um espaço e um tempo determinados, no contexto atual, 

esse tempo e esse espaço serão cada vez mais flexíveis. Ou seja, o professor continuará “dando 

aula”, porém, enriquecerá esse processo com as possibilidades que as tecnologias interativas 

proporcionam: para receber e responder mensagens dos alunos, criar listas de discussão e 

alimentar continuamente os debates e pesquisas com textos, páginas da internet, até mesmo fora 

do horário específico da aula (MORAN, 1994).  

Entretanto, existem algumas barreiras a serem superadas quando da utilização destas 

tecnologias, tendo em vista que, no ensino à distância, não são só as paredes da escola e o 

deslocamento do aluno que são suprimidas; a presença do professor e o seu acompanhamento 

do desempenho de cada um também somem, ficando, na verdade, esse processo de 

aprendizagem a cargo do aluno que, por si só, deverá organizar-se de forma a promover o seu 

aprendizado, buscando a compreensão da matéria e à aquisição do saber. Estas são, na verdade, 

as limitações vislumbradas quando da opção por essa modalidade de ensino, que serão tratadas 

mais detidamente no tópico subsequente.  

Uma Abordagem Conceitual do Ensino à Distância 

Segundo Moran (1994), educação à distância, ou, simplesmente, EAD, é o processo de 

ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, em que professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente. Nova e Alves (2003) seguem no mesmo sentido, trazendo que o 

conceito de EAD remeteria a qualquer modalidade de transmissão e/ou construção do 
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conhecimento sem a presença simultânea dos agentes envolvidos (quais sejam, professor e 

aluno). Nessa perspectiva, conforme as autoras, a difusão da escrita teria sido uma das 

principais tecnologias aplicáveis a EAD.   

Assim, tem-se que, em resumo, segundo Keegan (1996), consiste a educação à distância 

em uma modalidade de ensino que, dada a sua natureza, tem por metodologia a conscientização 

dos alunos sobre o seu papel no resultado das atividades acadêmicas para o seu aprendizado. 

Consoante leciona Mugnol (2009), a educação à distância, ao longo de sua história, 

traçou uma trajetória de avanços e retrocessos até tornar-se, no início do século XX, uma 

modalidade de ensino capaz de atender a todos os níveis, incluindo programas formais de 

ensino, aqueles que oferecem diplomas ou certificados e programas de caráter não formais, cujo 

objetivo é oferecer capacitação para a melhoria no desenvolvimento das atividades 

profissionais.  

Contudo, nem tudo são flores ao tratar desta modalidade de ensino, que comporta 

limitações dada a mudança de paradigma proporcionado. É o que diz Lèvy (apud NOVA; 

ALVES, 2003, p. 18), que sustenta a necessidade de superar-se a postura ainda existente do 

professor transmissor de conhecimentos, passando-se, dessa forma, a admiti-lo como sendo 

aquele que imprime a direção que leva à apropriação do conhecimento que se dá na interação. 

Dessa forma, é requerido do aluno um esforço bem maior do que aquele requerido no curso cuja 

frequência é obrigatória, que não é o à distância. 

Nesse mesmo sentido, citem-se Babin e Kouloumdjian (1989), que sustentam que, nesse 

cenário, o papel do professor como repassador de informações deixa de existir, dando lugar a 

um agente organizador, dinamizador e orientador da construção do conhecimento por parte do 

aluno e de sua própria auto-aprendizagem contínua. 

Dessa forma, por focar a aprendizagem por esse prisma, apresenta a educação à 

distância barreiras e limitações que tangem à capacidade de auto-organizarão, 

autodeterminação, disciplina, dinamismo e força de vontade, sobretudo, para atingir o objetivo 

maior, que é a conclusão do curso e a obtenção do grau almejado. 

Não se trata, porém, de impedimentos, mas, sim, de barreiras a serem superadas, com a 

separação de um horário específico para assistir às aulas; realização de todas as tarefas 

determinadas, cumprindo o currículo tal como estipulado; procurar se aprofundar no conteúdo, 

perguntando sempre ao tutor ou orientador quando surgirem dúvidas. Enfim, agindo de forma 

conscientizada de que a aprendizagem dependerá exclusivamente do aluno. 

