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RESUMO 

 

Geralmente a carga horária da disciplina de Física no Ensino Médio não é suficiente para 

desenvolver atividades lúdicas que possibilitem ao aluno um entendimento mais profundo 

acerca dos conteúdos ministrados, juntamente com a realização de exercícios para a fixação 

das informações, validação dos conceitos físicos através de experimentos práticos e 

principalmente troca de experiências com os colegas para que a construção do conhecimento 

seja realizada de uma maneira mais eficaz. Seria possível empregar as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s) no Ensino de Física como ferramentas auxiliares de 

forma que os alunos possam trabalhar a aprendizagem colaborativamente através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle? O presente estudo objetiva sugerir uma 

proposta de ensino voltada para a utilização deste ambiente, na modalidade Blended Learning, 

em busca de melhorias na qualidade do ensino de Física para o Ensino Médio, no sentido de 

mostrar aplicações práticas dos conceitos teóricos abordados e contribuir para uma mudança 

no processo de ensino-aprendizagem, através da colaboração entre pares, utilizando o 

ciberespaço como ferramenta aliada na construção de conhecimentos. O referencial teórico é 

sustentado por duas teorias: a teoria sociointeracionista de Vigotski, tendo em vista o valor 

dado à interação entre pares no AVA Moodle, através da comunicação síncrona e assíncrona e 

a teoria dialógica de Bakhtin, uma vez que a interação se dá através da linguagem, do discurso 

dos sujeitos em gêneros diferenciados. O produto educacional é uma sequência didática 

elaborada no Moodle sobre conteúdos da unidade de Termologia, a nível de Ensino Médio, 

sendo parte das atividades conduzidas presencialmente e a outra parte à distância, para alunos 

de um curso de capacitação da Marinha, em caráter experimental. Dificuldades e ganhos de 

aprendizagem colaborativa serão comentados. 
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ABSTRACT 

 

Generally, the workload of the discipline of Physics in High School is not enough to develop 

play activities that allow the student a deeper understanding of the contents taught, together 

with the exercise of information fixation, validation of physical concepts through practical 

experiments and especially experience exchange with peers so that knowledge construction is 

carried out in a more effective way. Would it be possible to use the New Information and 

Communication Technologies (ICTs) in Teaching Physics as ancillary tools so that students 

can work collaboratively through the Virtual Learning Environment (VLE) Moodle? The 

present study aims to suggest a teaching proposal focused on the use of this environment, in 

the Blended Learning modality searching improvements in the quality of High School Physics 

teaching  in order to show practical applications of the theoretical concepts addressed and to 

contribute to a change in the teaching-learning process, through collaboration among peers, 

using cyberspace as an allied tool in knowledge construction. The theoretical framework is 

supported by two theories: Vigotski's socio-interactionist theory, considering the value given 

to the interaction among peers in (VLE) Moodle, through synchronous and asynchronous 

communication; and Bakhtin's dialogic theory, since the interaction happens through 

language, the discourse among subjects in diferente genres. The educational product is a 

didactic sequence elaborated in Moodle deal with contents of the Thermology unit, at the 

High School level, being part of the activities conducted in person and the other part at 

distance, to students of the Brazilian Naval Force in a capacitation course, as an experimental 

procedure. Difficulties and gains in learning will be commented. 
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  1    INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos o Ensino Médio no Brasil passou por algumas melhorias e 

mudanças significativas em sua organização curricular embasadas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei 9.394/96) (BRASIL, 1996) e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), reforçadas por Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), com divisão em quatro áreas distintas, 

sendo elas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

conforme Resolução nº 2 de 30/01/2012. 

As novas propostas apontam para a necessidade cada vez maior de formar um cidadão 

dinâmico, com competências específicas para acompanhar os avanços de um mundo 

globalizado, dotado de conhecimento prático contextualizado com a sua experiência cotidiana 

além do puramente propedêutico, buscando uma aprendizagem de caráter interdisciplinar 

onde possa adquirir todos os saberes que serão úteis para a sua vida e não somente memorizar 

conteúdos e listas de exercícios para obter resultados satisfatórios nas avaliações escolares ou 

até mesmo êxito ao ingressar no nível superior, como confirmam os PCNEM: 

 

O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada 

com a contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o 

educando como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do 

trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – 

cidadão. (BRASIL, 2000, p. 10) 

 

 

De acordo com a Lei Nº 13.415 de 13 de fevereiro de 2017, aprovada pelo Congresso 

Nacional, nos próximos anos o Ensino Médio no Brasil passará por uma grande reforma 

estrutural, entrando em vigor um novo sistema educacional cujo currículo será formado por 

dois blocos distintos, sendo um deles relativo à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

que contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, com disciplinas 

obrigatórias para todas as escolas de educação básica, incluindo os conteúdos de Língua 

Portuguesa e Matemática (que serão ministrados durante os três anos do Ensino Médio), 

Língua Inglesa, Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia.  

O outro bloco diz respeito aos conhecimentos que fazem parte dos itinerários 

formativos, os quais serão ofertados ao estudante de maneira que ele tenha a liberdade de 

escolher a área de conhecimento que mais tem interesse em se especializar, tendo como 

opções o ensino de Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências 
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da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Formação Técnica e 

Profissional.  

Uma das mudanças que poderá, possivelmente, acarretar em transtornos à 

administração escolar é a implementação de um aumento gradativo da carga horária mínima 

anual de oitocentas horas estabelecida pelo art. 24 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

para mil e quatrocentas horas, não devendo o cumprimento da BNCC ultrapassar mil e 

oitocentas horas da carga horária reservada ao Ensino Médio. Para atender a esta exigência, 

será necessária uma reformulação dos conteúdos curriculares em termos de atividades 

programadas e dedicação bem maior, tanto por parte dos alunos quanto dos docentes, em 

comparação com a carga horária dificilmente alcançada atualmente, sendo alvo de muitas 

discussões e duras críticas a respeito da qualidade do Ensino Médio que se pretende 

disponibilizar nas escolas das redes pública e privada.  

Na busca pela superação das inúmeras dificuldades que fatalmente surgirão durante os 

ajustes do processo de implantação deste novo sistema, é fundamental que muitas pesquisas e 

debates acerca de assuntos como revisão dos conteúdos curriculares, formas de avaliação mais 

eficazes, valorização da carreira dos professores e uma projeção futura dos impactos gerados 

para o ensino sejam ampliados de forma a extrapolar os limites da comunidade escolar, sendo 

divulgados para a sociedade abertamente, incentivando que todos se envolvam e participem, 

utilizando seu olhar crítico e bom senso para fundamentar as melhores escolhas para a 

educação do país. Sobre o ensino de ciências, Mozena e Ostermann (2016, p. 332) afirmam 

que: 

 

Acreditamos que a sobrevivência da educação pública passa também pela ampliação 

de nossas discussões, pesquisas e atuações para as questões curriculares e sobre 

políticas públicas no ensino de Ciências. Reconhecendo o que nos une e 

democratizando resultados de pesquisas que fundamentem nossa luta, estaremos 

mais fortalecidos em nossos maiores propósitos: garantir a sobrevivência da escola 

de gestão pública, diminuir as desigualdades sociais e promover o diálogo e a 

diversidade. 

 

 

A parte da BNCC que trata da Educação Infantil e do Ensino Fundamental passou pela 

aprovação do Conselho Nacional de Educação (CNE) e foi homologada pelo Ministério da 

Educação (MEC) em dezembro de 2017, já a parte referente ao Ensino Médio foi homologada 

pelo MEC em dezembro de 2018. A proposta teve como pressupostos legais a Constituição 

Federal, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de 

Educação 2014/2024, a Lei da Reforma do Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais (DCN) do Ensino Médio. A BNCC virá acompanhada de novas diretrizes e 

possibilidades para a Educação Básica no que diz respeito ao Ensino de Ciências da Natureza, 

pois em sua constituição destacam-se não somente os assuntos tradicionais estudados na 

disciplina, os quais os alunos estão habituados a experimentar nas salas de aula, como 

também novas abordagens direcionadas a respeito da contextualização histórica e o uso das 

Novas Tecnologias, além de escolhas e posicionamentos em relação a questões ambientais, 

culturais e sociais. A respeito da abordagem pedagógica da cultura digital nas diferentes 

etapas da Educação Básica, a BNCC (2ª versão) entende que: 

 

 

Em um mundo cada vez mais tecnologicamente organizado, em que o acesso à 

informação é imediato para uma parcela significativa da população, a escola é 

chamada a considerar as potencialidades desses recursos tecnológicos para o alcance 

de suas metas. Uma parcela considerável de crianças, adolescentes e jovens 

brasileiros e brasileiras estão imersos, desde muito cedo, na cultura digital, 

explorando suas possibilidades. A escola tem o importante papel de não apenas 

considerar essa cultura em suas práticas, mas, também, de orientar os/ as estudantes 

a utilizá-las de forma reflexiva e ética. (BRASIL, 2016, p. 50) 

 

 

Estas modificações curriculares mostram como é possível valorizar a vida cotidiana e 

a atividade humana no campo de ensino das ciências exatas, auxiliando o indivíduo a 

encontrar seu lugar na sociedade e a contribuir para seu crescimento, percebendo como ele é 

uma peça importante dentro de um todo, além de despertarem no aluno o interesse pela 

prática investigativa e a importância de seu trabalho para a humanidade, fomentando a 

pesquisa e promovendo a alfabetização científica dentro de uma perspectiva da educação 

conhecida como Movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

Ao verificar a aprendizagem referente às disciplinas de Matemática e Física dos cursos 

de especialização e aperfeiçoamento de militares da Marinha do Brasil desde fevereiro de 

2014, foi possível constatar que os mesmos apresentam dificuldades em relacionar os 

conteúdos teóricos vistos em sala de aula com os fenômenos físicos vivenciados no cotidiano. 

Os aprendizes têm facilidade em decorar fórmulas para resolver exercícios, porém muitas 

vezes não conseguem compreender o propósito das aplicações e interpretar as situações 

práticas abordadas. Além disso, a carga horária estabelecida não é suficiente para inserir 

atividades que estimulem discussões e troca de experiências entre os pares durante as aulas 

presenciais, comprometendo a construção efetiva do conhecimento.  

Com os avanços tecnológicos incorporados ao dia a dia a revolucionária modalidade 

de ensino por meio da Educação à Distância (EAD) vem conquistando novos espaços no 
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contexto educacional e colecionando novos adeptos em decorrência de sua convidativa 

estrutura dinâmica, cada vez mais desenvolvida e preparada para atender às necessidades 

características de um mundo interativo e conectado, onde os estudantes buscam o 

conhecimento em ambientes virtuais de aprendizagem ao interagir com novas e diferentes 

abordagens, fazendo uso de modelagens próprias que favorecem uma construção mais criativa 

do conhecimento, baseadas nas práticas vivenciadas pelo indivíduo em seu cotidiano. 

Nesta modalidade o professor depara-se com a possibilidade de desenvolver sua 

prática adotando a postura de um mediador, de forma alguma atuando com menos autoridade 

e responsabilidade, apenas colocando-se na figura de alguém capacitado para lidar com o 

aluno de uma maneira bem diferenciada de como é feito tradicionalmente no ensino 

presencial, onde os conteúdos programáticos são trabalhados em uma realidade de 

proximidade física e contato direto, muitas vezes favorecendo uma apresentação de 

conhecimentos engessada e pouco explorada em aula meramente expositiva, de forma que o 

aluno apenas tome ciência daquilo que lhe é apresentado, observando e aceitando 

passivamente, sem ao menos ter a curiosidade de ir um pouco mais além.  

O ensino mediado por um ambiente virtual de aprendizagem não somente cria 

condições para que o aluno consiga visualizar novas possibilidades de desenvolvimento de 

sua visão crítica, como também o faz enxergar que o conhecimento adquirido na sala de aula 

não se limita a ter validade somente no espaço compreendido entre muros do ambiente escolar 

que frequenta, que mais do que isso agrega valores os quais estão intimamente vinculados ao 

entendimento da sociedade e do mundo em que vivemos. Esta nova concepção de 

aprendizado e interatividade utiliza a tecnologia como aliada na potencialização do processo 

de ensino-aprendizagem, além de fornecer subsídios que possibilitam a criação de práticas 

inovadoras e novas propostas para a educação. 

Com o avanço da tecnologia e do processo educativo através do mundo digital, novas 

possibilidades surgem e novos vocábulos são criados para delinear conceitos e processos 

característicos dos ambientes virtuais de aprendizagem, como ciberespaço por exemplo. 

Como diz Alava (2002, p. 21): 

 

O ciberespaço é um espaço em constante mutação, em conflito e em regulação. Sua 

utilização como alavanca e aprendizagem repousa sobre a vontade dos formadores e 

dos responsáveis pela formação de acompanhar essas inovações. Para conseguir essa 

mudança, devemos evitar fazer abstração dos contextos sociais dos atores em 

questão e das resistências que cada um manifesta. O ciberespaço é hoje um espaço 

de mobilidade das práticas de formação. Devemos abordá-lo de forma 

pluridisciplinar, a fim de captar alguns eixos norteadores das inovações futuras.  
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Este estudo busca uma maneira de contribuir para o Ensino de Física ao sugerir a 

imersão em uma nova concepção de aprendizagem e interatividade, ao utilizar os avanços 

tecnológicos como aliados na potencialização do processo de ensino-aprendizagem que se 

inicia na sala de aula, além de fornecer subsídios que possibilitam a criação de práticas 

inovadoras e novas propostas para a educação. 

 

De uma forma geral a carga horária disponibilizada para a disciplina de Física nas 

escolas de educação básica não é suficiente para que o aluno possa assimilar os conteúdos 

ministrados, realizar exercícios para fixar as informações, verificar a validade dos conceitos 

físicos através de experimentos práticos e ainda trocar experiências com seus pares para que a 

construção do conhecimento seja realizada de uma maneira mais eficaz. Como seria possível 

então, empregar as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como 

ferramentas auxiliares aliadas ao Ensino de Física para que os alunos possam trabalhar a 

aprendizagem colaborativamente através do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle? 

 O objetivo maior do estudo em questão é apresentar uma proposta didática mostrando 

que o Ensino de Física pode ser incrementado e tornar-se mais interessante com o uso das 

modernas TICs (no caso o AVA Moodle) como complemento para as aulas presenciais, na 

tentativa de promover uma aprendizagem mais sólida, que hoje em dia não depende 

exclusivamente dos conteúdos que o professor ensina em sala de aula e nem fica restrita ao 

que está escrito nos livros didáticos, estando o conhecimento disponível em qualquer horário 

e em qualquer lugar, desde que haja acesso à internet e motivação por parte do aluno em 

buscar novas possibilidades. No contexto apresentado, as diversas maneiras de condução do 

processo de ensino-aprendizagem sofrem variações à medida que as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) são incorporadas ao processo educativo, passando a fazer 

parte da realidade cotidiana dos alunos.  

Na concepção de Almeida (2003), a relação existente entre alunos e professores na 

construção do conhecimento transcende o espaço físico e passa a ser desenvolvida também à 

distância através dos espaços virtuais, auxiliando o aluno no processo de aprendizagem que 

passa por grandes modificações utilizando um ambiente colaborativo e interativo. 

 Os objetivos gerais a serem alcançados ao final deste estudo são: 

 Identificar a plataforma Moodle como uma ferramenta complementar para o ensino 

presencial de Física, capaz de multiplicar as possibilidades de aprendizagem utilizando um 

ambiente virtual;  
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 Constatar que a aprendizagem colaborativa e o compartilhamento de informações 

através do ambiente virtual são capazes de impactar positivamente no aprendizado, 

permitindo que o estudante adquira competências e habilidades para acompanhar as 

rápidas transformações do mundo digital e conectado em que vivemos. 

Em relação aos objetivos específicos do estudo, seguem: 

 Elaborar sequência didática sobre os conteúdos de maior relevância na Unidade de 

Termologia para o grupo em estudo, inserindo-os no ambiente Moodle;  

 Aplicar a sequência didática a cinquenta e cinco alunos pertencentes ao Curso de 

Capacitação Preliminar do SBR-1 da Marinha do Brasil, divididos em duas turmas de 

acordo com suas especialidades; e 

 Avaliar o material elaborado tanto no aspecto da aprendizagem realizada quanto na 

utilização do material no ambiente Moodle.  

 O produto final que se deseja obter como resultado deste estudo, em atendimento aos 

objetivos citados, é uma sequência didática desenvolvida em um espaço virtual de 

aprendizagem colaborativa organizado no ambiente Moodle nos moldes de uma sala de aula, 

com algumas ferramentas interativas para trabalhar temas de Física onde os alunos possam 

compartilhar informações, tirar dúvidas, realizar pesquisas e confrontar ideias, interagir com 

seus pares e com o professor através de fóruns de discussão e chats, além de ter acesso a 

exercícios com resposta automática, vídeos, links para experimentos virtuais etc. 

Ao final deste projeto, espera-se que os alunos possam melhorar sua aprendizagem em 

relação aos conteúdos da Unidade de Termologia, os quais foram disponibilizados no AVA 

Moodle com uma abordagem diferente da forma como normalmente é feita no ensino 

presencial, priorizando a aprendizagem colaborativa; desenvolvam o hábito pela leitura e 

pesquisa no ensino de ciências, aprendendo que a busca pessoal pelo conhecimento enriquece 

o mero ato de apenas decorar conteúdos para conseguir bons conceitos nas avaliações 

escolares, o que muitas vezes se verifica em sala de aula; se sintam mais interessados pela 

abordagem mais prática dos conteúdos tratados, correlacionando-os com os conceitos físicos 

trabalhados em sala de aula; e que o AVA Moodle e suas ferramentas didáticas possam ser 

largamente utilizados como estratégia facilitadora na implantação das tecnologias voltadas 

para o Ensino de Física. 

 No segundo capítulo será apresentado o referencial teórico que sustenta este trabalho 

de dissertação, composto ao mesmo tempo pela teoria Sociointeracionista de Vigotski, 
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colocando em destaque as interações observadas entre pares e pela teoria dialógica de 

Bakhtin, uma vez que a interação ocorre pela linguagem do discurso dos sujeitos. 

 No terceiro capítulo serão exploradas as ferramentas digitais e as formas de utilização 

das novas TICs na educação, mostrando a evolução das gerações com o passar do tempo e 

como lidam com o aprimoramento dos recursos digitais, além da necessidade de adaptação ao 

letramento digital por parte dos professores ao lidar com a aprendizagem colaborativa no 

ciberespaço. 

No quarto capítulo será descrita a proposta de ensino, detalhando a metodologia 

adotada, tomando como base a pesquisa-intervenção, para a aplicação da sequência didática 

elaborada. 

No quinto capítulo serão descritos os resultados obtidos, procurando-se destacar a 

importância da linguagem para a análise do gênero discursivo na aprendizagem colaborativa 

no ensino de Física, firmada pela interação entre pares no AVA Moodle.  

No sexto capítulo, por fim, serão apresentadas as considerações finais, onde serão 

descritas as dificuldades encontradas durante a aplicação da pesquisa, assim como os ganhos 

de aprendizagem alcançados de acordo com o perfil dos alunos participantes, através de sua 

jornada na busca pelo conhecimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1       O SOCIOINTERACIONISMO DE VIGOTSKI 

 

Nascido em novembro de 1896 na pequena cidade de Orsha, na Bielo-Rússia, Lev 

Semenovich Vigostki teve suas teorias fortemente influenciadas com base nos aspectos 

econômicos, psicológicos e sociais da população da Rússia no período de pós-revolução. 

Estudante dedicado, desenvolveu uma precoce curiosidade sobre diversos temas relacionados 

à literatura e artes em geral, além de um grande interesse pelo desenvolvimento psicológico 

do ser humano. Em resumo: 

 

Assim, seu percurso acadêmico foi marcado pela interdisciplinaridade já que 

transitou por diversos assuntos, desde artes, literatura, linguística, antropologia, 

cultura, ciências sociais, psicologia, filosofia e, posteriormente, até medicina. O 

mesmo ocorreu com sua atuação profissional, que foi eclética e intensa e esteve 

sempre associada ao trabalho intelectual. (REGO, 1995, p. 22) 

 

 

 

De acordo com Rego (1995), o principal foco da pesquisa de Vigotski foi o estudo em 

relação às mudanças no desenvolvimento do ser humano levando em consideração os 

aspectos filogenético, ontogenético e histórico-social. O primeiro diz respeito à história de 

uma espécie animal, cujas características físicas e adaptações ao meio influenciam na 

definição de limites e possibilidades do funcionamento psicológico. O segundo trata das 

sequências de desenvolvimento de um indivíduo dentro de uma determinada espécie, estando 

portanto, fortemente conectado ao primeiro. O aspecto histórico-social, ou sociogênese, 

remete à história da cultura onde o sujeito encontra-se inserido, ou seja, aponta para as formas 

como a bagagem cultural pode interferir no funcionamento psicológico do ser humano.  

Uma importante consequência de seu trabalho foi o desenvolvimento da Teoria 

histórico-cultural dos fenômenos psicológicos, também conhecida como Teoria sócio-

histórico-cultural do desenvolvimento das funções mentais superiores, funções inerentes 

unicamente à espécie humana, tais como: consciência sobre o comportamento, capacidade de 

lembrança voluntária, memorização, capacidade de raciocinar, fazer hipóteses e 

planejamentos etc. Segundo Vigotski (2007), as funções mentais superiores são criadas com 

base na história social vivenciada pelo homem, sendo os aspectos socioculturais 

extremamente importantes na constituição do sujeito. O desenvolvimento é decorrente de 

inúmeras combinações entre fatores de origem biológica e cultural. Segundo Tosta (2012): 

“Nesta perspectiva, para a abordagem histórico-cultural o processo de internalização dos 
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sujeitos, que parte das relações interpessoais, gradualmente é reconstruído e transformado 

num processo intrapessoal, do próprio sujeito.”  (p. 65). 

De acordo com a teoria defendida por Lev Vigotski (1991), existem cinco teses que 

fundamentam o comportamento psicológico do ser humano: a primeira aponta para as 

relações que surgem entre o indivíduo e a sociedade da qual faz parte, ressaltando que o 

homem não mostra suas características de comportamento desde o nascimento, mas as adquire 

com o convívio social ao logo de sua vida, interagindo com adultos ou outras crianças mais 

experientes. A segunda corrobora a ideia da primeira, afirmando que as funções psicológicas 

do ser humano são originadas nas relações estabelecidas entre o sujeito e o meio sociocultural 

em que está inserido. A terceira trata do desenvolvimento individual do cérebro humano, 

tomando-o como uma complexa estrutura cujo funcionamento pode ser moldado mediante o 

acúmulo de experiências vivenciadas e marcadas na história de sua espécie. A quarta tese 

afirma que toda atividade humana apresenta como característica básica a mediação. A última 

está relacionada à análise psicológica e sua capacidade de conservação das características dos 

processos psicológicos, inerentes exclusivamente aos seres humanos. 

Na concepção de Vigotski, as interações sociais mediadas pela convivência com um 

dado grupo promovem o desenvolvimento de uma visão crítica, ferramenta importante que 

favorece a construção do conhecimento, onde a linguagem e o pensamento constituem 

importantes fatores na modificação das funções mentais superiores de uma criança. Nesse 

sentido, o papel do docente é atuar como um mediador no processo de aprendizagem, 

indicando ao aluno diferentes caminhos para que tenha condições de se tornar um sujeito mais 

do que ativo, acima de tudo interativo, capaz de captar a essência do que lhe é oferecido e 

produzir novos conhecimentos, atraindo sua atenção e voltando suas ideias para o plano 

contido na Zona de Desenvolvimento Proximal
1
 (ZDP), de modo que a experiência possa se 

tornar efetivamente concreta.  

A forma como os pesquisadores contemporâneos compreendem a abordagem da teoria 

de Vigotski acerca da dimensão social no desenvolvimento psicológico do indivíduo trouxe 

importantes contribuições para as novas práticas pedagógicas, facilitando a aprendizagem nos 

mais variados níveis de ensino. Nesse contexto, como bem destacam Newman e Holzman 

(2002): 

 

 

                                                             
1
 ZDP- é o limite entre o nível de desenvolvimento real, onde o indivíduo consegue resolver problemas de 

maneira independente, e o nível de desenvolvimento potencial, quando necessita do auxílio de um adulto ou 

criança mais experiente.  
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é a ZDP que, mais do que qualquer outra descoberta de Vygotsky, tem atraído o 

interesse de psicólogos e educadores ocidentais ao longo da última década. Sem 

dúvida, porque se presta tão bem aos interesses contemporâneos em cognição social 

e interação em sala de aula, porque leva à essência de aprendizagem e 

desenvolvimento, e porque é uma expressão da síntese indivíduo-em-sociedade (p. 

83) 

 

Sobre a teoria desenvolvida por Vigotski, John-Steiner e Souberman (2007, p. 165), 

afirmam que “os conteúdos socialmente elaborados do conhecimento humano e as estratégias 

cognitivas necessárias para favorecer sua internalização são evocados nos aprendizes segundo 

seus “níveis reais de desenvolvimento”, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem deve ser 

delineado de uma forma que permita o aprendiz sentir passo-a-passo os limites de 

aproximação entre o seu nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento 

potencial almejado, sendo a participação dos outros sujeitos, tais como professores e pares, 

fundamental em toda a sua complexidade interativa e diversidade sócio-histórico-cultural. 

