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OS BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DO ENSINO À DISTÂNCIA, APLICADO À 

DISCIPLINA DE FÍSICA 

 

SIQUEIRA, Marcelo Acácio. Os benefícios da utilização do ensino à distância, aplicado à 

disciplina de Física. 2018. 45 f. Monografia (Licenciatura em Física) – Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, Ji-Paraná/RO, 2018. 

 

RESUMO: Várias estratégias vem sendo utilizadas para agilizar e facilitar os processos de 

ensino e de aprendizagem. Neste sentido, os educadores devem acompanhar e adotar as 

mudanças nas exigências globais a respeito da educação. Esta pesquisa foi desenvolvida através 

de um foco epistemológico no ensino e aprendizagem da física por meio das tecnologias 

digitais. Justifica-se a realização deste trabalho, com o intuito de apresentar os benefícios da 

utilização do ensino à distância, aplicado à disciplina de física, principalmente como meio de 

facilitar a aprendizagem do aluno, através do uso das tecnologias que a informática oferece. O 

presente estudo, delimitar-se-á a investigar os benefícios da utilização do ensino à distância, 

aplicado à disciplina de física, através de uma pesquisa bibliográfica, de acordo com o assunto 

abordado. Para representar um banco de dados referente assunto, num primeiro momento foram 

analisadas várias publicações referentes a este tema e outros correlatos, da área de Ensino de 

Física. Num segundo momento, houve a separação das publicações relevantes para elucidação 

do problema proposto. A influência exercida pelo uso das tecnologias predominantes na 

atualidade, através das relações e estruturas sociais, invade o poder e o conhecimento das 

pessoas, modificando-os. O Google e a Internet são ferramentas completamente admitidas 

pelos adolescentes de hoje. Faz-se necessário que a escola possua recursos capazes de suprir 

as necessidades do educando, para que o mesmo torne-se um sujeito familiarizado com os mais 

básicos desenvolvimentos tecnológicos, para que possa participar e acompanhar o processo de 

geração e incorporação da tecnologia do país. A possibilidade de uso da Internet como mídia 

de pesquisa e comunicação, ferramenta de trabalho, entretenimento, meio de negócios, 

facilitação da vida pessoal e profissional de milhares de pessoas, dentre outras, são algumas 

das possibilidades de uso. O preparo do professor requer flexibilidade e capacidade de adaptar-

se ao processo, estar pronto para mudar de metodologia sempre que for necessário. Para tal, 

deverá fazer uso da criatividade, pois trabalhar com tecnologias muitas vezes requer 

improvisos, caso haja alguma falha técnica. Assim, percebemos que apesar do número de 

propostas existentes, há ainda um grande potencial a ser explorado dentro da temática. Se o 

objetivo l é permitir que os alunos construam seu próprio entendimento acerca da praticidade 

dos conhecimentos de Física, dentro de uma rotina habitual, necessariamente devemos trabalhar 

a construção de entendimento dos conceitos práticos, com exemplos claros e embasados pela 

literatura. 

 

Palavras-chave: Física. Ensino a Distância. Internet. AVA. 

  



 

  



 

THE BENEFITS OF THE USE OF DISTANCE EDUCATION, APPLIED TO PHYSICS 

DISCIPLINE 

 

SIQUEIRA, Marcelo Acácio. The benefits of using distance learning, applied to the 

discipline of Physics. In 2018. 45 p. Monograph (Bachelor in Physics) - Foundation Federal 

University of Rondônia, Campus of Ji-Paraná, Ji-Paraná / RO, 2018. 

 

ABSTRACT: Several strategies have been used to streamline and facilitate teaching and 

learning processes. In this sense, educators must follow and embrace changes in global demands 

for education. This research was developed through an epistemological focus in the teaching 

and learning of physics through digital technologies. This work is justified in order to present 

the benefits of using distance learning, applied to the physics discipline, mainly as a means of 

facilitating student learning, through the use of the technologies that the computer science 

offers. The present study will focus on investigating the benefits of using distance learning, 

applied to the discipline of physics, through a bibliographical research, according to the subject 

addressed. In order to represent a database referring to subject, in the first moment several 

publications related to this subject and other correlates of the area of Physical Education were 

analyzed. In a second moment, the relevant publications were separated to elucidate the 

proposed problem. The influence exerted by the use of the current predominant technologies, 

through social relations and structures, invades people's power and knowledge, modifying them. 

Google and the Internet are tools fully supported by today's teens. It is necessary that the school 

has resources able to meet the needs of the student, so that he becomes a subject familiar with 

the most basic technological developments, so that he can participate and follow the process of 

generation and incorporation of the technology of the country. The possibility of using the 

Internet as research and communication media, work tool, entertainment, business environment, 

facilitating the personal and professional life of thousands of people, among others, are some 

of the possibilities of use. Teacher preparation requires flexibility and ability to adapt to the 

process, be ready to change methodology whenever necessary. To do this, you should make use 

of creativity, because working with technologies often requires improvisation if there is a 

technical failure. Thus, we perceive that despite the number of existing proposals, there is still 

a great potential to be explored within the theme. If objective 1 is to allow students to construct 

their own understanding of the practicality of physics knowledge, within a habitual routine, we 

must necessarily work on the construction of an understanding of practical concepts, with clear 

examples based on literature. 

 

Key Words: Physical. Distance learning. Internet. AVA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 

A forma e os valores da sociedade sofreram alterações nos últimos anos. Tais 

alterações foram marcadas pelas três últimas gerações. Hodiernamente, uma nova 

geração vem se apresentando bastante imponente. 

Com o mundo se apresentando em uma situação estabilizada, a geração nascida 

após o ano de 1978 cresceu em uma década onde a infância era muito valorizada, pois 

já era possível constatar a utilização do computador, da Internet e até a educação era 

mais desenvolvida do que os nascidos em gerações anteriores (SILVA, 2011). 

Foi quando se deu início à famosa “geração da era digital”; cujos integrantes já 

vieram com uma grande oferta de tecnologias instantâneas ao alcance das mãos. Outra 

nomenclatura dada a esses integrantes, é a de “seres multitarefas”. Esse último se deve 

ao fato dos mesmos conseguirem estudar e exercer outros serviços (leitura de notícias, 

das uma “olhadinha” nas redes sociais, baixar músicas e ainda encontram tempo para 

prestar atenção em conversas dos colegas). A velocidade das coisas, para esses seres, é 

diferente da velocidade de acontecimentos de outros seres. 

Para os integrantes dessa geração, atividades sem sentido, ao serem realizadas 

por um grande período não fazem parte da lista de rotinas dos mesmos, graças à 

informação propiciada pelos trabalhos em rede, diminuindo o tempo para o recebimento 

de um arquivo, por exemplo, pois dispunham de tecnologias rápidas da tão famosa 

“geração da era digital” (MINAYO, 1996). 

Seus representantes são conhecidos como seres multitarefas (são capazes de 

desempenhar várias funções como ler notícias na Internet, navegas pelas redes sociais, 

ouvir músicas de suas preferências e manter-se antenado em determinada conversa de 

seu interesse). Para tal, é necessário uma velocidade satisfatória, em que os resultados 

sejam mais velozes e os desafios mais evidentes (Figura 01). 
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Figura 01- Representação de um “ser multitarefa”. 

 
 

Fonte: Cruz (2013). 

 

Há alguns anos, o uso da Internet era novidade. Atualmente ela chega a modificar 

até mesmo o hábito das pessoas se relacionarem. A utilização da tecnologia foi 

incorporado ao acervo cultural da população e, nesse contexto, seu uso nas rotinas 

escolares tem um papel muito importante (Figura 02) (SILVA, 2011). 

 

Figura 02 – Rotinas adotada nas residências familiares atualmente.

 
Fonte: Fernandes (2015). 
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É notório que o uso das tecnologias digitais está ocupando um espaço cada vez 

mais presente nas rotinas diárias das pessoas, sendo utilizada nas áreas da comunicação, 

nas áreas comerciais, a difusão de informações em tempo real e até mesmo facilitando a 

aprendizagem de assuntos variados. O uso da Internet era mais UMA DAS 

ATIVIDADES EXECUTADAS DE FORMA DISTINTA ANTES DA 

POPULARIZAÇÃO DO ACESSO A ESSAS TECNOLOGIAS PELA SOCIEDADE. 

CORROBORANDO COM ESSA AFIRMAÇÃO, DE ACORDO COM DADOS 

OBTIDOS ATRAVÉS DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE 

DOMICÍLIOS CONTÍNUA (PNAD), REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), O BRASIL FECHOU O ANO DE 2016 

COM 116 MILHÕES DE PESSOAS CONECTADAS À INTERNET, O QUE 

EQUIVALE A 64,7% DA POPULAÇÃO DO PAÍS, COM IDADE SUPERIOR A 10 

ANOS (IBGE, 2018). 

Várias estratégias vêm sendo utilizadas para agilizar e facilitar os processos de 

ensino e de aprendizagem (figura 03). Neste sentido, os educadores devem acompanhar 

e adotar as mudanças nas exigências globais a respeito da educação. O professor obterá 

êxito na conquista pelo interesse do aluno, se souber usar as novas tecnologias, d entro 

do que convier, uma vez que essa destreza torna-se eficaz na “era digital”, para 

encontrar, utilizar e dar sentido ao conhecimento (SILVA, 2011). 

 

Figura 03 – Representação gráfica de exercícios de física. 

 

Fonte: EasyCalculation.com (2018). 
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A procura pelas tecnologias digitais, por professores e alunos em geral,  com a 

finalidade de empregar seu leque de informações no ensino e aprendizado de assuntos 

diversos é bastante requisitada, pois asseguram situações consideráveis tendo em 

consideração a obtenção de informações, tendo em vista também a facilidade de tornar 

mais dinâmica o conteúdo oferecido em sala de aula, além da possibilidade de 

complementação do conteúdo com vídeos, sites e aplicativos.  

