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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar de que maneira a utilização de tecnologia 

digital em uma proposta de ensino híbrido, nas aulas de Filosofia, pode contribuir para 

o envolvimento e a participação ativa dos alunos nas discussões e reflexões. O que 

motivou essa investigação foi a necessidade de uma nova abordagem metodológica que 

atenda aos anseios dos alunos de modo que eles se tornem mais participativos e 

envolvidos nas atividades e reflexões em sala de aula. Do ponto de vista do referencial 

teórico, optou-se pelos estudos acerca de temas como tecnologias digitais aplicadas à 

educação, ciberespaço, ambiente virtual de aprendizagem e ensino híbrido. A pesquisa, 

de natureza qualitativa, com características de pesquisa-ação, foi desenvolvida com uma 

turma do 2º ano do Ensino Médio articulado com Ensino Técnico de uma escola do 

Programa Dupla Escola da Rede Estadual de Educação. Os dados foram coletados por 

meio de fontes documentais, questionário e observações assistemáticas, a partir do 

diário de campo da pesquisadora, e sistemáticas, a partir dos relatórios emitidos pela 

plataforma Moodle, utilizada pelos alunos na realização das atividades. Tais atividades, 

desenvolvidas ao longo da pesquisa, integraram um curso de curta duração que 

culminou no produto educacional intitulado “Atividades de Filosofia no Moodle: 

momentos de troca e de reflexão”. A partir das análises realizadas, à luz da 

fundamentação teórica selecionada, foi possível concluir que essa abordagem híbrida de 

ensino colaborou para o aprimoramento da relação dos alunos com a disciplina, assim 

como da comunicação entre eles. Os resultados indicaram também que a estrutura 

técnica é importante para o desenvolvimento dessa proposta, visto que o ensino híbrido 

requer tal estrutura para sua efetivação. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Filosofia. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ensino 

Híbrido. Plataforma Moodle. 
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1 Apresentação 

Este caderno, orientador do produto educacional, é parte integrante da 

Dissertação de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Programa de 

Pós-Graduação do Colégio Pedro II, intitulada Tecnosofia: Tecnologia e Filosofia na 

sala de aula, de autoria de Daniela Pereira Vasques, sob orientação da Prof.ª Dra. Edite 

Resende Vieira. 

A motivação para o desenvolvimento da pesquisa, que originou esse produto 

educacional, surgiu a partir das experiências em sala de aula da pesquisadora, que é 

professora da Rede Estadual de Educação. Ao perceber a falta de envolvimento e 

participação ativa dos alunos nas aulas de Filosofia e, ao mesmo tempo observar o quanto 

a tecnologia atrai e prende a atenção deles, surgiu a ideia de aliar tecnologia e Filosofia, a 

fim de promover uma participação mais ativa e um maior envolvimento dos discentes nas 

atividades propostas naquela disciplina. Assim, iniciou-se a pesquisa a partir de uma 

proposta de ensino híbrido, isto é, aliando atividades virtuais com encontros presenciais. 

Essa pesquisa foi desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio articulado com 

formação técnica de uma escola da Rede Estadual de Educação, do Programa Dupla 

Escola, no Rio de Janeiro.  

Desse caminhar, surgiu o produto educacional: um curso de curta duração 

desenvolvido na Plataforma Moodle do Colégio Pedro II, intitulado Atividades de 

Filosofia no Moodle: momentos de troca e de reflexão, com a proposta de levar os 

alunos a refletir sobre conceitos filosóficos e trocar experiências, visando uma 

participação mais ativa nas aulas presencias com alunos do Ensino Médio Regular. Além 

disso, esse curso pode ser adaptado a outros segmentos de ensino e a outras disciplinas 

curriculares, na intenção de envolver mais efetivamente os alunos nas aulas presenciais. 

Esse caderno orientador está organizado em duas partes. A primeira oferece uma 

introdução ao tema, aos objetivos propostos, além de apresentar brevemente a 

fundamentação teórica sobre a utilização da tecnologia na educação em uma proposta de 

ensino híbrido, foco da pesquisa. A segunda parte aborda especificamente a descrição do 

curso, sua elaboração e utilização.  

Esperamos que esse caderno possa ser inspirador para todos aqueles que tiverem 

acesso a ele. Boa leitura! 
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2 Introdução 
É perceptível o fascínio que a tecnologia exerce sobre os jovens. Em sua maioria, 

eles se identificam com essa linguagem e a absorvem com certa facilidade. Mas não só os 

jovens são afetados pelo desenvolvimento tecnológico. É inegável a presença da 

tecnologia nas mais diversas áreas da nossa vida. Tal desenvolvimento tem modificado a 

forma como pensamos, como nos comunicamos e também como aprendemos. Esse novo 

espaço de comunicação em rede, o ciberespaço, tem promovido mudanças na sociedade e 

essa realidade tem influenciado a Educação.  Considerando esse crescente 

desenvolvimento tecnológico e sua influência, a escola não pode ficar à margem desse 

cenário. Ela precisa se repensar, refletir sobre seu fazer diante dessa nova sociedade, a fim 

de contribuir de maneira eficaz na mediação dos processos de ensino e aprendizagem, pois 

pressões por mudanças existirão. Tori (2017) já nos alertou para as pressões que 

sofreremos devido a esse acelerado desenvolvimento tecnológico: 
 

As pressões por mudança virão de várias formas. A primeira virá dos próprios 
alunos, que, vivendo uma cultura conectada e interativa, não aceitarão padrões 

de ensino ultrapassados. Se a escola não levar tecnologias interativas e 

metodologias ativas para a sala de aula, serão – e já estão sendo – os próprios 
alunos que o farão (TORI, 2017, p. 167-168). 

 

 

Lyotard (2000), filósofo francês que reflete sobre questões acerca da tecnologia, 

destacou que esse seria o maior desafio enfrentado pelo homem pós-moderno. 

Corroborando Lyotard, Kenski (2012) acredita que o professor que dominar e utilizar as 

tecnologias a seu favor terá muito mais chances de propiciar uma melhor aprendizagem 

para seus alunos. Contudo, para que o professor possa dominar e utilizar essa tecnologia a 

seu favor, é necessário que ele esteja aberto às mudanças que são possibilitadas pelo 

desenvolvimento tecnológico. Sobre essa mudança de posicionamento do professor diante 

dos novos tempos impostos pelas transformações tecnológicas, Silva (2001) vai afirmar 

que  
O impacto das transformações de nosso tempo obriga a sociedade, e mais 

especificamente os educadores, a repensarem a escola, a repensarem a sua 

temporalidade. Vale dizer que precisamos estar atentos para a urgência do 

tempo e reconhecer que a expansão das vias do saber não obedece mais a 

lógica vetorial.  É necessário pensarmos a educação como um caleidoscópio, e 

perceber as múltiplas possibilidades que ela pode nos apresentar, os diversos 
olhares que ela impõe, sem contudo, submetê-la à tirania do efêmero (SILVA, 

2001, p. 37). 
 

Como destacado por Silva (2000), é necessário perceber as múltiplas possibilidades 

de construção do saber. Nesse sentindo. As tecnologias possibilitam essa via de 

construção, de forma mais significativa e próxima do cotidiano do aluno. Kenski (2012, p. 

44) ressalta que “a presença de uma determinada tecnologia pode induzir profundas 
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mudanças na maneira de organizar o ensino”.  E vai além ao apontar para a utilização da 

tecnologia “[...] como auxiliar no processo educativo.” (ibidem), uma vez que elas se 

fazem presentes em todos os momentos desse processo.  

Entendemos que a utilização dos recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas 

pode tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais significativos e atraentes para 

o corpo discente. Diante disso, a presente pesquisa verificou que o uso dos recursos e 

ferramentas disponibilizados pela tecnologia digital como auxiliares no exercício da 

docência, pode promover maior interesse do aluno, levando-o a uma participação mais 

ativa na sala de aula.  

Assim, surgiu o produto educacional, um curso de curta duração em um ambiente 

virtual de aprendizagem, como um apoio às aulas presenciais.  O curso foi desenvolvido 

na plataforma Moodle, hospedada no site do Colégio Pedro II. As atividades lá propostas 

podem ser desenvolvidas em plataformas semelhantes, inclusive hospedadas em sítios 

gratuitos e liberados para professores. Este curso oferece atividades virtuais, realizadas ao 

longo da pesquisa, que complementam atividades presenciais com o intuito de envolver os 

alunos e promover maior participação presencialmente. É possível também, a quem 

interessar, desenvolver novas atividades, pois esse produto apresenta tutoriais que 

auxiliam no desenvolvimento de diversas atividades possíveis de serem realizadas no 

referido ambiente virtual. Ademais, promovemos também uma reflexão acerca da 

utilização desses recursos como auxiliares na transformação da ação docente visando, 

promover maior participação e envolvimento dos discentes.  
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3 Objetivos e Questão de Pesquisa 

Diante do exposto, a seguinte questão guiou as ações no decorrer da investigação: 

De que maneira a utilização de tecnologia digital em uma proposta de ensino 

híbrido, nas aulas de Filosofia, pode contribuir para o envolvimento e a participação ativa 

dos alunos nas discussões e reflexões? 