De acordo com Leontiev (2004, p. 93), o elo existente entre a linguagem e a atividade 

de trabalho humano é a condição primordial sob a influência da qual ocorre o 

desenvolvimento do reflexo consciente e “objetivado” da realidade. Segundo o mesmo autor 

(2004): 

 

Desde as primeiras etapas do desenvolvimento do indivíduo que a realidade concreta 

se lhe manifesta através da relação que ele tem com o meio; razão por que ele a 

percebe não apenas sob o ângulo das suas propriedades materiais e do seu sentido 

biológico, mas igualmente como um mundo de objetos que se descobrem 

progressivamente a ele na sua significação social, por intermédio da atividade 

humana. Isto constitui a base inicial sobre a qual se dá a aquisição da linguagem, 

apropriação da comunicação verbal. (p. 183) 

 

 

Dessa forma, a linguagem se configura não somente como meio de comunicação entre 

os homens, mas também como forma de consciência e pensamentos, tornando-se o formato e 

o suporte da generalização consciente da realidade. Sendo assim, “se o aprendizado 

impulsiona o desenvolvimento, então a escola tem um papel essencial na construção do ser 

psicológico adulto dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas” (OLIVEIRA, 

2009, p. 64).  

Na EAD o indivíduo tem acesso a uma experiência diferenciada em termos de 

educação, permeada por limites mais profundos do conhecimento e possibilidades de 

interação sem fronteiras físicas, proporcionada pelas novas TIC’s. Nesta modalidade de 

ensino em constante evolução, é possível destacar uma forma de aprendizagem eficaz, que 
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pode ser aperfeiçoada de maneira a acompanhar as rápidas evoluções tecnológicas, o que 

resulta em um processo de construção do conhecimento mais criativo e dinâmico, conforme 

afirmam Castro e Damiani (2010): 

 

 

A velocidade na circulação das informações e a rapidez com que professores e 

estudantes interagem, as constantes trocas de conhecimento, o acesso às novíssimas 

informações e as possibilidades imponderáveis de navegação, fazem hoje da rede 

web um espaço de ensino e de aprendizagem dos mais intrigantes, tornando-se quase 

obrigatória a reflexão sobre as novas possibilidades educativas e o 

redimensionamento do papel do educador. (p. 2) 

 

 

Nesse contexto, é fundamental que o educador da era digital compreenda a 

importância de sua participação ativa enquanto mediador e colaborador neste novo processo 

de ensino-aprendizagem, pois existe a necessidade, mais do que tudo, de estar atualizado e 

imerso nas novidades tecnológicas para ser capaz de utilizar os recursos midiáticos tão 

presentes no cotidiano dos alunos. 

 

 

2.2 A DIALÓGICA DE BAKHTIN 

 

O filósofo e linguista Mikhail Mikhailóvitch Bakhtin, um dos mais importantes 

pesquisadores da linguagem humana, nasceu em 1895 na cidade provinciana de Orel na 

Rússia, iniciando sua vida acadêmica em 1913 em Odessa e mais tarde retomando seus 

estudos e se formando aos 23 anos de idade na Faculdade Filológico-Histórica em Petrogrado, 

atualmente São Petersburgo, em meio a um conturbado período de muitas guerras civis e 

revoluções.  

 Logo após, mudou-se para a cidade de Nevel, onde tornou-se professor em uma 

escola secundária e participou de um grupo de discussão acadêmica chamado de Círculo de 

Nevel, ficando conhecido como um dos membros de maior destaque, embora anteriormente 

tenha feito parte de alguns renomados grupos que tratavam de variados interesses. Com o 

objetivo maior de promover intercâmbio intelectual através do diálogo entre os 

frequentadores, foi criado o Círculo de Bakhtin, norteado por ideais marxistas e composto por 

grandes estudiosos da época, oriundos de diferentes formações que realizavam encontros para 

discutir a respeito do universo da linguagem, artes, literatura, religião etc.  
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Um dos feitos mais marcantes deste renomado Círculo foi compreender e debater a 

linguagem como uma forma de comunicação dotada de interação, constantemente favorecida 

pela relação dialógica entre duas partes. 

 

 

Assim, as relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno 

integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a 

usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo 

da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 

emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está 

impregnada de relações dialógicas. Mas a Lingüística estuda a linguagem 

propriamente dita com sua lógica específica na sua generalidade, como algo que 

torna possível a comunicação dialógica, pois ela abstrai conseqüentemente as rela- 

ções propriamente dialógicas. Essas relações se situam no campo do discurso, pois 

este é por natureza dialógico e, por isto, tais relações devem ser estudadas pela 

Metalingüística, que ultrapassa os limites da Lingüística e possui objeto autônomo e 

metas próprias. (BAKHTIN
2
, 1981 apud PAULA, 2013, p. 252) 

 

 

Durante o regime de Stálin, o governo Russo iniciou um processo de busca aos 

movimentos considerados suspeitos, como era o caso dos grupos de discussão, sendo Bakhtin  

perseguido e condenado ao exílio por um período de seis anos na cidade de Kustanai, entre o 

Cazaquistão e a Sibéria em 1930, acusado de manter contato com grupos de caráter filosófico-

religioso banidos da União Soviética, além de influenciar negativamente e corromper a 

população jovem da época. Em 1975 veio a falecer na cidade de Moscou após um processo de 

inflamação aguda nos ossos. 

Bakhtin tornou-se mundialmente conhecido como uma das maiores autoridades em 

assuntos que envolvem Literatura, História, Antropologia, Artes, Linguística, Arquitetura, 

Psicologia e Educação, realizando investigações em vários campos e trazendo para a 

sociedade importantes conceitos como dialogismo, polifonia e carnavalização, ressaltando a 

importância do diálogo e colocando-o em uma posição de destaque nas relações sociais e na 

vida do ser humano.  

Para Bakhtin o dialogismo, também conhecido como relação dialógica entre uma voz 

e outra, está presente em todas as formas de linguagem inerentes aos processos de interação 

social contidos no discurso humano, estando sempre presente na comunicação, seja ela na 

modalidade verbal ou escrita, sendo o diálogo composto por três elementos diferentes: o 

                                                             
2
 BAKHTIN, Mikhail Mikhailóvitch. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1981, p. 182. 
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falante, o interlocutor e a relação estabelecida entre eles. O discurso é construído através da 

interação entre dois interlocutores que buscam o aspecto substancial da língua, constituído a 

partir das relações sociais.  

 

No entanto, é importante ressaltar que o conceito de dialogismo em Bakhtin não está 

atrelado à ideia de um diálogo face a face entre interlocutores, mas sim entre 

discursos, já que “o interlocutor só existe enquanto discurso” (FIORIN
3
, 2006, apud 

MARCUZZO, 2008, p. 2). 

 

 

O conceito de polifonia  está relacionado a uma combinação simultânea de várias 

vozes representadas de maneira independente em um processo comunicativo em evolução, em 

cada ato de enunciação, ou seja, vários discursos distintos e conflitantes que dialogam entre si 

inseridos em um mesmo texto de forma inconclusa, sem que nenhum dos interlocutores seja o 

dono da palavra final, favorecendo a criação de um espaço discursivo. 

De acordo com o pensamento bakhtiniano, o conceito de carnavalização está associado 

à essência da cultura popular carnavalesca no que tange à libertação de padrões de 

comportamento considerados socialmente ideais e inquestionáveis e à ruptura de hierarquias 

por meio do diálogo, promovendo a liberdade de expressão do pensamento a partir da 

desconstrução da identidade social dos personagens envolvidos.  

Para Bakhtin (1997a), as diferentes esferas de utilização da atividade humana, com 

toda sua diversidade, podem ser entendidas como domínios ideológicos capazes de produzir 

tipos relativamente estáveis de enunciados, conhecidos como gêneros do discurso, sendo que 

cada esfera comporta um repertório destes gêneros, que tornam-se maiores e mais complexos 

à medida que a esfera se desenvolve. Como as possibilidades da ação humana são 

inesgotáveis na visão bakhtiniana, os frutos dessas ações, que são os gêneros, também o são. 

Em relação à heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos), o autor salienta que: 

 

 

Ficaríamos tentados a pensar que a diversidade dos gêneros do discurso é tamanha 

que não há e não poderia haver um terreno comum para seu estudo: com efeito, 

como colocar no mesmo terreno de estudo fenômenos tão díspares como a réplica 

cotidiana (que pode reduzir-se a uma única palavra) e o romance (em vários tomos), 

a ordem padronizada que é imperativa já por sua entonação e a obra lírica 

profundamente individual, etc.? A diversidade funcional parece tornar os traços 

comuns a todos os gêneros do discurso abstratos e inoperantes (BAKHTIN, 1997a, 

p. 280) 

 

                                                             
3
 FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAITH, Beth (Org.). Bakhtin: outros 

conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006. p. 166. (rodapé) 
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Na concepção de Bakhtin (1997a), quando o locutor elabora inicialmente um 

enunciado, o qual funciona como um elo de ligação com os enunciados antecessores e 

sucessores a este na cadeia de comunicação verbal, espera uma eventual compreensão 

responsiva do ouvinte, concordando, discordando, acrescentando etc., mostrando que é um 

participante ativo da comunicação verbal. Esta atitude responsiva do sujeito, ativa ou passiva, 

movimenta a historicidade do sentido para a criação de novas possibilidades, gerando novos 

tipos de enunciados e renovando, ou até mesmo reinventando o gênero discursivo dentro do 

qual se enuncia. Nesse sentido, o autor concorda que: 

 

 

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um 

discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva 

ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se 

para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante 

todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já 

nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. (BAKHTIN, 1997a, p. 290) 

 

 

Os gêneros, segundo Bakhtin (1997a), podem ser divididos em primários e 

secundários. Aqueles considerados mais simples, associados diretamente com as situações 

cotidianas nas quais são produzidos, são os gêneros primários. Já os gêneros secundários são 

construídos através da interação social, através de processos comunicativos mais 

desenvolvidos e envoltos por uma certa complexidade, formados a partir de reelaboração dos 

primários. 

É importante ressaltar a relevância do estudo dos gêneros do discurso para este 

trabalho, uma vez que facilitam o entendimento do emprego dos gêneros primários 

(relacionados aos elementos mais comuns presentes no diálogo cotidiano) e sua evolução para 

os gêneros secundários (relacionados à comunicação cultural mais complexa). 

Para efeito de classificação de um gênero discursivo, Bakhtin define alguns aspectos, a 

saber: o assunto (conteúdo temático), o plano composicional (estrutura formal) e o estilo (a 

forma particular de escrita, o vocabulário, a composição frasal e gramatical).  

Em comunidades que se comunicam em um ambiente conhecido como ciberespaço é 

de grande valia que o sujeito se utilize das vantagens de uma estrutura dialógica como 

ferramenta investigativa para interagir e trocar ideias com seus pares, fortalecendo a 

aprendizagem colaborativa, no sentido de enriquecer os debates abordados pelo grupo de 
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trabalho e mediados pela figura do tutor, que fomenta uma discussão direcionada conforme o 

enfoque desejado para determinado assunto tratado no tópico da aula. Assim: 

 

É importante que o professor seja capaz de facilitar esse diálogo sem dominá-lo, 

permitindo que a ‘torrente de pontos de vista’ ocorra. Isso pode ser feito de várias 

maneiras. Primeiro, os docentes e os participantes devem aprender a desenvolver a 

arte de fazer perguntas inteligentes. A seguir, a responsabilidade por facilitar a 

discussão pode ser dividida com os participantes. Por último, os alunos devem ser 

estimulados – e mesmo solicitados – a comentar o desempenho dos colegas ao longo 

do curso. (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 150) 

 

 

O mediador pode fomentar a discussão entre os pares tirando proveito de que o próprio 

ato de pensar já vem acompanhado de desafios, o que faz com que os sujeitos naturalmente 

queiram compartilhar suas dúvidas e opiniões com os demais, estimulando a participação de 

todos. 

 

2.3   OS GÊNEROS DISCURSIVOS NA ERA DIGITAL 

 

De acordo com Faraco (2009), na concepção bakhtiniana, o conceito de dialogismo 

surge como parte essencial da linguagem, constituindo uma condição para o significado do 

enunciado, o qual nasce de uma situação concreta dentro da comunicação verbal contendo 

inúmeros significados e valores atribuídos pelos sujeitos do discurso. Para o autor: 

 

As relações dialógicas são, portanto, relações entre índices sociais de valor, que, 

como vimos, constituem, no conceito do Círculo de Bakhtin, parte inerente de todo 

enunciado, entendido não mais como unidade de língua, mas como unidade da 

interação social; não como um complexo de relações entre palavras, mas como um 

complexo de relações entre pessoas socialmente organizadas. (2009, p. 66) 

 

 

Dentro desse contexto, a leitura pode ser compreendida, segundo Almeida (2013), 

como um processo interativo de cruzamento de diversas e variadas vozes que interagem para 

construir o sentido do gênero. Por meio das interações estabelecidas ao longo da vida, o 

sujeito poderá constituir sentidos para o texto e consequentemente, produzirá interlocutores 

que serão co-autores deste material produzido em um espaço de interação social  (presencial 

ou virtual).  

Os gêneros textuais funcionam como um subsídio teórico que eleva a língua enquanto 

produto de uma construção social, o qual é delineado pelos sujeitos do discurso com objetivos 
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a serem alcançados em um processo interativo, apoiando a característica interacionista da 

linguagem, segundo Bakhtin: 

 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. (1997b, p. 92). 

 

 

Um grande desafio que os educadores da atualidade precisam enfrentar, devido às 

rápidas transformações tecnológicas e sociais com o surgimento de novos meios de 

comunicação, é buscar formas de adaptar sua linguagem às novas tendências observadas na 

era digital, que crescem e modificam as relações interpessoais. Esse processo comunicativo 

diferenciado que surge com o avanço das tecnologias digitais interfere na expressão escrita e 

cria uma nova linguagem que impacta na identidade do sujeito, se mostrando mais 

iconográfica e hipertextual, com uma grande utilização de emoticons, onde símbolos traduzem 

palavras e sentimentos.  

De acordo com Silva (2005), com estas adaptações no processo linguístico, novos 

gêneros digitais surgem e modificam as relações existentes entre os interlocutores do discurso, 

distinguindo dois tipos: o interlocutor real, que é o sujeito com quem o locutor dialoga 

diretamente no discurso e o interlocutor virtual, que é o sujeito criado pelo próprio locutor 

com o objetivo de realizar um diálogo através do qual seu ponto de vista seja o mais aceito, ou 

ainda apropriando-se dos discursos de outros sujeitos para fundamentar sua opinião. Em 

relação à concepção bakhtiniana sobre o princípio constitutivo maior do mundo real do ato 

realizado ser precisamente a contraposição concreta entre o “eu” e o “outro”, Faraco (2009) 

afirma que: 

 

O eu e o outro são, cada um, um universo de valores. O mesmo mundo, quando 

correlacionado comigo ou com o outro, recebe valorações diferentes, é determinado 

por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são arquitetônicamente ativas, 

no sentido de que são constitutivas dos nossos atos (inclusive de nossos enunciados): 

é na contraposição de valores que os atos concretos se realizam; é no plano dessa 

contraposição axiológica (é o plano da alteridade, portanto) que cada um orienta 

seus atos. (p. 21) 

 

 

De acordo com Magalhães e Oliveira (2011), a relação de interação e dependência 

com o outro conhecida como alteridade é vista por focos diferentes sob os olhares de Bakhtin, 
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Volochinov e Vigotski. O foco dos dois primeiros está nas manifestações da linguagem pelo 

enlaçamento das múltiplas vozes no diálogo, enquanto que para Vigotski, a alteridade serve 

para entender o processo dialético e dialógico de ensino-aprendizagem e desenvolvimento.  

O universo de cada sujeito é constituído por pensamentos, atitudes e valores 

particulares e, consequentemente seus enunciados, formados por significados e ideologias, 

podendo ser interpretados sob diferentes pontos de vista, uma vez que cada sujeito leitor 

demonstra uma compreensão sobre os enunciados de um referido discurso sob uma ótica 

social própria, atribuindo sentido de acordo com suas experiências vivenciadas. 
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3  A UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO  

3.1  FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ERA DIGITAL 

3.1.1 A evolução das gerações 

 

A tecnologia vem passando por um processo evolutivo desde que os primeiros seres 

humanos começaram a habitar o planeta, pois a luta pela sobrevivência foi um motivo 

significativo para a criação de novas ideias, buscando adaptações às adversidades impostas 

pela natureza ainda desconhecida, refletindo na invenção de métodos e artefatos para 

aperfeiçoar atividades e viabilizar tarefas que antes pareciam impossíveis, tais como as 

utilidades provenientes da descoberta do fogo, invenções de armas que permitiam a caça e a 

revolução agrícola, entre outras. 

As gerações tecnológicas hoje conhecidas, levando em consideração uma certa 

concordância entre autores, podem ser classificadas nos seguintes tipos: Baby 

Boomers, Geração X, Geração Y, Geração Z e a mais recente, Geração Alpha. 

A geração considerada como a mais tradicional e conservadora, conhecida como Baby 

Boomers (1946-1964), cresceu sob influência do período pós-guerra, quando a economia 

havia sido restabelecida após uma fase de muitas privações, quando a população estava se 

reestruturando e experimentando os merecidos anos de paz e esperança, após acompanhar 

todos os horrores vivenciados na Segunda Guerra Mundial. Tal expressão foi criada em 

decorrência da explosão demográfica conhecida como baby boom, fenômeno social ocorrido 

em maior escala nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Austrália. Foi uma geração que 

presenciou a revolução tecnológica nos meios de comunicação através do advento do rádio, 

toca discos e a fabricação dos televisores em grande escala, tendo seu comportamento 

fortemente marcado pela busca por mudanças na sociedade, principalmente o fim dos 

conflitos armados, preferindo a música, artes e outras formas de cultura. 

A geração X (1964 -1980) nasceu em meio à Guerra Fria e conviveu desde muito cedo 

com incertezas futuras e regras bem rígidas características do período no qual vigorou a 

Ditadura Militar no Brasil. Conhecida por ter preferências como a estabilidade, equilíbrio e 

tranquilidade, a geração baby bust viveu em um período conturbado, onde as famílias 

passaram a controlar com mais rigor a natalidade e começaram a se preocupar mais com a 

degradação do meio ambiente e questões ecológicas, além de acompanhar um cenário político 

marcado por muita descrença e falta de confiança nos líderes do governo. A maior parte desta 

geração em sua adolescência acompanhou os primórdios da internet e aprendeu a explorar 
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seus recursos mais simples, tais como plataformas de e-mail e programas empresariais 

voltados para o ambiente de trabalho, preferindo ainda nos dias atuais a ter acesso às 

informações através de jornais, programas de rádio e de televisão. 

A Geração Y (1980 -1999) pode vivenciar a transição tecnológica de forma menos 

impactante e bem mais rápida do que a geração X, pois bem cedo deparou-se com maiores 

funcionalidades do mundo digital e suas aplicações, desenvolvendo competências diferentes e 

mais direcionadas do que as gerações anteriores, tais como um senso crítico mais apurado, 

grande capacidade de questionamentos e a busca por novos desafios em meio a tantas 

novidades. Os incrementos tecnológicos desenvolvidos na década de 80, tais como a famosa 

internet discada ou “conexão dial-up”, foram aperfeiçoadas e tornaram-se populares ao final 

dos anos 90, trazendo novas possibilidades acerca desse novo mundo conectado, o qual 

contribuiu para o desenvolvimento de uma geração mais independente, com espírito 

empreendedor e muito criativa. Nesta mesma época surgiram as salas de bate-papo virtuais, 

tais como Internet Relay Chat (IRC), Microsoft Network (MSN) e ICQ (é uma redução da 

pronúncia em Inglês das letras I (ai), C (si), Q (kiu), formando a frase “I seek you”, que em 

Português, significa “Eu procuro você”, cujo funcionamento lento e um tanto instável era 

baseado em troca de mensagens instantâneas de texto com membros de um determinado 

grupo, sendo possível também comunicar-se por meio de um canal privado, o que representou 

um grande avanço para a comunicação virtual que contribuiu em grande escala para a 

aproximação de pessoas do mundo inteiro com a utilização da rede mundial de computadores. 

No início de 2003, foi desenvolvido um software conhecido como Skype, ainda muito 

utilizado nos dias atuais, baseado em protocolo Voice Over IP (VOIP), uma verdadeira 

revolução, pois com ele tornou-se possível fazer chamadas de voz e vídeo para qualquer lugar 

do mundo. 

Os representantes da geração Z (2000-2010), mais conhecidos como “nativos digitais”, 

fazem parte de um grupo cujo comportamento foi moldado por uma realidade bem diferente 

das gerações que os antecederam, conectados de forma praticamente contínua à internet e aos 

dispositivos móveis de comunicação. Uma das características mais peculiares destes jovens é 

sua grande dependência de tecnologia, até mesmo para estabelecer o relacionamento com a 

família e com o meio social em que convivem, com personalidade um tanto individualista e 

tendências imediatistas, pouco tolerantes e muito críticos em relação às gerações anteriores 

por não saberem utilizar os recursos digitais tão corriqueiros para eles. Esta é atualmente a 

geração mais bem adaptada aos múltiplos conhecimentos disponíveis no ciberespaço, que usa 

de hipertexto para o estudo e se comunica em boa parte do tempo pelas redes sociais, 
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desenvolvendo até mesmo uma linguagem escrita diferenciada, com muitas abreviações e 

significados peculiares. 

A Figura 1 mostra um comparativo feito entre os comportamentos observados em 

indivíduos pertencentes à cada geração, principalmente no que tange ao uso das tecnologias. 

 

 

Figura 3: Comparativo de gerações. 

Fonte:  https://orlanoticias.com.br/como-os-jovens-da-geracao-z-estao-revolucionado-o-mercado/. 

 

A geração mais recente, denominada Alpha, engloba os indivíduos nascidos a partir de 

2010 e traz consigo a marca de um novo ciclo, vivenciando acima de tudo, um período de 

grandes transformações e adaptações da sociedade contemporânea às demandas globais. 

Trata-se de uma geração que desde muito cedo aprende a pensar e a interagir com o mundo, 

utilizando as novas tecnologias em seu favor, não necessitando de grandes capacitações para 

lidar com novos dispositivos de comunicação e informação, pois são constantemente 

influenciados pelos pais antes mesmo do início do processo de alfabetização na escola. 

Em termos de domínio da tecnologia, existe uma diferença muito expressiva entre a 

geração atual e as nascidas em décadas anteriores, as quais presenciaram adventos 

tecnológicos muito diferentes daqueles com os quais nos deparamos nos dias de hoje,  

contudo na época de seu surgimento foram novidades de grande importância que trouxeram 

melhorias para o cotidiano da sociedade, com o objetivo de contornar as demandas que 
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surgiam, muitas das vezes concretizando processos que estavam em desenvolvimento e 

precisavam apenas de uma conclusão para o ciclo, como sugere Castells (2003, p. 69): 

 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa 

informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 

processamento/comunicação da informação, em um ciclo cumulativo entre a 

inovação e seu uso [...] e as novas tecnologias de informação não são simplesmente 

ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. 
 

Diante deste contexto, a maneira como o professor se comporta no ambiente escolar, 

sua conduta ao escolher os conteúdos, a didática utilizada ao ministrar as aulas e o 

relacionamento com os aprendizes, bem como suas concepções sobre como conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem, são características particulares moldadas através das 

experiências vividas e da apropriação de conhecimentos captados durante o processo de sua 

formação, que deverá refletir futuramente em sua prática profissional. 

Uma boa parte do público docente encontrado atualmente nas escolas e universidades 

pertence aos grupos que se desenvolveram de acordo com moldes educacionais mais 

tradicionais, por exemplo as gerações baby boomers e X, as quais não tiveram em seu 

processo de formação o privilégio de conhecer as potencialidades do mundo digital da forma 

como estão desenvolvidas hoje, tais como armazenamento em nuvem, mecanismos de 

pesquisa na web, vídeos explicativos, hipertexto etc., cuja resistência à adesão ou mesmo falta 

de domínio dos recursos nos tempos modernos pode impactar significativamente em uma 

demanda extra de trabalho para a produção e atualização de material didático.  A revolução 

tecnológica propiciou a criação de uma cultura digital com características nunca antes 

imaginadas no sentido de facilitar o processo comunicativo e viabilizar um grande fluxo de 

informações em tempo real, explorando um canal com novas modalidades interativas e 

hipertextuais com potencial para despertar o interesse dos alunos e promover um ensino mais 

dinâmico com práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de uma visão de mundo 

mais crítica e globalizada.  