Esta pesquisa foi desenvolvida através de um foco epistemológico no ensino e 

aprendizagem da física por meio das tecnologias digitais. Diante deste contexto, o 

interesse por investigar e estender esta linha de pesquisa surgiu a partir de um convite 

para ministrar aulas de física on line para concursos públicos e provas diversas, 

permitindo um contato direto com alunos provenientes de ramos dos mais diversos, o 

que tornou patente que esta área de atuação pode ser extremamente favorável e 

facilitadora para a aprendizagem, trazendo à tona o interesse por esta proposta como 

tema de pesquisa deste trabalho. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O uso de materiais didáticos em formato digital na aprendizagem têm aumentado 

seu número de produção e vêm sendo empregados em todos os níveis de ensino. Esses 

tipos de materiais são definidos como Objetos de Aprendizagem (OA) e estão espalhados 

na Internet, sendo ofertados à usuário de todas as idades, como recursos educacionais 

que facilitam a aprendizagem tanto no ensino a distância quanto no ensino presencial, 

como forma de apoio ao professor. Como exemplo, no emprego do estudo da disciplina 

de física, pode-se citar o portal “compadre” (www.compadre.org), que é tida como sendo 

uma biblioteca digital que fornece OA de qualidade excepcional, de forma gratuita, 

conseguidos de diversas fontes seguras (figura 04) (ARANTES et all. 2010). 

O avanço da tecnologia (hardware e software – plataforma Flash e Java), a 

facilidade para adquirir um equipamento com uma qualidade suficiente para uma ótima 

navegação pelo mundo virtual (relação custo/benefício), as simulações interativas, etc., 

já se enquadram entre as ferramentas mais eficientes para a apresentação de vários 

conceitos científicos e sua contribuição para proporcionar a facilidade na apresentação 
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de diversos mecanismos, seja para os alunos autônomos no processo de ensino e 

aprendizagem, ou para o aluno em ambiente escolar. 

 

Figura 04 – Layout do site comPADRE. 

 

Fonte: comPADRE (2018). 

 

Neste sentido, justifica-se a realização deste trabalho, com o intuito de apresentar 

os benefícios da utilização do ensino à distância, aplicado à disciplina de física , 

principalmente como meio de facilitar a aprendizagem do aluno, através do uso das 

tecnologias que a informática oferece. Esse uso pode tomar várias formas: aulas 

expositivas, atividades em grupo, tarefas para casa, entre outras, tornando o método mais 

dinâmico. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar quais os benefícios da utilização do ensino à distância, aplicado à 

disciplina de física, no âmbito das tecnologias digitais, com foco na utilização de uma 

plataforma de ensino on-line. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Para atender ao objetivo geral deste estudo, estabeleceu-se como objetivos 

específicos: 

 

 Verificar os principais conceitos pertinentes ao tema abordado ; 

 Verificar o avanço da tecnologia em prol da educação no Brasil;  

 Verificar as vantagens do Ensino a Distância, na disciplina de Física;  

 Verificar as desvantagens do Ensino a Distância, na disciplina de Física; 

 

 

2.3 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo, delimitar-se-á a investigar os benefícios da utilização do 

ensino à distância aplicado à disciplina de física, através de uma pesquisa bibliográfica, 

de acordo com o assunto abordado. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A proposta desta pesquisa foi de investigar os benefícios da utilização do ensino 

à distância, aplicado à disciplina de Física. Para tal, para representar um banco de dados 

referente ao assunto abordado, num primeiro momento foram analisadas várias 

publicações referentes a este tema e outros correlatos, da área de Ensino de Física. Num 

segundo momento, houve a separação das publicações relevantes para elucidação do 

problema proposto. 

 

 

3.1 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

 

A construção do conhecimento é proporcionada pelo conhecimento científico que 

envolve ações relacionadas com a elaboração do estudo, dispersão e o uso da informação 

obtida se estendendo desde o início da pesquisa até a conclusão do trabalho. 

Para Minayo, a pesquisa pode ser definida como: 

 

“(...) atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 

realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 
um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados”. (Minayo apud MORESI, 2003 

p.8). 

 

A pesquisa se propõe a resolver um problema, baseando-se métodos dirigidos, 

esquematizados, lógicos e sistêmicos. Corroborado, Fonseca (2002, apud GERHARDT 

e SILVEIRA, 2009, p. 13) definiu a metodologia como sendo o “(...) estudo da 

organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um 

estudo, ou para se fazer ciência”. No entanto, este autor afirma que há diferenças  entre 

metodologia e método. 

 
A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se 

chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser confundida com 

o conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos e técnicas). Dessa 

forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e 

técnicas a serem utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica 

realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo (apud 

GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p 13). 
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Sendo assim, o método pode ser entendido como a forma de dirigir o caminho, 

sendo as ferramentas básicas que conduzem um trajeto para se atingir um objetivo. Neste 

sentido, Nérice (1978) afirma que método é um “(...) conjunto coerente de 

procedimentos racionais ou prático racionais que orienta o pensamento para serem 

alcançados conhecimentos válidos" (apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p 13.).  

Para se atingir o objetivo de um estudo proposto, é necessária a adequação de 

métodos e técnicas eficazes para responder os questionamentos da investigação, 

exigindo do pesquisador usar a importante função conhecida como subjetividade e 

criatividade para articular teorias e métodos a fim de compreender melhor a realidade.  

 

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para atingir aos objetivos desta pesquisa, foi realizada uma análise documental, 

com o intuito de identificar os dados que serviram de auxílio para responder questões 

de pesquisa. 

Segundo Ludke e André (1986) a análise de documentos trata-se de um processo 

importante na pesquisa qualitativa para buscar informações sobre novos temas ou 

questões. 

Inicialmente a pesquisa foi realizada através de buscas feitas com palavras 

chaves relacionadas ao ensino de Física e Ensino a Distância. Posteriormente, foram 

escolhidos artigos, monografias e dissertações. Para definir os documentos que 

tratassem do avanço tecnológico, primeiramente foram utilizadas palavras chaves como: 

a origem da internet. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa sobre “Os benefícios da utilização do ensino à distância, aplicado à 

disciplina de Física” foi realizada através da literatura disponível em sites de busca e o 

acervo bibliográfico digital SciELO. Foi executada no ano de 2018, como requisito 

avaliativo final do curso de Licenciatura em Física, oferecido pela Universidade Federal 
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de Rondônia, Campus Ji-Paraná. 

 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A realização desta pesquisa buscou investigar materiais e referenciais teóricos 

sobre “Os benefícios da utilização do ensino à distância, aplicado à disciplina de Física”, 

estabelecendo uma compreensão dos objetivos propostos com o estudo em questão. 

Utilizou-se de uma revisão bibliográfica, com o intuito de interpretar os fenômenos e 

dar a eles significados, para uma melhor compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais. 

A pesquisa qualitativa compreende a relação dinâmica entre o meio e o sujeito, 

considerando o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, interpretando os fenômenos 

e atribuindo a eles um significado, não requer métodos e técnicas estatísticas, se 

preocupa com a descrição das relações dos processos e fenômenos e seus significados, 

valores, atitudes e aspirações. 

 
A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais.[...] As características da pesquisa  qualitativa 

são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.32). 

 

A pesquisa qualitativa é descritiva, tendo em vista a exposição das 

características de uma população específica ou fenômeno, fundando correlações entre 

variáveis e definindo sua natureza. Não visa a explicação dos fenômenos que descreve, 

no entanto, serve de base para explicação (MORESI, 2003). 

Nesse contexto, a pesquisa bibliográfica busca uma problematização de um 

projeto de pesquisa a partir de referenciais teóricos, sendo analisadas e discutidas as 

contribuições culturais e cientificas. Como afirma Fonseca (2002): 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
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resposta (apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p 37). 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

 

A realização da revisão bibliográfica focada no “benefícios da utilização do 

ensino à distância, aplicado à disciplina de Física” buscou de forma ampla e geral, 

coletar informações e dados a partir da literatura especializada do uso da informática na 

educação, na qual se baseou em publicações científicas condizentes com a área de 

estudo. 

Em termos de evolução histórica, o ensino a distância teve como antecessor o designado 

ensino por correspondências, baseado exatamente nos mesmos princípios, mas que, por carecer 

de um sólido suporte metodológico e por limitar os materiais didáticos àqueles que podiam 

assumir forma escrita, não era correntemente aplicado a níveis superiores de qualificação. No 

entanto, aquele método de ensino, com mais de um século de existência, conheceu uma 

expansão e importância significativas em países anglo-saxónicos e nórdicos, embora 

especialmente virado para o ensino básico e, frequentemente, ensino técnico. 

           Embora a primeira aplicação conhecida de ensino a distância a nível superior tenha sido 

feita pela UNISA (University of South Africa) em 1946, é geralmente reconhecido que a 

fundação da Open University britânica em 1969 estabeleceu o primeiro modelo 

pedagogicamente válido de ensino superior a distância. Nesse modelo, a combinação de 

materiais escritos com emissões de rádio e de televisão e a criação de ocasiões de contato 

obrigatório (mesmo que a distância) entre os estudantes e o sistema de ensino, conjugados com 

uma pedagogia atualizada, uma correta seleção de autores e responsáveis pelas disciplinas e um 

suporte metodológico rigoroso, constituíram elementos essenciais para o sucesso alcançado. 

Tal sucesso encontrou expressão no fato de sistemas de ensino semelhantes terem sido criados 

em praticamente todas as regiões do globo. 

          No Brasil, hoje, o ensino a distância está passando por um grande momento. Cada vez 

mais instituições estão investindo nessa estratégia e, não só os gigantes do ensino já entenderam 

o potencial do EAD, mas o pequeno produtor de conteúdo individual também descobriu que 

pode ganhar dinheiro criando seus próprios cursos. Hoje, o ensino superior a distância já alcança 

mais de 1 milhão de alunos. Para você entender a grandiosidade desse número, é só pensar que, 
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em 2005, o número de alunos matriculados em EAD era cerca de 100 mil. Ou seja, em pouco 

mais de 10 anos, esse número cresceu 1000%. 

 

 

 

Fonte: pedagogiaaopedaletra.com (2018). 

 

 

 

  

https://www.unicesumar.edu.br/educacao-a-distancia-cresce-mais-de-1000-nos-ultimos-10-anos/
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

Neste capítulo iremos verificar os benefícios da utilização do ensino à distância 

aplicado à disciplina de física. Para tanto, optou-se por uma revisão de literatura que 

abordasse os tópicos pertinentes à pesquisa a ser realizada, a qual seguirá a seguintes 

ordem: a) Breve histórico da história da Internet ; b) O surgimento da Internet no Brasil; 

c) As diferenças entre as gerações; d) O uso da Internet e os novos desafios para a 

educação; e) As vantagens e desvantagens da Internet no processo de ensino-

aprendizagem; f) Educação à distância e suas potencialidades; e, g) Ensino da disciplina 

de Física e seus objetivos. 