Assim, as reflexões e a questão de pesquisa apresentadas nos motivou a traçar os 

objetivos geral e específicos. 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 Analisar as possibilidades de uso de tecnologias digitais, em uma proposta de 

ensino híbrido, nas aulas de Filosofia de modo a promover o envolvimento e a 

participação ativa dos alunos nas discussões e reflexões. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar a relação dos alunos com a tecnologia digital; 

 Colher indícios de participação dos alunos nos debates propostos; 

 Identificar evidências de que os alunos estabeleceram relações entre os 

conhecimentos filosóficos e o cotidiano deles. 
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4 Aporte Teórico 

 O referido produto educacional está fundamentado nos estudos de Lévy (1998, 

1999), Castells (2006) e Lemos (2007) sobre ciberespaço; de Almeida (2003), Schlemmer 

(2005), Santos (2003) e Gomes (2005) referentes ao ambiente virtual de aprendizagem, e 

de Christensen, Horn e Staker (2013) e Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) acerca do 

ensino híbrido. 

 A utilização de tecnologias digitais já é uma realidade no Brasil e no mundo. A 

sociedade toda tem se desenvolvido a partir das tecnologias. A Educação também precisa 

se adaptar a essa nova realidade e incorporar tudo que as novas ferramentas trazidas por 

essas tecnologias podem oferecer para o desenvolvimento educacional de crianças e 

jovens. Refletindo acerca do impacto do desenvolvimento tecnológico na Educação, 

Moran (2014, p. 89) afirma que “o presencial se virtualiza e a distância se presencializa”, 

apontando para a nova realidade se que apresenta no âmbito educacional. A escola, antes 

entendida como a única responsável pelos processos de ensino e de aprendizagem, hoje 

precisa se adequar, pois essas ferramentas ampliaram as possibilidades de aprendizagem 

dos alunos.  

 A expansão tecnológica trouxe consigo o desenvolvimento de uma rede mundial de 

conexão via computador, a internet. A principal característica dessa rede, que Castells 

(2006) define como sociedade em rede, reside na possibilidade de conexão das 

informações por meios digitais, pois assim o conhecimento é velozmente propagado, 

alcançando distâncias antes improváveis de serem cogitadas. Isso só foi possível devido 

ao desenvolvimento tecnológico. Essa rede permite a comunicação entre pessoas que 

estão fisicamente distantes entre si, mas que podem produzir e aprender virtualmente, 

gerando assim aquilo que conhecemos como cibercultura, nesse espaço virtual chamado 

ciberespaço. Lévy (1999) define esses dois conceitos da seguinte maneira: 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo 
“cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 
17). 

 

Corroborando o entendimento Lévy, Lemos (2007) entende o ciberespaço como um 

conjunto de computadores em redes, ligados ou não à internet, bem como o local onde 
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acessamos essa rede. Em outras palavras, Lemos entende que as instituições, além de que 

viabilizar o acesso à rede de computadores ou à internet também constituem o 

ciberespaço.  

Partindo desses conceitos de ciberespaço, percebemos que esse espaço virtual é 

ilimitado e oferece múltiplas opções de aprendizagem. A presença crescente e constante 

da tecnologia na vida das pessoas é uma característica relevante da sociedade moderna e 

nossos alunos estão cada vez mais imersos nesse universo cibernético.  

O desenvolvimento e crescimento da internet, e consequentemente do ciberespaço, 

promoveram uma expansão e uma modificação na forma de aprender.  Lévy (1998) nos 

esclarece sobre isso quando afirma que 

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 
envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação 

inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão 

e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, 
reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em novas 

configurações sociais. (LÉVY, 1998, p.17). 

 

Não podemos negar a contribuição das novas tecnologias, e do ciberespaço, para a 

Educação. Se antes o trabalho docente era limitado pelos materiais disponíveis e o 

professor era visto como detentor do saber, hoje professores e alunos ampliaram seu 

campo de busca por informações e conhecimentos das mais diversas áreas. O professor 

deixou de ser o único que guarda o conhecimento e os alunos podem participar mais 

ativamente do processo de sua própria aprendizagem, questionando e buscando diversas 

fontes. Da mesma forma, o ciberespaço não é apenas uma “rede” de informações, na qual 

as informações são compartilhadas onde para servir de suporte para a Educação, mas um 

local onde a Educação acontece.  

Com o desenvolvimento tecnológico e a melhoria de qualidade de conexão com a 

internet, novas plataformas propícias para a aprendizagem surgiram. Essas plataformas 

geram espaços para interações e as aprendizagens acontecem nos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA), os quais são espaços virtuais que se dedicam ao desenvolvimento 

de atividades direcionadas à aprendizagem.  

De acordo com Almeida (2003), ambientes virtuais de aprendizagem 

[...] são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte 

de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 

objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista 

atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo 
de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo com uma 

intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado design 
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educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a realizar, sendo 
revisto e reelaborado continuamente no andamento da atividade (ALMEIDA, 

2003, p. 331). 

 

Corroborando com Almeida (2003), Schlemmer (2005) descreve esses ambientes 

como 

[...] sistemas que sintetizam a funcionalidade de software para Comunicação 

Mediada por Computador (CMC) e métodos de entrega de material e cursos 

online. Muitos desses sistemas reproduzem a sala de aula presencial física para 

o meio online, outros buscam, além de simplesmente reproduzir ambientes 

educacionais existentes para um novo meio, usar a tecnologia para propiciar 

aos aprendizes novas ferramentas que facilitem a aprendizagem. Esses últimos 
procuram suportar uma grande e variada gama de estilos de aprendizagem e 

objetivos, encorajando a colaboração, a aprendizagem baseada na pesquisa, 

além de promover o compartilhamento e reuso dos recursos (SCHLEMMER, 
2005, p. 137). 

 

Ao descrever os AVAs, Schlemmer (2005) destaca que esses ambientes dispõem de 

vários recursos e se utilizam de várias linguagens para propiciar a aprendizagem. Além da 

variedade de recursos, eles permitem a interação entre seus usuários de forma síncrona 

(on-line, isto é, ao mesmo tempo, de forma simultânea), ou assíncrona. Esse fato é 

importante porque, a partir dessa interação, atividades que pressuponham a cooperação 

entre os usuários, mesmo que esses estejam em espaços físicos diferentes, podem ser 

realizadas de forma síncrona, contribuindo para uma aprendizagem colaborativa. Assim, 

Santos (2003, p.2) entende esses ambientes são promotores de “um processo sócio-técnico 

onde os sujeitos interagem na e pela cultura sendo esta, um campo de luta, poder, 

diferença e significação, espaço para construção de saberes e conhecimento”. 

Refletindo sobre a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, Gomes (2005) 

destaca alguns aspectos importantes. Segundo ela, entre outras coisas, a utilização desses 

ambientes serve como apoio ao ensino presencial, funcionando como extensão dessa e 

propiciando maior comunicação entre os sujeitos dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Portanto, ambientes virtuais de aprendizagem devem ser entendidos como 

suportes tecnológicos para promoção da aprendizagem. 

Como vimos até aqui, é inegável que o advento das tecnologias digitais tende a 

transformar o ambiente de ensino e de aprendizagem. Nessa era digital o professor não é 

mais visto como o único detentor do conhecimento, isto é, atualmente os alunos possuem 

outras maneiras de buscar informações. Essas maneiras são viabilizadas também pelo 

desenvolvimento dessas tecnologias. Entretanto, é importante destacar que somente a 

utilização de recursos tecnológicos em sala de aula não garante a aprendizagem dos 

alunos. A tecnologia sozinha não soluciona problemas antigos que temos em nosso 
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sistema educacional, como problemas de infraestrutura das unidades escolares, problemas 

na formação de professores, superlotação das salas de aula, entre outros. Dessa forma, 

levar dispositivos tecnológicos digitais para uma aula, sem planejamento e sem mudança 

metodológica significaria apenas enriquecer o modelo tradicional de ensino.   

O avanço científico e tecnológico, as escolas também estão deixando de ser locais 

exclusivos de acesso ao saber e de interação entre os discentes. Novas formas e espaços de 

promoção da aprendizagem surgiram, como vimos no tópico anterior. Nesse contexto, 

surgiu o Ensino Híbrido. Esse modelo de ensino parte da utilização de elementos da sala 

de aula tradicional, aliando-os a recursos disponibilizados pela tecnologia digital. Assim, é 

possível que o aluno disponha de meios para controlar o tempo, o lugar e até mesmo o 

ritmo de sua própria aprendizagem, liberando o professor dessas tarefas e o deixando 

disponível para outras, como definir os conteúdos e mensurar as dificuldades dos alunos. 