A Incorporação da Plataforma MOODLE no Universo Escolar como Meio de Construção 

do Conhecimento e Inclusão Digital 
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Segundo Dubeux et al (2008, p. 5), “o MOODLE é um software livre que atua como 

ferramenta de processo dinâmico de aprendizagem por meio de trocas, orientado por uma 

filosofia de ‘pedagogia social construtivista’”. Nesse sentido, Arieira et al (2009) explicam que 

o conceito MOODLE foi criado em 2001 por Martin Dougiamas, e consiste em um software 

livre de apoio à aprendizagem, cuja expressão significa Learning Management System ou, em 

linguagem coloquial, o verbo to MOODLE designa o processo de navegar despretensiosamente 

por algo, enquanto se faz outra coisa ao mesmo tempo. Em outras palavras, conforme os 

mencionados autores, a ferramenta MOODLE trata de uma plataforma digital que permite a 

interação entre alunos e professores à distância, via internet, quebrando a barreira da distância 

física entre os agentes da educação.  

Para uma melhor compreensão desta plataforma, Valente, Moreira e Dias (2009) 

esclarecem que a MOODLE corre em qualquer sistema operativo que suporte PHP (Hypertext 

Preprocessor), nomeadamente Unix, Linux, Windows, MacOS X, integrando muitas das 

características esperadas de uma plataforma de e-learning, dentre as quais citam as seguintes:  

a) Fóruns de discussão configuráveis, ainda que de forma limitada; 

b) Gestão de conteúdos – a edição direta de documentos é permitida em formato 
texto e HTML (HyperText Markup Language); 

c) Criação de questionários com possibilidade de opção por vários tipos de 
resposta; 

d) Sistema de chat com registro de histórico configurável; 

e) Sistema de Blogues; 

f) Editor Wiki; 

g) Sistema de distribuição de inquéritos estandardizados; 

h) Sistema de gestão de tarefas dos utilizadores etc.. 

Importante menção, também, é a que se faz a Pulino Filho (2005), que destaca que o 

MOODLE constitui-se em um programa que permite uma espécie de extensão da sala de aula 

para a Internet, fornecendo, assim, um ambiente propício ao acesso por estudantes de muitos 

dos recursos que se tem na sala de aula. Além disso, sustenta o mencionado autor, o professor, 

ao fazer uso desta plataforma, tem a possibilidade de publicar anúncios e notícias, além de 

estabelecer datas para entrega de trabalhos e recolhê-los na data aprazada, sem choramingos 

para entrega posterior, e publicar jornais eletrônicos e recursos. 

Em resumo, então, pode-se ter que a incorporação do MOODLE ao universo escolar se 

apresenta como uma forma de inclusão educacional, como visto, na medida em que possibilita o 

acesso à formação continuada por aqueles que não tem como fazê-lo no ensino regular, e, 
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também, digital, pois possibilita o acesso a tecnologias disponibilizadas para este fim. Contudo, 

há de se destacar que, embora seja um meio de construção do conhecimento, este, contudo, se 

dará de forma construtiva, abandonada a abordagem instrucionista tida até então. Em outras 

palavras, é o aluno quem constrói o seu conhecimento, quem faz a sua aprendizagem, 

dependendo dele, então, o sucesso nesse empreendimento. 

CONCLUSÃO 

Como dito ao início, o objetivo geral desse estudo era analisar quais são as reais 

contribuições da plataforma MOODLE para o processo de construção de conhecimento por 

parte das instituições de ensino. 

Assim, para atingi-lo, toda a pesquisa foi delineada tendo por base os objetivos 

específicos informados, elaborados de acordo com o tema, a questão-problema, e o objetivo 

geral do estudo. 

Dessa forma, em um primeiro momento, foi falado, de uma maneira geral, sobre as 

inovações tecnológicas e os processos educacionais, tendo restado consignado que, muito 

embora se saia da esfera instrucionista e se assuma uma postura construcionista, é certo, 

também, que existem algumas barreiras a serem superadas quando da utilização destas 

tecnologias, tendo em vista que, no ensino à distância, não são só as paredes da escola e o 

deslocamento do aluno que são suprimidas; a presença do professor e o seu acompanhamento 

do desempenho de cada um também somem, ficando, na verdade, esse processo de 

aprendizagem a cargo do aluno que, por si só, deverá organizar-se de forma a promover o seu 

aprendizado, buscando a compreensão da matéria e à aquisição do saber. 