 

 

3.1.2 O desenvolvimento dos recursos digitais na educação 

No período que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, durante a conhecida Guerra 

Fria, houve um grande crescimento tecnológico no campo da microeletrônica, devido à 

criação de um dispositivo conhecido como transistor, o qual foi desenvolvido com a intenção 

de substituir as antigas válvulas eletrônicas, sendo ele o responsável por desencadear uma 
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revolução na tecnologia da informação e com isto possibilitar o desenvolvimento de 

computadores mais compactos, modernos e programáveis. Nesta mesma época a Advanced 

Research Projects Agency (ARPA) desenvolveu a ARPANET, uma rede de computadores 

que funcionava através de um sistema de transmissão onde a informação era dividida em 

unidades independentes, conhecido como chaveamento de pacotes, inicialmente projetada 

para uso exclusivo reservado das forças armadas norte-americanas. Quando foram descartados 

os temidos ataques entre os Estados Unidos (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), por volta dos anos 70, a ARPANET passou a ser utilizada também por 

pesquisadores do meio acadêmico como um canal destinado à comunicação, onde estudantes 

e professores compartilhavam informações através da nova rede. Na década de 90, o acesso à 

internet deixou de ser algo restrito e passou por um grande processo de expansão, passando a 

ser disponibilizado para a população do mundo inteiro, momento em que foi desenvolvido 

pelo físico britânico Tim Bernes-Lee o domínio world wide web (www), ambiente que tornou 

possível a criação de sites com design mais dinâmico e interessante. A partir deste marco, o 

tráfego de informações via internet passou a funcionar com maior velocidade e melhorou 

ainda mais com a criação dos browsers como recursos facilitadores para a navegação, tais 

como os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox e, um dos mais recentes e favoritos, 

Google Chrome, com o objetivo de potencializar a busca de informações, atividades 

comerciais e entretenimento. 

Um dos setores mais impactados pelos incrementos tecnológicos trazidos pelo 

desenvolvimento da informática nas últimas duas décadas foi, sem dúvida, o educativo, com 

muitas novidades e aprimoramentos em se tratando de design instrucional e pesquisas no 

campo do ensino-aprendizagem. Aos poucos as tecnologias foram sendo aprimoradas, 

conquistando a confiança de alguns poucos educadores e ganhando espaço no ambiente 

escolar, favorecendo grandes mudanças no processo educativo como um todo. Em poucos 

anos alguns equipamentos deixaram de ser utilizados e tornaram-se obsoletos, como por 

exemplo, o antigo mimeógrafo, que utilizava álcool e carbono, foi substituído por máquinas 

copiadoras mais modernas, o retroprojetor de transparências que deu espaço ao projetor de 

slides, o bom e velho quadro negro, que foi transformado em lousa digital interativa com 

acesso à internet, e a utilização mais recente de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

que trabalham com uma nova perspectiva de ensino mais iconográfica e baseada em 

hipertexto, podendo ser utilizados na modalidade Blended Learning ou b-learning, como 

complementação didática às aulas presenciais, ou totalmente à distância, tendo revolucionado 

o processo educativo em muitos países. O ensino à distância e as TICs fazem parte de uma 
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realidade incontestável que a cada dia conquista novos espaços no ramo do ensino-

aprendizagem, devido às diversas vantagens econômicas, sociais e culturais que 

proporcionam através de suas muitas funcionalidades, sendo a modalidade de ensino que mais 

cresce atualmente, como colocam Thomaz; Nunes; Berger: 

 

Diante do inegável processo de transformação pelo qual a educação como um todo 

vem passando, um setor educacional tem se destacado pelo seu crescimento e pela 

sua íntima relação com as TIC: a Educação a Distância (EAD). Apesar, de ter suas 

origens situadas em meados do século XV, é com o surgimento das TIC que a EAD 

ganha novos parâmetros e um novo status enquanto forma de ensino, uma vez que as 

barreiras antes existentes ao seu desenvolvimento, como territorialidade e a escassez 

de meios para comunicação entre professor e aluno situados em áreas diferentes, 

deixam de existir. (2010, p. 11) 

 

Com a integração das TICs no processo de construção do conhecimento torna-se cada 

vez mais evidente a necessidade de se repensar o papel das práticas pedagógicas e 

competências necessárias na formação dos docentes voltadas para um novo contexto, bem 

mais complexo e permeado por novas possibilidades no processo de ensino-aprendizagem, 

potencializado com o apoio dos incrementos tecnológicos. Sobre a utilização indiscriminada 

das tecnologias, Garcia et al ressaltam que: 

 

 

Levando em consideração que a preocupação central é a formação de qualidade, 

temos que ter em mente que o docente em processo de formação, seja inicial ou 

continuada, não pode simplesmente vivenciar processos acríticos de utilização da 

tecnologia, o que acarretaria na introdução e utilização indiscriminada de  

tecnologias nas salas de aula sem intencionalidade pedagógica. (2011, p. 80) 

 

 

Os estudantes nunca antes tiveram à sua disposição tantos recursos instrucionais e 

ferramentas voltadas para a aprendizagem no sentido de auxiliá-los na busca pelo 

conhecimento e nas atividades escolares propostas como se verifica nos dias de hoje, grandes 

repositórios de conteúdo suportados pelo arcabouço tecnológico que as gerações antecedentes 

não tiveram o privilégio de conhecer. Nos tempos atuais o aprendizado não ocorre 

essencialmente por meio de livros didáticos impressos, apostilas e outros materiais 

encontrados exclusivamente em bibliotecas nas escolas, tampouco os alunos são unicamente 

dependentes dos conteúdos que o professor ensina na sala de aula para compreender 

determinadas abordagens, podendo complementar seus estudos navegando por diferentes 

espaços de compartilhamento de informações virtuais (ciberespaços) e utilizando uma gama 

de materiais disponíveis online 24 horas por dia, através de redes sociais, aplicativos 

específicos, experimentos virtuais, vídeo aulas etc. A tecnologia do “armazenamento na 
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nuvem” propiciou grandes benefícios em termos de praticidade e segurança para o usuário, já 

que o mesmo tem a possibilidade de acessar seus arquivos de quaisquer terminais ou 

dispositivos móveis, tais como smartphones e tablets, além de compartilhá-los com outros 

usuários e fazer backup sem depender de dispositivos de armazenamento local. 

Os benefícios alcançados pelo emprego das novas tecnologias aplicadas ao ensino 

possibilitam uma melhor adequação do saber que está sendo inserido no processo de 

construção do conhecimento de forma diferenciada, pois o aluno passa a compreender melhor 

a aplicação prática das informações assimiladas. O processo de adaptação ao uso das TICs nos 

ambientes escolar e acadêmico ainda se constitui em um grande desafio para a sociedade, pois 

representa uma quebra de paradigma, além das dificuldades orçamentárias e falta de domínio 

das ferramentas por parte dos educadores. Sobre a necessidade de aproveitamento dos 

recursos tecnológicos, Oliveira e Moura afirmam que: 

 

A utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino é cada vez mais 

necessária, pois torna a aula mais atrativa, proporcionando aos alunos uma forma 

diferenciada de ensino. Para que isso se concretize de maneira que todos os 

envolvidos sintam-se beneficiados, a questão das TIC deve estar bem consolidada. 

As formas de ensinar e aprender podem ser beneficiadas por essas tecnologias, como 

por exemplo, a Internet, que traz uma diversidade de informações, mídias e 

softwares, que auxiliam nessa aprendizagem. (2015, p. 76) 

 

A inserção de disciplinas que tratem do emprego das TICs na educação básica e nos 

currículos dos cursos de licenciatura faz-se necessária, uma vez que os docentes precisam 

estar familiarizados com a formação do pensamento crítico das novas gerações no âmbito da 

cultura digital e estar preparados para enfrentar os desafios característicos de uma sociedade 

contemporânea e adepta às tecnologias, não somente no ramo da educação, mas em todos os 

setores, onde a habilidade em atingir o letramento digital faz parte de uma das principais 

competências a serem desenvolvidas. Uma das maiores dificuldades na atualidade em relação 

aos cursos de formação de professores nas universidades brasileiras é a busca criteriosa por 

meios de utilização das TICs de modo que os futuros docentes não somente sejam capazes de 

reproduzir novas práticas apoiadas por material midiático atualizado, como também possam 

desenvolver uma postura sustentada por um pensamento crítico e com várias reflexões sobre 

as necessidades do aluno em seu cotidiano. 

Na era da hipertextualidade e tantas informações situadas a um click ou touch de 

distância não são poucas as ferramentas de ensino-aprendizagem desenvolvidas no sentido de 
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buscar um ensino diferenciado no ambiente escolar, de caráter mais prático e focado nas 

experiências cotidianas dos aprendizes, de modo que o professor possa aproveitar melhor o 

seu tempo em sala de aula e investir em atividades complementares fazendo uso da tecnologia 

a seu favor, podendo desenvolver materiais tanto para o ensino médio quanto para o superior. 

O uso responsável dessas tecnologias aliado ao currículo escolar, sob o olhar crítico e 

reflexivo do educador e da instituição de ensino, tem por objetivo estabelecer conexões entre 

seres sociais de diferentes realidades, promovendo a aceitação, a convivência e a 

aprendizagem, além de conhecimentos diversos adquiridos e construídos no processo de 

interação. Como afirma Moran: 

 

É fundamental hoje pensar o currículo de cada curso como um todo e planejar o 

tempo de presença física em sala de aula e o tempo de aprendizagem virtual. A 

maior parte das disciplinas pode utilizar parcialmente atividades a distância. 

Algumas que exigem menos laboratório ou menos presença física podem ter uma 

carga maior de atividades e tempo virtuais. A flexibilização de gestão de tempo, 

espaços e atividades é necessária, principalmente no ensino superior ainda tão 

engessado, burocratizado e confinado à monotonia da fala do professor num único 

espaço que é o da sala de aula. (2004, p. 8) 
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Com as transições tecnológicas ocorrendo em grande escala na sociedade 

contemporânea e de maneira tão rápida é possível mensurar o impacto resultante sobre as 

metodologias de ensino utilizadas nas escolas e formas de aprendizagem baseadas em novas 

exigências educacionais, como a preparação para o mundo contemporâneo. Em uma era onde 

as TICs são capazes de penetrar em diversas esferas do conhecimento, a chamada 

alfabetização tecnológica, assim como a inclusão digital são de primordial importância para 

que alunos e docentes possam entrar em sintonia e atuar juntos como participantes de uma 

contextualização do processo de ensino-aprendizagem condizente com a nova realidade de 

conhecimento e domínio das novas tecnologias, priorizando a atualização de métodos e 

propiciando melhorias na qualidade da educação como um todo. A instituição escolar deve 

incentivar modificações em suas práticas e educar seus alunos para o domínio das aplicações 

práticas, adequação às novas linguagens e formas de comunicação, mas sendo necessário 

também educar os professores, como sugere Penteado (1998): 
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Todavia é preciso considerar que a simples presença desses recursos no trabalho 

pedagógico não é sinônimo de mudanças significativas na qualidade de tal trabalho. 

Inicialmente é preciso lembrar que as novas tecnologias comunicacionais são apenas 

e tão-somente prolongamentos refinados, recursos sofisticados, aptos a potencializar 

a capacidade comunicacional inerente ao ser humano, que o caracteriza como animal 

social por excelência e produtor de cultura. Portanto, será tão somente na vivência 

de uma didática que exercite a capacidade comunicacional humana e pratique a 

educação como um processo específico de comunicação que as tecnologias 

comunicacionais ganharão a possibilidade de exercer o seu poder transformador, 

rumo a uma educação escolar formadora, reveladora, suporte para o exercício pleno 

da verdadeira cidadania (p. 11). 

 

 

Diante desta realidade que nos direciona para um caminho sem volta em relação à 

aceitação das tecnologias no setor educativo, todos os profissionais - não estamos falando 

apenas dos professores, mas também dos membros que fazem parte da administração das 

instituições e de toda a comunidade escolar - precisam estar em constante aperfeiçoamento e 

buscando atualizações com o objetivo de captar conhecimentos e procurar formas de 

utilização dessas tecnologias dentro do ambiente escolar e também em seu cotidiano, mesmo 

pertencendo à uma geração que nunca imaginou, por exemplo, tirar fotos do quadro durante 

as aulas e poder aproveitar melhor explicações do professor, sem precisar copiar os conteúdos 

ao mesmo tempo.  

Na "era da informação" o conhecimento não está mais confinado em caixas que só são 

abertas no limite compreendido entre os muros da escola (onde antes era o único local onde 

ocorria a legitimação do saber), durante certo período de aulas, dentro de livros didáticos 

cuidadosamente organizados em bibliotecas. Com as evoluções tecnológicas ele está presente 

a todo momento, em qualquer tempo e lugar, bastando apenas que se tenha um smartphone ou 

tablet com bateria e sinal de internet, para que o sujeito possa acessá-lo através de textos ou 

outras mídias e não precise ocupar seu cérebro com decorebas muitas das vezes inúteis, 

bastando apenas que saiba onde procurar determinado conhecimento. Nesse sentido, para que 

se possa tirar o máximo proveito dos adventos tecnológicos e toda a informação atualmente 

disponíveis, é necessário ter o domínio da linguagem virtual para estabelecer conexões e 

interagir com o mundo de forma mais crítica, reflexiva e colaborativa.  

Os processos de inclusão digital e alfabetização tecnológica do professor tratam da 

capacitação do mesmo para que aprenda a interpretar códigos e regras presentes na linguagem 

das diferentes tecnologias utilizadas na atualidade, comunicando-se por meio dela e 

adquirindo novos saberes. Porém, a simples utilização das mídias não garante a construção de 

uma identidade social sustentada pelo letramento digital, a qual necessita de uma certa 

proficiência constituída por quatro competências básicas. Segundo Souza (2007, p. 60), a 



40 
 

primeira e mais básica de todas é a capacidade de julgamento e análise crítica do material 

encontrado na internet, a segunda refere-se à leitura de hipertexto, a terceira está na 

associação de informações provenientes de diferentes fontes, ou seja na construção de 

conhecimentos e a quarta competência está relacionada à habilidade de pesquisa, para lidar 

com o que o autor chama de “biblioteca virtual”, que passa por constantes mudanças e 

atualizações. Para que o educador possa incorporar os benefícios do letramento digital em sua 

prática pedagógica, não basta que aprenda a dominar os recursos digitais disponíveis apenas 

para entender como funcionam, mas também para aplicar os saberes adquiridos na relação 

entre os sujeitos e o conhecimento produzido. Para tanto ele deve buscar constantemente o 

aperfeiçoamento, pois o mundo digital funciona de forma bastante dinâmica e suas 

funcionalidades adaptam-se de acordo com as necessidades do mundo contemporâneo. 

Sendo a qualidade do ensino um dos fatores determinantes para a formação do 

cidadão, torna-se não somente desejável como imprescindível que seus profissionais tenham 

todo o apoio na reformulação do currículo escolar e sejam incentivados a promover a 

integração de sua prática docente com as novas tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem, passando a utilizá-las como aliadas no processo de construção do saber, 

impregnando os benefícios do letramento digital em sua prática educativa. No dizer de Chiofi 

e Oliveira: 

 

Em relação aos alunos utilizarem ferramentas tecnológicas na escola, se faz 

necessário por parte do professor a condução de todo o processo de construção dos 

conteúdos científicos, ou seja, primeiramente os profissionais precisam estar seguros 

no uso destas mobilidades tecnológicas, para que os alunos possam usufruir destes 

equipamentos “celulares, tablets”, com objetivos claros de “ensino aprendizagem”, 

caso contrário os equipamentos são usados pelos alunos com finalidades diversas, 

menos a aprendizagem dos conteúdos escolares, além de prejudicar colegas e 

professores. (2014, p. 334) 

 

 

Com o passar do tempo muitas melhorias são esperadas, tais como o uso de softwares 

e aplicativos em algumas disciplinas e atividades acadêmicas, um grande passo em relação às 

ações incorporadas na formação dos docentes, porém a realidade sobre a qualidade do ensino 

praticado muitas vezes não reflete resultados compatíveis com tais propósitos. Além disso, 

ainda existe uma grande dificuldade de se inserir novas tecnologias à formação inicial de 

professores, pois esta atitude requer elevados investimentos e uma série de mudanças no 

sistema de ensino superior como um todo, onde são consolidados os alicerces desta formação. 

A integração dos recursos midiáticos no ambiente escolar tem potencial para promover uma 
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notável modificação nas relações entre os alunos e seus professores, pondo um fim à antiga 

ideia de que o aluno é um ser sem luz e não é capaz de buscar o conhecimento por si mesmo, 

sendo o professor o único detentor do saber.  

As novas relações dialógicas estabelecidas no discurso virtual entre alunos, bem como 

entre alunos e professores, são desenvolvidas principalmente a partir do uso das novas 

tecnologias baseadas na colaboração entre grupos, favorecendo a compreensão e a troca de 

experiências e redistribuindo as responsabilidades no caminho para a solução de problemas. 

Considerando os grandes desafios para a superação das dificuldades neste novo modelo e os 

ganhos de aprendizagem, a responsabilidade do professor sobre a disseminação do 

conhecimento não pode ser simplesmente descartada, mas aliada às novas tecnologias para 

auxiliar no processo de transposição didática dos saberes. Com a enorme variedade de 

materiais disponíveis para consulta, o professor atua como um mediador, orientando e 

mostrando caminhos diversificados, para que o estudante aprenda a utilizar os recursos 

digitais a seu favor. 

 

3.2   A APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO ENSINO DE FÍSICA  

3.2.1   Aprendizagem Colaborativa 

Embora muito se fale atualmente desta forma diferenciada de aprendizagem, onde o 

indivíduo aprende a compartilhar conhecimentos e experiências com seus pares dentro de um 

mesmo grupo, este conceito já é um tanto antigo, pois ao longo do tempo diferentes 

pesquisadores e educadores a partir do século XVIII realizaram estudos direcionados para 

tentar compreender as novas relações e habilidades que se desenvolviam por meio de 

estímulos à capacidade de resolução de problemas, formação do pensamento crítico etc. Essa 

metodologia foi adotada na Universidade de Glasgow, na Escócia, pelo professor George 

Jardine de 1774 a 1826, que pretendia habilitar seus alunos para o ingresso na sociedade 

britânica e, com este fim, utilizou técnicas de composição de textos para execução em pares. 

O professor Eric Mazur começou a lecionar disciplinas relacionadas à Física na 

Universidade de Harvard em 1984, como professor assistente utilizando unicamente a técnica 

expositiva, a qual havia vivenciado e passou a reproduzir a partir de sua experiência enquanto 

aluno. Percebendo que seus alunos não conseguiam compreender os conceitos e atividades 

propostas, apresentando portanto, um rendimento muito abaixo do esperado, começou a 

estudar e a pensar em outras metodologias que poderiam ajudá-los a alcançar melhores 

resultados e a compreender verdadeiramente o que estava sendo discutido, até que encontrou 
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estudos feitos em diversos estados americanos, onde se utilizava situações-problema 

observadas no mundo real para que os alunos visualizassem melhor a física ocorrida em seu 

cotidiano. Trata-se de uma metodologia ativa que consiste na leitura das lições antes da aula e 

durante a mesma o instrutor trabalha com perguntas, estimulando o pensamento crítico e 

permitindo que seus alunos tenham a liberdade de pesquisar, utilizando as tecnologias, e 

discutam e argumentem com seus colegas, tentando convencer uns aos outros sobre as 

possíveis respostas.  

Então Eric Mazur começou a perceber que desta forma o entendimento estava 

ocorrendo com mais facilidade, fluindo melhor; quanto mais seus alunos discutiam entre si e 

respondiam os questionamentos, melhor compreendiam os assuntos abordados, e ele resolveu 

nomear esta atividade como Peer-Instruction (Instrução entre Pares), ou Instrução pelos 

Colegas (IpC), porque os alunos ensinam uns aos outros no mesmo nível e o professor 

facilita, como um mediador, disseminando o conhecimento passo-a-passo. Sobre as 

metodologias ativas, Pinto et al (2012) defendem que: 

 

 

O ato de aprender deve ser, constantemente, um processo de reconstruções que 

permita diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, tendo em vista a utilização 

dos saberes em diferentes situações. Ou seja, a aprendizagem deve ser significativa. 

Promover a aprendizagem significativa, exige, em primeiro lugar, uma metodologia 

de ensino que seja capaz de envolver o aluno enquanto protagonista de sua 

aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que é aprendido, bem 

como competências para relacionar esses conhecimentos ao mundo real. Tal 

processo parece tornar-se possível com a utilização do que denominamos por 

metodologias ativas de  aprendizagem. (p. 78) 

 

 

No atual cenário do mercado de trabalho é notável que os empregadores estejam em 

busca de profissionais cujo processo de formação tenha sido planejado com base no 

desenvolvimento de habilidades e competências voltadas para uma abordagem mais prática e 

que apontem para um crescimento do trabalho colaborativo, pois o conhecimento torna-se 

resultado de discussões entre membros integrantes de um determinado meio. 

 

3.2.2 Aprendizagem colaborativa no Ciberespaço 

 

Com a evolução das TICs no ensino, novas alternativas surgem para apoiar as 

metodologias ativas voltadas para a aprendizagem colaborativa praticadas no ensino 

presencial, utilizando recursos interativos por meio de uma abordagem mais prática. Em um 

ambiente virtual a aprendizagem colaborativa encontra meios propícios ao seu efetivo 
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sucesso, devido à grande velocidade na veiculação de informações e flexibilidade no uso dos 

recursos disponíveis, além da distância não representar mais um obstáculo para o 

estabelecimento de um grupo de discussão, que está conectado tanto de maneira síncrona, 

como assíncrona, permitindo a interação entre as comunidades virtuais de aprendizagem. 

De acordo com Lévy (1993), a cada nova tecnologia intelectual criada, novos hábitos 

surgem, os quais influenciam novos padrões e redefinem novas funções cognitivas. A cultura 

digital foi responsável por modificar o processo comunicativo como um todo, alterando o 

processo de leitura e escrita, pois o texto transformou-se em hipertexto, adquirindo 

flexibilização, otimização, velocidade e continuidade, surgindo com isso, uma nova 

linguagem para viabilizar e atualizar o fluxo de informações. 

Os documentos produzidos através da escrita colaborativa em um AVA, proveniente 

da interação de indivíduos com diferentes pontos de vista, habilidades e responsabilidades, 

torna-se um importante e precioso instrumento de ensino-aprendizagem, visto que por meio 

dela, os pensamentos compartilhados durante um processo de apropriação de saberes são 

interpretados e novos conhecimentos são gerados.  

O surgimento da Web 2.0, a qual trata de uma segunda geração de serviços online, 

com a inserção de ferramentas e aplicativos na rede mundial de computadores, revolucionou a 

forma como os usuários passam a lidar com as informações, fornecendo muito mais 

autonomia e permitindo que as pessoas possam contribuir ativamente. Esta nova escrita 

colaborativa é resultado de um novo modelo, onde todos são participantes ativos na 

construção de conteúdos que são disponibilizados na rede e têm liberdade para discutir e 

explorar conhecimentos individuais e coletivos. 

 

 

3.3 FERRAMENTAS VIRTUAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

3.3.1 Ferramentas Google na Educação 

 

A Empresa Google, cujo nome foi criado a partir da palavra “Googol” e significa o 

número 1 acompanhado de cem zeros com a justa intenção de fazer analogia às inúmeras 

possibilidades criadas com a utilização do mecanismo de pesquisa, dos serviços e  das 

ferramentas inovadoras, foi fundada por Larry Page e Sergey Brin em setembro de 1998. 

Antes de se tornar uma empresa famosa no mundo inteiro, a Google nasceu como um projeto 

de pesquisa quando os seus fundadores eram estudantes de doutorado na Universidade 
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Stanford, em 1996, com o objetivo inicial de disponibilizar informações atualizadas e 

previamente organizadas, pensando também na otimização do processo de busca.  

Com o passar do tempo, os antigos recursos agora ultrapassados foram repensados e 

aprimorados, de maneira que novos e melhores surgiram por meio de uma busca incessante 

por excelência na qualidade dos serviços prestados e ferramentas disponibilizadas, procurando 

atender e integrar as comunidades  do mundo inteiro com grande capacidade de atualização, 

ou seja, acompanhamento das rápidas transformações e exigências do mundo atual em que 

vivemos a todo instante.  

Como resultado, o Google hoje apresenta uma gama de aplicações voltadas para atender 

às necessidades cotidianas de um mundo mais do que ativo, melhor dizendo interativo, onde 

muitas tarefas são processadas a partir do ciberespaço, sendo que muitas delas podem ser 

utilizadas para implementar melhorias no processo educativo como um todo. Uma das 

maiores vantagens das ferramentas Google para a educação (Figura 2) é que suas aplicações 

são isentas de qualquer custo, podendo ser utilizadas com certo grau de liberdade para 

desenvolver novas metodologias, melhorar a prática pedagógica, ampliar as possibilidades de 

aprendizagem e contribuir para a inovação nos estudos para os estudantes de escolas públicas 

e particulares. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ferramentas Google para Educação. 