Essa conexão entre o conteúdo ofertado em sala de aula e as atividades propostas 

virtualmente é importante porque configura a complementariedade entre o presencial e o 

virtual, além de estimular as interações entre os discentes. Sobre isso, Bacich et al (2015) 

afirmam que 

[...] a sala de aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente 

complementares. Isso ocorre porque, além do uso de variadas tecnologias 

digitais, o indivíduo interage com o grupo, intensificando a troca de 
experiências que ocorre em um ambiente físico, a escola. O papel 

desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre alterações em relação à 

proposta de ensino considerada tradicional, e as configurações das aulas 
favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as 

tecnologias digitais. O ensino híbrido configura-se como uma combinação 
metodológica que impacta na ação no professor em situações de ensino e na 

ação dos estudantes em situações de aprendizagem. (BACICH; TANZI NETO; 

TREVISANI, 2015, p. 52) 
 

Valente (2015) entende que o cenário muda quando o professor atua na perspectiva 

do Ensino Híbrido, e sinaliza que a responsabilidade não é mais só do professor.  

A responsabilidade da aprendizagem agora é do estudante, que assume uma 

postura mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e, 

com isso, criando oportunidades para a construção de seu conhecimento. O 
professor tem a função de mediador, consultor do aprendiz. E a sala de aula 

passa a ser o local onde o aprendiz tem a presença do professor e dos colegas 
auxiliando-o na resolução de suas tarefas e na significação da informação, de 

modo que ele possa desenvolver as competências necessárias para viver na 

sociedade do conhecimento. (VALENTE, 2015, p. 14-15) 
 

 Outro ponto positivo que ganha destaque na utilização da tecnologia 

digital nesse modelo metodológico é a possibilidade de personalização do atendimento ao 

aluno, conforme destacam Sunaga e Carvalho (2015): 
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No ensino híbrido, a tecnologia vem para ajudar na personalização da 
aprendizagem e transformar a educação massificada em uma que permita ao 

aluno aprender no seu ritmo e de acord o com os conhecimentos previamente 

adquiridos, o que também possibilita que os estudantes avancem mais 
rapidamente. (SUNAGA, CARVALHO, 2015, p. 144) 

  

Isso ocorre porque o uso da tecnologia digital nesse modelo valoriza a trajetória e 

as dificuldades do aluno em cada conteúdo, além de permitir seu avanço na aquisição do 

conhecimento. Tais recursos permitem, ainda, a abordagem de assuntos distintos, de 

várias formas e a partir de variadas metodologias e múltiplos recursos, observando o ritmo 

e o tempo de cada aluno. 

Muito mais do que uma nova metodologia de aprendizagem, o Ensino Híbrido traz 

consigo uma possibilidade de se repensar todo o processo educativo, seus paradigmas, 

suas diversas metodologias, seu modelo de escola, de aprendizagem, de avaliação, de 

docência. Como já apontamos anteriormente, sabemos que problemas existem e que as 

tecnologias não vão resolver todos eles. Mas o grande avanço que essas novas 

metodologias e a tecnologia diigtal trouxeram foi a possibilidade de se repensar o que 

temos hoje como processo educativo e de nos repensarmos como educadores, isto é, 

repensarmos nossas práticas docentes. 
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5 O Produto Educacional 

Entendendo que, se bem empregada e a partir de um bom planejamento a 

tecnologia pode influenciar positivamente o processo de aprendizagem dos alunos, 

construímos um produto educacional para os docentes nesse processo, a fim de estimular 

uma participação mais ativa dos alunos nas aulas presenciais.  Assim nasceu a ideia desse 

produto: o curso “Atividades de Filosofia no Moodle: momentos de troca e de reflexão”. 

No desenvolvimento da pesquisa, a primeira preocupação foi quanto à 

plataforma que seria utilizada. Optamos pela plataforma Moodle, por ser um sistema de 

gerenciamento de cursos on-line que oferece um pacote de ferramentas elaboradas para 

uso pedagógico. É um ambiente inspirado na teoria socioconstrutivista de aprendizagem e 

elaborado em um programa distribuído gratuitamente. Pode ser executado em qualquer 

computador que utilize sistemas operacionais como Windows, Linux e Mac. Trata-se de 

uma plataforma de aprendizagem que pode ser usada exclusivamente para cursos on-line 

ou como uma ferramenta complementar para aulas presenciais, como é o caso dessa 

pesquisa.  

A compatibilidade com ferramentas externas à plataforma; a facilidade de 

customização do ambiente; a diversidade de ferramentas internas; a possibilidade de 

acesso via smartphone; a gratuidade na utilização por alunos e professor; a possibilidade 

de variedade de atividades, entre outras são características essenciais para uma proposta 

de ensino e de aprendizagem diferenciada, presentes na plataforma. 

De acordo com Williams (2005) apud Franco (2009), um dos principais 

conceitos da filosofia de aprendizagem que caracteriza o trabalho no ambiente Moodle, 

refere-se ao  
[...] construtivismo, segundo o qual, as pessoas constroem, ativamente, novos 
conhecimentos ao interagirem com o meio; (2) construcionismo, que defende 

que a aprendizagem é, particularmente, efetiva quando algo é construído para 

os outros utilizarem; (3) construtivismo social, conceito que engloba a ideia de 
colaboração dentro de um grupo social, construindo e compartilhando 

significados; e (4) comportamento conectado e separado, conceitos que estão 

relacionados à participação dos indivíduos em discussões (Williams, 2005 
apud FRANCO, 2009, p. 53) 

 

Os autores também comentam sobre o comportamento dos alunos ao interagirem 

nesses ambientes. 

Quando alguém é objetivo e defende suas ideias, assume um comportamento 
separado. Já quando a abordagem de alguém é subjetiva, tentando compreender 

o ponto de vista do outro, o comportamento é caracterizado como conectado. O 

comportamento conectado, portanto, parece estimular a aprendizagem dentro 
de uma comunidade de aprendizagem, promovendo uma reflexão mais 

aprofundada e reexame das crenças existentes. (Williams, 2005 apud 

FRANCO, 2009, p. 53-54). 
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Dessa forma, o Moodle possibilita o planejamento e desenvolvimento de 

atividades que coloquem o aluno no centro do processo de aprendizagem. A plataforma 

oferece múltiplas formas de organização e sua utilização é bastante intuitiva, o que 

permite maior segurança em sua utilização por parte dos usuários. Além disso, essa 

plataforma favorece a interação, pois oferece mecanismos de comunicação entre seus 

usuários, ainda que estejam fisicamente distantes. 

Em sendo um produto oriundo do Mestrado Profissional do Colégio Pedro II, 

esse curso foi desenvolvido na plataforma Moodle, a qual está hospedada no site dessa 

instituição. Porém, por ser um software distribuído gratuitamente, os professores podem 

adaptar esse produto para o desenvolvimento em qualquer ambiente virtual disponível na 

web, compatível com essa plataforma
1
. Para entender um pouco melhor o que é o Moodle, 

como ele surgiu e de que forma ele pode contribuir como ferramenta auxiliar na 

Educação, indicamos o seguinte tutorial: 

 
Figura 1 - Tutorial “O que é o Moodle?”. 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=qR_lF5oOMhI&index=1&list=PLd-tXnha0KcZoD8CqIbLg3I11Vptvfnk 

                                                           

1
 Atualmente muitas escolas e instituições de ensino possuem sites e provedores próprios. Mas para professores que 

atuam exclusivamente na rede pública, especialmente nas esferas estadual e municipal do Rio de Janeiro, essa ainda 

é uma realidade distante. Diante disso, pesquisamos soluções e descobrimos que atualmente existem algumas 
opções na internet. Para fins dessa pesquisa, como forma de verificar a possibilidade de desenvolvimento desse 

produto em uma plataforma Moodle sem custo para o professor e que atendesse as atividades aqui propostas, 

encontramos o site ensineonline, que permite ao professor, de forma gratuita, desenvolver seu ambiente virtual de 
aprendizagem e utilizá-lo com seus alunos. Para conhecer, acesse 

http://www.ensineonline.com.br/professor/login/index.php ,faça seu cadastro, monte seu ambiente, cadastre seus 

alunos e comece a utilizar essa ferramenta.  

http://www.ensineonline.com.br/professor/login/index.php
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5.1. Primeiros passos na Plataforma Moodle. 