 

 

4.2 BREVE HISTÓRICO DA HISTÓRIA DA INTERNET 

 

 

Devido ao desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas, houve 

uma mudança estrutural nas sociedades modernas proporcionada pelo surgimento e 

expansão da Internet. Essa revolução tecnológica que gira em torno das tecnologias de 

informação promoveu uma interdependência global, inserindo uma nova metodologia de 

relacionamento entre o Estado, a sociedade e o mercado. Segundo Castells (2000, p. 46), 

é a partir deste período histórico que a utilização do termo informacional “rede” é 

atribuído à organização social, em que a geração, o processamento e a transmissão dos 

dados passam a ser as fontes básicas de produção e capacitação, devido ao avanço 

tecnológico, e pela lógica da sociedade ser estruturada basicamente em “redes”. Essas 

estruturas se expandem infinitamente, integrando-se e comunicando-se internamente, se 

for compartilhado os mesmos códigos de comunicação. 

Essa revolução começou no início da década de 1990, quando através da World 

Wide Web (entre os leigos, também chamada de WWW), as pessoas tiveram acesso à 

nova forma de obtenção à informação, hoje conhecida por vários nomes, como net, web, 

mundo virtual, etc. (KUROSE e ROSS, 2006). 
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A influência exercida pelo uso das tecnologias predominantes na atualidade, 

através das relações e estruturas sociais, invade o poder e o conhecimento das pessoas, 

modificando-os. Sobre o assunto, Castells (2000) afirma que as formas de 

desenvolvimento moldam a conduta social num contexto geral, inclusive a comunicação 

simbólica (Figura 05). 

 

Figura 05 – Alguns emotions utilizados nas comunicações virtuais.  

 

Fonte: Paulo Alves (2015) 

 

É notório que o acesso às redes sociais (Internet em geral) promove a facilidade 

na hora de se expressar, na aquisição de informações e de comunicação entre as pessoas. 

Os tumultos nacionais e internacionais, a coordenação de grupos políticos, a 

organização, alterações e manipulações na política e a transmissão de descobertas 

científicas são rapidamente divulgadas pelo mundo inteiro. Enfim, esse bombardeio de 

dados acaba refletindo na vida social e política das pessoas, principalmente os jovens 

em formação. 

A respeito do uso da Internet por jovens, Pozo (2004) e Moran (1995), enfatiza 

que é uma grande ajuda à educação. Estes autores também ressaltam a seriedade 

requerida na formação continuada dos educadores, pois a Internet traz saídas e levanta 

problemas como, por exemplo, saber de que maneira gerenciar essa grande quantidade 

de informação com qualidade. 
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4.3 O SURGIMENTO DA INTERNET NO BRASIL 

 

 

Penido (2013) define a Internet como sendo uma rede global de computadores 

que cresce a cada dia, e que possibilita que milhões de usuários do mundo todo possam 

se conectar. 

Em contrapartida, Tanenbaum (2011, p. 33.) afirma que dizer que a Internet é 

uma rede é errado. Ela é um grande conjunto de redes diferenciadas, possuindo em 

comum alguns protocolos e fornecem determinados serviços comuns.  

A Internet surgiu durante a Guerra Fria. Nesta época havia a necessidade de se 

criar, nos Estados unidos, uma rede que ligasse as unidades militares de forma que suas 

comunicações fossem imediatas e que, no caso de algum ponto de comunicação ser 

danificado, pelo menos parte da comunicação fosse preservada (Figura 06). 

 

Figura 06 – Charge utilizada para representar a disputa entre Estados Unidos e União Soviética. 

 

Fonte: Vilas (2015). 

 

Até meados dos anos 50 as telecomunicações brasileiras ainda eram rudimentares, 

quando comparada à outros países. 

Foi através do Plano de Metas elaborado no governo de Juscelino Kubitschek (de 

1956 a 1961) (figura 07), que ficou demonstrado a necessidade de um sistema nacional 

de telecomunicações que atingisse a esperada “integração nacional”.  

Na sequência (janeiro a agosto de 1961), Jânio Quadros (figura 08) criou o 

Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) para, logo depois, João Goulart 

(setembro de 1961 a março de 1964) (figura 09), aprovar e regulamentar o Código 

Brasileiro de Telecomunicações (CBT), embasado pelos estudos do Estado Maior das 

Forças Armadas (EMFA) (DIAS, 2004). 
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Figura 07 – Presidente Juscelino Kubitschek (1902 - 1976). 

 

Fonte: Alecrim (2016). 

 

Figura 08 – Presidente Jânio Quadros (1917- 1976). 

 
Fonte: Caldeira (2014). 
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Figura 09 – Presidente João Goulart (1919 - 1976). 

 
Fonte: Michiles (2018). 

 

Desde 1957 o EMFA ficou com o encargo de dirigir este setor. Para tal, foi criada 

a Comissão Permanente de Comunicações (CBT), com a responsabilidade de elaborar o 

anteprojeto do CBT, cuja proposta principal era a centralização do poder regulatório, do 

poder concedente na União e a interligação das redes federais e estaduais em um sistema 

nacional (AGUIAR, 2001). 

Com a tomada do poder pelos militares em 1964, eles se empenharam para trazer 

para o Brasil uma moderna infraestrutura de telecomunicações que atendesse as 

necessidades de segurança e integração nacional, que até então era dominado por 

empresas privadas, sendo muito fragmentado e com qualidade baixíssima. O sistema 

existente não interessava ao governo, pois as regiões mais pobres ou distantes 

necessitariam de comunicações realizadas por empresas estrangeiras, deixando uma 

brecha na segurança nacional. Por tudo isso, os militares agilizaram a implantação do 

CBT, a estruturação do CONTEL e criaram a Empresa Brasileira de Telecomunicações 

(Embratel), ficando esta encarregada de implantar a rede nacional. A CONTEL foi 

substituída, em 1967, pelo Ministério das Comunicações (Minicom), estabelecendo as 

normas operacionais do Sistema Nacional de Telecomunicações (SNT). Nela, as 

telecomunicações ficaram sob o monopólio das empresas estatais (TELEBRASIL, 

2004). 
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Os investimentos feitos pela Embratel na década de 70 foram cruciais para se 

chegar a um bom nível de qualidade, à época, para a comunicação telefônica de longa 

distância. No entanto, para resolver o problema da telefonia urbana, que ainda deixava 

a desejar, foi criada a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás),  vinculada ao 

Minicom, cujas atribuições eram planejar, implantar e operar o SNT.  

Uma das estratégias da Telebrás foi instituir nos estados do Brasil uma filial e 

promover a incorporação das companhias telefônicas existentes,  estendendo o número 

de pontos telefônicos em serviço no Brasil.  

Mesmo com as tentativas realizadas, a Telebrás não conseguiu dar conta da 

procura por terminais telefônicos, que chegava a milhões de usuários, no início dos anos 

oitenta, pois o setor de telecomunicações não cresceu o suficiente para atender a 

demanda, e foi necessário vários ajustes econômicos, que determinaram o confisco, pelo 

governo federal, dos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT), o reajuste 

de tarifas abaixo da inflação e a execução de cortes nos investimentos estatais para 

conter o déficit no balanço de pagamentos (DIAS, 2004). Nessa época, a empresa 

recorreu a critérios gerenciais e priorizou seus objetivos de produção, obedecendo as 

regras do meio econômico (MACULAN, 1981). 
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5 AS SUCESSIVAS GERAÇÕES DE INTERNAUTAS 

 

 

5.1 GERAÇÃO X 

 

 

Fazem parte da geração X os filhos nascidos entre os anos 1960 e 1980 (2ª Guerra 

Mundial), também conhecidos como Baby Boomers (explosão de bebês ocorrida durante 

uma explosão populacional). 

Esta geração participou da onda educacional mais impressionante que ocorreu na 

história, perdurando na Geração X (HESSELBEN, GOLDSMITH, BECKHARD, 1997).  

Neste período, para atender a uma demanda comercial, o setor privado investiu 

em cursos profissionalizantes como o comercial, contabilidade, etc. No entanto, os 

cursos oferecidos apresentavam um nível baixo e eram geralmente noturnos (FREITAG, 

1980). 

Desta forma, as classes menos favorecidas viam uma chance de poder melhorar 

as condições de vida que possuíam utilizando a educação como meio de ascensão 

pessoal. Para essa conquista, eles deveriam se contentar com a condição de pagar para 

frequentar um curso profissionalizante noturno de baixa qualidade, após um dia de 

trabalho. 

Os jovens dessa geração não se adaptavam com as opiniões revolucionárias, 

muitas vezes agressivas, emitidas por movimentos políticos. Mesmo para as 

manifestações que propunham a igualdade de direitos e a liberdade sexual, aqueles 

jovens mantiveram-se omissos (OLIVEIRA, 2010). 

Diferente do que se vê na atualidade, a literatura (CHERUBIN, 2012), afirma que 

o “pouco contato que gerações como os ‘baby boommers’ tinham com os adultos dava 

força” ao professor. No passado, as palavras de um parente mais próximo e mais 

experiente (e até mesmo o padre), eram tidas como lei. Atualmente, as referências dos 

jovens são os amigos das redes sociais e o professor exerce papel de referência 

coadjuvante entre tantas outras. 

Os ritmos musicais irreverentes dessa época eram utilizados como forma de se 

manifestar e expor suas posições políticas e valores, priorizando a conquista do prazer 

e do êxtase. A composição e o canto tinham como objetivo a liberdade de ação e escolha 

de relacionamentos iniciados em danceterias, muitas vezes de forma superficial.  
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5.2 GERAÇÃO Y 

 

 

É a geração que substituiu a geração X, também conhecida como Geração Next 

ou Millennnials. É composta pelas pessoas nascidas entre os anos 1980 até o meio da 

década de 1990. Essa é a geração da descoberta das facilidades advindas com a era da 

informática, no período da globalização. Muitos a chamam de a “geração mimada”.  

Essa geração recebeu esse nome por causa da autoridade que a União Soviética 

praticava sobre os países originariamente comunistas. Esse controle era exercido até 

mesmo na escolha pelo nomes (primeira letra) dados aos bebês nascidos em certo 

período. Na época supra citada, a letra em destaque era Y. No entanto, esta influência 

não chegou ao mundo ocidental e capitalista, sendo este fato aceito pelos estudiosos para 

mencionar os jovens daquela época e servindo de alcunha para a Geração Y (OLIVEIRA, 

2010). 