Fonte:  www.prolinx.com.br/cloud/google-apps/google-g-suite/. 
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Além disso, as ferramentas Google para a educação estão organizadas em uma 

plataforma integrada para cadastramento de usuários no domínio Gmail, produção de 

documentos tais como editor colaborativo de textos, planilhas e slides, ferramenta para 

criação de formulários online, construção de pesquisas de opinião e avaliação de 

conhecimentos adquiridos, trabalhando com uma interface bem amigável que proporciona 

conexão entre seus recursos, com a grande vantagem de armazenamento de arquivos em 

nuvem, mais especificamente em um servidor próprio da Google, podendo ser acessada 

através de tablets, computadores e smartphones. Segundo Barroso e  Coutinho (2009, p. 13): 

 

 

O Google Docs é atualmente um dos sites gratuitos do Office mais populares on-

line. O seu espaço simples torna muito fácil a navegação e utilização das diversas 

funcionalidades. Para aceder a esta ferramenta necessita apenas de possuir uma 

conta no Gmail. O autor pode controlar a partilha dos documentos com os outros 

utilizadores, autorizando ou não, a sua visualização ou edição. Os documentos 

criados no Google Docs ficam on-line e nem o autor nem os colaboradores 

necessitam descarregá-los para o seu computador. 

 

O pacote de ferramentas da Google para educação não requer licenciamento para sua 

utilização. Os recursos são disponibilizados na plataforma e ativados quando o usuário 

solicitar, desde que tenha acesso após o cadastro realizado em uma conta Gmail, podendo o 

mesmo ser feito de qualquer local e dispositivo com acesso à internet.  

Neste trabalho serão descritas as principais ferramentas e suas aplicações, procurando 

limitar sua utilização às práticas educativas de modo que possam ilustrar o grande potencial 

para um processo de ensino-aprendizagem mais colaborativo e eficaz. 

 

3.3.1.1 Google Drive e outras ferramentas 

 

Esta é uma plataforma de armazenamento onde o Google concentra seus principais 

recursos, que são disponibilizados através de um menu no browser conhecido como Google 

Apps. O Google Drive  (Figura 3) é uma das mais conhecidas e utilizadas ferramentas do 

Google que funciona como um grande diretório, com capacidade de armazenamento virtual 

gratuito de 15 GB, vinculado à conta de e-mail do domínio Gmail, permitindo ao usuário 

salvar e compartilhar os arquivos desejados em um servidor na  “nuvem” (fora de servidores 

locais), podendo acessá-los de qualquer local.  
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Figura 3: Exemplo de arquivos armazenados no Google Drive. 

Fonte: Autora. 

  

 

 O Google Drive possibilita o acesso a outros recursos, tais como documentos de texto, 

planilhas, apresentação de slides e muitos outros. Em termos de aprendizagem colaborativa é 

uma excelente ferramenta, sendo indispensável para trabalhos em grupo, onde os alunos 

podem interagir e criar materiais diversificados, que podem ser editados online e acessados 

por mais de um usuário ao mesmo tempo, viabilizando a criação de grupos de trabalho ou 

estudo. 

O usuário pode criar um documento com a opção de disponibilizá-lo para outro 

colaborador individual ou para um grupo, podendo restringir o acesso e controlar quem pode 

editar ou apenas visualizar o documento, sendo possível ainda tornar algumas partes do 

documento restritas para que alguns intervalos específicos sejam protegidos e compartilhados 

com os colaboradores, de forma que estes não possam modificar os intervalos protegidos. 

A ferramenta Google Documentos tem sido cada vez mais explorada pelos 

educadores, a qual se trata de um editor de textos online, podendo ser facilmente encontrada 

no menu de ferramentas Google e se apresenta com funcionalidades muito similares e até 

mesmo mais interessantes do que as encontradas no pacote para escritório Office do Sistema 

Operacional Windows, mais precisamente no editor de textos Microsoft Word, com a 

vantagem de estarem interconectadas e possuírem vínculo permanente com a internet para 

atualizações automáticas e atividades que envolvam principalmente a colaboração entre 

usuários, permitindo participações e comentários. Na Figura 4 encontra-se um exemplo 
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simples de um documento de texto produzido com conteúdos de Termodinâmica utilizando o 

editor de textos do Google. 

 

 

Figura 4: Exemplo de arquivo de texto criado no Google Documentos. 

Fonte: Autora. 

 

Os documentos de texto produzidos podem ser facilmente compartilhados entre os 

usuários por e-mail ou link direto, permitindo o encadeamento do processo colaborativo com 

a utilização de edições simultâneas de documentos, o que transforma este recurso em uma 

opção muito útil e interessante para a prática pedagógica no ensino, além de uso por 

pesquisadores e profissionais cujo trabalho envolva coletas de informação de várias fontes. 

Uma outra ferramenta muito valiosa na preparação de aulas é o Google Apresentações, 

um recurso que permite criar e editar apresentações em slides online localizado no menu de 

ferramentas Google, assim como o editor de textos e outras aplicações, além de importar 

arquivos gerados no Microsoft PowerPoint e convertê-los em apresentações do Google. A 

Figura 5 exemplifica um arquivo de slides dentro do tópico de Calorimetria criado no Google 

Apresentações. 
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Figura 5: Exemplo de arquivo em slides criado no Google Apresentações. 

Fonte: Autora. 

 

 O Google Classroom, também conhecido como “Google sala de aula”, foi criado com 

o intuito de permitir que escolas e universidades possam criar um canal de comunicação 

simples e gratuito entre alunos e professores organizando uma sala de aula virtual, como um 

mural de recados, de forma a estimular o interesse do estudante pelos assuntos tratados nas 

atividades presenciais e reforçar o ensino a partir daquelas disponíveis online. Sua plataforma 

lembra a do AVA Moodle, porém bem menos complexa, onde é possível lançar comunicados 

como em um mural, criar avaliações, receber trabalhos, investir em experimentos virtuais, 

atividades colaborativas, jogos didáticos, quizzes e muito mais. A Figura 6 ilustra um exemplo 

de mural criado com a ferramenta Google Classroom. 
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Figura 6: Exemplo de mural criado no Google Classroom. 

Fonte: Google Classroom. 

 

 

 

3.3.1.2 Google Hangouts 

O Google Hangouts é uma ferramenta que otimiza o gerenciamento de 

videoconferências e pode ser utilizado para proporcionar conversas entre participantes com 

fotos, vídeos, imagens capazes de transmitir a ideia de uma palavra ou frase completa (emojis) 

e videochamadas tanto individuais como em grupo gratuitamente. A interação é possível por 

meio de computadores, tablets e smartphones, disponível para os sistemas operacionais 

Android e IOS. As mensagens de texto podem ser enviadas aos usuários a qualquer momento, 

mesmo que não estejam conectados (offline). Já as videochamadas precisam de conexão com 

a internet e podem ser acessadas a partir de um histórico que fica disponível, incluindo 

conversas antigas e fotos compartilhadas. Dentre os recursos disponibilizados, estão o bate-

papo de texto, compartilhamento de tela e de vídeos (Figura 7). 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Exemplo tela inicial do Google Hangouts. 

Fonte: Google Hangouts. 

 

Esta ferramenta pode ser utilizada para agrupar alunos de uma determinada classe, 

facilitando desta forma  o processo comunicativo e proporcionando ao grupo a troca de 

informações e experiências a qualquer momento. 

 

3.3.2 YouTube 

 

É uma excelente ferramenta midiática que opera com reprodução de vídeos para fins 

educativos, comerciais e entretenimento, sendo uma fonte de informação online de grande 

importância para professores e estudantes, tendo sido desenvolvido em 2005 e adquirido pela 

Google em 2006, sendo uma das ferramentas mais utilizadas como apoio ao ensino presencial 

ou no ensino totalmente à distância. Uma forte tendência observada na atualidade, 

aproveitando o grande destaque dado ao ensino a distância, é a utilização de vídeos como 

complementação às aulas presenciais que, muitas vezes ficam limitadas ao velho quadro 

negro com abordagem meramente expositiva, com pouca construção de conhecimentos, sendo 

possível ampliar os estudos através da participação em grupos e canais de interesse (Figura 8). 
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Figura 8: Exemplo de tela inicial do YouTube. 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=02HqOFprQoc. 

 

 

3.3.3  PhET Interactive Simulations 

 

O PhET (Physics Education Technology Project) Interactive Simulations foi 

desenvolvido pela Universidade do Colorado (EUA) como uma proposta para tornar a ciência 

mais acessível aos ambientes escolares, sendo uma nova maneira de tornar o ensino mais 

interessante e atrativo. Sua interface conta com em média 125 simulações interativas gratuitas 

para as áreas de Física, Química, Biologia, Ciências da Terra e Matemática, podendo ser 

utilizadas em complementação aos conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula, 

potencializando o aprendizado e aproximando o ambiente escolar do cotidiano vivenciado 

pelo estudante. As simulações são feitas em Java, Flash ou HTML5, em código aberto e 

podem ser executadas online ou fazendo download para o computador e outros dispositivos. 

O projeto foi fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, baseado em 
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extensa pesquisa  em educação e envolve os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo 

jogo, onde os mesmos aprendem através da exploração e da descoberta. 

 

Figura 9: PhET Interactive Simulations. 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties. 

 

3.3.4   Khan Academy 

Idealizada e conduzida pelo ator e produtor indiano Salman Khan desde 2014, a Khan 

Academy é uma ONG educacional cuja missão é fornecer uma coleção gratuita de vídeos 

narrados nas áreas de Física, Química, Matemática, Medicina, Economia, Biologia, 

Engenharia, Ciência da computação, entre outras, para que qualquer pessoa possa ter acesso e 

melhorar seus estudos. No Brasil, a tradução dos vídeos é feita pela Fundação Lehmann, uma 

organização sem fins lucrativos que realiza uma série de ações voltadas à inovação, gestão, 

políticas educacionais e à formação de uma rede de jovens talentos, promovendo diversos 

cursos para estudantes e professores, assim como, cursos em outras instituições parceiras. 

Entre estas, destacam-se universidades como Havard University, Yale University, Stanford 

University, Columbia University, University of Illinois, University of California e MIT. A 

Figura 10 ilustra um instantâneo de uma vídeo-aula guiada, onde o professor escreve 

virtualmente toda a resolução enquanto narra. 
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Figura 10: Exemplo de Vídeo-Aula da Khan Academy. 

Fonte: https://pt.khanacademy.org/science/physics/thermodynamics/specific-heat-and-heat-transfer/v/specific-

heat-and-latent-leat-of-fusion-and-vaporization-2. 

 

3.3.5   Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)  

Os AVAs podem ser utilizados como uma grande ferramenta de apoio ao ensino 

presencial por meio da internet, ou ensino totalmente a distância, disponibilizando um 

ambiente diferenciado de uma sala de aula tradicional, com muitos recursos que facilitam a 

colaboração e captação de conhecimentos. Nem sempre todos os recursos interessantes dos 

AVAs são explorados pelos tutores e disponibilizados aos alunos, pois é o tipo de aplicação 

que precisa ser trabalhada pelo professor com toda a cautela para que o aluno não seja 

convidado a sair de seu foco nos estudos, diante das possibilidades interativas encontradas 

hoje em dia. Por outro lado, o uso minimalista dos recursos, sem nenhum aproveitamento, ou 

a utilização superficial dos mesmos, faz com que o aluno muitas vezes se sinta um pouco 

desestimulado e  não saiba tirar o máximo proveito, o que pode minimizar as possibilidades 

de melhorias em sua aprendizagem.  

Para a elaboração da proposta contida neste estudo, o AVA escolhido foi o Moodle, 

um dos mais conhecidos e utilizados atualmente, uma plataforma de código aberto (possui 

licenciamento livre para o design), gratuita, personalizável (pode ser customizada de acordo 

com as exigências da Instituição que o adota) e voltada ao gerenciamento do processo de 

aprendizagem, ressaltando dois importantes aspectos: a elaboração de conhecimento pelo 

aluno e a sua interação com o grupo. Torna-se válido ressaltar que este AVA é homologado 

pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da  Informação da Marinha (DCTIM), a qual 

prioriza a segurança em Sistemas de Tecnologia da Informação no âmbito naval, sendo um 
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dos fatores mais relevantes para a escolha do AVA Moodle, uma vez que vários cursos da 

Instituição desenvolvidos anteriormente já utilizam este mesmo ambiente. 

O Moodle, acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos), é uma plataforma de 

aprendizagem virtual baseada em software livre, desenvolvida pelo australiano Martin 

Dougiamas em 1990, para que o usuário pudesse ter acesso a uma alternativa gratuita, dentre 

os poucos cursos pagos existentes na época, desenvolvendo materiais para compartilhamento 

de informações de forma a agregar valores aos participantes.  

Sua interface pode ser associada a recursos interativos que facilitam a aprendizagem, 

tais como chat (para comunicação síncrona), fórum (comunicação assíncrona), questionários 

online de diversos tipos, além de permitir a inserção de animações, vídeos do YouTube, links 

para outros sites, documentos em PDF e criação de páginas HTML. Em 2002 foi lançada a 

primeira versão (1.0), voltada para um número restrito de usuários em nível universitário que 

realizavam pesquisas simples e estudos de caso.  

A plataforma passou por atualizações e melhorias ao longo dos anos e, em evento 

recente ocorrido na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o 15º 

MoodleMoot Brasil, foi divulgada sua mais recente versão (3.4) (Figura 11), que conta com 

um painel de navegação com uma “linha do tempo” das atividades, links de fácil acesso e uma 

aba de cursos, tudo feito de maneira a mostrar o progresso do usuário e incentivá-lo a realizar 

as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Página inicial do Moodle na versão 3.4. 

Fonte: www.ead.marinha.mil.br/moodle. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjA5I2uhqHXAhWDDpAKHXZhDAYQFgg5MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.puc-rio.br%2F&usg=AOvVaw2QBSNJR2NgS5I4LZJ77f6X


55 
 

Uma das várias vantagens dos AVAs é que são capazes de disponibilizar algumas 

tecnologias de maneira a tornar o ensino mais colaborativo e proveitoso, pois o aluno precisa 

interagir com o ambiente e com outros colegas através dele para que se sinta como sujeito 

responsável pelo seu próprio processo de formação, além de utilizar as ferramentas para 

cumprir as tarefas que são preparadas pelo professor. Segundo Borges e Weinberg (2009), 

quanto mais idade tiver o aprendiz, maior maturidade e melhores condições ele tem de 

alcançar um diferenciado nível de estudo e obter sucesso na conclusão de etapas, motivo pelo 

qual a graduação à distância apresenta melhores resultados do que a utilização no Ensino 

Médio. 
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4    A PROPOSTA DE ENSINO E SUA APLICAÇÃO  

4.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para que os objetivos descritos inicialmente neste estudo pudessem ser alcançados, foi 

desenvolvida uma pesquisa educacional com abordagem voltada para análise qualitativa do 

tipo intervenção fundamentada pelo capítulo que trata sobre “Problemas de método” descrito 

por Vigotski (2007), procurando-se delinear suas características metodológicas, tais como 

período de aplicação, local escolhido para a aplicação da pesquisa, população e sistema de 

amostragem, análise descritiva do instrumento de coleta de dados, além de interpretações 

acerca da intervenção na busca de soluções práticas para problemas cotidianos, bem como o 

uso de atividades colaborativas em grupo de forma interativa na construção do conhecimento 

e desenvolvimento da ação coletiva. 

Segundo Oliveira (2009), na concepção de Vigotski a inserção do indivíduo em um 

determinado ambiente cultural é parte essencial de sua própria constituição enquanto ser 

humano, sendo o desenvolvimento psicológico dos homens parte do desenvolvimento 

histórico geral de nossa espécie (2007, p. 62). 

O significado da palavra “intervenção” tal como é encontrada nos dicionários, no que 

se refere ao “ato de intervir”, apresenta-se divergente do utilizado na perspectiva dialógica da 

abordagem histórico-cultural, o qual traz consigo o sentido de “mudança”, “transformação”. 

De acordo com Vigotski (2007, p. 62), a abordagem dialética admite a influência da natureza 

sobre o homem, considerando também que o mesmo cria adaptações para sua existência ao 

provocar mudanças sobre a natureza. Dessa forma Vigotski defende que a intervenção da ação 

humana em um determinado contexto de pesquisa é capaz de provocar transformações nos 

sujeitos participantes. De acordo com Oliveira (2009): 

 

 

A intervenção do pesquisador é feita no sentido de desafiar o sujeito, de questionar 

suas respostas, para observar como a interferência de outra pessoa afeta seu 

desempenho e, sobretudo, para observar seus processos psicológicos em 

transformação e não apenas os resultados de seu desempenho. (p. 67) 

 

Nesse sentido, tutor se caracteriza como um mediador que acompanha o desempenho 

dos sujeitos, dando-lhes liberdade para discutir e expor seus pensamentos, simplesmente 

acompanhando o fluxo de ideias no processo de construção de conhecimentos, agindo 

também como um interventor que faz questionamentos e propõe desafios para verificar 

alterações comportamentais nos sujeitos participantes. A Figura 12 apresenta uma visão geral 

das funções do tutor em AVAs. 
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Figura 12: Funções do Tutor nos AVAs. 

Fonte: http://tutoriaemfoco.blogspot.com/. 

 

Ao atuar enquanto tutor, o professor assume, além de suas funções tradicionais 

relacionadas ao ensino presencial, outras características afetas ao Ensino a Distância atuando 

também como um mediador cuja função não é apresentar os conteúdos, mas acima de tudo, 

orientar, organizar e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, fomentando a busca pelo 

conhecimento por parte do aluno que assume uma postura mais do que ativa, melhor dizendo 

interativa. Esclarecemos que o termo “tutora” utilizado neste estudo se refere à autora da 

pesquisa. Sá (1998) faz uma comparação entre as funções desempenhadas por um professor, 

na educação presencial e por um tutor, na educação a distância, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Paralelo entre as Funções do Professor e do Tutor 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Conduzida pelo Professor Acompanhada pelo tutor 

Predomínio de exposições o tempo inteiro 

Atendimento ao aluno, em consultas 

individualizadas ou em grupo, em 

situações em que o tutor mais ouve do 

que fala 

Processo centrado no professor Processo centrado no aluno 

Processo como fonte central de 

informação 

Diversificadas fontes de informações 

(material impresso e multimeios) 

Convivência, em um mesmo ambiente 

físico, de professores e alunos, o tempo 

inteiro 

Interatividade entre aluno e tutor, sob 

outras formas, não descartada a ocasião 

para os “momentos presenciais” 

Ritmo de processo ditado pelo professor 
Ritmo determinado pelo aluno dentro de 

seus próprios parâmetros 
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Contato face a face entre professor e aluno 
Múltiplas formas de contato, incluída a 

ocasional face a face 

Elaboração, controle e correção das 

avaliações pelo professor 

Avaliação de acordo com parâmetros 

definidos, em comum acordo, pelo tutor 

e pelo aluno 

Atendimento, pelo professor, nos rígidos 

horários de orientação e sala de aula 

Atendimento pelo tutor, com flexíveis 

horários, lugares distintos e meios 

diversos 

 

Fonte: Sá, Iranita (1998, p. 47) 

 

Será feita agora uma retrospectiva da legislação educacional no sentido de embasar o 

contexto da investigação. 

Os aspectos legais que norteiam as diretrizes das Organizações Militares do Sistema 

de Ensino Naval (SEN) têm sua base fundamentada na legislação educacional estabelecida 

pela Constituição da República Federativa do Brasil, que desde a primeira versão, outorgada 

em 1824, é conhecida por assegurar o direito à educação dos cidadãos brasileiros. Resumimos 

a seguir, em ordem cronológica, os aspectos significativos sobre cada uma das Constituições 

no que tange à educação brasileira: 

 1824 – incorporou a criação de colégios e universidades ao conjunto de direitos civis e 

políticos, além de assegurar a instrução no ensino primário a todos aqueles considerados 

cidadãos. 

 1891 – discriminou a competência legislativa da União e dos Estados em relação aos 

assuntos educacionais, atribuindo ao Congresso Nacional a prerrogativa em legislar 

sobre o ensino superior, criar escolas secundárias e superiores nos estados. Quanto aos 

estados, caberia legislar sobre o ensino primário e secundário, implantar e manter escolas 

primárias, secundárias e superiores. Determinou que o ensino nos estabelecimentos 

públicos se tornasse laico, ou seja, sem incentivos religiosos. 

 1934 – foi atribuída à União Federal a tarefa de fixar as diretrizes e bases da educação 

nacional. Criou o Conselho Nacional de Educação, cabendo à União elaborar, pela 

primeira vez, o Plano Nacional de Educação.  

 1937 – foi a primeira Constituição a tornar a escolaridade obrigatória, não registrando 

preocupação com o ensino público.  

 1946 -  oferta de ensino primário gratuito em caráter obrigatório e fortalecimento da ideia 

da educação pública e de sua gratuidade como um direito de todos.  
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 1967 -  foi prevista uma abertura para o fortalecimento do ensino particular, mediante 

previsão de substituição do ensino oficial gratuito por bolsas de estudo, ampliação da 

obrigatoriedade do ensino fundamental de sete a quatorze anos, sendo o ensino médio e 

superior público destinados aos mais necessitados, exigência de bom desempenho 

escolar para garantia da gratuidade do ensino médio e superior aos que comprovassem 

carência de recursos. 

 1969 – não apresentou alterações, mantendo basicamente todos os aspectos relativos à 

educação da Carta anterior. 

 1988 – A legislação brasileira, na área educacional, a rigor, apresentou um grande avanço 

com a promulgação desta Constituição, que se configura como a versão atual. Nela, a 

Educação ganhou lugar de altíssima relevância, englobando a participação da sociedade e 

preparando o aluno para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. O 

capítulo de educação nela inserido deu rumos às mudanças significativas no panorama 

educacional brasileiro. 

Em se tratando de aspectos ligados à educação, a última atualização da Constituição 

Federal (BRASIL, 2016, p. 1431), prevê os seguintes artigos: 

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições  públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; 

VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.  

 

 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei.  

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica.  

 



60 
 

 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria;  

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade;  

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde.  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola. 

 

 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: 

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

 Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada 

às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

 

 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e médio.  

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.  

 

 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não 
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é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir. 

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de 

padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.  

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no 

art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e 

outros recursos orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.  

 

 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 

ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que: 

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação; 

II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo 

para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem 

insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 

pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a 

investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação 

realizadas por universidades e/ou instituições de educação profissional e tecnológica 

poderão receber apoio financeiro do Poder Público.  

 

 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação 

para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a: 

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto.  

 

  

Dentre os Artigos mencionados, selecionamos o Art. 214 para um maior aprofundamento 

devido à sua relevância para os objetivos do estudo a serem atingidos.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um instrumento normativo de condução da 

política educacional do país, criado com o objetivo de estabelecer diretrizes e orientar as 

metas e ações do Poder Público em relação aos níveis e modalidades de ensino por um 

período de dez anos, praticados nas esferas municipais, estaduais e federais. No corrente 

plano são estabelecidos critérios que tratam do financiamento e da gestão da educação, tendo 
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como objetivos principais o crescimento da taxa de alfabetização e, como consequência, da 

escolaridade média da população. Como reforçam Aranda e Lima: 

 

 

A qualidade na educação está relacionada a um conjunto de outros temas presentes 

nas linhas e entrelinhas desta Lei, como exemplo, política educacional, gestão 

educacional, gestão escolar, gestão democrática da educação, democracia, cidadania, 

direito, financiamento da educação, custo aluno, alfabetização na idade certa, 

qualidade do ensino, qualidade da aprendizagem, qualidade dos insumos 

pedagógicos. Justifica-se a decisão pelo foco do mesmo considerando que além de 

assumir centralidade em pesquisas concluídas e em andamento pelas autoras, foi 

tema de profícuas discussões e debates no processo de elaboração deste PNE em 

relação à busca de uma concepção de qualidade socialmente referenciada. (2014, p. 

293) 

 

 

O atual PNE que se encontra em vigor até 2024 apresenta medidas estratégicas 

voltadas para a universalização do ensino obrigatório, as quais objetivam a inclusão social, 

como por exemplo, de indígenas, quilombolas, deficientes etc., procurando reduzir as 

desigualdades e valorizar a diversidade, através de investimento e ampliação das 

oportunidades educacionais, delineando determinados objetivos, para que as políticas 

nacionais não sejam interrompidas: 

 

 aumento dos níveis  de  escolaridade da população, em âmbito global; 

 busca pela melhoria na qualidade do ensino nos níveis fundamental, médio e superior; 

 redução das desigualdades sociais, bem como das regionais  no  que tange ao acesso e 

permanência na educação; e 

 democratização da gestão do ensino público. 

 

A tabela 2 resume alguns detalhes importantes dos 14 artigos os quais contemplam as 

principais ideias contidas no PNE: 
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Tabela 2: Ideias Básicas do PNE 2014. 

 

Artigos Ideia Básica 

1º Registra a aprovação do PNE para 10 anos - atendimento ao Art. 214 da CF/1988. 

2º Apresenta as 10 Diretrizes do PNE. 

3º Versa sobre o cumprimento das Metas e Estratégias a médio e longo prazos dentro 

da vigência do PNE. 

4º 
Destaca as referências que fundamentam o PNE: Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), Censos Demográficos, Censos Educacionais da Educação 

Básica e Superior (disponíveis na data de publicação do PNE). 

5º 

Registra o cumprimento do PNE por meio de Monitoramento contínuo e 

Avaliações periódicas, divulgação dos resultados, análise e proposição de políticas 

públicas e da revisão do percentual de investimento público em educação pelo 

Ministério da Educação (MEC), Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, 

Conselho Nacional de Educação (CNE), Fórum Nacional de Educação (FNE). 