Em continuidade, confirmando o que foi visto no tópico anterior, verificou-se que o 

ensino à distância consiste, basicamente, em uma modalidade de ensino que, dada a sua 

natureza, tem por metodologia a conscientização dos alunos sobre o seu papel no resultado das 

atividades acadêmicas para o seu aprendizado – ou seja, baseia-se na abordagem 

construcionista, em que o aluno é sujeito da construção de seu conhecimento. 

Por fim, sobre a plataforma MOODLE, verificou-se que se trata esta denominação de 

uma sigla para a expressão Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, cuja 

tradução é a seguinte: “ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos”. Sua 

importância para o educador, como visto, é que ela permite ao mesmo disponibilizar, via on-

line, cursos de todas as naturezas para as miríades de alunos que necessitam deste tipo de 

formação continuada.  

Assim, em resumo, como principais resultados obtidos com a pesquisa empreendida 

demonstram que, muito embora seja bastante louvável a incorporação do MOODLE ao universo 
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escolar, de forma a disseminar o conhecimento e promover a inclusão educacional e digital, há 

de se destacar, também, que a mesma deve ser feita de forma a enfrentar, também, os eventuais 

desafios com os quais se possa deparar, baseados, basicamente, em uma postura educacional 

que gere acúmulo de informações sem a efetivação de uma real aprendizagem.  

Em outras palavras, a conclusão ao final do estudo é de que a incorporação do 

MOODLE ao universo escolar proporciona, sem dúvidas, a inclusão do aluno, tanto educacional 

como digital, mas não garante a construção do conhecimento, tendo em vista que, neste 

ambiente, esta depende somente de seu empenho e força de vontade. 

Desta forma, por tudo o que foi dito, o objetivo geral da pesquisa foi atingido, bem 

como devidamente respondida a questão-problema suscitada. 
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Resumo: A interpretação de texto costuma ser um obstáculo para o bom desempenho 

dos alunos nas áreas de conhecimento em geral, especialmente na matemática, que muitas vezes 

é vista como uma das disciplinas nas quais os alunos apresentam mais dificuldade. No caso de 

alunos com dificuldade de aprendizagem, este problema se apresenta de maneira ainda mais 

preocupante. Este estudo pretende observar se há impacto positivo no uso do mapeamento 

conceitual para a melhoria da capacidade de compreensão de textos escritos por parte desses 

alunos e, consequentemente, um melhor desempenho em matemática, bem como nas demais 

disciplinas. Três alunos do oitavo ano de uma escola pública municipal do sul do Brasil 

participaram desta pesquisa, acompanhados por uma professora especialista em alunos com 

dificuldade de aprendizagem (uma das autoras desta pesquisa). Este estudo apresenta o trabalho 

que foi desenvolvido junto a esses alunos, bem como considerações a respeito de sua melhoria 

na capacidade de compreensão e interpretação de textos escritos em decorrência do uso da 

ferramenta CmapTools para o desenvolvimento de mapas conceituais abordando o enunciado de 

histórias matemáticas, além de outras atividades. 

1. INTRODUÇÃO 

A dificuldade de diagnóstico das Dificuldades de Aprendizagem (DA) impede estudos 

confiáveis sobre as estatísticas na população escolar. Segundo Romero (1993) in Coll , a 

frequência pode ser estimada entre 2 e 4% da população escolar, sendo que 80% são do sexo 

masculino. 

No contexto da escola estudada neste trabalho, ocorre uma média de aproximadamente 

dois alunos por sala com Dificuldade de Aprendizagem Inespecífica (DA). Para tentar amenizar 

essa situação, na Unidade Escolar estudada, é realizado o Atendimento Educacional 

Especializado.  

Segundo Romero (1995), são consideradas DA's inespecifícas porque não afetam o 

desenvolvimento, de modo a impedirem alguma aprendizagem em particular. Nem sequer se 

fala delas em termo de leve gravidade (muitas vezes nem como DA), e, embora algumas 
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pessoas costumem dizer de si mesmas que 'não servem' para esta ou aquela aprendizagem (por 

exemplo matemática), ou inclusive para o estudo em geral, não há nenhuma razão intelectual 

e/ou ambiental com influência especial sobre variáveis pessoais, tais como motivação. 