A atualização das informações torna-se fundamental, não sendo suficiente a 

atualização de software ou a utilização da informática apenas como recurso pedagógico, 

ou seja, através da informática, há um leque de informações que podem ser repassadas 

para o público interessado mas, para isso, é necessário que o professor/tutor esteja 

possua as habilidades necessárias para o uso daquela tecnologia . 

 

 

5.3 GERAÇÃO Z 

 

 

Esta é a geração cuja atenção é dividida com objetos portáteis e, para estes 

indivíduos, não foi atribuída nenhuma data específica de início. No entanto a literatura 

assinala que as pessoas desta geração nasceram entre 1990 e 2010, podendo parte deles 

serem integrantes da Geração Y. A dependência da tecnologia, por parte destes 

indivíduos, deu o nome a esta geração “Z”, ou seja, “zapear” (zap – de origem inglesa 

e significa fazer algo de forma rápida, com energia ou entusiasmo). Na atualidade, os 

jovens não levantam do sofá para trocar de canal – usam o controle remoto (realizando 

essa troca constantemente), em busca de algo que desperte seu interesse (ver ou ouvir), 
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ou mesmo por hábito. 

Os estudantes da atualidade aprendem a linguagem utilizada em jogos virtuais e 

em redes sociais em geral, e a utilizam em conversas com familiares e outras pessoas. 

Essa transferência do mundo virtual para o mundo real os tornam falantes nativos da 

linguagem digital (PRENSKY, 2001). 

Esta é uma fase impactante, pois está mergulhada na era virtual, e seus alunos 

apresentam uma oposição ao padrão de ensino vivido por seus pais. Essa crise 

vivenciada por essa geração exige novas práticas de ensino, adaptadas de acordo com as 

suas necessidades, pois estes jovens não encontram na escola o estímulo necessário que 

possa atraí-los. 

Shinyashiki (2012) afirma que esta é a era do “digital”. Onde se vive a procura 

de um sinal de rede sem fio (wireless), dos pacotes de dados do celular. Para ele, a escola 

não poderia ser diferente, apesar de ser um dos locais mais protegidos pela sociedade. 

Essa invasão da tecnologia começou há aproximadamente 20 anos, quando 

surgiram escolas com aulas extracurriculares de informática, onde aprendiam a definir 

o mouse, o teclado, a CPU, etc. 

Os pais dos jovens desta geração com um poder aquisitivo mais elevado já 

matriculavam seus filhos nas escolas, optando por aquelas que pudessem oferecer aos 

seus alunos não só os itens supracitados, como também laboratórios de informática com 

Internet, as maiores velocidades de conexão, aplicativos de edição de imagens e vídeos, 

redes sociais, etc. 

Nos dias atuais, os integrantes da geração “Z” ocupam as turmas do ensino 

fundamental. Nestas turmas, os professores tem que utilizar metodologias de ensino 

diferenciadas (informática como meio de interação).  Para os professores, o vasto 

conhecimento de palavras e uma lousa não são suficientes para manter uma turma 

concentrada e em silêncio (CHERUBIN, 2012). 

Para uma melhor comparação entre as diferentes gerações, no Quadro 1 serão 

apresentados, resumidamente, suas características. 
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Quadro 1 – Característica de cada geração. 

 

Gerações 
Período de 

nascimento 
Características 

Geração X 1961 à 1981 
Limites para a dedicação; Menos leais às empresas; 

Líderes monitores; Recusam o autocratismo. 

Geração Y 1981 à 2000 
Não utilizam manual, geração, geração da tentativa e do erro;  

Geração do Improviso; Familiarizados com a tecnologia;  

Não aceitam o autoritarismo; Líderes Generosos. 

Geração Z 
2001 

até os dias atuais 

Dinâmicas e Inovadoras; Convivem com a tecnologia e a ciência 
conhecida como nativos da Internet; Fazem diversas tarefas ao mesmo 

tempo; São imediatistas, críticos mudam de opinião diversas vezes; 

Preocupados com questões ambientais; Serão profissionais mais 

exigentes, versáteis e flexíveis. 

Fonte: Siqueira (2012). 

 

Figura 10 – Ilustração das gerações X, Y, Z. 

 

Fonte: Campos (2018). 

 

 

5.4 GERAÇÃO ALFA 

 

 

Esta geração não possui características concisas. No entanto, sabe-se que os 

nascidos a partir de 2010 nasceram em um mundo cuja intimidade com o mundo virtual 

é uma certeza. Essa conexão com o mundo virtual, ao mesmo tempo que proporciona 

facilidade no acesso à educação, também torna-se uma porta aberta para a prática de 

crimes e ações de todos os tipos. 

O pensamento lógico-demonstrativo, o exercício criativo da intuição, da 
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imaginação e dos raciocínios por indução e analogia são elementos enriquecedores na 

formação intelectual do aluno. Na publicação de Freire (2006), o autor afirma que a 

educação tem caráter permanente em que não há seres educados e não educados. É um 

processo contínuo. 

O Google e a Internet são ferramentas completamente admitidas pelos 

adolescentes de hoje. A aquisição das coleções Barsa e Novíssima Enciclopédia, por 

exemplo, foram substituídos pelo uso da conhecidíssima Wikipédia, pois é o meio 

comumente utilizado para confeccionar os trabalhos escolares (Figura 11). 

 

Figura 11 – Antiga coleção de livros para pesquisa – Barsa. 

 

Fonte: Muraro (2012). 

 

O manuseio de um MP3, celular de qualquer tipo, smartphone, tablete, leitor de 

QRCODE (Figura 12), faz parte do dia a dia. Ensinar seus professores, pais ou avós a 

decifrar o controle remoto da TV de LED ou a criação de um perfil no Facebook também 

faz parte da rotina desses jovens conhecidos como “nativos digitais” (ou geração Z).  

 

Figura 12 – Leitor de QR Code. 

 
Fonte: Muraro (2012). 

Hoje vive-se um período fundamentado nas tecnologias da informação, 
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processamento e comunicação. Os sujeitos que compõem esta geração estão conectados 

ao mundo através da web. A cada nova rede social criada eles conseguem se ligar e 

desligar, de acordo com seus interesses (CASTELLS, 2000). 

As crianças de hoje já nascem num mundo caracterizado pelas tecnologias e 

mídias digitais e teriam, portanto, seu perfil cognitivo (de aprendizado) alterado  (figura 

13). Diferente das crianças de gerações passadas, as crianças da atualidade teriam 

composições cerebrais distintas e teriam a capacidade de realizar várias tarefas ao 

mesmo tempo (PRENSKY, 2001). 

 

Figura 13 – Crianças da geração alpha. 

 

Fonte: Mena (2016) 
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6 A INFORMÁTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

 

6.1 O USO DA INTERNET E OS NOVOS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO 

 

 

A Internet representa a agilidade em transmitir a informação em tempo real em 

qualquer ponto do globo terrestre. Estar sintonizado é saber filtrar essa informação e 

utilizá-la de forma coerente nos mais variados âmbitos do cotidiano . Nos dias atuais é 

impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares de pessoas do 

mundo todo (figura 14) (BORGES, 2017). 

 

Figura 14 – Milhões de dados transmitidos ao mesmo tempo. 

 

Fonte: Gugelmin (2011). 

 

A utilização da Internet a favor do conhecimento pode ser imenso, quando 

destinado à realização de pesquisas e para a busca de conteúdo didático. Porém, seu uso 

requer uma boa orientação e controle por parte dos pais, sendo necessário que o aluno 
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perceba os benefícios em prol da produção educacional dessas ferramentas 

computacionais, com foco em atividades escolares (CASTELLS, 2000). 

Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema 

importância. Seu uso passou a ser empregado em escolas, faculdades, empresas e  

diversos locais, possibilitando acesso às informações e notícias do mundo em apenas um 

clique. Com a crescente utilização da Internet pelos mais variados setores da sociedade, 

novos conflitos e realidades começam a surgir. Os espaços nas redes virtuais são cada 

vez mais democráticos, pois propiciam a entrada de todo tipo de público, sendo que estes 

não são restritos aos adultos, e incluem também as crianças e adolescentes (MORAN, 

1995). 

Com as transformações ocorrendo de maneira rápida em diversas áreas, em 

decorrência do mundo globalizado da atualidade, os adolescentes acabam deixando 

passar muitas informações por falta de condições para acompanhá-las. Com o advento 

dos computadores, das comunicações e da Internet, que deveria ser um mecanismo de 

informação e interação dos seus usuários, as atitudes dos adolescentes sofrem grande 

influência externa, ocasionando consequências para o futuro (DEPS e SOUZA, 2005). 

A oferta da rapidez, flexibilidade e autonomia é considerada uma grande ajuda 

na aprendizagem, de relação social e outros meios. Sua utilização de forma adequada, 

no entanto, compete a cada indivíduo (BORGES, 2017). 

A interferência do uso das tecnologias por crianças e adolescentes (celulares, 

computadores ou qualquer outro equipamento informatizado com acesso à web), torna -

se evidente e necessária, tendo em vista não haver estabelecimento de diferenças ou 

barreiras para a entrada de usuários (como a faixa etária, por exemplo). Essa 

determinação vem expressa no art. 4 da Lei 8.069/90 o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

Num contexto geral, o mundo globalizado afastou as pessoas, umas das outras. 

Na era das redes sociais, das comunicações rápidas e mais fáceis, as famílias não têm 

tempo para conversar. Até mesmo um abraço entre pais e filhos tornou-se mais difícil. 
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Mais especificamente, os jovens vivem num tumulto de transformações.  

Aplicativos como Facebook e Whatsapp (e até mesmo a diversidade de 

navegadores de Internet), “facilitam” a vida dos adolescentes e fazem com que os 

adolescentes tenham livre acesso a todo e qua lquer tipo de conteúdo no “mundo digital”.  

Sobre o assunto Deps e Souza (2005, p. 1-2) confirmam: 

 

A maior parte do comportamento humano é aprendida pela observação 

através da modelagem. Ao interagir, o internauta vai sendo modelado com 

os princípios daquele grupo, ele vai sendo condicionado pelos seus 

interlocutores a utilizar a linguagem específica de Chat. Caso não escreva de 

acordo com a norma vigente nesse tipo de situação comunicativa, ele é 

excluído da conversa. 

 

Se as conversas com adolescentes já eram difíceis, atualmente a disputa pela 

atenção dos mais jovens tornou-se quase impossível, pois a comunicação verbal quase 

não existe. Os adolescentes estão deixando de lado o convívio social, tornando -se 

alienados e vivendo num mundo de mensagens instantâneas, como se observa na figura 

15. 