6º Trata da realização de Conferências (pelo menos 2) para avaliar a execução do 

Plano (precedidas de Conferências Distrital, Municipais e Estaduais). 

7º Reafirma o Regime de Colaboração entre os entes federados. 

8º Exige a Elaboração e/ou adequação dos Planos Municipais e Estaduais de 

Educação (no prazo de 1 ano contado da publicação da Lei que aprovou o PNE. 

9º Ratifica a Gestão democrática da educação: prazo de 2 anos para Municípios e 

Estados aprovarem Leis específicas. 

10º 
Determina a formulação pelos entes federados de plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias e orçamentos anuais (compatíveis com as diretrizes, metas e 

estratégias do PNE). 

11º 
Confirma o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica como fonte de 

Informação para a qualidade da educação básica e para a orientação das Políticas 

Públicas (a cada 2 anos). 

12º Redefine o encaminhamento pelo Poder Executivo, no 9º ano de vigência deste 

PNE, ao Congresso Nacional do Novo Projeto de Lei para os próximos 10 anos. 

13º Estabelece a Instituição, pelo Poder Público, do Sistema Nacional de Educação 

(prazo de 2 anos a contar da publicação desse PNE. 

14º Define a vigência de 10 anos para o PNE, a partir de 25 de junho de 2014. 

 

Fonte: Aranda e Lima (2014, p. 294) 

 

Para que as metas contidas nos artigos detalhados no PNE sejam cumpridas no prazo 

estipulado, é fundamental  que haja um monitoramento dos resultados alcançados a curto, 

médio e longo prazos, passando por constantes avaliações por parte dos órgãos gestores 

responsáveis do Estado, tais como CNE, MEC etc, verificando sempre a necessidade de 

criação de políticas públicas revisando a cada período pré-estabelecido o quantitativo do 

investimento em educação e sugerindo os ajustes necessários. Sendo assim, cabe ressaltar a 

importância da busca incessante por melhorias na qualidade da educação, até mesmo por se 
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tratar de um dos objetivos prioritários registrados na Constituição Federal, espelhando os 

valores sociais e morais praticados pela sociedade. 

Além do subsídio legal, cujas bases são sustentadas pelo disposto na Constituição 

Federal, o Sistema de Ensino Naval (SEN) é regulamentado por uma legislação interna 

própria, além de alguns documentos normativos tais como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 e Lei Nº 11.279 de 9 de fevereiro de 

2006, tendo seu artigo de nº 9 revogado e alguns outros itens incluídos pela Lei Nº12.704 de 8 

de agosto de 2012, no tocante aos requisitos de ingresso na Marinha .  

A LDB, cujos princípios são definidos e amparados pela Constituição Federal, é uma 

lei que rege os direitos e deveres dos profissionais e autoridades envolvidos no processo 

educacional como um todo, visando assegurar uma educação gratuita e de qualidade à toda a 

população. Tem por objetivo promover e aplicar princípios da educação para que os Sistemas 

de Ensino, com o apoio da União, Estados e Municípios possam investir na formação de 

professores, os quais devem ser preparados para o exercício da atividade docente nas mais 

variadas modalidades encontradas na atualidade, em consonância com as exigências de uma 

sociedade que precisa acompanhar as rápidas mudanças  de um mundo globalizado.  
De acordo com  a LDB, o artigo de nº 83 estabelece que “O ensino militar é regulado 

em lei específica admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 

sistemas de  ensino”.  Em outras palavras,  cada  Força  Armada  apresenta uma  legislação 

específica que regulamenta suas particularidades.  No caso específico da Marinha, temos a 

chamada Lei de Ensino da Marinha, nº 11.279 de 9 de fevereiro de 2006,  que apresenta todas 

as disposições sobre as particularidades do Ensino  Naval, apresentando  as características 

próprias e a estrutura  organizacional do Sistema de Ensino Naval (SEN), sendo apoiada e 

complementada por documentos normativos internos sigilosos, tais como portarias, normas e 

manuais. Esta documentação específica passa por constantes revisões e atualizações no 

sentido de aprimorar a qualidade dos cursos oferecidos como requisitos de carreira para os 

militares no âmbito do SEN, de modo que tenham acesso aos conhecimentos de nível básico, 

profissional e militar-naval necessários para o aprimoramento de sua formação, cuja 

qualidade impacta diretamente no cumprimento de sua missão constitucional. 

Com o objetivo principal de investigar os aspectos positivos e negativos da construção 

do conhecimento por meio de práticas de ensino envolvendo a aprendizagem colaborativa no 

Ensino de Física para o nível Médio, voltada de modo específico para a realidade cotidiana 

dos cursos de especialização e aperfeiçoamento ministrados em Centros de Instrução da 

Marinha do Brasil, foram elaboradas e introduzidas, em caráter experimental, algumas 
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atividades desenvolvidas para a colaboração de indivíduos na modalidade de ensino à 

distância (EAD) como ferramenta de apoio às aulas presenciais (modalidade blended 

learning), como instrumento de incentivo à capacitação e à formação continuada. As 

ferramentas e funcionalidades do AVA Moodle foram apresentadas às turmas participantes e 

atividades colaborativas diversificadas foram planejadas para execução através de 

participações individuais e também em grupo, de modo complementar às aulas presenciais. 

O presente estudo foi estruturado para que sua fase de aplicação ficasse compreendida 

no período de 29 de junho a 18 de agosto de 2017, durante o qual foi cumprida a etapa 

correspondente ao nivelamento relativo aos conhecimentos da disciplina de Física, formando 

juntamente com as disciplinas de Matemática, Química e Inglês o alicerce de  preparação para 

o Curso de Capacitação do Grupo de Recebimento do Submarino SBR-1, parte integrante do 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) da Marinha do Brasil em parceria 

com a França que, à época, encontrava-se em fase de construção na Base de Submarinos 

localizada em Itaguaí (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13: Submarino Riachuelo (S40) no Complexo Naval de Itaguaí. 

Fonte: http://www.naval.com.br/blog/2017/08/03/programa-de-submarinos-avanca-apesar-da-crise/. 

 

O grupo selecionado para participar da pesquisa em questão foi composto por um 

quantitativo total de cinquenta e cinco (55) alunos divididos em duas turmas, sendo vinte e 

oito (28) alocados na Turma de Manobra e vinte e sete (27) na Turma de Operações, 

agrupados e classificados de acordo com as áreas e compartimentos de atuação relativos às 

suas respectivas profissões, a saber:  

 Manobra: especialidades de Motores (MO), Eletricidade (EL), Comunicações Interiores 

(CI), Enfermagem (EF), Máquinas (MA) e Cozinha (CO); 
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 Operações: especialidades de Direção de Tiro (DT), Comunicações Navais (CN), 

Armamento (AM), Eletrônica (ET), Operador de Radar (OR) e Operador de Sonar (OS). 

As Tabelas 3 e 4 relacionam as especialidades dos alunos envolvidos a uma 

numeração atribuída a cada um deles com o objetivo de mapear suas contribuições no 

ambiente virtual sem que os mesmos sejam identificados, conforme o Termo de Autorização 

para Realização da Pesquisa (Anexo 9.1), o qual trata da preservação da identidade e imagem 

dos participantes, cumprindo os princípios éticos da pesquisa.  

 

Tabela 3: Alunos da Turma de Manobra. 

 

ESPECIALIDADE ALUNO ESPECIALIDADE ALUNO 

1SG-MO-SB M1 3SG-MA-SB M15 

1SG-EL-SB M2 2SG-EL-SB M16 

1SG-MO-SB M3 2SG-EL-SB M17 

1SG-EF-SB M4 2SG-EL-SB M18 

1SG-CI-SB M5 2SG-EF-SB M19 

2SG-MO-SB M6 3SG-EL-SB M20 

3SG-MO-SB M7 3SG-EL-SB M21 

2SG-MO-SB M8 3SG-EL-SB M22 

3SG-MO-SB M9 2SG-CI-SB M23 

3SG-MO-SB M10 3SG-CI-SB M24 

1SG-MA-SB M11 3SG-CI-SB M25 

2SG-MA-SB M12 3SG-CI-SB M26 

2SG-MA-SB M13 2SG-CO-SB M27 

3SG-MA-SB M14 3SG-CO-SB M28 

 

Fonte: Autora. 
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Tabela 4: Alunos da Turma de Operações. 

 

ESPECIALIDADE ALUNO ESPECIALIDADE ALUNO 

1SG-DT-SB O1 2SG-ET-SB O15 

2SG-DT-SB O2 3SG-ET-SB O16 

2SG-DT-SB O3 3SG-ET-SB O17 

2SG-DT-SB O4 2SG-OR-SB O18 

3SG-DT-SB O5 2SG-OR-SB O19 

3SG-DT-SB O6 3SG-OR-SB O20 

2SG-CN-SB O7 1SG-OS-SB O21 

3SG-CN-SB O8 1SG-OS-SB O22 

3SG-CN-SB O9 2SG-OS-SB O23 

1SG-AM-SB O10 2SG-OS-SB O24 

2SG-AM-SB O11 3SG-OS-SB O25 

3SG-AM-SB O12 3SG-OS-SB O26 

3SG-AM-SB O13 3SG-OS-SB O27 

2SG-ET-SB O14   

 

Fonte: Autora. 
 

Na Marinha do Brasil, instituição escolhida para aplicação da pesquisa, são oferecidos 

os tradicionais cursos de carreira em nível de Ensino Médio voltados para a especialização e 

aperfeiçoamento de militares de diversas profissões, cujos currículos, em sua maioria, 

apresentam conteúdos relativos à disciplina de Física em seus planejamentos na fase de 

nivelamento anterior ao aprofundamento da área técnica, sendo conduzidos unicamente na 

modalidade presencial, não prevendo até o momento a utilização do EAD para o 

aprimoramento dos conteúdos tratados em sala de aula, de maneira concomitante, tal como 

sugere o estudo em questão. Os conteúdos escolhidos para a realização, bem como para a 

coleta de dados da pesquisa, estão relacionados à unidade de Termologia, por se tratar de um 

tema de grande abrangência a todas as profissões envolvidas e de destaque nos meios 

operativos. As subunidades trabalhadas foram escolhidas e agrupadas em cinco unidades, 

conforme os tópicos geralmente abordados nos livros didáticos de Ensino Médio, sendo eles: 

Termometria, Calorimetria, Dilatação Térmica dos Sólidos e Líquidos, Comportamento 

Térmico dos Gases e Termodinâmica. 

O local escolhido para a aplicação prática da pesquisa em questão, Centro de Instrução 

e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA), está localizado na Base 

Almirante Castro e Silva (BACS) (Figura 14), na Ilha de Mocanguê, em Niterói, local onde 
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são prestados serviços de apoio ao Comando da Força de Submarinos (ComForS) e suas 

Organizações Militares (OM) subordinadas, sendo sua missão institucional: Apoiar 

administrativamente o ComForS e suas OM subordinadas, prover serviços de manutenção e 

reparos  de 2º escalão e prover serviços de escafandria e de  medicina hiperbárica, a fim de 

contribuir para o aprestamento dos  meios navais e para a manutenção das OM subordinadas 

ao  ComForS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Localização do CIAMA. 

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

O CIAMA, desde sua criação em 1963, é uma organização militar de referência em 

ensino subaquático na Marinha do Brasil voltada para o desenvolvimento do ensino técnico-

profissional, onde é feita a capacitação dos alunos dos cursos de formação, especialização, 

estágios e adestramentos, através de atividades afetas ao Submarino, bem como Mergulho de 

Combate e Medicina Submarina. 

Com a recente aquisição de uma nova classe de submarinos proveniente da Marinha 

francesa, batizada de “Scorpène”, um dos maiores desafios do CIAMA é promover a 

adaptação de conhecimentos necessária à preparação e capacitação da tripulação para o 

guarnecimento dos novos submarinos convencionais e futuramente do primeiro submarino 

nuclear brasileiro, já que os submarinos que se encontram operativos pertencem a uma outra 

classe com sistemas e equipamentos cuja tecnologia difere bastante desta nova classe, 

exigindo, portanto, conhecimentos mais aprimorados. 
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4.2   METODOLOGIA DE APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

  

Antes do início das aulas foi disponibilizada uma semana para ambientação, onde os 

instrutores e alunos envolvidos na capacitação participaram de uma dinâmica de grupo com o 

objetivo de que cada um falasse sobre suas experiências na profissão e fosse desenvolvido um 

maior entrosamento entre as diversas especialidades envolvidas no nivelamento (conhecida 

como dinâmica quebra-gelo), além de serem apresentadas as diretrizes do curso. Após este 

passo, foi aplicada uma avaliação diagnóstica geral de Física (Apêndice 8.1), a nível de 

Ensino Médio, visando avaliar os conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos antes do 

início do curso. A partir dos resultados foi possível detectar as principais deficiências de 

aprendizagem e preparar as aulas com a abordagem mais adequada ao nivelamento necessário 

de conhecimentos. 

As unidades de Grandezas Físicas, Cinemática, Dinâmica, Conservação de Energia, 

Hidrostática, Estática, Eletrostática, Eletrodinâmica, Magnetismo e Ondas foram trabalhadas 

em sua totalidade na modalidade presencial com ambas as turmas e, após o término, foi 

aplicada uma segunda avaliação diagnóstica exclusivamente para o tópico de Termologia, o 

qual foi posteriormente trabalhado tanto na modalidade presencial como à distância (Blended 

Learning), já que as atividades propostas no AVA Moodle funcionaram como um reforço e 

complemento às aulas ministradas presencialmente.  

Cada aluno foi cadastrado na Plataforma Virtual, recebendo um login e uma senha 

individual para acesso, podendo isto ser feito através de qualquer computador, tablet ou 

smartphone, via internet. Ao entrar no ambiente virtual, os alunos encontraram disponíveis 

conteúdos interativos envolvendo os tópicos de Termologia organizados em “boxes” 

conforme será detalhado posteriormente, os quais foram disponibilizados de acordo com o 

tópico que estava sendo trabalhado na modalidade presencial, para que os conhecimentos 

fossem disseminados e construídos de maneira preferencialmente colaborativa. 

 Nos “boxes” do ambiente foram disponibilizados materiais para consulta tais como 

textos complementares às aulas presenciais, exercícios com resposta automática, links com 

direcionamento para outros sites com algumas curiosidades tais como vídeos, experimentos 

virtuais, fóruns para discussão de algum tópico, chats tira-dúvidas e animações que 

objetivavam facilitar a assimilação dos conteúdos e despertar o interesse dos alunos. Quanto 

às avaliações, foram realizadas de maneira formativa através de atividades individuais e em 

grupo propostas no AVA Moodle, sendo as atividades disponíveis online consideradas 
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também na pontuação final da disciplina e, por exigência do sistema de ensino naval, 

avaliações somativas foram acrescentadas para a composição da pontuação final. 

Em uma primeira etapa a pesquisa foi desenvolvida com a participação das duas 

turmas separadamente, cada uma alocada em sua sala virtual no AVA Moodle, assim como 

nas aulas presenciais, com os mesmos conteúdos disponibilizados para ambas, de modo a não 

misturar os alunos da turma de Manobra com a turma de Operações, já que a ideia inicial foi 

estudar o nível de colaboração entre os participantes alocados em uma mesma turma. Em um 

segundo momento as duas turmas permaneceram separadas em turmas presenciais, assim 

como na situação anterior, porém foram cadastradas juntas e puderam interagir na mesma sala 

virtual criada no AVA Moodle, funcionando como uma terceira turma com todos os 

integrantes juntos. 

Em se tratando da primeira etapa, o box principal (Figura 15) foi elaborado para 

funcionar como um espaço de boas-vindas, o qual serviu principalmente para a interação 

inicial entre tutor e aluno, onde foram deixados alguns links contendo orientações acerca das 

diretrizes do curso e atividades que seriam desenvolvidas, entre as quais um pequeno vídeo 

gravado pelo tutor, fórum para tirar dúvidas gerais sobre a utilização do ambiente, fórum de 

notícias para comunicados, arquivo em formato PDF ou Portable Document Format (Formato 

Portátil de Documento) com exemplos e curiosidades sobre o assunto “realidade aumentada” 

(Figura 16), uma interação entre ambientes virtuais e o mundo físico que foi apresentada aos 

alunos, além da agenda com os conteúdos que foram detalhados nos boxes posteriormente, 

sendo eles: 

 Box 1: Termometria (equilíbrio, temperatura, escalas termométricas, Lei Zero da 

Termodinâmica e conversão entre escalas); 

 Box 2: Calorimetria ( Quantidade de calor, energia térmica, calor sensível, calor latente, 

mudanças de estado físico e propagação do calor); 

 Box 3: Dilatação térmica dos sólidos (linear, superficial e volumétrica). 
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Figura 15: Box principal AVA Moodle. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Técnica de realidade aumentada. 

Fonte: Techdog Soluções de Internet (aplicativo feito para a Marinha). 

 

No bloco seguinte ao principal, intitulado como Box 1 (Figura 17), foi disponibilizada 

a seguinte sequência: um material contendo o resumo do tópico de Termometria nos formatos 

HTML ou HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto) para 

exibição como página de internet e também em PDF, para o caso dos alunos optarem pelo 

estudo com o material impresso, juntamente com alguns exercícios sobre o assunto em 

questão e um fórum de discussão sobre o “Estado Térmico de um Sistema”, para que os 

alunos pudessem interagir e registrar suas participações no ambiente ao apresentar suas 

contribuições individuais sobre o tema tratado, o qual funcionou  também como uma 
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incentivação inicial para uma troca de experiências sobre o tema tratado no resumo da 

unidade, conforme ilustrado na Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Figura 17: Box 1- Termometria. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Figura 18: Fórum de discussão “Estado Térmico de um Sistema”. 

Fonte: Moodle Marinha. 
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Para a atividade de construção colaborativa utilizando a ferramenta “fórum” no 

referenciado Box foi solicitado aos alunos, previamente divididos em grupos de acordo com 

suas especialidades, que pesquisassem sobre o fenômeno da “Supercondução”, o qual está 

intimamente relacionado com as baixas temperaturas e condução de eletricidade em 

determinados materiais, sem perdas, conforme sugestão apresentada na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Fórum de discussão “Estado Térmico de um Sistema” - Grupo MA. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Ao final deste Box foi disponibilizado um Chat com horário diário programado, para 

que os alunos que porventura apresentassem dúvidas pudessem entrar e expor seus 

questionamentos, para serem discutidos com a tutora e outros alunos também.  

Procurando-se manter uma estrutura similar ao Box 1, foi disponibilizado em 

sequência o Box 2, contendo o resumo do tópico de Calorimetria, um link para acesso ao 

experimento virtual “Estados da Matéria” 
4
, disponível por meio do software de simulação 

PhET (Physics Educational Technology), onde os alunos puderam realizar diversos testes, 

envolvendo situações de variação de temperatura e pressão, além de tirar conclusões sobre 

mudanças de estado físico, comparar o comportamento das moléculas entre outras aplicações, 

um fórum colaborativo sobre o experimento tratado, vídeo com curiosidades sobre “Como 

                                                             
4
 Este experimento é uma simulação física interativa desenvolvida pela Universidade do Colorado que pode ser encontrado 

no site https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter, onde simulações virtuais envolvendo conceitos de 
volume, temperatura e pressão são atualizadas em tempo real, indicando as mudanças de estado físico. Além do acesso pela 

internet, também é possível executar o pacote de instalação, fazendo o download para funcionamento em máquinas locais. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/states-of-matter
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fazer gelo seco com extintor” 
5
, o vídeo “Strange Water - Leidenfrost Effect” 

6
, o qual 

demonstra na prática o Efeito Leidenfrost, discussão colaborativa sobre o referido efeito 

através de Chat Colaborativo em dois horários diferentes programados, além de Chat tira-

dúvidas diariamente programado e alguns exercícios de fixação, conforme ilustra a Figura 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 20: Box 2- Calorimetria. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

 

O último box disponibilizado para o acompanhamento dos alunos em turmas virtuais 

separadas recebeu o nome de Box 3 e reuniu os conteúdos relativos à unidade de Dilatação 

Térmica dos Sólidos, onde foi disponibilizado um resumo da aula, um link para o repositório 

de vídeos Youtube com vídeo explicativo de título “ A esfera que cresce no fogo” 
7
, 

construção colaborativa através da ferramenta Chat para os alunos divididos em grupos de 

                                                             
5 Este vídeo faz parte de uma coleção do canal do YouTube chamada “Manual do Mundo”, de autoria do 

jornalista Iberê Thenório, como uma forma lúdica de mostrar como produzir gelo seco a partir de um extintor de 

CO2, explicando cientificamente a mudança de estado físico quando o gás entra em contato com o ambiente. O 

vídeo pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=3aTNbUIzego&. 

 
6 Este vídeo pertence ao canal do YouTube chamado “Andy Elliott Craft & Creations”, cujo autor é o escultor 

britânico Andy Elliott, podendo ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=mZenCYF1IpM&t=14s. 

 
7 Neste vídeo contido no Canal Física do YouTube o Professor Marcelo Boaro faz uma demonstração de como 

uma esfera de ferro cresce quando colocada no fogo. Pode ser acessado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ETlFtspCTI.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aTNbUIzego&
https://www.youtube.com/watch?v=mZenCYF1IpM&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=9ETlFtspCTI


75 
 

diferentes especialidades de carreira, alguns exercícios para fixação e Chat “tira-dúvidas” 

para acesso diário em horário programado, conforme mostra a Figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 21: Box 3- Dilatação Térmica dos Sólidos. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Na segunda etapa de aplicação da pesquisa, ambas as turmas permaneceram com as 

aulas presenciais separadamente, porém foram cadastradas juntas em uma mesma turma no 

ambiente virtual, a qual foi chamada de “turma 3”. O objetivo na criação de um ciberespaço 

único para alocar ambas as turmas foi testar as possíveis variações no nível das interações 

entre os membros, agora em uma situação diferente da anterior, separados nas turmas 

presenciais e juntos na mesma sala no ambiente virtual. 

Sendo assim, foram criados mais dois boxes para a turma 3, com a continuação dos 

tópicos que foram selecionados dentro da Unidade de Termologia, sendo eles: 

 Box 4: Comportamento Térmico dos Gases (Gases ideais, Lei geral dos Gases Perfeitos e 

Transformação de um Gás Ideal); e 

 Box 5: Termodinâmica ( O calor como forma de energia, 1ª Lei da Termodinâmica, Tipos 

de transformação, 2ª Lei da Termodinâmica, Máquinas Térmicas e Ciclos 

Termodinâmicos). 

 No Box 4 foi disponibilizado um resumo com os conteúdos sobre Comportamento 

Térmico dos Gases, alguns exercícios para fixação, um vídeo com o experimento “A vela que 
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levanta água” 
8
, fórum de construção colaborativa para discussão sobre este experimento e 

Chat tira-dúvidas em horário programado, conforme ilustra a Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Box 4 - Comportamento térmico dos gases. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

No último Box, onde foi explorado o tópico de Termodinâmica, os alunos puderam 

acessar o resumo desta aula, alguns exercícios para fixação, um link para o repositório de 

vídeos no Youtube contendo o vídeo “James Watt e a Máquina a Vapor” 
9
 e atividade de 

construção colaborativa  sobre o vídeo proposto através de fóruns formados por grupos de 

alunos das turmas de Manobra e Operações, não esquecendo do Chat tira-dúvidas em horário 

programado, conforme ilustra a Figura 23 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Este vídeo faz parte de um canal do YouTube chamado “Manual do Mundo”, de autoria do jornalista Iberê 

Thenório, mostrando através de um experimento prático a relação existente entre a temperatura e a pressão de 

um gás. O vídeo pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=c9utVkLBN9w . 

 
9
 Este vídeo, criado e dirigido por Christian Sichau e Werner Kiefer, aborda aspectos históricos relacionados a 

esta invenção. Encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=niTizAngPvI. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9utVkLBN9w
https://www.youtube.com/watch?v=niTizAngPvI
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Figura 23: Box 5- Termodinâmica. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Em todos os boxes foi estabelecida uma pontuação relativa a cada atividade 

objetivando que os alunos pudessem se organizar e priorizar as atividades mais significativas 

voltadas para a aprendizagem colaborativa, tirando o maior proveito possível das interações 

com seus pares e com o tutor. Ao final das atividades formativas propostas no AVA Moodle 

foi realizada uma avaliação final somativa contendo cinco questões sobre os conteúdos 

trabalhados no tópico de Termologia, tratados na modalidade b-learning. Na primeira questão 

o tópico abordado foi Termometria, na segunda Calorimetria, na terceira Dilatação, na quarta 

Comportamento dos Gases e, na quinta, Termodinâmica. A nota resultante desta avaliação foi 

acrescentada à média final da disciplina juntamente com as atividades totalmente presenciais 

desenvolvidas durante toda a capacitação, sendo a média final calculada composta por três 

notas no total. 
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5   RESULTADOS 

O primeiro resultado proveniente da pesquisa a ser detalhado  é decorrente da 

avaliação diagnóstica (Apêndice 8.1) aplicada a ambas as turmas, a qual foi elaborada com 15 

questões de conhecimentos gerais de Física, relativas às unidades de ensino previstas para 

todo o período de nivelamento, sendo elas: Grandezas Físicas (questões 1 e 2), Cinemática 

(questões 3 e 6), Dinâmica (questão 4), Conservação de Energia (questões 7 e 10), Estática 

(questão 11), Hidrostática (questões 8 e 12), Termologia (questão 5), Eletrostática (questão 

14), Eletrodinâmica (questão 9), Ondas (questão 13) e Magnetismo (questão 15).  