A dificuldade de aprendizagem, segundo o relatório da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), é definida como ”transtornos que implicam um rendimento na área acadêmica abaixo do 

esperado para a idade, o nível intelectual e o nível educativo cujas manifestações se estendem 

para as outras áreas da vida somente naqueles aspectos que se requerem a leitura, a escrita ou o 

cálculo; o que deixa fora desse diagnóstico o atraso mental, os transtornos de linguagem e os 

déficits sensoriais primários (déficits visuais e auditivos) que afetam de forma global a vida 

cotidiana” (2002) .  

Esses alunos são aprovados para séries subsequentes, ano após ano, independente da 

superação de suas dificuldades. A aprovação se dá baseada em sua faixa etária, e não no 

desenvolvimento de suas habilidades. 

Dentre as dificuldades apresentadas por esses estudantes, inclui-se também uma 

dificuldade presente em quase todos os alunos do ensino público fundamental: a dificuldade de 

interpretação de textos. Ou seja, a maior parte dos alunos não é capaz de compreender aquilo 

que lê. Essa dificuldade é observada de forma clara quando os estudantes apresentam mau 

desempenho nas avaliações em todas as áreas de conhecimento devido à dificuldade em 

compreender o que os enunciados das questões pedem. 

Visando à minimização dessas dificuldades nesta escola estudada, optou-se pelo 

Atendimento Educacional Especializado uma vez por semana em contraturno escolar, isto é, no 

período em que os alunos não frequentam aulas regulares, em sessões de aproximadamente 60 

minutos. Durante essas sessões, buscam-se desenvolver junto aos alunos suas habilidades em 

raciocínio lógico, memória, interpretação de texto, entre outros. Objetiva-se, principalmente, 

fornecer ferramentas e estratégias para que os alunos possam acompanhar melhor o conteúdo de 

sua série regular e sanar suas dificuldades. Para tal, utilizam-se primordialmente jogos e 

atividades diferentes do usual em sala de aula para que o aluno se sinta estimulado e tenha 

prazer em frequentar o Atendimento Educacional Especializado. Por isso, a princípio, uma 

ferramenta como o CmapTools é uma opção de recurso que se mostra atraente e útil para ser 

usado junto aos alunos com Dificuldade de Aprendizagem no desenvolvimento de atividades 

durante o Atendimento Educacional Especializado. 

A produção de mapas conceituais por meio da apresentação de palavras e pequenos 

blocos de textos em caixas, proporcionada por ferramentas como o CmapTools, separando 

conceitos, pode auxiliar a compreensão textual dos estudantes. 
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Como aponta Czeszak (2011:79), “por meio dos mapas conceituais o indivíduo pode 

visualizar de maneira não linear o conteúdo abordado e as relações que se estabelecem entre os 

diversos elementos envolvidos em sua construção. A estrutura dos mapas aproxima-se mais da 

forma como concebemos o conhecimento do que os textos, que apresentam uma estrutura 

linear”. 

Okada (2008:41) ressalta que “num mapa cognitivo, as estruturas do conhecimento 

podem ser representadas de acordo com a proximidade semântica de conceitos e ideias. As 

associações podem ser estabelecidas de acordo com os significados construídos, similaridades e 

analogias em escalas multidimensionais”. 

Dessa forma, trabalhos que combinem a aplicação de variados recursos epistemológicos 

com o intuito de reduzir a dificuldade de compreensão de textos e a consequente aprimoração da 

capacidade de interpretação de enunciados por parte dos nossos estudantes são urgentes. Nossa 

proposta neste trabalho é, por meio da contribuição do mapeamento conceitual, apontar alguns 

caminhos que auxiliem na melhoria da compreensão textual por parte dos estudantes. 

2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

Foram analisadas atividades de matemática desenvolvidas por três alunos com 

dificuldade de aprendizagem do oitavo ano de uma escola pública municipal do sul do Brasil. 

Essas atividades foram desenvolvidas com o acompanhamento de uma professora de educação 

especial (uma das autoras deste trabalho), em aulas de apoio, por meio do Atendimento 

Educacional Especializado. 

A análise dessas atividades de matemática apontou a dificuldade de interpretação do 

enunciado das questões como um dos principais fatores para o desempenho abaixo da média por 

parte dos três estudantes participantes desta pesquisa, não apenas em matemática, mas também 

nas demais disciplinas do currículo escolar. 