Ao iniciar o curso na Plataforma Moodle, o primeiro passo é se cadastrar, criar seu 

login e configurar seu perfil e, então, configurar a plataforma para o desenvolvimento do 

curso. Para saber mais sobre isso, sugerimos o tutorial a seguir: 

Figura 2 - Tutorial “Primeiros passos com o Moodle”. 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=iY3wu4Xw_88&index=2&list=PLd-

QtXnha0KcZoD8CqIbLg3I11Vptvfnk 

5.2. Conhecendo o ambiente de trabalho da plataforma Moodle 

Uma das grandes vantagens da utilização da plataforma Moodle como ferramenta 

no processo educativo é a facilidade de edição e customização de sua área de trabalho. A 

plataforma oferece múltiplas formas de organização e sua utilização é bastante intuitiva, o 

que permite maior segurança em sua utilização por parte dos usuários. Para saber mais 

sobre isso, indicamos o seguinte tutorial. 
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Figura 3 - Tutorial “Conhecendo o ambiente de trabalho da plataforma Moodle”. 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=vH7cFBBUreA&list=PLd-

QtXnha0KcZoD8CqIbLg3I11Vptvfnk&index=3 

 

5.3. Configurando seu Moodle: recursos disponíveis na plataforma. 

Após conhecer o Moodle, se cadastrar e acessá-lo, está chegando o momento de 

configurar seu curso. A plataforma Moodle oferece vários recursos e ferramentas que 

permitem a diversificação das atividades. Indicaremos, a seguir, alguns tutoriais que 

podem ajudar nessa configuração. 

Esse primeiro tutorial vai dar uma visão geral das possibilidades de configuração 

do Moodle. Ele orienta sobre como entender um bloco, como mover um tópico, como 

incluir um conteúdo.  
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Figura 4 - Tutorial “Configurando o Moodle”. 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=zQLQg-svOFE&index=4&list=PLd-

QtXnha0KcZoD8CqIbLg3I11Vptvfnk 

 

O tutorial a seguir introduz os recursos disponíveis na plataforma Moodle. Esse 

primeiro tutorial oferece uma visão geral, destacando um pouco de cada recurso.  

Figura 5 - Tutorial “Recursos disponíveis no Moodle”. 

 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=9cQhOMy_bhI&list=PLd-
QtXnha0KcZoD8CqIbLg3I11Vptvfnk&index=7 
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O tutorial anterior se refere a uma versão um pouco mais antiga dos recursos 

disponíveis na Plataforma Moodle. Muitos desses recursos ainda estão disponíveis para 

utilização, mas existem atualizações interessantes, que apresentamos no tutorial a seguir. 

Assim como o anterior, esse tutorial vai oferecer uma visão geral, porém atualizada, dos 

recursos disponíveis para versões mais atualizadas do Moodle.  

Figura 6 - Tutorial “Recursos disponíveis no Moodle - versão atualizada” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=rsZ71knt4b8 

 

Em seguida, indicaremos breves tutoriais específicos de cada recurso selecionado 

para esse produto educacional.  

Um dos recursos muito utilizado em cursos desenvolvidos na plataforma Moodle é 

o Fórum. Trata-se de uma ferramenta de discussão, que promove a interação entre os 

cursistas, ainda que de forma assíncrona. Podem ser estruturados de diversas maneiras 

(geral, discussão única, perguntas e respostas, etc), de acordo com o interesse do  

professor.  Veja a seguir o tutorial sobre esse recurso.  
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Figura 7 - Tutorial “Fórum” 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9y3-SnV8pwg 

 

Outro recurso muito utilizado é a Tarefa. A Tarefa é uma ferramenta que permite 

ao aluno submeter o próprio trabalho à plataforma e ao professor para que este possa 

avaliar e comentar os trabalhos, podendo, inclusive, encaminhar um feedback para o 

aluno. Veja a seguir o tutorial sobre esse recurso.                         
 

Figura 8 - Tutorial “Tarefa” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WdAiViq6tww 
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A Wiki é uma ferramenta que permite a construção coletiva de um texto em que 

todos podem participar, inclusive possibilitando a edição do trabalho do outro. Essa 

ferramenta estimula o trabalho colaborativo, deixando que os alunos trabalhem 

conjuntamente o mesmo conteúdo. É o trabalho em grupo virtual. Veja o tutorial a seguir. 

Figura 9 - Tutorial “Wiki” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4k92JqGqBCY 

 

Outra ferramenta bastante interessante é o Glossário. Tal ferramenta permite a 

construção coletiva de um dicionário relacionado ao respectivo curso, atividade ou 

disciplina. Ela pode ser utilizada como atividade complementar às atividades já oferecidas 

no curso, uma vez que o Glossário pode (e deve) ser construído pelos próprios alunos. 

Veja no seguinte tutorial.  
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Figura 10 - Tutorial “Glossário” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=z0QAu4YZgiI 

 

 Além dos recursos apresentados, utilizados no presente produto, outros podem ser 

considerados na configuração de uma plataforma Moodle. 

Uma ferramenta interessante é o Diário. Essa ferramenta permite o registro de 

informações pessoais, além de favorecer a interação professor-aluno. Sua utilização 

também é bastante apropriada como atividade auto avaliativa do aluno sobre o seu 

desempenho. O tutorial a seguir mostra a sua utilização. 

  
Figura 11 - Tutorial “Diário” 

 

               Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6gwj0RQB6v8  
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Outra ferramenta que pode ser indicada é o Chat. Seu uso exige uma interação 

síncrona, ou seja, todos os participantes devem estar conectados ao mesmo tempo. Ela 

pode ser utilizada em um único momento durante o curso ou pode ser repetida de acordo 

com o planejamento do professor. Além disso, ela permite que todas as sessões sejam 

salvas e visualizadas por todos, inclusive por quem, por qualquer motivo, não participou 

da sessão. Essa ferramenta tem destaque especial, a partir da proposta aqui apresentada, 

para atendimento daquele aluno que, por algum motivo, está impedido de participar de 

atividades presencias, pois ele consegue participar virtualmente, interagir com os colegas 

de turma e o professor, e ficar atualizado frente ao conteúdo trabalhado presencialmente. 

Veja o tutorial a seguir.  

Figura 12 - Tutorial “Chat” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4wYRxZ7O4X4 

 

 Como atividades específicas para fins de revisão e avaliação de apreensão de 

conteúdo, além da Tarefa, ferramenta já apresentada, o Moddle oferece a ferramenta 

Questionário.  Essa ferramenta permite a criação e configuração de questionários com 

questões de vários tipos, como por exemplo, questões objetivas, questões discursivas, 

questões de verdadeiro ou falso, correspondência de colunas, entre outras.  Confira o 

tutorial a seguir.  
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Figura 13 - Tutorial “Questionário” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=0_ymfDkoKkY 

 

Por fim, outro recurso bastante interessante de ser utilizado são atividades 

elaboradas a partir da ferramenta Hot Potatoes.  

Essa ferramenta permite ao professor disponibilizar materiais interativos nos 

formatos de palavras cruzadas, múltipla escolha, associação de colunas, preenchimento de 

lacunas e ordenamento de palavras. As atividades elaboradas no Hot Potatoes devem ser 

criadas individualmente no software próprio da ferramenta.  

Para isso, é necessário fazer o download do programa no endereço 

http://hotpot.uvic.ca/.  

No site existem tutoriais em português explicando o que é essa ferramenta e como 

utilizá-la. Para ajuda-lo ainda mais, indicamos o tutorial a seguir. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_ymfDkoKkY
http://hotpot.uvic.ca/
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Figura 14 - Tutorial “Hot Potaoes” 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gKDM4AbpOVA 

 

Após desenvolver a atividade no Hot Potatoes, o arquivo criado será salvo no 

computador. A seguir, basta, então, acessar a plataforma e enviar esse arquivo, incluindo-

o como atividade na plataforma. 

 

5.4. Apresentando o curso “Atividades de Filosofia no Moodle: momentos 

de troca e de reflexão. 

 Após a exposição da plataforma Moodle e de alguns dos recursos e ferramentas 

disponíveis para utilização, apresentamos as atividades desenvolvidas ao longo da 

pesquisa, integrantes do curso de curta duração que culminou nesse produto educacional. 

 É importante salientar que a cada atividade proposta na plataforma havia uma 

atividade presencial correspondente no encontro seguinte. Dessa forma, nos foi permitido 

verificar o envolvimento e a participação dos alunos nas atividades em sala de aula. Vale 

salientar que as atividades iam sendo liberadas para visualização dos alunos de acordo 

com o seu desenvolvimento, ou seja, eles só tinham acesso a atividade seguinte após 

https://www.youtube.com/watch?v=gKDM4AbpOVA


  29 

 

transcorrido o prazo para a realização da atividade anterior, conforme cronograma 

disponibilizado no Guia do Aluno (Anexo 1). 