O aumento do interesse de crianças e adolescentes pelos jogos virtuais se deve a 

inúmeros fatores, que vão desde o fato desses jogos poderem ser usados nos intervalos 

de estudo até as novas possibilidades de acessos oferecidas pela Internet (SANTOS, 

2013). 

 

Figura 15 – Representação das relações em família em eventos sociais 

 

Fonte: Maria (2017). 

 

Neste contexto, tendo como base as afirmações de Santos (2013), pode-se dizer 

que pais e profissionais qualificados precisam interferir na dificuldade que os 
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adolescentes apresentam de controlar seus impulsos. Para tal, os pais precisam ter 

intimidade para auxiliá-los, da mesma forma quando eram apenas um recém-nascido e 

era competência exclusiva dos pais definir o tempo de uso e a forma de utilização de um 

computador ou smartphone. Torna-se necessário a manutenção de um bom diálogo com 

os mancebos, pois os “amigos virtuais” irão oferecer variadas formas de diálogos,  

aprendizagem e diversão (boas e ruins) (figura 16). 

 

Figura 16 – O perigo do uso da internet. 

 

Fonte: Trindade (2014). 

 

Quando se pretende socializar educacionalmente um filho, o comportamento 

familiar sofre mudanças voltadas para o progresso do rendimento escolar. Neste sentido, 

cada membro da família tem suas ações e atitudes afetadas entre si.  

No próximo tópico do trabalho, serão apresentadas as características e definições 

dos jovens, de acordo com o período dos seus nascimentos, tendo em vista seu 

surgimento a partir da Segunda Guerra Mundial e pelo fato de não encontrar alusões 

sobre gerações anteriores. 

Estudos constatam que a informática no contexto educacional foi utilizada pela 

primeira vez na década de 1960, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ), na 
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disciplina de Física (TAVARES, 2013). Nos anos seguintes, os computadores 

apresentaram um grande desenvolvimento tecnológico, passando a ser incluído no 

currículo escolar de algumas escolas particulares do país, como disciplina de 

informática. No entanto, seu foco de aprendizagem era restrito ao uso tecnológico da 

informática e não como meio de aprendizagem de outras disciplinas.  

Numa proposta inovadora, o setor público começou a investir no ensino da 

informática num contexto educacional, através de projetos que contribuíram para o 

crescimento desta proposta em outras escolas. 

A meta do projeto EDUCOM era “estimular o desenvolvimento da pesquisa 

multidisciplinar voltada para a aplicação das tecnologias de informática no processo de 

ensino-aprendizagem” e foi a primeira proposta pública a tratar da informática dentro 

do contexto educacional. O projeto agregava diversos exploradores da área e serviu 

como projeto piloto para outro projeto, mais completos e amplos, como o Programa 

Nacional de Informática Educativa (PRONINFE) e, posteriormente, o Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) que, segundo Tavares (2013, p.1): 

 

O PROINFO, praticamente uma releitura do projeto PRONINFE, teve maior 

incentivo financeiro e está sendo, até o momento, o mais abrangente no 

território nacional entre todos os projetos, através de seus Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE). 

 

Para a realização dos projetos supra citados e outros, foram criados em todos os 

estados brasileiros os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). Para o sucesso da 

proposta, computadores com acesso à Internet foram distribuídos nas escolas públicas 

estaduais e municipais que aderiram a proposta, cujo objetivo inicial era a capacitação 

dos professores na área tecnológica. A partir de então, as escolas públicas possuíam 

equipamentos tecnológicos capazes de atender, embora de forma limitada, o ensino 

básico da informática na área educacional, através do uso da Internet como uma 

ferramenta de apoio (TAVARES, 2013). 

A partir de então, o uso da Internet marcou uma nova era na educação, 

possibilitando a superação de desafios do processo de ensino -aprendizagem, permitindo 

que, na atualidade, a Internet possa ser vista em todas as áreas do ensino presencial ou 

à distância. Hoje existem inúmeras ferramentas que facilitam a interatividade e 

dinamicidade do ensino, facilitando a troca de conhecimento, experiências, dúvidas e 

divulgação de materiais didáticos. 

 

Hoje, começam a se aproximar metodologias, programas, tecnologias e 
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gerenciamento, tanto dos cursos presenciais como dos cursos à distância ou 

virtuais. Aos poucos a educação vai se tornando uma mistura de cursos, de 

sala de aula física e também de intercâmbio virtual. (MORAN. 2001, p.2). 
 

Com tanta facilidade oferecida, torna-se desnecessário distinguir a metodologia 

de ensino presencial e à distância, tendo em vista que ambas foram mescladas. Sendo 

assim, não é difícil encontrar professores de um curso (aula) presencial utilizando 

ferramentas tecnológicas que fazem parte do ensino virtual. 

 

O conceito de aula muda porque, mesmo distante, o processo de 

aprendizagem pode acontecer. À medida que essas tecnologias vão se 

tornando mais e mais rápidas, além de escrever coisas e ler mensagens, 

poderemos ver os alunos, eles verão o professor, a um custo relativamente 

barato. Então, isto vai modificar profundamente todo o conceito que nós 

temos de aula e o nosso papel professor e aluno (MORAN, 2001, p.2). 

 

Após várias mudanças tecnológicas, incluindo o crescente uso da Internet por 

praticamente todas as pessoas, desafios foram surgindo para a educação. Para sobrepujá-

los houve a exigência de novas metodologias de ensino-aprendizagem. No entanto, esses 

desafios não se resumem à utilização dessas tecnologias e , sim, em como fazer a 

interação das tecnologias com os projetos didático-pedagógicos, de forma inovadora e 

garantindo a participação de todos, numa sociedade em que, ainda hoje, alguns 

professores não dominam os recursos tecnológicos de forma satisfatória e se deparam 

com alunos muitas vezes mais ágeis e experientes nesta área. Neste diapasão, Mendes 

(2001, p. 1) relata que “os computadores nos desafiam a buscar ações inovadoras e a 

repensar o nosso papel de educadores no atual contexto”.  

A interdisciplinaridade deve ser uma realidade no dia a dia dos projetos 

pedagógicos, enfatizando novas metodologias de ensino, contribuindo com um ensino 

num contexto que o aluno possa construir seu próprio conhecimento e orientando o aluno 

para a forma mais eficiente de pesquisar, selecionar e analisar as informações.  

 

é um espaço discursivo e político no qual estudantes, professores e cidadãos 

podem intervir, engajando-se em grupos de discussão e projetos de pesquisa 

em equipes, criando seus sites, produzindo multimídia criativa para a 

divulgação cultural e entrando em novos modos de interação e aprendizagem 

inovadoras (CRUZ, 2013, p.2). 
 

A partir desta premissa, Cruz (2013) destaca uma nova forma de aprendizagem 

denominada de colaborativa ou cooperativa, que reúnem atividades que abrangem vários 

indivíduos na tentativa de um conhecimento coletivo. 

 

O trabalho na Internet implica a criação de ambientes de aprendizagem 

colaborativos voltados para a socialização, à solução de problemas, a gestão 

compartilhada de dados, que contenham informações de interesses de grupo, 
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capazes de modelar conhecimentos sobre as mais diferentes áreas. Alunos e 

professores participam ativamente do processo continuo de colaboração, 

interação, motivação, desenvolvimento da criticidade e autonomia, da 

criatividade e descoberta. Nele Também se permite a pesquisa individual, 

em que cada aluno segue seu próprio ritmo e a pesquisa em grupo, em que 

se desenvolve a aprendizagem colaborativa (CRUZ, 2013, p. 5). 

 

Para Neto e Rocha (2013, p.5) a INTERNET desempenha um papel de promotora 

da interatividade, caracterizada por uma arquitetura hipertextual e no ciberespaço. São 

esses elementos que permitem que as pessoas se comuniquem sob múltiplas redes 

articulatórias de conexões e liberdades de trocas, associações e significações potenciais.  

 

(...) emergência da interatividade como perspectiva comunicacional no 

ambiente educacional da sociedade moderna, na era digital, da cibercultura, 
cria a necessidade de os professores coadunarem sua prática docente com a 

dinâmica interativa das tecnologias digitais e com o perfil comunicacional 

dos seus alunos. As tecnologias digitais rompem com a mensagem fechada, 

fortalecendo a cultura da participação, onde o receptor é convidado à criação 

compartilhada diante da mensagem, e que ganha sentido sob sua intervenção.  

 

Logo verifica-se que a interação existente entre professores e alunos excede a 

condição de sujeitos passivos, para a condição de sujeitos ativos dentro de todo o 

processo. Os conteúdos oferecidos possibilitam o aprendizado colaborativo, o que 

implica dizer que tanto alunos como professores são participantes ativos no processo de 

aprendizagem (CASAGRANDE, 2008, p.5). 

Vale frisar que a informática, num contexto educacional, deve ser uma ferramenta 

capaz de motivar o desenvolvimento da capacidade criadora e o desenvolvimento 

autônomo dos alunos, permitindo o diálogo e uma relação participativa através dos 

recursos tecnológicos, tornando-se capaz de construir um espaço promotor da 

aprendizagem que ultrapasse o ambiente fechado de uma sala de aula. 

De acordo com Avala (apud CASAGRANDE, 2008, p. 4), o mundo virtual rompe 

limitações cronológicas e físicas, bem como possibilita o desenvolvimento de 

competências fundamentais: 

 

(...) como o senso crítico; o pensamento hipotético e dedutivo; as faculdades 
de observação e de pesquisa; o julgamento; a capacidade de memorizar e 

classificar; a leitura e a análise de textos e de imagens; a imaginação; a 

representação em redes e os procedimentos e estratégias de comunicação. 
 

Faz-se necessário que a escola possua recursos capazes de suprir as necessidades 

do educando, para que o mesmo torne-se um sujeito familiarizado com os mais básicos 

desenvolvimentos tecnológicos, para que possa participar e acompanhar o processo de 

geração e incorporação da tecnologia do país (Chaves apud ANDRADE, 2011). 
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Para atingir aos anseios do educando, o professor não precisa dominar as 

habilidades de um hacker. No entanto, o educador deve possuir o conhecimento 

necessário para utilizar a ferramenta adequada no processo de ensino e aprendizagem, 

tornando as aulas mais prazerosas e dinâmicas. 