Num primeiro encontro, realizado no Laboratório de Informática da escola, os alunos 

foram orientados sobre como manipular o CmapTools, a fim de promover a compreensão e a 

familiaridade com a ferramenta. Nesta primeira atividade proposta os alunos, cada um 

utilizando um computador, exploraram o programa CmapTools e seus recursos, desenvolvendo 

um primeiro mapa conceitual a partir da questão “Quem sou eu?” (Sánchez ET al, 2008), com 

base no desenvolvimento de uma das atividades do projeto panamenho chamado Conectate.  

Neste mesmo encontro, objetivando avançar na familiaridade do recurso do CmapTools, 

foi pedido para que cada aluno passasse para o formato de mapa conceitual uma atividade de 

raciocínio lógico proposta, criando, assim, um segundo mapa conceitual.  Em seguida, um 

terceiro mapa conceitual foi produzido pelos três alunos participantes desta pesquisa, a partir de 
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mais uma atividade de raciocínio lógico a ser escolhida por eles numa lista de atividades 

propostas. De maneira crescente, novos recursos da ferramenta eram apresentados aos alunos, 

que eram convidados a explorá-los e utilizá-los da maneira que melhor lhes conviesse. As 

atividades de raciocínio lógico utilizadas foram extraídas do Manual Papaterra de Habilidades 

(Limongi, 2004). 

Num segundo encontro, também realizado no Laboratório de Informática da escola, os 

alunos, também individualmente, foram orientados a desenvolver um mapa conceitual tomando 

como base atividades de matemática selecionadas, similares àquelas desenvolvidas durante o 

Atendimento Educacional Especializado. 

Nas semanas seguintes houve mais dois encontros nos quais os alunos desenvolveram 

mapas conceituais recontando, interpretando ou sintetizando histórias a partir de textos literários 

(crônicas e poemas) sugeridos pelas professoras. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira atividade realizada, notamos que o CmapTools é atraente para os alunos, 

pois acaba-se por fugir do esquema “giz/lousa/caderno” que esses alunos vivenciam diariamente 

nas aulas regulares, despertando bastante o interesse dos três participantes do estudo. Também o 

espaço e a forma para organizar ideias que este recurso oferece mostraram-se promissores. 

Cada um dos três alunos participantes da pesquisa apresentou nos mapas um padrão que 

se repetiu em todos os mapas produzidos, revelando pistas importantes de sua estrutura de 

raciocínio e da forma como cada um dos alunos concebe os conhecimentos novos e os relaciona 

com conhecimentos anteriormente adquiridos. 

3.1. MAPAS PRODUZIDOS NO PRIMEIRO ENCONTRO 

Tivemos, no primeiro encontro, a produção de nove mapas conceituais pelos três 

estudantes envolvidos em nossa pesquisa, sendo três mapas de cada um.  

A análise dos mapas produzidos pelos estudantes envolvidos nesta pesquisa foi 

realizada a partir da taxonomia topológica de Cañas, que leva em conta as características de 

mapas produzidos por principiantes no uso deste recurso, como ausência de estrutura 

significativa complexa e uso inconsistente de conectivos. A classificação de Kinchin (2008), 

que leva em conta a forma assumida predominantemente pelos mapas (Chain, Network e Spoke) 

também foi utilizada.  
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As orientações para o uso dos mapas foram fornecidas enquanto os alunos exploravam 

os recursos do CmapTools. Não houve uma estrutura sistemática nas orientações, adotando o 

caminho da aprendizagem por meio do uso.  

Houve preocupação por parte dos pesquisadores em não direcionar a produção dos 

mapas, de maneira a deixar que os alunos fossem criando-os da maneira que melhor lhes 

conviesse. As professoras apenas iam alertando os alunos sobre possibilidades oferecidas pelo 

recurso, deixando-os livres para criar. 

3.1.1. ALUNO V 

O aluno V aparentou estar à vontade com o programa, descobrindo funções do 

CmapTools sem necessitar de orientação e escrevendo sobre si, sendo muito mais eloquente do 

que normalmente se observa em seu comportamento em outras atividades sem o uso desta 

ferramenta.  