ATIVIDADE 1: Conhecendo o Moodle 

OBJETIVO: Apresentar a plataforma para os alunos e familiarizá-los com ela, suas 

possibilidades e atividades. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A primeira parte da atividade consiste em assistir a um 

vídeo explicativo sobre a plataforma e suas possibilidades de utilização (Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=NqNd1C3nNfw ) . Em seguida foi disponibilizado um 

fórum de notícias e avisos, para comunicação entre os alunos e o professor acerca de 

temas relativos ao curso. Depois os alunos devem ler o Guia do Aluno, um documento 

explicativo preparado pelo professor para auxiliá-lo no desenvolvimento das atividades na 

plataforma (Anexo 1). O aluno deve recorrer a ele sempre que necessário. Esse 

documento fica disponível na plataforma para acesso a qualquer momento, possibilitando 

inclusive o download, caso o aluno deseje. Como conclusão dessa primeira atividade, os 

alunos devem participar de um fórum de apresentação, conforme figura 16. Essa atividade 

é importante para que os alunos iniciem as interações virtuais, aprendendo a utilizar a 

plataforma.  

Figura 15 - Visão geral da Atividade 1 

 

Fonte: Adaptado de  http://www.cp2.g12.br/moodle/course/view.php?id=434 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqNd1C3nNfw
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Figura 16 - Fórum de Apresentação 

 
Fonte: Adaptado de http://www.cp2.g12.br/moodle/mod/forum/view.php?id=6332 

 

Presencialmente, após essa atividade, realizamos uma roda de conversa com os 

alunos para captar suas primeiras impressões da plataforma, suas dificuldades e 

buscarmos soluções para os problemas, inclusive em relação ao acesso à plataforma. 

 

ATIVIDADE 2: Recordar é Viver! 

OBJETIVO: Realizar um levantamento dos conceitos filosóficos já estudados e 

necessários para o desenvolvimento da atividade proposta; introduzir o conteúdo próprio 

do bimestre, a saber, a relação entre Filosofia e Ciência. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Foi disponibilizado um power point com o conteúdo 

necessário para a realização da atividade proposta (Anexo 2). O aluno deve abrir o 

material e ler com atenção. Esse material fica disponível na plataforma e o aluno tem a 

possibilidade de fazer o download também. Em seguida é proposto um fórum de 

discussão intitulado “Filosofia e Ciência... iniciando os trabalhos!”.  A partir do material 

que os alunos acessaram, eles devem cumprir três desafios. O primeiro chamado de Ação 

consiste em responder as questões propostas no fórum. O segundo, intitulado Réplica, 

consiste em comentar, concordando ou discordando por meio de justificativas, a ação de 

algum colega. E o terceiro desafio, chamado Post Livre, consiste na publicação de 
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material complementar sobre o tema da aula. O aluno deverá fazer uma pesquisa e 

disponibilizar na plataforma algum material que contemple o tema da aula. Pode ser em 

imagem, vídeo, livro, matéria jornalística ou qualquer outro tipo de material. Em seguida, 

é proposto um jogo de quiz com perguntas sobre o tema. Esse jogo foi elaborado a partir 

da ferramenta Hot Potatoes. A ideia é que ele seja o instrumento avaliativo dessa 

atividade.  

Figura 17 - Visão geral da Atividade 2 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Adaptado de http://www.cp2.g12.br/moodle/course/view.php?id=434 

 

Presencialmente, discutimos sobre a pesquisa e o material complementar que eles 

disponibilizaram. Fizemos um debate sobre a seguinte questão: Por que a Filosofia deve 

acompanhar o desenvolvimento científico? Após o debate e considerando todo o material 

disponibilizado por eles, a turma foi dividida em grupos de 4 a 5 alunos e eles produziram 

um relatório respondendo a essa questão.  

ATIVIDADE 3: Vamos falar de Ciência? 

OBJETIVO: Diferenciar ciência de cientificismo; compreender a importância da ciência 

no desenvolvimento da sociedade.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A atividade consiste em assistir um vídeo que 

apresenta a diferença entre Ciência e Cientificismo e aponta a importância da primeira 

(Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kFnmJHyWyaQ&t=1s ). Em seguida, 

é proposto um fórum onde os alunos devem apontar as diferenças entre Ciência e 

Cientificismo, definindo cada uma. Após, é disponibilizado um jogo intitulado 
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Cruzadinha Científica. Esse jogo de palavras cruzadas foi desenvolvido a partir da 

ferramenta Hot Potatoes. A partir do vídeo e da participação deles no fórum, eles devem 

cumprir a cruzadinha no tempo estabelecido. Nesse caso específico foi estipulado 10 

minutos. Esse tempo é variável, de acordo com o desejo do professor.  

Figura 18 - Cruzadinha Científica 

 
Fonte: Adaptado de  http://www.cp2.g12.br/moodle/mod/hotpot/attempt.php?id=6439 

 

 Em aula presencial, foi proposto um debate sobre a importância de se pensar como 

a Filosofia deve acompanhar o desenvolvimento científico, observando para que não se 

caia no cientificismo. Um vídeo foi utilizado como forma de problematização para o 

desenvolvimento do debate (Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Me9veMSFors ).As questões que guiaram esse debate 

foram as seguintes: Quais são os limites da ciência? É válido ignorar questões éticas para 

se alcançar determinado conhecimento em nome dos benefícios que ele pode trazer para a 

humanidade? Os alunos deveriam apresentar suas conclusões da forma que mais lhes 

aprouvesse (vídeos, apresentações em power point, trabalho escrito, etc.). 
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ATIVIDADE 4: Como tudo começou! 

OBJETIVO: Compreender como iniciou o desenvolvimento da Ciência, os problemas 

enfrentados e as questões éticas e religiosas envolvidas à época. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A primeira parte da atividade consiste em assistir a um 

vídeo sobre Galileu Galilei, considerado o pai da ciência modera (Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=vKoHl92TLRY ). Em seguida, é proposto um fórum 

onde os alunos devem refletir sobre a importância da descoberta de Galileu e como isso 

influenciou toda a história da ciência moderna. A segunda parte da atividade se refere ao 

texto intitulado “O legado de Galileu para a ciência moderna”, de autoria de Danilo 

Albergaria (Anexo 3). Esse texto, disponibilizado na plataforma, possui alguns termos 

sublinhados. A partir desses termos, os alunos devem produzir uma wiki. A proposta é que 

ao final da wiki a turma tenha disponível um texto com termos filosóficos e científicos 

pertinentes a esse conteúdo e que servira de base de consulta a todos os alunos.  

Figura 19 - Visão geral da Atividade 4 

 
Fonte: Adaptado de http://www.cp2.g12.br/moodle/course/view.php?id=434 

 

Em atividade presencial, foi proposto um debate sobre como as principais 

descobertas de Galileu influenciaram o desenvolvimento da ciência moderna. Os alunos 

deviam fazer uma pesquisa para destacar os principais temas em discussão, com suas 

https://www.youtube.com/watch?v=vKoHl92TLRY
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questões éticas, na ciência hoje. Após a apresentação desses temas (como por exemplo: 

manipulação genética, aborto, biotecnologia, eutanásia, clonagem, etc.), os alunos 

deveriam se dividir em grupos, de acordo, com o tema desejado e apresentar para a turma 

cada um deles, evidenciando as questões éticas envolvidas na discussão. Eles poderiam (e 

deveriam) utilizar a exploração cinematográfica sobre esses temas para contextualizar o 

debate em sala de aula.  

 

ATIVIDADE 5: Avaliação e autoavaliação. 

OBJETIVO: Fazer avaliação da proposta de utilização do ambiente virtual a partir de 

pontos pré-estabelecidos no desenvolvimento da aula ao longo do bimestre; fazer uma 

autorreflexão sobre sua participação e envolvimento nas atividades virtuais e presenciais 

propostas.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A avaliação foi dividida em duas partes. A primeira 

diz respeito a autoavaliação discente. É proposto um fórum de discussão onde os alunos 

devem se expressar a partir de pontos pré-estabelecidos, conforme figura 20. 

Figura 20 - Atividade de Autoavaliação 

   
Fonte: Adaptado de http://www.cp2.g12.br/moodle/mod/forum/view.php?id=6580 

 A segunda parte se refere a uma avaliação do curso na plataforma Moodle. Assim 

como na autoavaliação, estabelecemos alguns pontos que devem ser considerados e 
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propusemos uma tarefa, na qual os alunos devem apontar os pontos positivos e negativos 

de cada etapa desse curso conforme figura 21. 