Diante disso, o professor precisa saber trabalhar o conhecimento de forma 

integradora, visando o pleno desenvolvimento do aluno. Para tanto, é necessário 

acompanhar as mudanças e avaliar constantemente a metodologia utilizada, analisando  

importantes questões que de fato influenciam para a qualidade do ensino, definindo de 

forma coerente que tipo de aula será desenvolvida; quais atividades serão aplicadas; 

como serão desenvolvidas e que valores serão abordados pelo conteúdo exposto.  

 

 

6.2 AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA INTERNET NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 

Um computador conectado à Internet pode trazer inúmeras vantagens e mudanças 

significativas em todo o processo de ensino-aprendizagem, pois a oferta de recursos 

concede ao aluno diferentes experiências e aprendizagens, desde que sejam utilizadas 

de forma adequada. Em contrapartida, se utilizada de forma inadequada e despreparada, 

pode causar alguns transtornos no processo educacional.  As escolas precisam 

acompanhar essas mudanças adaptando-se à novas formas de atender a atual demanda 

social. Logo, as crianças precisam ter acesso a essa tecnologia a fim de dinamizar o 

processo de ensino e aprendizagem, ajudando o aluno na construção do seu próprio 

conhecimento de forma interativa (Lévy apud NETO e ROCHA, 2013, p.1). 

Nesse sentido, constata-se que a Internet promove a implantação da cultura 

informatizada na escola, de acordo com o próprio ritmo do aluno, nível de interesse, 

profundidade, através de meios interativos (Possidonio apud ANDRADE, 2011, p.13). 

Logo, um professor bem preparado poderá diagnosticar as dificuldades dos alunos e 

intervir, se necessário, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, Cruz 

(2013, p. 2) acrescenta que: 

 

(...) a Internet é uma interface que pode ajudar os alunos a desenvolverem 
um sentido de responsabilidade pessoal com seu próprio aprendizado. 

Através dela, eles expandem seus horizontes, aprendendo a comunicar -se, a 
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colaborar e, de fato, a aprender. 

 

Outra vantagem muito importante para o uso da Internet é que ela diminui a 

distância entre as pessoas e faz com que muitos indivíduos com dificuldades de 

socialização consigam se expressar e se comunicar melhor. 

Moran (2009) afirma que a grande parte dos projetos de Internet confirma a 

grandiosidade de interações por ela permitida. Além disso, para o autor, os alunos 

desenvolvem novas formas de comunicação, como por exemplo, a escrita:  

 

A possibilidade de divulgar páginas pessoais e grupais na Internet gera uma 
grande motivação, visibilidade, responsabilidade para professores e alunos. 

Todos se esforçam por escrever bem, por comunicar melhor suas ideias, para 

serem bem aceitos, para não fazer feio. Alguns dos endereços mais 

interessantes ou visitados da Internet no Brasil são feitos por adolescentes 

ou jovens. (MORAN, 2009, p. 24) 

 

Assim como já foi destacado os benefícios do uso das tecnologias no campo 

educacional, há também os prejuízos advindos com o uso inadequado da mesma. A 

riqueza de informações disponíveis no mundo virtual traz consigo a dificuldade de 

comunicação quando se trata de interação, participação e qualidade da informação. 

Nesse sentido, Moran (2001) destaca: 

 
A questão fundamental não é a tecnológica. As tecnologias podem n os 

ajudar, mas, fundamentalmente, educar é aprender a gerenciar um conjunto 

de informações e torná-las algo significativo para cada um de nós, isto é, o 

conhecimento (...) Educar também é aprender a gerenciar tecnologias, tanto 
de informação quanto de comunicação. Ajudar a perceber onde está o 

essencial, e a estabelecer processos de comunicação cada vez mais ricos, 

mais participativos. (2001, p. 4) 
 

O uso das tecnologias nas escolas requer um certo preparo dos professores, 

acompanhado de um investimento em equipamentos capazes de atender as necessidades 

pedagógicas. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

o despreparo dos professores e a infraestrutura precária, na maioria das escolas públicas, 

muitas vezes seguem uma linha tradicional de ensino (figura 17), sem uma proposta 

pedagógica inovadora que motive os alunos a uma aprendizagem efetiva (SANTOS, 

2012). 

 

Figura 17 – Ilustração do despreparo do professor. 
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Fonte: Veloso (2016). 

 

Nessas escolas, a utilização dos poucos computadores são limitadas ao ensino 

básico da informática (digitação e pesquisas superficiais na Internet), sem o devido 

direcionamento para uma prática construtiva do conhecimento. 

A grande possibilidade de busca oferecida pela Internet e seus recursos visuais 

podem acabar encantando os alunos e tirando o foco principal que é a interpretação do 

conteúdo apresentado. Em outras palavras, pode se dizer que os alunos podem dispersar-

se com os sites, abrindo páginas desconexas, levando o aluno a não considerar o 

conteúdo específico, absorvendo a informação de forma rápida e superficial, sem 

assimilar e raciocinar sobre o conteúdo. 

 

Os alunos tendem a dispersar-se diante de tantas conexões possíveis e de 
endereços dentro de outros endereços, de imagens e textos que se sucedem 

ininterruptamente. Tendem a acumular muitos textos, lugares, idéias, que 

ficam gravados, impressos, anotados. Colocam os dados em sequência mais 

do que em confronto. Copiam os endereços, os artigos uns ao lado dos outros, 

sem a devida triagem. (Moran, 1999, p.19) 

 

Essa forma inadequada do uso da Internet pode causar danos à qualidade do 

ensino, conforme constatações realizadas por Primo (2001, p. 14): 

A utilização burocrática das novas tecnologias de mediação pode apenas 

mecanizar a educação, sofisticar métodos reprodutores e transmissionistas e 

valorizar técnicas de controle dos estudantes. Ocupar alunos em clicar botões  

de “avanço” e “recuo” em uma interface limitada de ensino à distância é 

tentar dissimular um texto linear e fechado através de uma fantasia 

tecnológica de interatividade. 

 

Situações como essas, aliados com a estrutura física e o despreparo de alguns 
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professores, tornam-se agravantes consideráveis para uma difusão de educação de má 

qualidade, que pode formar alunos desestimulados e sem senso crítico, pois o uso das 

tecnologias não garante a qualidade do ensino, mas sim a forma como são utilizadas.  

Como alternativa para contornar esses problemas, os educadores necessitam 

utilizar-se de métodos interativos e socializadores para incitar uma aprendizagem 

expressiva e rompimento de metodologias tradicionais (figura 18). 

 

Ensinar utilizando a Internet pressupõe uma atitude do professor diferente 

da convencional. O professor não é o informador, aquele que centraliza a 
informação. [...] Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para 

a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os 

interesses dos alunos, com a totalidade da habilitação escolhida (Santos 
2012, p. 20). 

 

Figura 18 – Ilustração de aula interativa para crianças. 

 

Fonte: Embarquenaviagem (2016). 
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É preciso, ainda, que o professor esteja familiarizado com cada aluno, acompanhe 

o ritmo, controle as formas de acesso à Internet, indique aos alunos sites confiáveis para 

a aquisição de informações, incentivando o debate acerca do conteúdo, arguindo e 

originando a construção do conhecimento. 

 

 

6.3 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E SUAS POTENCIALIDADES 

 

 

A possibilidade de uso da Internet como mídia de pesquisa e comunicação, 

ferramenta de trabalho, entretenimento, meio de negócios, facilitação da vida pessoal e 

profissional de milhares de pessoas, dentre outras, são algumas das possibilidades de 

uso. Na área educacional isso não é diferente, tendo em vista que ela tornou-se um 

importante recurso pedagógico, ampliando as possibilidades e formas de aprender e 

ensinar. 

A Internet proporciona o acesso a uma “linguagem linkada1”. De acordo com 

Moran (2000) a informação incorporada de forma hipertextual diz respeito a uma 

construção do conhecimento de maneira lógica e coerente, seguindo linhas de 

ramificações que se interligam por diferentes caminhos, que juntam textos de várias 

linguagens de forma multimídia que conduz o processamento do texto de forma mais 

livre e flexível, interferindo nos elementos sensorial, emocional e racional dos 

indivíduos. O autor acrescenta que: 

 

[...] as formas de informação multimídia ou hipertextual são mais difundidas. 

As crianças e jovens sintonizados com esta forma de informação quando 

lidam com textos, fazem-no de forma mais fácil com texto conectado através 

de links, o hipertexto. O livro então se torna uma opção menos atraente. Não 

podemos nos limitar em uma ou outra forma de lidar com a informação, 

devemos utilizar todas em diversos momentos. (MORAN, 2000, p.3).  

 

  

                                            
1 Linguagem formada por links. Link pode ser definido, como sendo um elemento de hipermídia formado por um trecho de texto 
em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser acionado (ger. mediante um clique de mouse), provoca a exibição de novo 

hiperdocumento. Um clique em um Link conduzirá automaticamente para o documento “linkado” (ligado). Atalho. 
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A Internet oferece várias ferramentas como método de utilização para fins 

educacionais. 

 

Algumas das interfaces on-line mais conhecidas são chat, fórum, lista, blog, 

site e LMS ou AVA. Como ambientes ou espaços de encontro, propiciam a 

criação de comunidades virtuais de aprendizagem. O professor pode lançar 

mão dessas interfaces para a cocriação da comunicação e da aprendizagem 

em sua sala de aula presencial e on-line. Elas favorecem integração, 

sentimento de pertença, trocas, crítica e autocrítica, discussões temáticas, 

elaboração, colaboração, exploração, experimentação, simulação e 

descoberta (SILVA, 2013, p.65). 

 

Os recursos abaixo mencionados beneficiam o conhecimento construído de forma 

cooperativa, através do qual o trabalho interativo desenvolvido por professores e alunos 

pode acontecer presencialmente ou virtualmente. 

A comunicação é uma área bastante interessante e proveitosa para educação, 

quando ao aluno é proposto o trabalho em que sejam requeridas atividades com exigência 

de grande concentração, como o trabalho em grupo. 

Neste contexto, as salas de bate papo são poderosas ferramentas na orientação de 

grupos, tirar dúvidas, permite que alunos que se localizam a grandes distâncias possam 

se “encontrar virtualmente” para o desenvolvimento de atividades, em um ambiente 

síncrono, ou seja, todos eles estarão “online” em tempo real. 