 

 

Figura 1: Primeiro mapa conceitual produzido pelo Aluno V a partir do tema “Quem sou eu?”. 
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Figura 2: Mapa conceitual produzido pelo Aluno V a partir de atividade de raciocínio lógico 

selecionado pelas pesquisadoras. 

 

 

 

Figura 3: Mapa conceitual produzido pelo Aluno V a partir de atividade de raciocínio lógico 

selecionado por ele. 

3.1.2. ALUNA C 

A aluna C apresentou mais dificuldade em descobrir por si só funções do CmapTools, 

necessitando de mais orientação do que os outros dois alunos. Também se verificou na aluna C  

a necessidade constante  de ordenar e alinhar os balões linearmente, como se estivesse 

escrevendo um texto de forma tradicional. No entanto, depois de familiarizar-se com o 

programa, desenvolveu as atividades propostas  com mais facilidade, necessitando de poucas 

explicações. 
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Figura 4: Primeiro mapa conceitual produzido pela Aluna C a partir do tema “Quem sou eu?”.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa conceitual produzido pela Aluna C a partir de atividade de raciocínio lógico 

selecionada pelas pesquisadoras. 

 

Figura 6: Mapa conceitual produzido pela Aluna C a partir de atividade de raciocínio lógico 

selecionado por ela. 

 

Mesmo depois de se apropriar dos recursos oferecidos pela ferramenta, a aluna C seguiu 

produzindo mapas de forma linear, como se estivesse escrevendo um texto de maneira 

tradicional. 
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3.1.3. ALUNO W 

O aluno W foi o que apresentou maior facilidade em fazer uso do CmapTools, tomando 

iniciativa em diversas ocasiões e explorando recursos de cores, formas e setas. No entanto, foi 

mais reticente em falar de si próprio e precisou de algumas explicações a mais para realizar a 

atividade proposta no primeiro mapa, cuja temática era responder à pergunta “Quem sou eu?”. 

 

 

Figura 7: Primeiro mapa conceitual produzido pelo Aluno W a partir do tema “Quem sou eu?”. 

 

 

 

Figura 8: Mapa conceitual produzido pelo Aluno W a partir de atividade de raciocínio lógico 

selecionado pelas pesquisadoras. 
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Figura 9: Mapa conceitual produzido pelo Aluno W a partir de atividade de raciocínio lógico 

selecionado por ele. 

Ainda que nenhum dos três estudantes tenha explorado satisfatoriamente o uso das 

proposições (espaço reservado para textos que conectam os balões), podemos afirmar que V foi 

o que mais fez uso das proposições e W foi o que menos fez uso delas. 

No primeiro encontro, todos os alunos apresentaram dificuldade em utilizar as 

proposições nos mapas conceituais, mesmo depois de orientados a respeito de como preencher 

os balões com pontos de interrogação que ligavam um balão ao outro. 

3.2.  MAPAS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS NOS DEMAIS ENCONTROS 

Nos demais encontros os alunos foram apresentando crescente familiaridade com o 

CmapTools, dando-nos maiores oportunidades de observar o padrão que cada um dos três 

alunos estabeleceu no desenvolvimento dos seus mapas. 

Com relação à estrutura morfológica dos mapas, de acordo com a classificação sugerida 

por Kinchin (2008), podemos encontrar três tipos de mapas conceituais. O chamado mapa Spoke 

caracteriza-se por apresentar estrutura semelhante a um polvo, em cuja cabeça localiza-se o 

conceito principal que é o tema do mapa e seus tentáculos são formados pelos conceitos que são 

ramificações originárias deste tema central. O mapa Chain é caracterizado pela sua forma linear, 

lembrando uma corrente. O mapa Network forma uma rede na qual diversos conceitos são 

interligados entre si. 

Para Kinchin (2008), a forma assumida pelos mapas resulta da maneira como o tema é 

abordado, o que pode dar pistas da forma como seu autor se apropria (ou não) de determinados 

conceitos. O tipo Spoke refere-se à apresentação de conceitos, o tipo Chain descreve o 

desencadeamento de uma ação e o tipo Network reflete a compreensão complexa que o autor do 

mapa tem a respeito de determinado tema, apresentando as diversas relações entre os conceitos 

ligados a esse tema. 
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3.2.1. ALUNO V 

 

Figura 10: Mapa conceitual produzido pelo aluno V a partir de atividade de matemática 

proposta pelas professoras. 