Figura 21 - Atividade de Avaliação 

 
Fonte: Adaptado de http://www.cp2.g12.br/moodle/mod/assign/view.php?id=6581 

 

 Essas atividades foram desenvolvidas para atender a um objetivo específico de uma 

disciplina específica. Mas elas podem e devem ser modificadas e adaptadas de acordo 

com a necessidade do professor que se interessar em realizar esse trabalho.  
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6 Considerações Finais 

Buscando contribuir com as demandas do mundo moderno onde as tecnologias 

digitais estão se tornando presentes no processo de construção de saberes significativos, e 

cada vez mais perto da realidade dos alunos, este trabalho buscou estimulá-los a uma 

maior participação em aula a partir da utilização de recursos digitais, desejando que a 

forma como aprendem esteja mais próxima de seus anseios frente ao mundo atual. Da 

mesma forma, esse produto pretende inspirar colegas docentes, que tenham acesso a ele, a 

repensar a utilização de tecnologia em sala de aula ou como auxiliar ao ensino.   

Durante o desenvolvimento da pesquisa em pauta e utilização do produto 

educacional, percebemos maior interesse dos alunos no uso desse ambiente virtual de 

aprendizagem, estimulando o crescimento do espírito colaborativo entre eles e 

contribuindo para uma melhora na relação entre eles e deles com o professor. Igualmente, 

foi perceptível uma intensa participação presencial e envolvimento dos alunos nas 

atividades propostas.  

A facilidade de utilização dos recursos presentes na plataforma escolhida foi 

fundamental para atingirmos o objetivo pretendido. Da mesma forma, a possibilidade de 

utilizarmos esse produto em uma unidade escolar que possui infraestrutura física e 

tecnológica adequadas à sua utilização, foi fator primordial para alcançarmos o que nos 

propusemos. Contudo, sabemos que essa não é (ainda) a realidade da maioria das escolas 

públicas do nosso estado.  

Retomando os objetivos dessa pesquisa, percebemos que com bom planejamento e 

infraestrutura adequada, a utilização das tecnologias digitais, em uma proposta de ensino 

híbrido, é capaz de promover o envolvimento e a participação ativa dos alunos nas 

discussões e reflexões propostas nas aulas de Filosofia. Entendemos que essa proposta 

pode ser possível em outras disciplinas também.  

Apesar da dificuldade apontada, apresentamos ao longo da pesquisa vias para 

solução, ainda que temporária, desse problema. Aplicativos e sites da internet podem 

suprir parte dessa carência e auxiliar o professor que desejar utilizar essa proposta.  

Por fim, acreditamos que a utilização de tecnologia na educação precisa ser 

entendida e encarada como prioridade em nossos dias, tanto pelo poder público quanto 

pelos gestores e educadores. Essa utilização já faz parte da realidade do aluno e a 

Educação precisa caminhar junto com o desenvolvimento científico e tecnológico, a fim 

de promover um processo educativo que privilegie a realidade dos alunos de hoje. 
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Primeiras Palavras 

 

Prezados alunos 

Estou apresentando a vocês o Guia do Aluno, que é parte integrante do curso 

“Atividades de Filosofia no Moodle: Momento de Troca e Reflexão”. Este guia faz parte 

da dissertação de mestrado intitulada “Tecnosofia: Tecnologia e Filosofia na Sala de 

Aula”. 

A leitura do guia vai orientá-lo (a) no percurso dessa jornada de aprendizagem que 

se inicia. Minha intenção é apresentar a estrutura desse pequeno curso,  como  ele está 

organizado, o cronograma e a metodologia que proponho para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem colaborativa que, por meio das leituras teóricas, das sugestões de vídeos e 

das reflexões com seus colegas e professora, fortaleça e aprofunde seu conhecimento nas 

questões centrais que estudaremos. 

Além disso, você vai conhecer a maneira pela qual acompanharei e avaliarei seu 

processo de aprendizagem. 

Aproveite para organizar seu tempo de estudo e para pensar nos saberes que você já 

tem sobre os temas que abordaremos. 

Lembre-se, ainda, que estudar de forma independente não é estar sozinho. A 

interação com os materiais didáticos, com a professora e os demais alunos é o seu 

primeiro passo nesse sentido. 

Gostaria de dizer a você que, apesar desse curso ter sido elaborado com máximo 

cuidado, objetivando fortalecer a sua formação e conduzi-lo (a) à ampliação crítica do 

conhecimento em relação às questões filosóficas, tenho certeza que sua participação 

efetiva e seus conhecimentos já adquiridos poderão enriquecê-lo muitíssimo. 

Assim, convido você a tornar-se, também, mais um autor (a) desse curso. 

Para finalizar, gostaria de agradecer a todos vocês que aceitaram esse desafio 

comigo. Sem a participação e presença de vocês, essa pesquisa não seria uma realidade. 

Então... OBRIGADA! 

Desejo a todos uma participação motivada e proveitosa! 

Daniela 
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METODOLOGIA  

Os conteúdos do curso serão 

desenvolvidos na Plataforma 

Moodle /CPII, através de atividades 

apoiadas em leituras de textos 

teóricos, interações nos fóruns e 

produção de textos. As leituras 

indicadas serão postadas na 

plataforma ou encontradas na 

própria internet. 

MATERIAIS DIDÁTICOS  

                                                                    

A mediação será 

permanente, feita pela 

professora/tutora da turma, 

com o objetivo de 

acompanhar e apoiar o 

processo de apropriação dos 

conteúdos, estimulando a 

realização das tarefas e a 

aprendizagem colaborativa. 

São constituídos pelos 

textos, vídeos e outros 

objetos de aprendizagem elaborados ou selecionados especialmente para o curso e 

publicados no ambiente Moodle, ou 

acessados na internet.  

 

AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM  

 

Nosso espaço virtual de encontro e 

trabalho é a plataforma Moodle/CPII, 

um ambiente voltado para a 

aprendizagem, através do acesso a 

diferentes fontes e formas de leitura, 
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da produção de materiais e principalmente por meio da comunicação interativa entre as 

pessoas.  

Nesse sentido, conheça algumas das 

principais ferramentas que utilizaremos 

no curso: 

 

CHAT 
 

Chat é uma atividade de comunicação 

síncrona (ou seja, ao mesmo tempo) on-

line, com dia e hora previamente 

determinados, muito semelhante às ferramentas de bate-papo 

disponíveis na internet. 

TAREFA 

 

Tarefa consiste na proposta de uma atividade a ser 

desenvolvida por você e que deve ser enviada em arquivo, 

pela plataforma. 

  

 

Fórum é uma 

ferramenta de 

comunicação e de 

aprendizagem 

colaborativa. Isso quer 

dizer, primeiramente, 

que é um lugar onde 

vamos conversar 

sobre um tema 

proposto, sobre o qual 

lemos, pesquisamos e 

refletimos.  É o espaço onde vamos expor nossas ideias, “ouvir” as dos colegas, comentá-

las, fazer novas contribuições, enfim, aonde vamos nos comunicar. Em segundo lugar, é o 
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espaço em que essa comunicação, quando interativa, produzirá uma ampliação do 

conhecimento, lançará novos olhares sobre o tema estudado, promoverá trocas que 

enriquecerão, no coletivo, a aprendizagem de cada um.  

O fórum aproxima os participantes, afasta a sensação de isolamento e é, também, 

uma oportunidade de fortalecimento e de criação da identidade do grupo. Vamos pensar 

em alguns aspectos da participação no fórum para que a conversa flua e essa ferramenta 

atinja sua plena funcionalidade e objetivos.  

Do Tamanho e Conteúdo da Postagem 

Temos certa tendência para esgotarmos, em nossa primeira postagem, todos os 

aspectos que analisamos sobre o tema proposto. Resultado: textos muito longos e que 

parecem uma espécie de resposta à atividade e não um início de conversa. O mais 

interessante é levantar aos poucos as várias abordagens possíveis do tema, considerando 

as participações dos colegas. Isso cria um ritmo mais agradável e uma interação maior 

entre todos.  Uma conversa mais dinâmica.  Além disso, mensagens longas podem ser 

tornar pouco objetivas e desestimular a leitura.  

Da Redação 

Ao redigirmos uma postagem para o fórum, é preciso que tenhamos em mente os 

colegas leitores.  Escrevemos para que eles leiam, entendam e conversem conosco sobre o 

que escrevemos.  Então, é necessário explicar as ideias no modo mais claro e simples 

possível, para evitar erros de interpretação.  É importante fazermos revisões nos textos 

antes das postagens.  

Da Objetividade 

No fórum, é muito importante que as mensagens sejam adequadas ao argumento 

em questão.  É muito comum se perder o foco, principalmente se a leitura do textos que 

apoiam a reflexão for feita de forma muito rápida e superficial.  É importante também não 

trazer para o fórum outros temas diferentes do tema proposto. 