De uma maneira geral, esta primeira avaliação evidenciou algumas dificuldades 

básicas de aprendizagem no trato com cálculos matemáticos, pois em muitas das provas os 

alunos marcavam uma das opções de resposta, por vezes conseguindo acertar, outras não, 

porém afirmavam claramente não se lembrar das fórmulas utilizadas, ou apenas partes delas 

para a resolução, tal como demonstra a Figura 24 a seguir: 

 

  

Figura 24: Exemplo de questão em branco (Primeira Avaliação Diagnóstica). 

Fonte: Autora. 

 

Analogamente foi constatado que alguns alunos não conseguiram desenvolver um 

raciocínio lógico-interpretativo em torno das situações problema abordadas, não conseguindo, 

em alguns casos, compreender e desenvolver o que estava sendo pedido na questão, 

confundindo o comportamento de algumas grandezas físicas, conforme ilustra a Figura 25 

abaixo:  
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Figura 25: Exemplo de raciocínio incorreto (Primeira Avaliação Diagnóstica). 

Fonte: Autora. 

 

Com relação ao aproveitamento geral dos alunos, os resultados desta primeira 

avaliação nos mostram que o percentual médio de acertos da turma de Manobra foi de 48% , 

sendo verificado o valor mínimo de 20% de acertos e o valor máximo atingido de 87%. Foi 

observado que, de um total de 28 alunos: nenhum zerou a avaliação; 4 acertaram até 27%, 10 

entre 33% e 47%; 11 entre 53% e 67%; e 3 entre 73% e 87%, conforme indicado no Gráfico 

1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Avaliação Diagnóstica Geral (Manobra). 

Fonte: Autora. 

 

Já para o caso da Turma de Operações, os resultados desta primeira avaliação nos 

mostram que o percentual médio de acertos da turma foi de 40% , sendo verificado o valor 
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mínimo de 13% de acertos e o valor máximo atingido de 80%. Foi observado que, de um total 

de 27 alunos, nenhum zerou a avaliação, 6 acertaram até 27%, 13 entre 33% e 47%, 5 entre 

53% e 67% e 3 entre 73% e 80%, conforme indicado no Gráfico 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Avaliação Diagnóstica Geral (Operações). 

Fonte: Autora. 

 

Os gráficos a seguir demonstram, para as turmas analisadas, um determinado 

percentual equivalente aos acertos obtidos para cada uma das quinze questões abordadas. 

Segue primeiramente o Gráfico 3 referente ao desempenho da turma de Manobra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Avaliação diagnóstica geral (Acertos por questão – Manobra). 

Fonte: Autora. 
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Após a análise dos dados obtidos, foi possível verificar que, para a referida turma, os 

maiores percentuais de acertos detectados foram em relação aos tópicos de Termologia e 

Hidrostática (82%), seguidos de Dinâmica (79%) e Grandezas Físicas (75%) , sendo o 

percentual mais baixo registrado para o tópico de Magnetismo (11%). O percentual médio de 

acertos totais registrados para a Turma de Manobra foi de 52%. 

Para a turma de Operações, conforme indica o Gráfico 4 a seguir, são demonstrados os 

seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Avaliação diagnóstica geral (Acertos por questão – Operações). 

Fonte: Autora. 

 

Os maiores percentuais de acertos verificados foram para os tópicos de Grandezas 

Físicas e Dinâmica ( ambos com 74%), seguidos de Hidrostática (63%) e Cinemática e Ondas 

(ambos com 52%), sendo que o percentual mais baixo registrado foi novamente para o tópico 

de Magnetismo (7%). O percentual médio de acertos totais registrados para a Turma de 

Operações foi de 41%, um pouco mais baixo em comparação com a outra turma. 

Em relação ao tópico escolhido como objeto de estudo nesta pesquisa, de Termologia, 

os resultados demonstram que a turma de Máquinas alcançou um resultado de acertos bem 

significativo (82%), quando comparado à turma de Operações, que obteve somente um 

percentual de acertos da ordem de 30%. A partir deste resultado, foi planejada para um 

momento posterior uma segunda avaliação diagnóstica mais detalhada, desta vez voltada 

somente para assuntos pertinentes ao referido tópico, de forma um pouco mais abrangente 

para verificar o real nível de conhecimentos prévios assimilados. 
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Com relação à avaliação diagnóstica sobre conhecimentos da área de Termologia 

(Apêndice 8.2), bem mais aprofundados nos tópicos deste ramo específico da Física do que na 

avaliação diagnóstica geral aplicada anteriormente, foi verificado que o percentual máximo de 

acertos de ambas as turmas não ultrapassou a marca dos  70% de aproveitamento. Na turma 

de Manobra foi observado que, de um total de 28 alunos, 1 não obteve qualquer acerto, 7 

acertaram apenas 20% da avaliação e 20 alunos obtiveram um aproveitamento de até 50% de 

acertos, conforme indicado no Gráfico 5, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Avaliação Diagnóstica de Termologia (Manobra). 

Fonte: Autora. 

 

Na turma de Operações os resultados desta  avaliação foram um pouco melhores, já 

que de um total de 27 alunos, 6 acertaram 40% da prova, porém 21 alunos obtiveram até 50% 

de acertos somente, conforme indica o Gráfico 6, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Avaliação Diagnóstica de Termologia (Operações). 

Fonte: Autora. 
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Na turma de Manobra, os maiores percentuais de acertos por questão verificados nesta 

avaliação foram para os tópicos de Termometria e Comportamento dos Gases (ambos com 

71%), seguidos de Dilatação dos Sólidos (57%) e Calorimetria (54%), sendo que o percentual 

mais baixo registrado foi para o tópico de Termodinâmica (11%), conforme ilustra o Gráfico 

7 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Avaliação Diagnóstica de Termologia (Acertos por questão – Manobra). 

Fonte: Autora. 

 

Já para a Turma de Operações, os maiores percentuais de acertos por questão 

verificados nesta avaliação foram para os tópicos de Comportamento dos Gases (67%), 

seguidos de Dilatação dos Sólidos (59%) e Termometria (44%), sendo que o percentual mais 

baixo registrado foi para o tópico de Termodinâmica (15%), conforme ilustra o Gráfico 8 a 

seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Avaliação Diagnóstica de Termologia (Acertos por questão – Operações). 

Fonte: Autora. 
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Torna-se interessante observar que o percentual médio de acertos totais registrados 

para ambas as turmas nesta avaliação foi o mesmo, no caso 39%. 

Na primeira atividade colaborativa individual constante no Box 1, fórum de discussão 

sobre “Estado Térmico de um Sistema”, os alunos puderam compartilhar suas experiências 

com seus pares após realizarem o experimento proposto, trazendo exemplos de situações 

cotidianas vivenciadas individualmente e detalhando observações sobre o equilíbrio térmico 

dos corpos.  

No caso específico tratado neste trabalho foram explorados três tipos de gêneros 

discursivos emergentes: o fórum de discussão, o chat e o aplicativo de mensagens 

instantâneas Whatsapp. Como sugere Marcuschi (2002, p. 13), o gênero discursivo fórum, 

pertencente à categoria de discurso eletrônico, apresenta características de interação 

assíncrona, onde a informação não é transmitida em tempo real e forma-se a partir de outros 

gêneros textuais que apropriam-se do diálogo cotidiano, transmutando gêneros mais 

complexos. 

Neste tópico, a tutora dá orientações sobre a atividade que deverá ser desenvolvida 

através da utilização do gênero fórum, relacionando o tema “Estado Térmico de um Sistema”, 

principal objeto de discussão neste box, a um experimento prático proposto antes da 

participação, cuja intenção é mostrar que existe uma familiaridade do assunto em questão com 

o cotidiano dos sujeitos envolvidos, já que os mesmos lidam diretamente com fenômenos 

térmicos ao operar sistemas e equipamentos a bordo de um submarino, ou seja, em seu 

ambiente de trabalho. Em seguida, ela solicita um relato individual que evidencie a formação 

do sujeito leitor, para que este seja capaz de explicar o fenômeno observado ao realizar o 

experimento, mostrando conhecimentos sobre transferência de calor entre corpos e equilíbrio 

térmico. E, por fim, convoca os alunos para a participação no fórum de discussão. 

Primeiramente, cabe ressaltar que todos os enunciados dialogam de maneira direta ou 

indireta com o enunciado da tutora (Figura 18), porque esse sujeito é o responsável por gerar a 

discussão. Segundo, os enunciadores a princípio devem dialogar com suas próprias vozes, 

pois está muito claro que a orientação exige dos participantes que retomem suas experiências 

e enunciados anteriores. 

Selecionamos alguns episódios de discursos em Fórum de discussão. O primeiro deles 

é sobre o experimento de Sensação Térmica, como na Figura 26. 
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Figura 26: Fórum individual de discussão (Manobra – alunos M15 e M1). 

Fonte: Moodle Marinha. 

O enunciado do sujeito M15 nos passa a sensação de que ele realmente realizou o 

experimento proposto, pois o descreve com clareza e riqueza de detalhes, apesar da linguagem 

menos técnica do que a esperada, as sensações experimentadas, demonstrando confiança nas 

reações de seu corpo aos fenômenos relacionados ao equilíbrio térmico dos sistemas. Além 

disso provocou um novo enunciado, o qual demonstra a satisfação do aluno M1 ao dialogar 

com o enunciado anterior, quando o mesmo afirma que está de acordo com a adaptação do 

corpo às condições de temperatura do ambiente, indo um pouco mais além em seu discurso ao 

justificar a adaptação do seu corpo trazendo o conceito de “troca de calor” com o meio 

(Figura 26). O segundo episódio sobre o mesmo experimento está na Figura 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Fórum individual de discussão (Manobra – aluno M2). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 



86 
 

O sujeito M2, cuja participação aparece na Figura 27, responde ao enunciado principal 

da tutora com um outro enunciado mais complexo, ao trazer para seu discurso um exemplo 

prático que ele acredita estar inserido em seu cotidiano e no dos seus pares, estendendo sua 

percepção sobre o resultado da mistura do café quente com o leite frio aos outros sujeitos do 

discurso, demonstrando confiança sobre o fenômeno teórico, que o mesmo embasa 

cientificamente como “Equilíbrio Térmico”, ocorre na prática em atividades cotidianas. O 

terceiro episódio sobre Sensação Térmica está na Figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Fórum individual de discussão (Manobra – alunos M20 e M4). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

O sujeito M20 (Figura 28) responde ao enunciado principal da tutora e também 

diretamente ao enunciado de um colega, demonstrando total concordância ao utilizar a palavra 

“Exatamente” ao iniciar seu discurso, além de expor a afinidade entre eles, fazendo uso da 

expressão “meu amigo”. O mesmo demonstra que compreendeu o fenômeno ocorrido no 

experimento, associando o termo “ambiente”, que pode ser utilizado em uma linguagem mais 

coloquial, ao termo “sistema”, colocando-o entre parênteses para ressaltar que conhece o 

sentido físico associado a esta palavra. Ele continua seu discurso compartilhando suas 

sensações ao descrever como “aliviante” o processo de transferência de calor observado e faz 

uma última consideração relatando uma crença popular de ocorrência frequente no cotidiano, 

com a frase “dizem que não faz muito bem”, referindo-se à rápida transferência de calor entre 

os corpos. 
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Ainda na Figura 28, é possível perceber pelo enunciado do sujeito M4, da 

especialidade de enfermagem, que o mesmo apropriou-se dos conteúdos presentes nos 

enunciados anteriormente colocados pelos colegas no fórum e contribuiu com um discurso 

adaptado à sua realidade cotidiana, compartilhando com os pares conhecimentos em sua área 

de atuação pertinentes ao fenômeno físico em discussão. Não é possível afirmar de forma 

concreta se ele realizou o experimento, mas pode-se compreender que o sujeito consegue 

associar a queda brusca de temperatura ao sintoma descrito por ele como “cefaléia” e logo 

após traduzindo para o conhecimento popular como “dor de cabeça”, talvez porque ele 

acredite que nem todos os participantes poderiam conhecer este termo médico. 

Nesse caso podemos perceber que o enunciador apropria-se da voz do outro sujeito 

como se fosse sua, ressaltando apenas aquilo que julga importante para atribuir significados 

para o discurso contido em sua fala, e, consequentemente, reduzindo assim a carga de 

significado dessa outra voz, pois, apenas o que lhe interessa é retomado em sua fala, como se 

todas as vozes já tivessem conhecimento do que foi dito antes. 

Os quarto e quinto episódios no mesmo experimento estão retratados nas Figuras 29 e 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Fórum individual de discussão (Operações – aluno O2). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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Figura 30: Fórum individual de discussão (Operações – aluno O22). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

 

Na Turma de Operações foi observado que as participações ocorreram de forma 

similar à da Turma de Manobra, através da descrição detalhada sobre o experimento realizado 

e comparações com situações observadas no dia a dia, conforme descrição do aluno O2 

(Figura 29), obtendo um maior destaque na busca do aprimoramento dos conhecimentos por 

meio da pesquisa, como fez o aluno O22, de acordo com a Figura 30. 

Complementando ainda o mesmo experimento, temos os enunciados em um sexto 

episódio na Figura 31.  
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Figura 31: Fórum individual de discussão (Operações – alunos O8 e O20). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

É possível perceber pelos elementos linguísticos constantes na Figura 31, que o aluno 

O20 encontra familiaridade na resposta postada pelo colega O8, ao identificar elementos que 

corroboram suas conclusões mediante o experimento feito, descrevendo uma variação que em 

seu julgamento não afetou o resultado encontrado. Além disso, compartilha um link com nova 

problematização, na tentativa de fomentar o interesse de outros participantes. 

Nas primeiras atividades de construção colaborativa ficou evidente que a maioria dos 

alunos tinha pouca ou nenhuma familiaridade com o AVA, ainda que o mesmo tenha sido 

apresentado na semana de ambientação por ocasião do cadastro dos usuários, demonstrando 

algumas dificuldades para acessá-lo, bem como na localização e uso das ferramentas 

disponíveis através do mesmo, sendo necessária a participação ativa da tutora mediando e 

prestando esclarecimentos, inclusive com o aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, 

como exemplificado na Figura 32.  
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Figura 32: Dúvidas sobre acesso pelo Whatsapp. 

Fonte: Autora. 
 

De acordo com Marcuschi (2008), todo gênero híbrido, ou seja, aquele que mescla 

dois ou mais gêneros em sua constituição, pode ser chamado por “intergenericidade”. 

Podemos dizer que este é o caso do Whatsapp, uma vez que funciona tanto como Chat, 

propiciando a comunicação síncrona ou como fórum, em situações onde favorece a 

comunicação assíncrona, sendo ambas as funções dependentes da disponibilidade dos sujeitos 

envolvidos no processo comunicativo. 

O sujeito O5 não conseguiu de início entrar no AVA Moodle com o login e senha 

fornecidos a ele por ocasião de seu cadastramento como aluno. O mesmo fez contato com a 

tutora através do aplicativo Whatsapp (Figura 32) relatando que estava tentando entrar no 

sistema, porém não estava conseguindo. Ao perguntar se poderia trocar a senha pelo site 

mesmo, deixou implícito em seu enunciado que o pretendia fazer por conta própria, tal como 

ocorre quando se esquece senhas de e-mail e outros sites que exigem cadastro do usuário. É 

possível perceber que tentou propor uma solução largamente utilizada pela geração atual, 

apropriando-se de enunciados comumente utilizados na linguagem interativa entre o sujeito e 

o meio, nesse caso a internet. 

O sujeito O9 (Figura 33) procurou a tutora utilizando o aplicativo Whatsapp para tirar 

dúvidas sobre a resolução de um exercício contido no Box 1, não por estar com problemas de 
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acesso ao ambiente, mas por uma questão de praticidade e costume na utilização deste gênero 

digital, entre outros, afirmando um domínio razoável do ambiente virtual, quando usa os 

signos linguísticos “ + - ” . Em seu breve discurso, o referido sujeito deixa claro para a tutora 

que está acostumado a uma abordagem virtual anterior à experiência vivenciada, já que faz 

curso superior na modalidade à distância em determinada instituição de ensino. Seu enunciado 

apresenta um sentido intencional de justificar o possível domínio sobre as tecnologias, 

mostrando que a aborgadem testada lhe é familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Dúvidas sobre exercícios pelo Whatsapp. 

Fonte: Autora. 

 

  

Ao iniciar um novo tópico, a tutora deixa orientações sobre a participação na atividade 

de construção colaborativa em grupos divididos por especialidade, que deverá ser 

desenvolvida através da utilização do gênero fórum, tratando do fenômeno da 

“Supercondução” (Figura 18), um assunto largamente discutido atualmente que desperta um 

grande interesse dos alunos, o qual engloba tanto fenômenos térmicos quanto elétricos. Em 

seguida, ela solicita um relato dos sujeitos  dentro dos grupos de suas especialidades, para que 
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os mesmos colaborem entre si, explicando o fenômeno em questão. Finalmente, convoca os 

alunos para a participação no fórum de discussão. 

Verificou-se que a participação foi equilibrada entre as turmas, ressaltando que a 

maioria dos alunos deixou contribuições dentro de seu grupo, com exceção de alguns que 

tiveram dificuldades em utilizar as ferramentas disponíveis por outros motivos diversos, 

sendo, para a turma de Manobra, a participação mais expressiva dos grupos EL (6 de 7), MA 

(4 de 5) e MO (6 de 6). Já para a turma de Operações as maiores participações foram dos 

grupos CN (3 de 3) e DT (5 de 6). Os alunos pesquisaram e compartilharam informações 

sobre o fenômeno da supercondução, cujas principais características e implicações foram 

correlacionadas com situações práticas cotidianas observadas no trabalho a bordo dos 

submarinos, como descreve  o aluno M23 do grupo CI na Figura 34 a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Fórum de construção colaborativa (Grupo EL). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Os alunos perceberam que através da pesquisa, onde cada estudante procurou buscar 

novas informações que pudessem complementar as que outros colegas postavam, o 

aprendizado ficou bem mais dinâmico e interessante, motivando-os a trazer temas de interesse 

para a disciplina também para a aula presencial.  

Na Figura 35 a seguir, o sujeito O26 do grupo Operador de Sonar (OS) realiza sua 

pesquisa sobre o tema tratado no tópico, respondendo ao enunciado principal da tutora, com 
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um outro enunciado que traz consigo múltiplos enunciados, através da inserção de hiperlinks 

com informações pertinentes ao tema pesquisado em seu discurso. O sujeito em questão 

descobriu como utilizar uma ferramenta midiática muito importante para a aprendizagem no 

ciberespaço, haja vista que a pesquisa não fica restrita a uma única página, mas em cada 

hiperlink inserido, é possível agregar mais significados e conhecimentos.  

Este aluno recebeu um elogio da tutora, pois demonstrou confiança ao explorar um 

recurso bem interessante do AVA Moodle e seu texto passou a caracterizar-se como 

hipertexto, onde é possível clicar nas palavras destacadas em outras cores e navegar em outros 

sites, o que amplia bastante a construção de conhecimentos entre os sujeitos participantes. 

É possível observar que o sujeito destacou diversas palavras e expressões dentro de 

seu enunciado, deixando implícito para a tutora e demais sujeitos participantes do mesmo 

grupo seu domínio em relação à ferramenta e sua intenção de carregar seu discurso de 

significados e conhecimentos além do abordado, uma vez que o tema abrange diferentes áreas 

da Física, tais como termometria, eletricidade, eletromagnetismo, eletrônica, ondas, 

nanotecnologia etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Fórum de construção colaborativa (Grupo OS – aluno O26). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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A próxima Figura (36) nos mostra como o aluno mais “antigo” e, portanto, 

responsável pela turma de Operações, compartilha sua pesquisa e demonstra sua autoridade 

perante os demais  ao escrever ao final a frase: “Espero a colaboração de todos do grupo.” E 

encerra com a frase: “Forte abraço, campanhas e bons estudos.”, procurando manter a coesão 

do grupo, pois demonstra sua amizade e preocupação com os demais. Na Marinha a palavra 

“campanha” quer dizer “companheiro”. Cabe ressaltar que este grupo foi um dos que mais 

deixou contribuições na turma de Operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Fórum de construção colaborativa (Grupo DT). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

No próximo fórum colaborativo individual, a tutora deixa orientações sobre a 

realização do “Experimento Virtual” que deverá ser feito no site “PhET Simulations” e logo 

após solicita aos sujeitos que relatem como este experimento pode contribuir para a 

aprendizagem dos conteúdos abordados no tópico de Calorimetria. A intenção em estimular o 

uso deste experimento é que os sujeitos consigam visualizar na prática (mesmo que de forma 

virtual) os estados da matéria e sua relação com diferentes partículas e variações de 

temperatura e pressão. 
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Em relação às atividades propostas no Box 2, serão analisadas agora algumas 

contribuições individuais do fórum colaborativo do Experimento Virtual, cujo tema 

selecionado foi “Estados da Matéria”, conforme ilustra a Figura 37:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Fórum de construção colaborativa “Estados da Matéria”. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Nesta atividade a participação das turmas ocorreu de forma equilibrada, verificando-se 

que em média 50% dos alunos de cada turma apresentou suas contribuições no fórum 

colaborativo. O restante justificou a ausência na participação, relatando problemas com o 

acesso ao site do experimento. Os alunos não conheciam o site indicado com os experimentos 

virtuais e, após a utilização, a maior parte deles aprovou a atividade como forma clara e 

divertida de visualizar os conceitos estudados, como afirma o aluno O8 na Figura 38 e, como 

recurso complementar aos conteúdos trabalhados em aula, conforme sugere o aluno O7 na 

Figura 39, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Figura 38: Fórum de construção colaborativa “Estados da Matéria” (Operações - aluno O8). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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Figura 39: Fórum de construção colaborativa “Estados da Matéria” (Operações - aluno O7). 

Fonte: Moodle Marinha. 

Ao analisarmos o discurso do sujeito O2 (Figura 40), podemos inferir que o mesmo 

provavelmente não realizou o experimento solicitado, pois seu comentário apresenta-se muito 

vago de conteúdos, sem indícios linguístico-discursivos que descrevam qualquer interação 

realizada. Uma característica interessante nesse enunciado diz respeito à ausência de interação 

com a voz dos outros enunciadores do fórum de discussão, pois esse sujeito dirige-se apenas 

ao enunciado da tutora, sem interagir com os demais sujeitos envolvidos, nem tão pouco com 

o tema discutido. Apesar de tentar se apropriar de algumas palavras, tais como “calor” e 

“temperatura” para simular uma breve participação no fórum, seu discurso não trouxe 

qualquer contribuição aos conhecimentos compartilhados pelas outras vozes do discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Fórum de construção colaborativa “Estados da Matéria” (Manobra – aluno M2). 

Fonte: Moodle Marinha. 

Alguns alunos perceberam, através do experimento, a importância da participação 

ativa nas discussões em grupo e o desenvolvimento do raciocínio lógico para a resolução dos 

problemas práticos do cotidiano, como comenta o aluno M2 e concorda o aluno M5 na Figura 

41, a seguir: 
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Figura 41: Fórum de construção colaborativa “Estados da Matéria” (Manobra - alunos M2 e M5). 

Fonte: Moodle Marinha. 

Os alunos também perceberam que o fórum pode ser utilizado como um recurso 

facilitador do compartilhamento de informações e passaram a postar curiosidades que 

encontravam em suas pesquisas dentro do tema tratado na unidade, compartilhando os novos 

conhecimentos adquiridos com os colegas, conforme fizeram os alunos  M17 e M27, na 

Figura 42 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 42: Fórum de construção colaborativa “Estados da Matéria” (Manobra - alunos M17 e M27). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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A próxima análise será acerca do Chat Colaborativo sobre o Efeito Leidenfrost, 

explorado através de um vídeo disponibilizado anteriormente no mesmo Box.  

Na página inicial do Chat a tutora explica brevemente o fenômeno conhecido como 

“Efeito Leidenfrost”, descrevendo um exemplo prático do cotidiano para que os alunos se 

familiarizem com os conteúdos tratados neste tópico, solicitando aos sujeitos que expliquem 

este efeito utilizando conceitos físicos trabalhados na unidade de Calorimetria. O gênero Chat 

se caracteriza como um discurso digital de interação síncrona formado a partir de outros 

gêneros escritos com o mesmo propósito comunicativo, tais como carta, bilhete, etc. Ele não 

somente apropria-se do diálogo cotidiano, como também é capaz de transmutar gêneros 

dotados de maior complexidade, como por exemplo um modelo diferente de aula, com espaço 

para discussão entre os pares em tempo real, tal como sugere Marcuschi (2002, p. 13). 