Para solucionar a atividade matemática, o aluno V combinou os estilos Chain e Spoke, 

já que ao mesmo tempo que ele se preocupa em apresentar a definição do termo Números 

Amigos, ele também desenvolve as questões matemáticas propostas na atividade. 

 

 

Figura 11: Mapa conceitual produzido pelo aluno V a partir da leitura do texto A Turma – 

Domingo Pelegrini.  

Ainda tomando como base a classificação de Kinchin (2008), na sua representação do 

conceito de turma, o aluno V adotou o estilo Spoke, com utilização adequada de proposições. V 

adotou a forma que Kinchin chama de mapa Spoke, que se assemelha a um polvo. A partir da 



 

83 

leitura do texto chamado A Turma, que descrevia como funciona a relação de jovens com a sua 

turma, bem como apresenta características de seu comportamento perante ela, V foi elencando 

as diversas características da turma que chamaram sua atenção no texto, relacionando essas 

características com sua visão de turma, formando assim, os vários tentáculos do polvo. Tal 

aplicação vai ao encontro daquela apontada por Kinchin (2008), de mapas Spoke para 

apresentação de conceitos. 

 

 

Figura 12: Mapa conceitual produzido pelo aluno V a partir da leitura do texto O médico-

fantasma – Heloisa Prieto. 

Já no desenvolvimento de sua narrativa, podemos observar que o aluno V fez uso do 

mapa conceitual no estilo Chain.  

Portanto, o aluno V confirma a coerência da classificação de Kinchin (2008) em seus 

mapas conceituais. 

Percebemos que o aluno V tem tendência a produzir mapas extensos, mas os produz 

com razoável rapidez. Parece que ele se sente muito à vontade criando mapas, e os produz com 
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mais desenvoltura do que produziria um texto verbal escrito tradicional. Este mapa é um Chain, 

de acordo com a classificação de Kinchin, ou seja, ele tem forma de corrente, apresentando uma 

sequência continuada de termos interligados uns aos outros, que vai ao encontro do que propõe 

Kinchin para narrativas, como é o caso desse mapa produzido a partir da leitura do texto 

narrativo O Médico Fantasma, de Heloisa Prieto. 

Apesar de extensos, os mapas produzidos pelo aluno V apresentam grau aceitável de 

coerência, organização e uso razoável de proposições.  

3.2.2. ALUNA C 

 

Figura 13: Mapa conceitual produzido pela aluna C a partir de atividade de matemática proposta 

pelas professoras. 

 

 

 

Figura 14: Mapa conceitual produzido pela aluna C a partir da leitura do texto A Turma – 

Domingos Pelegrini. 

A maioria dos mapas produzidos por ela assume essa forma linear, estilo Chain, independente da 

estrutura narrativa do texto. Na verdade, ela não conseguiu despregar-se da estrutura linear do texto 

verbal tradicional, mesmo sendo orientada para usar a ferramenta. O caso da aluna C nos leva a refletir 

sobre a viabilidade de novos recursos educacionais. Será que todos os recursos disponíveis são viáveis 
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para todos? Não é necessário observar as caracteristicas de cada aluno, ou cada grupo, a fim de que 

possamos decidir quais recursos são mais adequados para cada situação de aprendizagem? 

 

 

Figura 15: Mapa conceitual produzido pela aluna C a partir da leitura do texto O médico-

fantasma – Heloisa Prieto. 

Podemos observar que o estilo Chain predomina nos mapas da aluna C. “- Gosto porque 

assim fica mais organizado”, ela admitiu quando questionada sobre a forma de seus mapas. Na 

verdade, desde o início das atividades com mapas conceituais, a aluna C apresentou resistência 

em abandonar a linearidade da estrutura textual tradicional para explorar de fato a liberdade 

espacial que os mapas conceituais permitem. Diferentemente de uma corrente, que vai e vem de 

maneira flexível, este mapa assume a forma de linhas retas paralelas, como se ela estivesse 

escrevendo nas linhas de um caderno. 

Além disso, a aluna C manifesta dificuldade e demora em desenvolver seus mapas. 
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3.2.3. ALUNO W 

 

Figura 16: Mapa conceitual produzido pelo aluno W a partir de atividade de matemática 

proposta pelas professoras. 