Da Autoria 

Os textos de autores pesquisados, quando transpostos para uma postagem devem 

ter a autoria informada. É preciso deixar claro o que é copiado e o que é nosso próprio 

texto. 
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Das Indicações de Leituras 

Uma boa indicação de leitura complementar é sempre bem vinda. No entanto, ao 

fazermos isso, é preciso que tenhamos alguns cuidados para que não se perca o foco ou o 

ritmo da conversa. Um exemplo é não transcrever, na íntegra, o texto que sugerimos, mas 

indicar o endereço onde é possível acessá-lo ou a sua bibliografia ou ainda postá-lo em 

arquivo, na sua mensagem no fórum. A indicação deve ser uma proposta de leitura 

complementar, de enriquecimento do tema, mas não deve interferir na atividade.  

Das Contribuições 

De maneira geral, na participação nos fóruns, devemos atentar para que nossa 

contribuição, dentre outras características, traga uma boa reflexão sobre o tema proposto; 

comente, significativamente, a contribuição dos colegas; traga um questionamento novo 

sobre o tema discutido; proponha alguma conclusão ou resumo para as reflexões 

anteriores; traga uma indicação de material complementar (leituras, vídeos etc.) que possa 

enriquecer as reflexões. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Fique atento ao cronograma das atividades para não perder os prazos, ok? Todas 

as informações sobre isso estarão disponíveis em cada tema que “abrirmos” no ambiente, 

mas, para concentrá-las, colocamos também a tabela abaixo: 

TÓPICO/ATIVIDADE  PERÍODO 
Conhecendo o Moodle 

Recordar é Viver 

Vamos falar de Ciência? 

Como tudo começou! 

05 a 12 de novembro / 2017 

12 a 19 de novembro / 2017 

19 a 26 de novembro / 2017 

26 de novembro a 3 de dezembro / 2017 

Ciência e Filosofia hoje. 03 a 10 de dezembro / 2017 

Auto avaliação e Avaliação do Curso 10 a 17 de dezembro / 2017 

  

 

A entrega das atividades de cada etapa obedecerá à data indicada na própria 

atividade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem será entendida como um processo permanente pela 

professora/tutora na perspectiva da orientação e da motivação do aluno.  
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A avaliação será realizada 

de forma contínua, por meio das 

atividades (fóruns e tarefas), em que 

serão observadas, dentre outras, a 

sua capacidade de refletir sobre 

conceitos, de pesquisar, de interagir 

significativamente com colegas e 

com a professora/tutora, de perceber 

suas dificuldades e superá-las.  

É importante, ainda, que a 

sua auto avaliação seja também 

permanente, para que você verifique se está alcançando os objetivos propostos e para que 

você perceba os aspectos em que necessita de mais estudo ou maior orientação do tutor.  

A sua auto avaliação, ao final do curso, deve considerar, principalmente, o 

quanto a sua participação e empenho impactaram na apropriação de novos conhecimentos.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

As atividades têm por objetivo provocar o processo de (re) elaboração de algo que lhe seja 

significativo, através da interpretação das informações veiculadas pelos materiais 

(geralmente textos, endereços de sites, vídeos) e da articulação dessas informações com 

seu universo de representação do conhecimento, incentivando a pesquisa e a sua 

participação interativa no ambiente virtual.  

O fórum é o espaço em que expomos nossas ideias, ouvimos e comentamos as 

dos colegas, fazemos novas contribuições, enfim, em que nos comunicamos. É o espaço 

em que essa comunicação, quando efetiva, produzirá uma ampliação do conhecimento, 

lançará novos olhares sobre o tema estudado, promoverá trocas que enriquecerão, no 

coletivo, a aprendizagem de cada um.  

Na participação nos 

fóruns, você deve atentar para que 

sua contribuição, dentre outras 

características: 

  traga uma boa reflexão sobre o 

tema discutido;  

  comente, significativamente, 

a contribuição dos colegas;  
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  traga um questionamento novo sobre o tema discutido;  

  proponha alguma conclusão ou resumo para as reflexões anteriores;  

      traga uma indicação de material complementar (leituras, vídeos etc.) que possa 

enriquecer a aprendizagem. 

  

RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

No estudo em cursos a distância, é importante desenvolver atitudes, hábitos e 

responsabilidades que implicam planejamento, organização pessoal, aproveitamento do 

tempo, para compreender o que se estuda e aprender de forma autônoma.  

Sabemos que cada aluno tem um ritmo próprio de estudar e de aprender, no 

entanto algumas sugestões podem ajudar você a aproveitar melhor o curso:  

 siga as orientações da sua professora/tutora quanto às leituras e atividades no 

ambiente de aprendizagem virtual;  

 fique atento ao prazo estipulado pela professora/tutora para a realização das 

atividades; procure acompanhar o cronograma;  

 comunique-se com a professora/tutora sempre que precisar esclarecer dúvidas 

através dos seguintes meios: whatsapp (21) 971791557 / e-mail: daniamacruz@gmail.com 

 determine um tempo mínimo de estudo diário;  

 pesquise e amplie sua visão sobre os assuntos estudados.  

Gostaria ainda de dizer que, apesar de o curso ter sido elaborado com máximo 

cuidado, objetivando fortalecer a sua formação e conduzi-lo (a) à ampliação da sua 

capacidade crítica, tenho a certeza de que sua participação efetiva e seus conhecimentos já 

adquiridos poderão enriquecê-lo consideravelmente.  

Assim, convido você a tornar-se, também, mais um coautor (a) desse curso de 

Filosofia.  

Bom trabalho a todos nós!  

Daniela 
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Anexo 2 – Vamos Começar. 
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Importante destacar que esse conteúdo foi adaptado de um material que se encontra 

disponível para utilização de profissionais de educação no site da Secretaria de Educação 

do Estado de Pernambuco (Disponível em https://www1.educacao.pe.gov.br).  
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Anexo 3 – O legado de Galileu para a ciência moderna 

Danilo Albergaria 

No final do ano de 1609, Galileu Galilei apontou seu rudimentar telescópio para o céu e 

enxergou o cosmos mais longe e com maior nitidez do que qualquer outro ser humano 

havia, até então, imaginado. As observações do famoso acadêmico pisano, comunicadas 

no ano seguinte por seu livro Sidereus Nuncius (Mensageiro das estrelas, em tradução 

livre), causaram uma miríade de reações contraditórias, de surpresa e encantamento a 

estranhamento e negação. Nos quatrocentos anos seguintes, a ciência se institucionalizou 

como ferramenta poderosa de conhecimento e intervenção sobre a natureza, a física 

seguiu a rota dos pioneiros passos do início do século XVII e invadiu as explicações de 

fenômenos celestes, e a própria atividade de observar os confins do espaço expandiu 

nosso universo com seguidas revoluções técnicas que culminaram nos atuais telescópios 

espaciais. Se procurarmos os alicerces desses desenvolvimentos, encontraremos dentre 

eles os eventos protagonizados por Galileu, suas observações e escritos, cujos significados 

para a ciência ainda hoje geram controvérsias e debates no meio acadêmico. 

Filósofos e máquinas 

Quando pensamos nas ciências naturais, hoje, a imagem mais frequente do ambiente de 

trabalho dos homens e mulheres que se dedicam à ciência invariavelmente inclui 

sofisticados instrumentos, máquinas que incorporam os últimos avanços tecnológicos. Há 

muito tempo, as imagens do cientista inseparável de seus instrumentos se tornaram 

referências populares: o biólogo e o microscópio, o astrônomo e o telescópio e, mais 

recentemente, o físico e o colisor de partículas. Mas nem sempre foi assim. Foi apenas no 

período que marca o início da era moderna (fins do século XV até início do século XVII) 

que alguns homens envolvidos na produção de conhecimento sobre a natureza passaram a 

incorporar em seus estudos os novos instrumentos produzidos por artesãos, pessoas 

alheias às universidades e voltadas para o conhecimento técnico. Para o pesquisador 

Thomas Haddad, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo (USP), “a Europa do século XVI já havia presenciado uma transformação 

considerável no valor socialmente atribuído à técnica e a certas formas de trabalho manual 

e Galileu se forma em uma cultura decididamente sensível às realizações dos engenheiros, 

artistas, artesãos, construtores de instrumentos”. 

A chamada Idade Média estava em seus estertores, e assim também se encontrava seu 

modelo de produção de conhecimento. As universidades encontravam-se dominadas pelo 

pensamento escolástico, avesso ao que hoje conhecemos como experimento e baseado 
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fundamentalmente em autoridades irrefutáveis: a Bíblia e os escritos de Aristóteles. Um 

professor de medicina poderia passar a vida inteira estudando e ensinando sem nunca 

fazer uma incisão ou uma autópsia, ofícios considerados menores. O conhecimento da 

natureza era geralmente uma nota de rodapé ao que Aristóteles havia sistematizado na 

Grécia antiga. Aos poucos, contudo, foi-se constituindo uma nova visão em que a 

natureza era um livro tão importante quanto as Escrituras, que deveria ser lido por meio de 

observações atentas, e se necessário com a utilização de instrumentos produzidos por 

técnicas mundanas. 