 

O chat é um espaço on-line de bate-papo síncrono (com hora marcada) com 

envio e recepção simultâneos de mensagens textuais e imagéticas. Professor 

e aprendizes podem propor o tema e debatê-lo. Podem convidar outros 

participantes do curso e colaboradores externos, agendando dia e hora. Os 
temas podem ser vinculados às unidades ou atividades do curso, porém 

muitas vezes tomam rumos próprios numa polifonia favorável ao 

estreitamento dos laços de interesses e desbloqueio da participação. O chat 

potencializa a socialização on-line quando promove sentimento de 

pertencimento, vínculos afetivos e interatividade. Mediado ou não, permite 

discussões temáticas e elaborações colaborativas que estreitam laços e 

impulsionam a aprendizagem. O texto das participações é quase sempre 

telegráfico, ligeiro, não linear e próximo da linguagem oral, efervescente e 

polifônico (SILVA, 2013, p. 65). 
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Figura 19 – Tela para acesso em sala de bate papo. 

 

Fonte: Heavefinder (2014). 

 

Entretanto, Cruz (2013), afirma que apesar de ser uma das interfaces mais 

interessantes, envolver uma maior interação entre professores e alunos e contribuir para 

uma aprendizagem mais prazerosa, o chat permite o uso dos nicknames (codinomes) e o 

acesso anônimo. Neste sentido, alguns educadores reprovam seu uso, pelo fato dessas 

características diminuírem seu valor educacional.  

 

Ainda há muito a aprender sobre como usar o chat em diferentes ambientes 
educacionais e sobre qual a melhor maneira de integrar essa interface com 

as demais tecnologias de informática e da Internet ao processo educacional. 

Algumas experiências utilizando-as como recurso nos cursos à distância e 
nos presenciais mostram que ela pode ser utilizada como recurso no processo 

de ensino e aprendizagem combinada com outras. À medida que mais e mais 

professores por todo o Brasil começarem a usar o chat como parte rotineira 

da educação, mais aprenderemos sobre o poder pedagógico dessa 
interessante interface de comunicação. (CRUZ, 2013, p. 3).  

 

Outro importante recurso didático são os fóruns. Através deles, os professores 

discutem assuntos abordados em sala, deixam acessível alguns materiais didáticos, 

indicam bibliotecas virtuais, endereços confiáveis para a busca de artigos e outros 

materiais correlatos. 

Com esta ferramenta interativa as pessoas autorizadas podem dar opiniões e 

debater sobre assuntos propostos pelos tutores e ainda abrir novos tópicos de discussões. 

É um ambiente criado para compartilhar informações, as quais poderão ser apresentadas 
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para reflexão e análise pelos outros participantes. 

 

(...) o fórum é assíncrono (as participações em texto e em imagens ficam 
disponibilizadas nesse espaço, esperando que alguém do grupo se dê conta e 

se posicione a respeito). No fórum, o professor abre provocações em texto – 

ou em outras fontes de visibilidade – e juntamente com os estudantes 

desdobra elos dinâmicos de discussões sobre temas de aprendizagem. 

(SILVA, 2013, p.66) 

 

Já a lista de discussão é um serviço desenvolvido com o intuito de receber e 

distribuir mensagens de todos os seus “assinantes”. Sendo assim, um e-mail destinado 

ao endereço eletrônico da lista será distribuído para todos participantes que a compõem. 

O objetivo da grande parte das listas de discussão é abordar um assunto específico , 

organizada por “comunidades virtuais” (PRIMO, 2001). 

 

Figura 20 – Representação do funcionamento de uma lista de discussão.  

 
Fonte: Mari (2009). 

 

O blog é mais uma ferramenta destinada à disponibilização de conteúdos de 

aprendizagem e produção de textos de autoria própria (figura 21). 

 

O blog é um diário on-line no qual seu responsável publica histórias, 

notícias, idéias e imagens. Se quiser, ele pode liberar a participação de 

colaboradores que terão acesso para também publicar no seu blog. Como 

diário aberto, pode ter autoria coletiva, permitindo a todos publicar ou postar 

seus textos e imagens, como dialógica, como registro da memória de um 

curso. [...] O responsável cuida da publicação do conteúdo diário e da 

interação com os comentários postados pelos leitores-interatores. O blog 

abriu caminho para congêneres como o fotolog, que permite publicar 

imagens ou fotos que os visitantes podem comentar. O responsável pelo blog 

libera seu espaço para mensagens e para inclusão de novas imagens. (SILVA, 

2013, p. 66) 
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Figura 21 – Layout de blog destinado ao ensino da disciplina de Física.  

 

Fonte: FísicaNet (2018). 

 

Através da linguagem escrita, professores e alunos podem se comunicar através 

de e-mails. É um serviço que permite uma interação assíncrona entre duas pessoas, no 

mínimo, já que o emissor pode enviar a mensagem para quantos destinatários for 

necessário (PRIMO, 2001). Sua principal utilização, atualmente, é a transferência de 

arquivos diversos e pode ser escrito em HTML. 

Outro recurso muito utilizado é a videoconferência, por oferecer recursos de 

emissão e visualização de imagens em vídeo dos participantes, acompanhado ainda de 

emissão de áudio. Para tal, este tipo de ferramenta conta com a utilização de webcams, 

na qual os participantes podem se ver durante a transmissão do diálogo. 

Este tipo de ferramenta, no entanto, apresenta alguns percalços, como a grande 

quantidade de dados requeridos para a constituição de cada quadro (frame) da imagem 

videográfica emitida, tornando a qualidade do movimento realizado pelo participante 

prejudicada, em decorrência da baixa taxa de transmissão de bits por segundo na Internet  

(PRIMO, 2001). 
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Figura 22 – Aula através videoconferência. 

Fonte: EAOAR (2013). 

 

Outra importante ferramenta da internet é o site. Silva (2013, p. 66) define este 

recurso como sendo “um espaço, ambiente ou lugar na WWW que oferece informações 

sobre determinado assunto, pessoa, instituição ou evento. É acessado por meio de um 

endereço que indica exatamente onde se encontra no ciberespaço”. 

Sua representação gráfica é expressa através de textos e imagens que são 

construídas por uma linguagem de programação com interfaces de interação reativa  

(PRIMO, 2001). 

O próprio professor pode construir um site, acrescentando interfaces que o 

permita interagir seus alunos, expondo textos, imagens, animações, sons e vídeos que 

possa proporcionar ao processo ensino-aprendizagem um ambiente prazeroso e com 

reflexos positivos no ambiente da sala de aula. 

 
(...) uma das formas mais interessantes de trabalhar colaborativamente é criar 

uma página dos alunos, como espaço virtual de referência, aonde vão- se 

construindo e colocando o que acontece de mais importante no curso, os 

textos, os endereços, as análises e as pesquisas (CRUZ, 2013, p. 3). 
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Existe outro recurso semelhante ao site, chamado de Learning Management 

System (LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (figura 23). Silva (2013) 

define as duas ferramentas como sendo o ambiente para administração e construção 

integradas de informação, comunicação e aprendizagem on-line. 

Sua semelhança com o site é a hiperinterface, que pode agrupar diversas 

interfaces síncronas e assíncronas associadas. 

 

Figura 23 – Tela inicial do AVA do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.  

 

Fonte: CBMRO (2018). 

 

Esses recursos podem também ser entendidos como sendo uma “sala de aula on-

line”, que não se limita à temporalidade do espaço físico. No ambiente destinado ao 

professor, poderá ser postados os materiais didáticos, conteúdo didático multimídia, 

objetos de aprendizagem e materiais complementares destinados à aprendizagem, 

acompanhando e avaliando a aprendizagem dos alunos. Neste mesmo ambiente de 

aprendizagem, os alunos poderão acessar a qualquer momento e interagir com o 

professor e demais colegas, expondo opiniões, tirando dúvidas e participando das 

atividades. 

Através da Internet, o aluno também poderá ter acesso aos softwares 

educacionais, sendo mais uma ferramenta para os professores trabalharem os conteúdos 

apresentados de uma maneira mais lúdica, interativa, agradável e adequada ao 

desenvolvimento de cada aluno. 
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Os softwares podem ser considerados programas educacionais a partir do 

momento em sejam projetados por meio de uma metodologia que os 

contextualizem no processo ensino-aprendizagem. Desse modo, mesmo um 

software detalhadamente pensado para mediar a aprendizagem pode deixar a 

desejar se a metodologia do professor não for adequada ou adaptada a 

situações específicas de aprendizagem (VESCE, 2013, p.1). 

 

No entanto, para que atinja os objetivos esperados, professor deve examinar a 

qualidade dos softwares e seu conteúdo, através de critérios adequados à cada faixa 

etária, sendo suficiente para motivar e desenvolver o interesse no aluno, de forma que 

não se torne um objeto obsoleto (MORAIS, 2013, p. 2). 

 

 

6.4 ENSINO DA DISCIPLINA DE FÍSICA E SEUS OBJETIVOS 

 

 

As discussões sobre a metodologia de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Física, no tocante ao ensino médio, tem sido abordado em várias pesquisas nestes 

últimos anos. O foco principal desses estudos tem sido a busca por um real significado 

para o estudo dessa disciplina no ensino médio. 

Estudos comprovam que o ensino de Física tem se voltado unicamente para a 

resolução de questões encontradas em provas de exames nacionais . Isso é notório, pela 

observação em publicações descontroladas de livros recheados de exercícios 

preparatórios para as provas de vestibular, primando pela memorização de fórmulas e 

pelas soluções algébricas (Neto e Pacheco apud NARDI, 1998). Sobre o assunto, Souza 

(2002) sugere que os autores desses livros estariam enfatizando demasiadamente em 

cursos preparatórios como forma de mostrar a sua preocupação com o futuro do aluno. 

Percebe-se uma tendência para o direcionamento do ensino de Física na solução 

de problemas, que comumente estão abarrotados de cálculos, amplamente difundidos 

pelos autores de livros didáticos, tendo sido duramente criticado. 

De acordo com as Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), 

existem conteúdos mínimos que compõem cada disciplina do currículo da educação 

básica sendo, de certa forma livres e descrevem apenas os assuntos que deverão ser 

abordados e as metas que devem ser alcançadas. 

Para tal, compete aos professores/escolas que organizem seus programas 

curriculares de acordo com a realidade vivida em cada região e adequados à carga 

horária prevista (BRASIL, 1996). 
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Na busca por pesquisar elementos que fornecessem subsídios a reflexões na 

questão emergente apontada no parágrafo anterior, buscou-se desenvolver esta pesquisa 

na tentativa de apresentar os benefícios da utilização do ensino à distância, aplicado à 

disciplina de física, que é um recurso a mais para a promoção do conhecimento do aluno. 