Dos três alunos participantes deste estudo, W é o que cria mapas mais harmoniosos e 

simétricos. O que não significa necessariamente que seus mapas sejam os mais bem elaborados, 

no que diz respeito ao conteúdo. Mas é um dado interessante, que pode nos dar pistas de como o 

aluno processa as informações com as quais interage. Este mapa foi produzido a partir de uma 

atividade sobre Números Amigos, retirada de um livro de matemática português. Esta atividade 

foi escolhida para que pudéssemos observar como os alunos desenvolveriam um mapa a partir 

de um conceito matemático desconhecido. 

 

 

Figura 17: Mapa conceitual produzido pelo aluno W a partir da leitura do texto A Turma – 

Domingos Pelegrini. 

Assim como o mapa anterior, trata-se de um mapa bastante simétrico. Pequenos erros 

ortográficos à parte, W fez uso razoavelmente adequado dos termos de ligação entre os balões. 

Assumindo adequadamente a forma Spoke, que é aquela que se assemelha a um polvo, utilizada 

para a apresentação de conceitos, de acordo com Kinchin. Dos três alunos, W é o que produz 

mapas mais rapidamente. Seus mapas são também os mais sintetizados.  
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Figura 18: Mapa conceitual produzido pelo aluno W a partir da leitura do texto O médico-

fantasma – Heloisa Prieto. 

Muito à vontade com os recursos disponíveis para a construção de seus mapas 

conceituais, o aluno W foi sempre o primeiro, dos três alunos participantes, a concluir as 

atividades propostas. Seus mapas são objetivos e claros, além de assumirem formas bem 

definidas, predominantemente Spoke.  

4. CONCLUSÃO 

Foi necessária muita orientação até que os alunos fossem capazes de utilizar as 

proposições de forma adequada, o que pode refletir a dificuldade dos alunos em compreender a 

estrutura sintática textual. Assim, os mapas conceituais podem contribuir para a compreensão 

sintática dos textos. 

Além disso, os mapas conceituais oferecem ao aluno a oportunidade de relacionar-se 

com novos conceitos sob uma nova perspectiva, diferente daquela oferecida no cotidiano da sala 

de aula. Inclusive, o simples fato do aluno deslocar-se da sala de aula para a sala de informática, 

onde deixará o caderno e os livros para utilizar os computadores, já se apresenta como um fator 

positivo que tende a estimular a aprendizagem. 

Entretanto, é importante ressaltar que, assim como qualquer estratégia de ensino, os 

mapas conceituais não agregam, necessariamente, valor a todos os alunos. Trata-se de um 

recurso que pode ser construtivo para alguns e não para outros. 

No que tange ao educador, os mapas conceituais podem ser considerados uma estratégia 

bastante interessante para auxiliar o professor a compreender a forma como o aluno vai 

construindo o seu conhecimento em qualquer área e, dessa forma, detectar suas dificuldades e 

buscar caminhos para solucioná-las. 

Dessa forma, é importante que o professor utilize diversos recursos, em diferentes 

momentos, a fim de que sejam estimuladas formas distintas de aprender, evitando-se, assim, a 
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adoção de um único recurso que prometa solucionar todas as dificuldades de ensino-

aprendizagem, sem levar em conta as características de cada indivíduo, de cada grupo, de cada 

temática a ser trabalhada e de cada situação. 

A partir desse estudo com mapas conceituais junto aos alunos participantes desta 

pesquisa, muitas outras atividades podem derivar-se, considerando-se tanto a aceitação por parte 

dos alunos, como a viabilidade deste recurso, de navegação fácil e gratuita, e as inúmeras 

possibilidades de estímulo à criatividade e à descoberta de novos caminhos para a construção de 

conhecimento. 

No que tange especificamente à melhoria da capacidade de compreensão textual, que é 

objeto deste estudo, os mapas conceituais demonstraram ter potencial para auxiliar o 

aprimoramento do aluno nas diversas áreas de conhecimento, associados a outros recursos que 

podem ser explorados pelo professor. Fica aqui a provocação para o professor seguir avançando 

na exploração deste e de outros recursos que têm surgido em velocidade crescente e que 

prometem transformar todo o processo de ensino-aprendizagem. 
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