Poucos eventos da história da ciência simbolizam com tanta importância e mais 

decisivamente a convergência entre ciência e técnica do que as observações astronômicas 

que Galileu realizou e descreveu a partir de 1609. A história é popularmente conhecida: o 

telescópio havia surgido na Holanda no ano anterior e o próprio Galileu o aperfeiçoou 

para fazer suas observações. Segundo o historiador da ciência Antonio Augusto Passos 

Videira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), “entre muitos dos seus 

contemporâneos, Galileu tinha em sua casa uma oficina para a produção de instrumentos 

militares e científicos”. Nessa oficina, ele teria cortado e polido lentes “muito melhores do 

que aquelas que constituíam os telescópios que se vendiam pela Europa”, afirma Júlio 

Vasconcelos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História 

das Ciências da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Familiarizado com 

novidades técnicas, Galileu apontou seu aprimorado telescópio para o céu. O que viu 

através daquelas lentes acabaria tento impactos profundos em toda a ciência. 

O alto grau de novidade das observações de Galileu foi veiculado, em 1610, em sua obra 

Sidereus nuncius. Suas constatações significaram um ataque frontal à claudicante 

cosmologia aristotélica, até então ainda vigente. No cosmos aristotélico, os céus são o 

lugar da perfeição. Logo, a Lua deveria ser uma esfera perfeita. Galileu observou que, 

pelo contrário, a Lua tinha um relevo bastante acidentado, com montanhas e vales. 

Algumas das chamadas nebulosas, aproximadas pelo telescópio, apareceram pela primeira 

vez como aglomerados de estrelas. O astrônomo pisano afirmou que, ao telescópio, eram 

detectáveis dez vezes mais estrelas do que a olho nu. A própria Via Láctea era, ao 

contrário do que se pensava, um enxame de estrelas. Galileu descobriu ainda que Júpiter 

tinha quatro luas ele próprio, o que constitui uma primeira evidência real de que nem 

todos os astros giravam exclusivamente ao redor da Terra. 

Alicerces da ciência moderna 

Além de ter fornecido um exemplo vívido de que o estudo da natureza só teria a ganhar 

com as contribuições das novas técnicas, Galileu é considerado um dos pilares da 

astronomia e da física modernas. Mais controversa, no entanto, é sua contribuição para a 

ciência moderna como um todo. 
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Primeiro é preciso dizer que não há uma preocupação, por parte de Galileu, em 

sistematizar um método científico abstrato, que se assemelharia a um trabalho de 

epistemologia: “Galileu nunca se interessou por escrever um tratado sobre o método 

científico”, lembra Videira. Mas há interpretações favoráveis à ideia de que ele forneceu 

um paradigma para a futura pesquisa científica, alicerçando-a nos princípios da 

experimentação, reprodutibilidade dos resultados, e atenção aos padrões naturais com 

tendências universalistas. Essa é a opinião do filósofo da ciência Pablo Ruben Mariconda, 

pesquisador da Universidade de São Paulo, para quem a ciência moderna ainda opera, 

fundamentalmente, sob um paradigma galileano: “não vejo dissensões significativas dessa 

formulação geral do paradigma galileano. Mais ainda, esse não se limita à física ou à 

astronomia, mas está presente em todas as ciências naturais, principalmente, hoje em dia, 

na biologia”, afirma Mariconda. A mesma opinião é compartilhada por Júlio Vasconcelos, 

que percebe “uma continuidade entre o que fazia Galileu e o que faz hoje cada um dos 

cientistas contemporâneos, apesar dos progressos e das reviravoltas das ciências nesses 

quatrocentos anos”. Thomas Haddad, por sua vez, prefere não estender um modelo 

galileano para todas as ciências naturais: “parece-me realmente importante que nos 

limitemos à astronomia e à física, pois a influência de Galileu (e mesmo de Newton) sobre 

o curso da história natural – as „ciências da vida e da Terra' – e da química é muito menos 

claro”. 

Há consenso quando o assunto é a universalização com base na matemática, cujo melhor 

exemplo são as leis universais da física. Galileu – assim como seu contemporâneo 

Johannes Kepler – pode ser visto como uma ruptura na tradicional separação entre física e 

astronomia. Na cosmologia aristotélica, o movimento aparente dos astros nada tem a ver 

com o movimento das coisas na Terra. Fazem parte de uma outra física – são até feitos de 

outra substância – a qual não podemos ter acesso. Os trabalhos de Galileu e Kepler, por 

sua vez, remam da direção contrária: matematizam movimentos de objetos na Terra 

(Galileu) e dos planetas (Kepler), vinculam fenômenos terrestres (como a maré) a causas 

astronômicas e abrem caminho para a unificação total entre física e astronomia que 

aparecerá com a lei da gravitação universal de Newton. 

A revolução copernicana 

Outra questão que marca o papel desempenhado por Galileu na história da ciência é a sua 

rejeição do geocentrismo e a defesa do modelo proposto por Nicolau Copérnico no século 

XVI. 
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Assim como Kepler, personagem de estatura semelhante na história da revolução 

copernicana, Galileu estava convencido de que o sistema heliocêntrico de Copérnico, 

publicado em 1543, estava correto. 

A persistência de Galileu em defender o modelo copernicano, anos mais tarde, vai 

desembocar numa das mais célebres polêmicas entre religião e ciência. Condenado pela 

Igreja Católica à prisão domiciliar perpétua e obrigado a recusar publicamente a ideia de 

que a Terra gira em torno do Sol, Galileu se transformou – segundo uma visão 

retrospectiva e triunfalista da história – num mártir da ciência. Essa imagem altamente 

idealizada acabou por embotar a realidade histórica, construindo uma noção de que a 

Igreja rejeitou em bloco e a priori o copernicanismo ou mesmo as surpreendentes 

observações telescópicas de Galileu. Haddad lembra que “a tradicional narrativa de um 

Galileu isolado, tentando convencer, sobretudo, uma Igreja Católica desconfiada, a aceitar 

a mera possibilidade de uso do instrumento, é simplesmente insustentável, como atesta a 

recepção entusiasmada que teve em Roma em 1610, bem como a quase imediata 

incorporação do telescópio à prática astronômica dos jesuítas”. Jesuítas que, ao contrário 

das narrativas “preto-e-branco” sobre a polêmica, foram importantes interlocutores de 

Galileu, ainda que posicionados no lado oposto do debate. 

O episódio da defesa de Galileu da teoria de Copérnico e sua posterior condenação pela 

Inquisição “representa emblematicamente a separação que se estabelecerá na modernidade 

entre ciência e religião, razão e fé”, afirma Mariconda. Segundo o filósofo da USP, 

“Galileu viu com clareza que o método científico servia para delimitar o território da 

ciência como independente, autônomo, com relação a outras esferas como a teologia, a 

religião e a política”. A partir de Galileu, portanto, a ciência passa a se constituir como 

uma forma distinta de conhecimento, operando segundo mecanismos próprios. 

Grandes transformações? 

Embora haja controvérsias, é voz corrente a constatação de que há uma crise nos modelos 

cosmológicos atuais. Não é de todo descabido comparar a aparição de concepções 

enigmáticas como a da energia escura, de cordas e supercordas, à incorporação de 

artifícios cada vez mais complexos para sustentar o cosmos aristotélico, que levou mentes 

como a de Galileu e de Kepler a serem seduzidas pela simplicidade do modelo de 

Copérnico e romperem com a tradição dominante. Nesse contexto, faz sentido perguntar 

se precisamos de “novos Galileus”? 

Para Antonio Videira, a resposta é positiva. “Novos Einstein e Galileu são absolutamente 

necessários, pois a ciência precisa de criadores, de pessoas que nos mostram como sair 

dos impasses vividos ou como trilhar novos caminhos”. Já Thomas Haddad encampa 

visão oposta: “de um ponto de vista epistemológico, não podemos considerar que „novos 
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Galileus' ou „novos Einsteins' sequer façam sentido, pois não são eles necessariamente os 

motores das transformações na ciência”. É razoável lembrar que trata-se de contextos 

históricos completamente diferentes: “a situação atual da ciência é bem mais complexa do 

que na época de Galileu e mesmo de Einstein”, enfatiza Mariconda. 

No entanto, sem procurar entrar no vespeiro da dicotomia entre contribuições individuais 

e condicionantes históricas, cabe afirmar que as contribuições de Galileu à ciência 

continuam fundamentais para entendermos o caminho que a ciência percorreu nesses 

quatrocentos anos. E, como sintetiza Vasconcelos, “a tradição não se equivoca quando 

reverencia, há muito, a figura de Galileu como a de um dos principais fundadores de um 

secular empreendimento que deveria ser motivo de orgulho não só para os cientistas, mas 

para todos os homens e mulheres”. 

Artigo disponível em: 

http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=218   

Acesso em 06/09/2017. 

 

 

 