Nesta atividade houve relatos de dificuldades de acesso e instabilidade na conexão 

com o servidor da Marinha, o AVA Moodle reiniciava muitas vezes e, como o Chat é uma 

ferramenta de comunicação síncrona, ou seja, as mensagens são enviadas e recebidas em 

tempo real, pode ter atrapalhado um pouco o compartilhamento de informações, 

desestimulando os alunos após algumas tentativas. O referido Chat foi realizado em dois 

horários diferentes pré-agendados, para que os alunos pudessem se organizar melhor, 

estimulando a participação da maioria, conforme Figura 43, a seguir: 

           

 

Figura 43: Chat Colaborativo sobre o Efeito Leidenfrost. 

Fonte: Moodle Marinha. 
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Esta atividade teve como principal objetivo o desenvolvimento de interesse pela 

ciência e incentivo à pesquisa para explicação do referido fenômeno, já que este efeito está 

relacionado à mudança de estados físicos da matéria, assunto principal tratado neste tópico da 

disciplina, porém é  observado sob condições específicas de temperatura. De acordo com 

Walker (2010), a partir da chamada temperatura de Leidenfrost, que varia de acordo com a 

substância em estado líquido envolvida, a parte inferior da gota fica em contato direto com 

uma superfície muito quente e vaporiza instantaneamente, formando um estreito “colchão” de 

vapor com espessura entre 0,1mm  e  0,2mm. A pressão do gás da referida camada de vapor 

impede que o restante da gota toque a superfície, mantendo-a no estado líquido. Após a 

visualização do vídeo com exemplo da aplicação prática, os alunos foram convidados a entrar 

no Chat para interagir com seus pares e discutir sobre o assunto em questão. A Figura 44 

ilustra a interação de alguns alunos da Turma Manobra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Chat Colaborativo sobre o Efeito Leidenfrost (Turma Manobra). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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De acordo com o exposto, mesmo com a instabilidade na conexão com o servidor, os 

participantes demonstraram interesse em trocar informações sobre o até então 

“desconhecido”, pelo menos com este nome, Efeito Leidenfrost , através da dinâmica adotada 

e superaram as expectativas da tutora ao pesquisar além do vídeo disponibilizado, procurando 

compreender melhor o fenômeno abordado, com o intuito de deixar contribuições sobre ele.  

O sujeito M4 traz um enunciado em resposta ao enunciado principal da tutora, 

afirmando que pesquisou sobre o tema e acredita que o vapor de água que se forma abaixo da 

gota é o responsável por manter a mesma em suspensão. Pode-se perceber que seu enunciado 

apropriou-se dos significados contidos em um outro gênero utilizado anteriormente (vídeo 

sobre o fenômeno), servindo como ancoragem para os múltiplos enunciados subsequentes. 

O sujeito M13 invoca seu próprio “eu” na infância trazendo para o discurso um sujeito 

que ainda não conhecia determinados conceitos físicos, ilustrando uma situação cotidiana 

inusitada quando afirma observar esse mesmo efeito ao cuspir no ferro de passar roupas. Esse 

sujeito do passado certamente não conhecia o fenômeno físico em toda a sua complexidade, 

talvez imaginasse que algo mágico e fabuloso acontecia ou, apenas achava interessante e 

gostava de brincar, observando aquele efeito curioso se materializar no ferro de passar roupas. 

Percebe-se que o mesmo apropria-se de enunciados anteriores de sua infância, que tornaram-

se mais complexos além de outros que tomam forma durante a construção colaborativa e 

demonstra a segurança em seu discurso quando é capaz de afirmar que as duas situações são 

aplicações diferentes do mesmo fenômeno. 

O sujeito M5, ao ler a seguinte explicação da tutora - “travou o meu chat e sai, mas 

voltei”- utilizou uma linguagem que tem sido cada vez mais observada nos gêneros 

discursivos digitais, a linguagem dos emoticons, uma linguagem que se utiliza de elementos 

gráficos que podem traduzir sentimentos e até mesmo frases inteiras com significado 

completo, adquirindo novos e diferentes enunciados, conforme a situação, deixando a 

interpretação a cargo do sujeito leitor. Neste caso, as outras vozes do discurso podem inferir 

muitos outros significados, ficando a critério de cada um a interpretação. De acordo com o 

símbolo utilizado, “ ;) ”, sob o olhar da tutora, o sujeito quis demonstrar que estava tudo bem, 

que compreendia o motivo pelo qual a mesma saiu do chat e pouco tempo depois retornou 

devido a problemas com a conexão da internet.  

Um outro sujeito que não tenha percebido essa rápida queda na conexão, poderia 

afirmar que o sujeito M5 estava brincando durante o Chat e, portanto, não estaria agregando 

nenhum significado ou mesmo apresentando qualquer contribuição ao tópico discutido. 
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Na Turma de Operações os alunos apresentaram um pouco mais de dificuldade com 

relação à compreensão dos conceitos envolvidos na construção colaborativa, neste caso a 

tutora explicou o passo-a-passo, como se pode observar o efeito ao longo do Chat. Foram 

sugeridos outros materiais complementares para leitura e diferentes aplicações, como ilustra a 

Figura 45, onde o sujeito O9 deixa um comentário sobre o Efeito Leidenfrost observado em 

uma outra situação diferente da exposta anteriormente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Chat Colaborativo sobre o Efeito Leidenfrost (Operações). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 A partir do enunciado inicial da tutora, o sujeito O9 demonstra que compreendeu o 

efeito abordado no referido Chat e compartilha com os outros sujeitos uma pesquisa feita por 

ele, onde se coloca cobre derretido sobre um sanduíche popular do tipo “big mac”. 

Inicialmente ele apenas deixa o comentário de que existe um vídeo bem interessante a 

respeito do assunto, afirmando que o “mesmo efeito” acontece. Logo em seguida ele 

compartilha um link para que todos os outros sujeitos, inclusive aquele que tem a função de 

mediar a discussão (a tutora) possam assistir o vídeo, colocando-se no lugar da tutora, onde 

chamo a atenção para a característica da descentralização do professor propiciada pelos 

ambientes virtuais de aprendizagem e ciberespaços de construção de conhecimento,  trazendo 

um novo significado que “tira o gesso” do fenômeno em questão, pois trata-se do mesmo 
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efeito abordado, porém com uma roupagem completamente diferente, enriquecendo o espaço 

discursivo com novas ideias. 

A próxima análise feita  foi a última com as turmas organizadas em salas virtuais 

separadas, tratando do assunto “Dilatação dos Líquidos” (Figura 46), como uma extensão do 

tópico trabalhado no Box 3 através de Construção Colaborativa em grupos, cujo assunto 

principal foi “Dilatação Térmica dos Sólidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Construção Colaborativa Dilatação dos Líquidos. 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

Na página inicial da Construção Colaborativa através de Chat a tutora deixa 

orientações para que os alunos discutam abertamente a respeito do que conhecem sobre a 

dilatação dos líquidos, além de falar sobre a dilatação anômala da água. 

Nesta atividade foi observado que na Turma Manobra poucos grupos interagiram, 

sendo eles os das especialidades EF/CO e MO, utilizando exemplos simples do cotidiano para 

discutir os efeitos da dilatação dos líquidos, tal como ilustram os alunos M6, ao citar a fervura 

do leite com consequente expansão e M7, ao comentar a importância dos materiais 

constituintes de parafusos e porcas, bem como sua utilização de acordo com as altas 

temperaturas a que são submetidos a bordo de um submarino, conforme mostra a Figura 47:  
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Figura 47: Chat Colaborativo Dilatação dos Líquidos (Manobra). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

O sujeito M7, da especialidade de motores, traz um enunciado carregado de 

inquietações sobre os fenômenos de dilatação tratados nesta unidade, pois em sua rotina de 

trabalho observa situações de risco não somente para ele próprio, como para todo o grupo 

envolvido no espaço discursivo, que também convive na mesma prática cotidiana, ao testar 

equipamentos que, de acordo com sua experiência, atingem altas temperaturas. Pelo exposto, 

provavelmente já passou por alguma situação de alerta com algum equipamento a bordo do 

submarino onde as peças e parafusos citados não suportaram a alta temperatura no regime de 

funcionamento e foram danificadas.  

O sujeito M6 apropria-se do enunciado descrito anteriormente e acrescenta um novo, 

subentendido no anterior mas que ele acha necessário reforçar, para relatar uma outra situação 

onde precisou utilizar-se de calor para remover parafusos muito apertados, transmitindo uma 

ideia de complementação do enunciado anterior e mostrando a intenção de inspirar algum 

outro sujeito que tenha passado por situação semelhante, trazendo um discurso que acredita 

ser familiar. Como resultado consegue um novo enunciado do sujeito M7, quando o mesmo 

relata que nem utilizando calor foi possível retirar o parafuso de um equipamento específico 

conhecido como “cap”, traduzido como conversor de alta pressão. E por fim, demonstra aos 

demais sujeitos do discurso que a situação vivenciada em parceria com o sujeito M6 rendeu 
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boas risadas, ao utilizar a expressão midiática “kkk”, largamente utilizada em processos 

comunicativos atuais. 

Já na turma de Operações as especialidades que mais interagiram foram os CN e OS. 

Os alunos destes grupos fizeram correlações entre os conhecimentos práticos observados em 

fenômenos do cotidiano e fórmulas aplicadas na teoria  para o cálculo da dilatação, como 

fazem os alunos O7 e O8 na Figura 48. Os alunos O22 e O24, na Figura 49, abordam as 

consequências da dilatação relacionadas à temperatura e ao volume de substâncias, discutindo 

o coeficiente de dilatação negativo. De um modo geral, foi observado que os alunos de ambas 

as turmas interagiram menos nesta atividade, provavelmente devido à instabilidade da 

conexão com o servidor, o que pode ter desestimulado um pouco a participação dos mesmos, 

sendo verificadas inúmeras tentativas de conexão dos usuários, porém sem sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Chat Colaborativo Dilatação dos Líquidos (Operações – alunos O7 e O8). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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Figura 49: Chat Colaborativo Dilatação dos Líquidos (Operações - alunos O22 e O24). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 

A próxima análise se refere à segunda etapa de aplicação da pesquisa, onde ambas as 

turmas trabalharam juntas em uma mesma turma virtual no AVA Moodle. Os resultados 

observados no Fórum Colaborativo do Box 4, criado para fomentar a troca de informações 

sobre conceitos físicos envolvidos no experimento da “vela que levanta água”, indicam que os 

alunos se empenharam nas contribuições e interagiram bastante, ficando empolgados ao 

visualizar os integrantes da outra turma no mesmo espaço. As Figuras 50 (especialidades EL, 

MA, EF e ET) e 51 (especialidades CI, CO e CN) a seguir ilustram as interações e trocas 

construtivas entre as  diversas profissões citadas, como por exemplo: 
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Figura 50: Fórum Colaborativo experimento da “vela que levanta água” ( especialidades EL, MA, EF e ET). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 Após a visualização do experimento em questão, os alunos foram capazes de 

relacionar os conteúdos físicos vistos em aulas anteriores com a aplicação prática descrita e 

trazê-los para a discussão com seus pares no Fórum Colaborativo, elucidando situações 

vivenciadas no cotidiano dos submarinistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51:  Fórum Colaborativo experimento da “vela que levanta água” ( especialidades CI, CO e CN). 

Fonte: Moodle Marinha. 
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 Em relação ao último Box disponibilizado, o qual tratava do assunto Termodinâmica, 

foi disponibilizado um vídeo com  a história da máquina a vapor, e logo após, foi solicitado 

através de um Fórum de Construção Colaborativa em grupo que os alunos pesquisassem sobre 

outros Ciclos Termodinâmicos, desta vez agrupados independentemente de suas 

especialidades e organizados pela tutora, de modo a fazer com que interagissem com outros 

elementos. Como resultado, os alunos trocaram muitas informações, pesquisaram e sugeriram 

outros vídeos bem interessantes sobre o assunto tratado, compartilhando-os com o restante do 

grupo, conforme ilustra a Figura 52, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52:  Fórum Colaborativo de Termodinâmica (Grupo 1). 

Fonte: Moodle Marinha. 

 A avaliação final somativa sobre os conteúdos trabalhados na Unidade de Termologia 

(Apêndice 8.3) revelou excelentes resultados e ganhos de aprendizagem, comprovando a 

eficácia da metodologia adotada. Os Gráficos 9 e 10 a seguir demonstram os resultados desta 
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avaliação obtidos para as Turmas de Manobra e Operações, respectivamente. A Turma de 

Manobra obteve rendimento máximo, onde todos os alunos acertaram 100% das questões e a 

Turma de Operações obteve ótimos resultados também, sendo que  1 aluno acertou 40%, 1 

aluno acertou 80% e 25 alunos acertaram 100% das questões da avaliação, sendo os maiores 

percentuais observados para os assuntos Termodinâmica, Comportamento dos Gases, 

seguidos de Termometria e Calorimetria e, por último, Dilatação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Avaliação Final de Termologia (Manobra). 

Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Avaliação Final de Termologia (Operações). 

Fonte: Autora. 
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Os Gráficos 11 e 12 a seguir, ilustrando os percentuais de acertos por questão 

para as Turmas de Manobra e Operações, respectivamente, demonstram resultados que 

comprovam  melhorias na aprendizagem em relação aos conteúdos trabalhados nos 

cinco boxes da Unidade de Termologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Avaliação Final de Termologia (Acertos por questão – Manobra). 
Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Avaliação Final de Termologia (Acertos por questão – Operações). 
Fonte: Autora. 
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onde foram solicitadas pesquisas além do simples entendimento do conceito físico abordado 

no tópico, foi verificado que os alunos foram aprimorando suas leituras e pesquisas sobre os 

assuntos solicitados, trazendo novos conhecimentos apreendidos e curiosidades para 

compartilhamento com seus pares, enriquecendo a discussão. 

Após a realização do experimento virtual “Estados da Matéria” no Box 2, os alunos 

discutiram em um Fórum Colaborativo sobre como o experimento pode contribuir para o 

entendimento dos conteúdos trabalhados no tópico de calorimetria. Os resultados constantes 

nas Figuras 38, 39 e 41 demonstram que os alunos se sentiram mais interessados pela 

abordagem mais prática dos conteúdos trabalhados, correlacionando-os com os conceitos 

físicos trabalhados.  

Foi possível perceber, pelos resultados da Avaliação Final de Termologia, que os 

alunos tornaram-se mais confiantes pela forma como resolveram as questões, desenvolvendo 

o raciocínio esperado, substituindo valores nas respectivas fórmulas e, ao final, envolvendo o 

resultado final, de maneira a ressaltar o valor encontrado na resposta. 

O processo de construção de conhecimentos, aprimorado constantemente por meio do 

compartilhamento de informações entre sujeitos, ressalta a importância das interações sociais 

mediadas pela convivência e, segundo a teoria de Vigotski (2007), auxilia no 

desenvolvimento de uma visão crítica, onde a linguagem e o pensamento constituem 

importantes fatores na modificação das funções mentais superiores do sujeito.  

A interação por meio das atividades desenvolvidas visando a aprendizagem 

colaborativa no AVA Moodle despertou um grande interesse por parte dos alunos, que nunca 

haviam experimentado antes aulas de Física com este tipo de abordagem, nem nesta 

modalidade. 

Esta interação tem fundamental importância para o estabelecimento do discurso entre 

dois interlocutores quaisquer que desejam buscar o aspecto substancial da língua, constituído 

a partir das relações sociais. De acordo com a concepção de Bakhtin (1997a) não se aprende a 

língua materna por meio do conteúdo da gramática e dos dicionários, e sim pelos enunciados 

partilhados no discurso com outras pessoas, definindo gêneros do discurso como “formas 

típicas de enunciados”, sendo que a fala se dá por enunciados. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sequência didática desenvolvida em caráter experimental e apresentada na 

modalidade Blended Learning como o produto desta proposta, organizada no AVA Moodle, 

onde a maior parte dos conteúdos foi abordada à distância, bem como a metodologia utilizada 

para sua aplicação no Ensino Médio, de uma maneira geral agradou os participantes, os quais 

ainda não haviam experimentado esta modalidade de ensino de Física nos cursos da Marinha 

do Brasil. 

O embasamento teórico que norteou os caminhos para a fundamentação desta proposta 

contou ao mesmo tempo com duas teorias que se complementam entre si, sendo elas: a teoria 

Sociointeracionista de Vigotski, a qual fundamenta o desenvolvimento do pensamento crítico 

do sujeito e a consequente melhoria na capacidade de construção de conhecimentos, além do 

desenvolvimento da linguagem mediados pelas relações sócio-históricas acumuladas ao longo 

de sua existência enquanto ser social, voltando suas ideias para o plano contido na Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). A outra é a teoria Dialógica de Bakhtin, relativa às vozes 

que dialogam entre si através do discurso humano e buscam, através de um diálogo 

inconcluso o aspecto substancial da língua, podendo ser encontradas em todas as formas de 

linguagem inerentes aos processos de interação social. Um outro aspecto largamente discutido 

nesta proposta, com relação à perspectiva bakhtiniana, diz respeito à análise dos gêneros do 

discurso, com grande destaque para os gêneros utilizados na Era Digital, tais como Fórum de 

Discussão, Chat e Whatsapp. 

O processo evolutivo das gerações ao longo dos tempos é um fenômeno intimamente 

relacionado às necessidades de uma determinada época, ou seja, em uma sociedade que vive 

em um mundo moderno e conectado full time na rede mundial de computadores, é natural que 

os indivíduos mergulhem na busca pelo conhecimento e aprimoramento dos recursos digitais, 

visando melhorias que exigem ampliação na veiculação de ideias e compartilhamento de 

informações, além das adaptações necessárias ao letramento digital. Para isso é preciso que se 

busque o domínio de algumas ferramentas de ensino-aprendizagem que a web 2.0 é capaz de 

fornecer, em um processo comunicativo mais do que ativo, melhor dizendo, interativo. 

Buscou-se nesta dissertação detalhar a importância das Novas TICs em um contexto 

educacional, em especial do AVA Moodle para o ensino das novas gerações, pois o aluno da 

Geração Z é um nativo digital, o qual é inserido no mundo com as funções cognitivas 

impregnadas pela tecnologia existente em seus reflexos, tanto nos aspectos físicos quanto 

sociais, desenvolvendo uma linguagem própria que o acompanha em sua evolução, a 
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linguagem digital. Este aluno é um sujeito fortemente influenciado pelas tendências sócio-

culturais de um mundo globalizado e sua jornada pelo conhecimento não depende unicamente 

dos ensinamentos de um professor dentro de sua sala de aula tradicional, pois este espaço já 

não comporta mais os mesmos elementos históricos, sociais e culturais de antes, podendo se 

fazer presente na configuração de um ciberespaço de construção do conhecimento em 

qualquer lugar do mundo, onde a distância física já não representa um problema para aqueles 

que não podem estar presentes fisicamente em algum lugar.  

A metodologia adotada neste trabalho contou com a aplicação de avaliações 

diagnósticas, tanto sobre conhecimentos gerais de Física do Ensino Médio, quanto específicos 

da unidade de Termologia, no sentido de conhecer melhor os conhecimentos prévios dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, o que facilitou a produção direcionada de conteúdos. Para as 

avaliações formativas em relação ao tópico abordado, foram priorizadas aquelas de 

construção colaborativa individual e em grupo, com o objetivo principal de verificar como 

ocorreriam as interações entre os alunos, inicialmente em turmas separadas, tanto 

presencialmente quanto virtualmente, e num segundo momento, permanecendo separados 

presencialmente porém todos juntos virtualmente, enquanto sujeitos sociais e sujeitos do 

discurso, buscando uma validação junto ao referencial teórico abordado. 

No que coube à análise da produção escrita dos participantes, procurou-se abordar os 

gêneros discursivos emergentes na Era Digital já citados anteriormente,  observando o 

universo particular de cada sujeito analisado, através de seu cotidiano, contexto social e suas 

ações em um espaço dialógico, não esquecendo de verificar seus resultados qualitativamente e 

quantitativamente, para efeito comparativo, principalmente por uma exigência da Instituição 

onde a pesquisa foi aplicada, no caso o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila 

Monteiro Aché (CIAMA). Foram analisados no total os discursos de 7 (sete) sujeitos no 

gênero Fórum, 6 (seis) sujeitos no gênero Chat e 2 (dois) sujeitos no gênero Whatsapp. 

Os  gráficos obtidos através da análise ao final da pesquisa demonstram que a Turma 

de Manobra apresentou inicialmente um índice de conhecimentos prévios ligeiramente mais 

consistente do que a Turma de Operações, talvez por uma certa diferença na base no ensino de 

Física para algumas das especialidades envolvidas. Após a aplicação da sequência didática e 

das avaliações formativas, foi observado que o rendimento de ambas as turmas melhorou 

significativamente, os alunos ficaram mais interessados pelos temas abordados, descobrindo 

novos mecanismos contidos nas TICs capazes de ajudá-los a realizar pesquisas e a 

compreender melhor os conceitos físicos e suas aplicações práticas, chegando ao final do 

projeto com excelentes resultados, superando as expectativas da tutora. 
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A maior dificuldade observada durante a condução da pesquisa foi com relação ao 

acesso à plataforma Moodle, bem como o uso de suas ferramentas, uma vez que a maioria dos 

alunos não as conhecia. O tempo disponibilizado para a ambientação dos alunos ao AVA 

Moodle pode ter sido insuficiente para que a adaptação fosse alcançada a tempo . Esse fator 

aliado a problemas recorrentes com relação a  conexão do servidor e sua versão disponível à 

época, a qual foi posteriormente atualizada para uma versão mais recente, pode ter 

desestimulado um pouco os estudantes. Mas eles contornavam de imediato os problemas, 

acessando a tutora pelo aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, o qual vimos que 

pode se comportar como fórum ou como Chat, dependendo da disponibilidade dos sujeitos 

envolvidos.  

No sentido de promover uma realimentação acerca das muitas possibilidades trazidas 

pelo uso das novas TICs, que poderão agregar grande significado ao Ensino de Física na 

educação básica, é interessante que as aulas sejam periodicamente atualizadas, para que 

possam sempre acompanhar as mudanças tecnológicas que ocorrem em nosso mundo 

globalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

7  OBRAS CITADAS      

 

ALAVA, Séraphin. Os Paradoxos de um Debate. In: ALAVA, Séraphin (Org.). Ciberespaço e 

formações abertas: rumo a novas práticas educacionais. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação a Distância na internet: abordagens e 

contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, 

n.2, p. 327-340, jul./dez. 2003. 

ALMEIDA, Maria de Fátima. O desafio de ler e escrever: experiências com a formação 

docente. João Pessoa: Ideia Editora, 2013. 

ARANDA, Maria Alice de Miranda; LIMA, Franciele Ribeiro. O Plano Nacional de 

Educação e a busca pela qualidade socialmente referenciada. Revista Educação e Políticas em 

Debate, v. 3, n.2, ago./dez. 2014.  

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução Maria Ermantina Galvão Pereira. 

2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997a.  

_______________. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara F. Vieira. 11. ed. São Paulo: 

Hucitec, 1997b. 

BARROSO, Marta; COUTINHO, Clara. Utilização da ferramenta Google Docs no Ensino das 

Ciências Naturais: um estudo com alunos de 8º ano de escolaridade. Revista Iberoamericana 

de Informática Educativa, n. 9, Enero-Junio 2009, p. 10-21.  

BORGES, Marana; WEINBERG, Monica. Diploma sem sair de casa. 2009. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 10 out. 2017. 

BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular. 2
a
 versão revisada, abril 2016. 

Disponível em: <www.basenacionalcomum@mec.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2017. 

_______. Parâmetros Curriculares Nacionais: Parte 1- Bases Legais. Brasília, MEC, 2000. 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Brasília, MEC, 1996. 

_______. Orientações Curriculares para o Ensino Médio; volume 2. Brasília, MEC, 2006. 

_______. Medida Provisória 0214/2017. 2017. 

_______. A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / Supremo Tribunal Federal. — 5. 

ed. atual. Até a EC 90/2015. — Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016. 1625 p. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 

CASTRO, Rafael Fonseca de; DAMIANI, Magda Floriana. Ead & Vygotsky: um diálogo 

possível. In: XIX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (CIC) – XII ENPOS – II 

MOSTRA CIENTÍFICA. UFPel, 2010. 

CHIOFI, Luiz Carlos ; OLIVEIRA, Marta Regina Furlan de; O uso das tecnologias 

educacionais como ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. In: III 

JORNADA DE DIDÁTICA: DESAFIOS PARA A DOCÊNCIA E II SEMINÁRIO DE 

PESQUISA DO CEMAD. Universidade Estadual de Londrina, 2014. 

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem & Diálogo: As ideias linguísticas do círculo de 

Bakhtin. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 



115 
 

GARCIA, Marta Fernandes et al. Novas competências docentes frente às tecnologias digitais 

interativas. Revista Teoria e Prática da Educação, v. 14, n. 1, p. 79-87, jan./abr. 2011.                                  

JOHN-STEINER, Vera; SOUBERMAN, Ellen. Posfácio. COLE, Michael. et al. (Org.). A 

formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

Tradução de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 7. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1934/2007, p. 149-168. 
 

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo. Trad. Rubens Eduardo Frias. 2ª 

Edição. São Paulo: Centauro, 2004. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na Era da Informática. 

Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 

MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo; OLIVEIRA, Wellington. Vygotsky e 

Bakhtin/Volochinov: dialogia e alteridade, v. 1, n.5, p. 103-115. V   c  São Paulo: 

Bakhtiniana, São Paulo, v. 1, n.5, p.103-115, 1º semestre 2011. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. DIONÍSIO, 

Angela Paiva. et. al. (Org.) Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p. 19-

36. 

_______________________. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

MARCUZZO, Patrícia. Diálogo inconcluso: os conceitos de dialogismo e polifonia na obra de 

Mikhail Bakhtin. Cadernos do IL, Porto Alegre, n.º 36, junho de 2008. Disponível em: 

<http://www.seer.ufrgs.br/cadernosdoil/>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

MORAN, José Manuel. Os Novos Espaços de Atuação do Professor com as Tecnologias. 

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.12, p.13-21, maio/ago. 2004. 

MOZENA, Erika Regina; OSTERMANN, Fernanda. Sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e o Ensino de Física. CBEF, v. 33, n. 2, ago. 2016,  p. 327-332. 

NEWMAN, Fred; HOLZMAN, Lois. Lev Vygotsky: cientista revolucionário. Trad. Marcos 

Bagno. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

OLIVEIRA, Cláudio de; MOURA, Samuel Pedrosa. Tic’s na Educação: utilização das 

tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem do aluno. Periódicos PUC Minas, 

2015. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 2009 (Coleção Pensamento e ação na sala de aula). 

PALLOFF, Rena; PRATT, Keith. Construindo comunidades de aprendizagem no 

ciberespaço. Trad. Vinícius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

PAULA, Luciane de. Círculo de Bakhtin: uma análise dialógica de discurso. Revista de 

Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 239-258, jan./jun. 2013.  

PENTEADO, Heloísa Dupas. Pedagogia da comunicação: teorias e práticas. São Paulo: 

Cortez,1998. 

PINTO , Antonio Sávio da Silva et al. Inovação Didática - Projeto de Reflexão e Aplicação de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior: uma experiência com “peer 

instruction”. Janus, Lorena, ano 6, n. 15, jan./jul., 2012. 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 



116 
 

SÁ, Iranita. Educação a Distância: Processo Contínuo de Inclusão Social. Fortaleza,CEC, 

1998. 

SILVA, Telma Cristina Gomes da. A carta do leitor: um estudo das estratégias semântico-

argumentativas – João Pessoa, 2005. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Federal 

da Paraíba. 115p. 

SOUZA, Valeska Virgínia Soares. Letramento digital e formação de professores. Revista 

Língua Escrita, n. 2, p. 55-69, dez. 2007. 

THOMAZ, Alice Angela; NUNES, Andréa Karla Ferreira; BERGER, Miguel André. As 

Tecnologias da Informação e Comunicação e a educação a distância: um novo perfil de 

docente. In: V EPEAL. PESQUISA EM EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO, ÉTICA E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL. UFAL, 2010. 

TOSTA, Cíntia Gomide. Vygotsky e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Perspectivas em Psicologia. v. 16, n. 1, Jan/Jun 2012, p. 57-67. 

VIGOTSKI, Lev Semenovich. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

________________________. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

WALKER, Jearl. Boiling and the Leidenfrost Effect. Cleveland State University, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



117 
 

8 APÊNDICES 

8.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA GERAL DE FÍSICA 

 

MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS 

      CAPACITAÇÃO PRELIMINAR DO SBR-1            

 

TURMA:________ 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA GERAL DE FÍSICA 

 

 

ALUNO :_____________________      _____________________DATA: ____ / ____ /____  

  
 

 

QUESTÃO 1 

 

Atualmente é comum utilizar filmes de PVC transparente para embalar alimentos e guardá-los 

na geladeira. Um rolo de PVC à venda apresenta a gramatura do produto igual a 12,50 g/m², e 

as dimensões de 28 cm x 30 m. A massa do filme deste produto, em gramas, é de: 

 

a) 12,5 

b) 37,5 

c) 90 

d) 105 

 

 

QUESTÃO 2 

 

A explosão de uma estrela supernova foi registrada por um telescópio, numa galáxia situada 

aproximadamente a 1,6 x 10
21

 m. Considerando o valor de 1 ano-luz = 10¹³ km, pode-se dizer 

que o telescópio registrou um evento ocorrido no passado, há cerca de: 

 

a) 16 anos 

b) 300.000 anos 

c) 160.000 anos 

d) 4.800.000 anos 
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QUESTÃO 3 

Um laser-pointer é ligado para lançar um feixe luminoso através de um aquário cheio de 

água. O feixe atravessa também uma grande bolha de ar, no interior do aquário. Qual dos 

gráficos abaixo melhor representa a velocidade V do feixe do laser em função do espaço d 

percorrido no interior do aquário, de acordo com a descrição feita? 

 

 

 

QUESTÃO 4 

 

Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará 

para carregar a caixa na Lua será: 

 

a) maior que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso aumentará.  

b) maior que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso aumentará.  

c) menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso permanecerá constante.  

d) menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará e seu peso diminuirá.  

e) menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso diminuirá. 

 

 

QUESTÃO 5 

 

Um estudante brasileiro, fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, envia um e-mail para sua 

mãe dizendo que fez um exame médico e que sua temperatura estava em torno do 98 °F. 

Pode-se dizer que: 

a) A temperatura do estudante na escala Celsius era de 37,8 °C. 

b) O estudante estava em estado febril (36,5ºC a 37,5ºC). 

c) Sua temperatura era de 273 K. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 6 

 

Um objeto desloca-se numa trajetória retilínea durante 18 segundos. O gráfico ilustra as 

posições em função do tempo deste objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise deste movimento nos permite concluir que: 

 

a) Trata-se de um movimento uniformemente acelerado. 

b) A velocidade do objeto no instante t = 9,0 s é zero. 

c) Trata-se do movimento do objeto lançado verticalmente para cima. 

d) O objeto somente é acelerado entre os instantes 0 e 9,0s. 

 

 

QUESTÃO 7 

 

Quando uma pessoa utiliza uma escada em caracol, ao invés de uma rampa para subir a uma 

mesma altura, podemos afirmar que: 

 

a) Gastará menos energia 

b) A potência por ela desenvolvida será menor 

c) Em ambos os casos a energia potencial é a mesma 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

QUESTÃO 8 

 

Uma mulher de 60 kg usa um sapato de salto quadrado, de 2,0 cm de lado. Ao se apoiar em 

um dos saltos no solo exerce uma pressão P. Sabendo-se que a pressão atmosférica no local 

vale Patm = 10
5
 N/m² , pode-se afirmar que (considere g = 10 m/s² ): 

 

a) Patm = 10 P 

b) P = 600 Patm 

c) P = 15 Patm 

d) Patm = P 
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QUESTÃO 9 

Um motor fornece uma potência mecânica de 8,50 x 10² W com eficiência de 85% quando 

atravessado por uma corrente elétrica de 10 A. A tensão que o alimenta é igual a:  

 

a) 100,0 V  

b)  85,0 V  

c)  10,0 V  

d)    5,0 V  

 

QUESTÃO 10  

 

Um carrinho encontra-se no ponto A de uma rampa, conforme ilustra a figura. No trecho AB 

da rampa há atrito. O carrinho percorre o trecho BC (sem atrito) e para no ponto C. Podemos 

afirmar que a velocidade do carrinho no ponto B vale: 

 

 

a) 20 m/s 

b) 10 m/s 

c) 8 m/s 

d) 4 m/s 

 

 

QUESTÃO 11  

 

Segundo o manual da moto Honda CG125, o valor aconselhado do torque, para apertar a 

porca do eixo dianteiro, sem danificá-la, é 60 Nm. 

 

 

 

Usando uma chave de boca semelhante à da figura, a força que produzirá esse torque é:  

a)    12,0 N  

b)    70,0 N 

c)  100,0 N 

d)  300,0 N 
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QUESTÃO 12 

 

Um corpo está submerso e em equilíbrio no interior de um líquido homogêneo de densidade 

0,7 g/cm
3
. Se for colocado num recipiente que contém água de densidade 1 g/cm

3
, ele:  

 

a) não flutuará  

b) ficará parcialmente submerso  

c) afundará com a velocidade constante  

d) afundará com a velocidade variável 

 

QUESTÃO 13 

 

Uma mola tem uma extremidade fixa e, preso à outra extremidade, um corpo de 0,5 kg, 

oscilando verticalmente. Construindo-se o gráfico das posições assumidas pelo corpo em 

função do tempo, obtém-se o diagrama da figura. A freqüência do movimento desse corpo é: 

 

 

 

 

 

a)    0,5 Hz  

b)   2,0 Hz 

c)   5,0 Hz 

d)   8,0 Hz 

        

 

QUESTÃO 14 

 

Campos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de 

algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais 

choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a 

natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a seguir:  

I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas 

não é o mesmo.  

II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado.  

III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 

IV.  Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados 

com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas.  

IV. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades 

diferentes de cargas.  
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Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.  

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  

b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.  

c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.  

d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.  

e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 15 

 

Uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2x10
-6

 C é lançada com velocidade v= 

5x10
4
 m/s em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 8 T. 

Sabendo-se que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 30°, pode-se afirmar 

que a intensidade, em newtons (N), da força magnética sofrida pela partícula é:  

 

a)  0,2  

b)  0,4  

c)  0,8  

d) 1,0  
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8.2 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE TERMOLOGIA 

MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS 

CAPACITAÇÃO PRELIMINAR DO SBR-1 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE TERMOLOGIA 

 

 

ALUNO :_____________________________________________DATA: ____ / ____ /____  

  
 

QUESTÃO 1 

 

Um estudante de Física comprou dois termômetros, um graduado na escala Celsius e 

outro na escala Fahrenheit, para fazer um determinado experimento. Em um dado instante 

verificou que ambos  apresentavam o mesmo valor numérico de temperatura para um certo 

líquido em teste. Sendo assim, a leitura desta temperatura em cada termômetro é: 

 

a) θC = - 20ºC e θF = 20ºF 

b) θC = - 30ºC e θF = 30ºF 

c) θC = - 40ºC e θF = 40ºF 

d) θC = - 50ºC e θF = 50ºF 

 

 

QUESTÃO 2 

 

         Para medir a temperatura de uma substância no laboratório foram utilizados dois 

termômetros diferentes. Porém descobriu-se que um deles, calibrado na escala Celsius, 

apresenta um erro de calibração e indica apenas 30% do valor real. O outro, graduado na 

escala Kelvin, marca 206 K. A leitura feita no termômetro Celsius é de: 

a) -10,5º                            b) -20,1º                             c) -30,4º                                    d) -40,2°

  

QUESTÃO 3 

 

Grandes construções civis tais como pontes, linhas ferroviárias e grandes prédios são 

construídas em módulos, prevendo pequenos espaçamentos denominados juntas de dilatação, 

reservadas para o aumento de comprimento das estruturas, devido ao aumento de temperatura 

a que elas ficam submetidas. Os comprimentos desses intervalos devem ser:  

 

a) independentes do coeficiente de dilatação linear do material  

b) independentes do comprimento dos módulos  

c) inversamente proporcionais ao coeficiente de dilatação linear do material  

d) diretamente proporcionais ao comprimento dos módulos 
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QUESTÃO 4 

 

Uma placa de metal tem um furo circular no qual foi colocado um pino, fabricado 

deste mesmo metal, com grande folga. O pino e a placa são aquecidos a uma temperatura de 

350 °C, simultaneamente. Podemos afirmar que:  

 

a) a folga irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do pino 

b) a folga diminuirá, pois ao aquecermos a chapa a área do orifício diminui  

c) a folga diminuirá, pois o pino se dilata muito mais que o orifício 

d) a folga irá aumentar, pois o pino ao ser aquecido irá contrair-se 

 

QUESTÃO 5 

 

Dois objetos, A e B, são constituídos do mesmo material e recebem a mesma 

quantidade de calor. Observa-se que a variação da temperatura do objeto A é o dobro da 

variação da temperatura do objeto B. Podemos, então, afirmar que:  

 

a) o calor específico de A é o dobro do de B 

b) o calor específico de B é o dobro do de A  

c) a capacidade térmica de A é o dobro da de B  

d) a capacidade térmica de B é o dobro da de A 

  

QUESTÃO 6 

 

Uma barra de determinado material possui o calor específico igual a 4,3 J/kg. °C Para 

fundir esta barra com a massa de 1 kg é necessário aquece-la até à temperatura de 1000°C. 

Sendo a temperatura ambiente registrada igual a 20°C , a quantidade de calor necessária para 

derreter a barra é: 

 

a) 3200 J 

b) 3214 J  

c) 4214 J 

d) 4200 J 

 

 

QUESTÃO 7 

 

 Considerando a lei de Boyle para uma transformação isotérmica, para ocasionar um 

incremento na pressão de determinada quantidade de gás é necessário:  

 

a) diminuir a sua massa. 

b) diminuir o seu volume. 

c) aumentar a sua temperatura.  

d) aumentar o seu volume. 
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QUESTÃO 8 

 

A amostra de um certo gás é aquecida de forma que seu volume seja mantido 

constante. A pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente aumenta porque: 

  

a) a distancia média entre as moléculas diminui.  

b) a massa específica das moléculas aumenta com a temperatura.  

c) o nível de agitação térmica das moléculas aumenta, passando a se chocar com maior 

frequência com as paredes do recipiente.  

d) a perda de energia cinética das moléculas nas colisões com a parede aumenta. 

 

 

QUESTÃO 9 

 

 Um certo gás será aquecido dentro de um recipiente confinado dotado de êmbolo. Um 

pesquisador mantém o êmbolo fixo, não permitindo que varie sua posição inicial, observando 

o comportamento do sistema durante o aquecimento. Dentre as afirmativas abaixo, marque a 

opção incorreta: 

 

a) a força exercida pelo gás no pistão tende a aumentar.  

b) o volume do gás é mantido constante. 

c) o trabalho realizado pelo gás é cada vez maior. 

d) a energia interna do sistema tende a aumentar. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

 Uma máquina que opera sob o ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas, 

uma fonte quente com temperatura de 227°C e uma fonte fria com temperatura -73°C. O 

rendimento desta máquina, em percentual, é de: 

 

a) 28%  

b) 40% 

c) 57% 

d) 60% 
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8.3 AVALIAÇÃO FINAL DE TERMOLOGIA 

 

MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS 

CAPACITAÇÃO PRELIMINAR DO SBR-1 

AVALIAÇÃO FINAL DE TERMOLOGIA 

 

 

ALUNO :_____________________________________________DATA: ____ / ____ /____  

  
 

QUESTÃO 1 

 

A temperatura de uma determinada quantidade de água contida em um recipiente, ao 

nível do mar, foi verificada através de dois termômetros, um graduado na escala Celsius e 

outro na escala Fahrenheit. A pessoa responsável pela verificação deixou anotada em um 

papel a seguinte informação: TF -TC = 200. Sendo assim, podemos dizer que a temperatura 

desta mesma quantidade de água na escala Kelvin é: 

 

a) 85K 

b) 108K 

c) 210K 

d) 358K 

e) 483K 

 

 

QUESTÃO 2 

 

Para realizar um experimento sobre Calorimetria no laboratório da escola, um grupo 

de estudantes utiliza um corpo com massa de 800 gramas e calor específico de 0,5 g/cal
o
C. A 

quantidade de calor que o corpo deverá receber, em calorias, para que sua temperatura varie 

de 10
o
C para 30

o
C será: 

 

a) 2.000 

b) 4.000 

c) 6.000 

d) 8.000 

e) 10.000 
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QUESTÃO 3 

 

Um grupo de pesquisadores verificou que a medida dos trilhos de aço de uma via 

férrea era de 35m para uma temperatura de 20ºC. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação 

linear do aço é 1,1 x 10
-5 

ºC
-1

 e a temperatura máxima na região onde se encontra a via férrea 

pode chegar a 35ºC, calcule a variação no comprimento dos trilhos: 

a) 0,0040 m 

b) 0,0044 m 

c) 0,0058 m 

d) 0,0063 m 

e) 0,0079 m 

 

 

QUESTÃO 4 

 

Deseja-se fazer um teste em laboratório com uma mistura gasosa formada por 5 moles 

de um gás A e 3 moles de um gás B. Sabendo que a constante universal dos gases perfeitos é 

igual a 0,082 atm.L/mol.K, a temperatura final é de 500 K e o volume final medido é de 30 L , 

o valor da pressão total desta mistura será: 

 

a) 12,34 atm. 

b) 10,93 atm. 

c)   7,92 atm. 

d)  5,47 atm. 

e)   3,58 atm. 

 

 

 

QUESTÃO 5 

 

Um motor operando segundo o ciclo de Carnot, onde a temperatura da fonte fria está a 

10°C, apresenta um rendimento de 50%. A temperatura da fonte quente , a fim de 

aumentarmos seu rendimento para 80% será de: 

 

a)    850 K 

b)    975 K 

c) 1.415 K 

d) 1.712 K 

e) 1.890 K 
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8.4  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AVA MOODLE 

 

Aula 1 - Termometria (3 questões) 
 

1)William Thomsom, o físico que ficou conhecido como lorde Kelvin, desenvolveu uma 

escala termométrica que atribui o valor zero ao estado de repouso absoluto das moléculas, 

denominada escala Kelvin, a qual não trabalha com valores negativos. Podemos dizer que sua 

base teórica é válida, já que a temperatura de um corpo está associada à (ao):  

a) quantidade de movimento das moléculas de um sistema  

b) nível de calor de um sistema  

c) energia térmica de um sistema  

d) grau de agitação das moléculas de um sistema 
 

 

2) Sabe-se que ao nível do mar a água entra em ebulição quando submetida a uma temperatura 

de 100 ºC. Ao subir uma montanha de 2.000 m de altitude,observa-se que: 

 

a) a água entra em ebulição numa temperatura acima de 100ºC, pois seu calor específico 

aumenta com a altitude 

b) a água entra em ebulição numa temperatura acima de 100ºC, pois a pressão atmosférica 

aumenta com a altitude 

c) a água entra em ebulição numa temperatura abaixo de 100ºC, pois a pressão atmosférica 

diminui com a altitude 

d) a água entra em ebulição na mesma temperatura de 100 ºC, independente da pressão 

atmosférica 
 

 

3)Durante o processo de ativação das baterias de um submarino, dois termômetros, um 

graduado na escala Celsius (tipo C) e outro na escala Fahrenheit (tipo F), foram colocados em 

um recipiente contendo um determinado líquido. Após alguns minutos, foi verificado que o 

termômetro do tipo F indicava um valor equivalente a um terço do valor mostrado no tipo C. 

Determine a temperatura do líquido nas duas escalas. 

 

Aula 2 - Dilatação Térmica dos Sólidos (3 questões) 
 

1) A utilização de um material de coeficiente de dilatação térmica não adequado no processo 

de restauração dos dentes pode provocar lesões graves, como trincas ou quebras. Sendo assim, 

o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deverá ser:  

 

a) menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para uma mastigação de 

alimentos muito frios 

b) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para uma mastigação de 

alimentos muito quentes 

c) igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente  

d) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para uma mastigação de 

alimentos a temperatura ambiente 
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2)Uma barra metálica é submetida ao aquecimento e sofre uma variação de temperatura de 

100ºC, tendo seu comprimento inicial aumentado em 0,1%. Qual será o valor do coeficiente 

de dilatação volumétrica dessa barra? 

 

 

3) Em um dia frio, um pedreiro deseja cercar um terreno onde irá construir uma casa, 

utilizando para isso um rolo com 200m de arame. Faltando pouco para concluir o cercado, 

percebe que faltam 2cm de fio para terminar. Como não seria adequado fazer uma emenda, 

chamou seu primo, estudante de Física, para que pudessem encontrar uma solução. Eles 

imaginaram que em um dia mais quente o material poderia se dilatar e decidiram fazer os 

cálculos para saber se poderiam utilizar este fio. Sabendo que o coeficiente de dilatação 

térmica linear do fio é igual a 5.10
-5

 ºC 
-1

, calcule o aumento de temperatura que deveria 

ocorrer para que este arame não precise ser substituído. 
 

 

 

Aula 3 - Calorimetria (3 questões) 

1) Em um copo contendo água com a temperatura ambiente de 25 °C, registrada em um 

termômetro, são adicionados alguns cubos de gelo. Após alguns instantes o termômetro 

indicará uma temperatura menor na água porque:  

 

a) o frio do gelo será transferido para a água  

b) o calor da água será transferido para o gelo  

c) o frio do gelo será transferido para o meio ambiente  

d) o calor da água será transferido para o meio ambiente 

 

 

2) Associe os conceitos físicos às definições: 

 

 

 

1-Capacidade térmica 

( ) É a quantidade de calor que uma determinada fonte 

pode fornecer a um sistema em um dado intervalo de 

tempo. 

2-Calor Específico 

( ) É a quantidade de calor que ocasiona mudança de fase 

ou mudança do estado de agregação da matéria. 

 

3-Calor Latente 

( ) É a quantidade de calor que um corpo deve receber ou 

ceder para que tenha sua temperatura aumentada ou 

diminuída de 1ºC 

4-Calor Sensível 

( ) É a quantidade de calor necessário para que um grama 

de determinada substância tenha sua temperatura 

aumentada ou diminuída de 1ºC. 

 

5-Potência Térmica 

( ) É a quantidade de calor que provoca variação na 

temperatura de um corpo sem que ocorra mudança no 

estado físico. 
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3) Uma estátua fabricada com 220g de determinada substância passa por um processo de 

aquecimento, recebendo uma quantidade de calor de 2400 cal, com sua temperatura variando 

de 0ºC até 100ºC. Calcule:  

 

 

a) O calor específico da substância, identificando-a na tabela abaixo;  

b) A capacidade térmica da estátua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aula 4 - Comportamento Térmico dos gases (3 questões) 
 

1)A agitação dos átomos de um corpo depende da temperatura a qual está submetido. Com o 

aumento da temperatura, a agitação aumenta e altera a força de ligação entre os átomos, 

fazendo com que se organizem de maneiras diferentes e apresentem-se em estados diferentes. 

Observe as três figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-

html.xhtml?redirect=16953468243435216382995825665. 

 

 

Pode-se dizer que representam os seguintes estados, respectivamente:  

 

a) sólido, gasoso e líquido  

b) gasoso, líquido e sólido  

c) líquido, sólido e gasoso 

d) sólido, líquido e gasoso 

 

Substância 
Calor específico 

(cal/gºC) 

alumínio 0,217 

vidro 0,199 

ferro 0,113 

latão 0,094 

cobre 0,093 

prata 0,056 

Figura1 Figura2 Figura 3 
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2)Uma certa massa de um gás perfeito é colocada em um recipiente, ocupando volume de 4,0 L 

sob pressão de 3,0 atmosferas e temperatura de 27 °C. Sofre, então, uma transformação 

isocórica e sua pressão passa a 5,0 atmosferas. Nessas condições, a nova temperatura do gás, 

em °C, passa a ser:  

a) 327  

b) 227  

c) 127  

d) 54  

e) 45 

 

 

 
3) Calcule o volume ocupado por um determinado gás contendo 3 moles de moléculas de um 

gás ideal submetido a uma pressão de 4 atmosferas, com uma temperatura de 27ºC. 

 

 

 

 
Aula 5 - Termodinâmica (3 questões) 

 

1) O ciclo de uma máquina térmica é realizado entre as temperaturas de 27 °C e 227 °C, onde 

a mesma retira 1 000 cal da fonte quente. Determine a quantidade de calor rejeitado para a 

fonte fria. 

 

 

2) A respeito da primeira lei da Termodinâmica, marque a alternativa incorreta: 

 

a) Em uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. 

b) Em uma transformação isobárica, a pressão permanece constante e a variação da energia 

interna é positiva, pois há aumento na temperatura 

c) Em uma transformação isocórica, não haverá realização de trabalho. 

d) Em uma transformação adiabática, o trabalho será realizado pelo gás quando a variação da 

energia interna é positiva. 

 

 

3) Um motor de combustão interna, também conhecido como “motor de quatro tempos” opera 

segundo o ciclo de Otto. A sequência que descreve as etapas de seu funcionamento é, 

respectivamente: 

 

a) explosão, admissão, compressão, exaustão. 

b) admissão, compressão, explosão, exaustão. 

c) compressão, admissão, exaustão, explosão. 

d) exaustão, compressão, explosão, admissão. 
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8.5 MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS ALUNOS 

 

MARINHA DO BRASIL 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu,_______________________________________, aluno do curso de Capacitação 

Preliminar do SBR-1, autorizo a 1º Ten (RM2-T) Aline Miguelis Falcão Magalhães, 

instrutora da disciplina de Física, a utilizar os textos por mim escritos em atividades 

referentes à unidade de Termologia nas modalidades presencial e à distância, para 

fins de pesquisa acadêmica, publicação na dissertação de mestrado “A UTILIZAÇÃO 

DO AMBIENTE MOODLE COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA NO APRIMORAMENTO DO ENSINO DE FÍSICA” e em 

publicações futuras, estando ciente de que minha imagem e identidade serão 

preservadas, de acordo com a Lei 12.527, seção V, de 18/11/2011, seguindo os 

princípios éticos da pesquisa. 

 

 

Niterói, 02 de agosto de 2017. 

____________________________ 

                                                                                   Assinatura 
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9 ANEXOS 

9.1 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 