Para este tipo de ensino, constata-se que não existe um modelo ideal de ambiente 

virtual para ministrar aulas/cursos específicos na disciplina de Física, mas pode-se 

utilizar diferentes possibilidades para o uso do AVA. 

Dependendo do AVA escolhido, poderá existir limitações na comunicação 

relacionada com a metodologia de ensino da Física. Por este motivo, o estudante desta 

disciplina recorrerá ao uso de softwares específicos e calculadora, para a finalização de 

atividades (gráfico de funções ou figuras geométricas) e, posteriormente, envia seus 

resultados no AVA do curso. 

Em relação a esta dependência por outros recursos, ocasionada por certas 

limitações da tecnologia utilizada em cursos de Física na modalidade Ensino à Distância 

(EaD), Cunha (2006, p.2) destacou: 

 

(...) seja qual for o projeto pedagógico adotado, o EAD, principalmente na 

área das ciências exatas, é totalmente dependente da disponibilidade de 

material instrucional adequado ao modelo pedagógico e às mídias utilizadas. 

Um programa de desenvolvimento do material didático adequado para esta 

nova era da educação no Brasil tem que ser um processo contínuo e 
permanente, envolvendo toda a comunidade educacional do País. Isto 

significa alcançarmos uma total "inclusão digital" do sistema educacional.  

 

A demanda pela procura de aulas virtuais na área de Física e sua adequação às 

novas e diferentes necessidades individuais de cada aluno, numa sociedade em que a 

procura por uma vaga no serviço público vem aumentando cada vez mais , ganha força 

com o EaD, em decorrência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), da 

Internet e de suas possibilidades. Para tanto, a modalidade de EaD, no tocante aos 

profissionais da área de Física, requer investimentos diversos para a melhoria da 

qualidade dessa modalidade de ensino (Figura 24). 
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Figura 24 – Fórum destinado ao ensino de Física. 

 

Fonte: MeSalva (2018). 

 

Com a proposta de ensinar através do AVA, a modalidade EaD oferece o 

estabelecimento de novas proporções para o ensinar e o aprender, permitindo que o 

espaço e o tempo de aprendizagem sejam maleável e o conceito de ensinar tome novas 

dimensões. 

O processo de ensino e aprendizagem é facilitado pelo AVA para o 

estabelecimento de comunidades visando a aprendizagem, pois os estudantes acabam 

cooperando uns com os outros na aquisição do saber coletivo  (PALLOFF e PRATT, 

2004). 

Neste ambiente é praticamente impossível a permanência de sujeitos 

individualistas e incapazes de convívio social, assim como não há socialização possível 

sem individualização. Desta forma, a socialização por meio do AVA pode contribuir 
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para a formação de hábitos saudáveis e que também contribuem para a formação do 

cidadão (Habernas apud FRANCO, 2008). 

Neste contexto, Barros (1994) afirma que colaborar tem sua origem do latim (co-

laborare) significa trabalhar junto. 

Vem à tona o conceito de objetivos comuns e uma intenção clara de somar algo, 

criar algo novo ou distinto, se contrapondo a uma simples troca de informações ou passar 

ensinamentos. 

Por esta definição, pode-se concluir que agir e pensar em colaboração significa 

ter o comprometimento com o crescimento da equipe, ao mesmo tempo em que cada um 

aprende e cresce como sujeito (PENIDO, 2013). Outrossim, Santos (2003) afirma que é 

nesse ambiente virtual cheio de significados que os participantes e objetos técnicos 

interagem potencializando e promovendo a construção de ideias e de aprendizagem. 

Para Vavassori e Raabe (apud SILVA, 2003), o ambiente virtual é destinado à 

aprendizagem e reúne uma série de recursos e ferramentas que permitem e fortificam a 

utilização em atividades de educacionais através da internet em um curso a distância. 

As categorias de usuários, no AVA, são divididas hierarquicamente em 

estudantes, tutores e moderadores (SCHLEMMER, 2002, p. 174). 

 

 Os tutores serão dotados de alguns privilégios de acesso ao sistema. A eles 

serão permitidos adicionar materiais, criar conferências, realizar chats, promover fóruns 

de discussões online, entre outros,  e acompanhar o progresso dos estudantes. 

 Os moderadores, terão as prerrogativas de administradores, no AVA. 

 

Neste ambiente permite-se ainda a auto avaliação e a avaliação entre pares, sendo 

desejáveis e relevantes na perspectiva da avaliação formativa  (BERSCH, 2009). Sobre 

a auto avaliação Paiva (2011, p. 3), define que: 

 
Dentre seus vários objetivos, pode se configurar como um instrumento de apoio à 

gestão. Com o questionamento do que se espera de um gestor, propõe-se como 

primeiro passo à realização de um trabalho de qualidade condizente com os aspectos 

legais a própria auto avaliação dos sujeitos envolvidos, a fim de identificar 

fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças que possibilitem alcançar o 

crescimento profissional, natural do ser humano em evolução. (...) Esta visão 

estrutural mostra-se presente nos conceitos relacionados ao Planejamento 

Estratégico, cuja utilização tem sido realizada de forma intensa nas organizações do 

mercado de trabalho, onde eficiência e eficácia são consideradas de acordo com 

quantitativos de produtos ou serviços projetados. (...) Esta lógica quantitativa de 

mercado, no entanto, não se coaduna com a práxis da educação que tem a sua 
estrutura e esforços voltados para a formação do indivíduo em suas dimensões mais 

amplas, quer sejam social, política, cultural e humana. Tal formação dificilmente 
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poderia ser mensurada e aferida, pois os resultados da educação não são dados 

estáticos e sim ações conscientes, críticas e participativas que se materializam nas 

situações do dia a dia em sociedade. 

 

Logo, torna-se imprescindível que a avaliação institucional acompanhe os movimentos, 

mas que também seja possível sua contribuição para as compreensões e suas ferramentas para 

ajudar e concretizar a prática da educação consciente, crítica e participativa. 

 

3.12 CARACTERÍSTICAS DO ENSINO À DISTÂNCIA 

 

Por fim, a fim de resumir todas as características do Ensino à Distância, neste 

tópico serão elencadas as características mais evidentes da referida modalidade, 

mantendo-se o foco nas características mais evidentes (SANTOS, 2000). O referido 

autor destaca os seguintes tópicos: 

 

 A interação entre formador e formando e entre os próprios formandos ocorre 

através do chat, e- mail, fórum e áudio conferências; 

 A quase permanente ausência do ambiente de grupo ao longo do processo de 

ensino aprendizagem, com a possibilidade de encontros ocasionais virtuais;  

 A disponibilidade dos conteúdos, na maioria das vezes, durante todo o curso, 

permite ao formando ver e rever os conteúdos quando e quantas vezes desejar;  

 O formador e o formando estão separados no espaço e no tempo durante o 

processo ensino aprendizagem; 

 O formando desenvolve a sua aprendizagem de forma autônoma e 

individualizada. Porém para tal, exige-se do formando a motivação, a responsabilidade 

e a capacidade para auto aprendizagem; 

 Os materiais disponíveis são concebidos por especialistas qualificados, que 

tentam torná-los mais interessantes, interativos e motivadores; 

 Os materiais estão disponíveis na Internet através da utilização do computador;  

 Existe um cronograma de tarefas e atividades, permitindo assim um fator de 

motivação adicional; 

 Momento de avaliação diverso, permitindo ao formando verificar se está 

cumprindo os objetivos propostos e permite o formador conhecer se o formando está ou 

não acompanhando o processo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho, cujo objetivo foi verificar quais os benefícios da utilização do 

ensino à distância, aplicado à disciplina de física, observa-se que a Internet apresenta 

várias as possibilidades e facilidades. No entanto, verifica-se também que são 

necessárias ferramentas e uma equipe de professores preparados para o ensino dessas 

tecnologias, a fim de atingir os objetivos propostos. Com tanto aparato tecnológico  

disponível no mercado, o professor precisa estar preparado para utilizar as diferentes 

mídias no intuito de promover uma educação de qualidade.  

O preparo do professor requer flexibilidade e capacidade de adaptar-se ao 

processo, estar pronto para mudar de metodologia sempre que for necessário. Para tal, 

deverá fazer uso da criatividade, pois trabalhar com tecnologias muitas vezes requer 

improvisos, caso haja alguma falha técnica. 

Verificando a literatura disponível, dentro do contexto desta pesquisa, foi 

constatado que o uso do Ensino a Distância para o desenvolvimento de aulas de Física 

apresenta uma potencialidade muito grande, sendo que suas diferentes formas de 

abordagens possibilitam explorar vários campos de ensino (social, cognitivo – por 

exemplo), além de propiciar aos alunos a construção de entendimentos para 

compreender os fenômenos da natureza e para assumirem posições em face de 

problemas controvertidos. Existe uma gama de conhecimentos difundidos através dos 

vários recursos que a Internet oferece. O ensino de Física pode e deve ser explorado 

também para a multiplicação de conhecimento. 

Assim, percebemos que apesar do número de propostas existentes, há ainda um 

grande potencial a ser explorado dentro da temática. Se o objetivo é permitir que os 

alunos construam seu próprio entendimento acerca da praticidade dos conhecimentos 

de Física, dentro de uma rotina habitual, necessariamente devemos trabalhar a 

construção de entendimento dos conceitos práticos, com exemplos claros e embasados 

pela literatura. 

Num primeiro momento, algum investimento será necessário para a adequação 

dos equipamentos, armazenamento de aulas em um banco de dados robusto, a 

administração dos recursos oferecidos e treinamento da equipe de professores. No 

entanto, quando se pretende começar a divulgação de um empreendimento, torna-se 

necessário dar o primeiro passo e a criatividade para convencer as pessoas que irão 
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financiar a proposta. 

Crendo que os objetivos desta pesquisa foram cumpridos, haja vista que no 

trabalho foram averiguados artigos que possibilitaram analisar os benefícios da 

implantação do sistema de Ensino à Distância. Entretanto, cabe ressaltar que o mesmo 

pode vir a ser ampliado e aperfeiçoado em futuras pesquisas.  

Finalmente, gostaria de complementar que o objetivo desse trabalho não foi criar 

um guia e sim apresentar uma proposta de elaboração de aula abordando temas mais 

envolventes para o aluno. 
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