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Considerações finais 

O trabalho apresentado é parte inicial de uma pesquisa, em desenvolvimento, de mestrado. Buscou-se 

discutir e exemplificar o uso do software GeoGebra como uma ferramenta tecnológica com 

potencialidades para o ensino do pêndulo simples, bem como alterar o contexto do ensino tradicional 

na graduação, segundo a teoria dos Estilos de Aprendizagem. As perspectivas de trabalhos futuros são 

em relação ao desenvolvimento de guias didáticos construídos no software GeoGebra sobre o pêndulo 

simples amortecido, composto e relativístico.  
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Resumo: 

Com este artigo pretende-se fazer uma revisão da literatura sobre ambientes virtuais para a 

aprendizagem. Esta revisão empírica tem como suporte as reflexões que são desenvolvidas 

sobre o esboço pedagógico dos ambientes virtuais de aprendizagem.  

O desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, nomeadamente os ambientes virtuais 

apresentam novas faculdades e inovadoras para o ensino-aprendizagem de atitudes. A aplicação 

de ambientes virtuais de aprendizagem, questionam as concepções tradicionais de ensino e 

aprendizagem. Este paradigma educacional tem por base a união da criatividade e experiência 

do aluno com os diversos recursos tecnológicos existentes no ensino. Novas aprendizagens se 

constituem nesses novos contextos de interacção, reformulando conceitos e conhecimentos. O 

conceito de ambiente virtual pode ser resumido em duas vertentes: simulações e tarefas de 

aprendizagem.  

A aprendizagem ao nível do ensino superior, dentro dos moldes actuais do modelo de Bolonha, 

estes ambientes virtuais de aprendizagem ganham especial relevo ao permitirem expandir a 

aprendizagem para além do espaço físico e temporal em sala de aula. 

Por fim, estabelece-se uma relação sobre as características marcantes e inovadoras desses 

ambientes e os resultados obtidos da utilização desses ambientes quer a nível interacção 

professor/aluno quer a nível de acesso a conteúdos. 

Palavras-chave: 

Ambientes virtuais, aprendizagem, inovação. 

 

1. Introdução 

As alterações curriculares no ensino superior, introduzidas pela implementação do processo de 

Bolonha, exigiram mais dos professores quanto às suas práticas pedagógicas, um maior envolvimento 

no percurso dos alunos e, consequentemente, um ajustamento dos percursos pedagógicos às 

dificuldades e às características dos alunos no sentido de se estabelecerem estratégias para melhorar as 

aprendizagens dos alunos. Uma forma de melhorar as aprendizagens dos alunos são os ambientes 

virtuais para a aprendizagem. 

O desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, que complementam o 

processo presencial ou não presencial, questionam as concepções tradicionais de ensino e 

aprendizagem. As possibilidades dos ambientes virtuais de aprendizagem vão além da simples 
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apropriação de conteúdos. Novas aprendizagens constituem-se nestes contextos digitais de interacção, 

reconstruindo conceitos e concepções. Serão necessários estudos para a formalização dessas 

concepções e a construção de modelos. O conjunto de actividades, estratégias e intervenções que 

levam os intervenientes a construírem e a renovarem-se é o que caracteriza os ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

No processo de aprendizagem em ambientes virtuais, temos muito de desvendar sobre as interacções, 

as aprendizagens, a formalização do ensino e a forma como esses aspectos se relacionam com os 

diferentes recursos tecnológicos, por ser uma forma de aprendizagem ainda por explorar. 

Os ambientes virtuais apresentam um espaço de trabalho unificado permitindo uma funcionalidade 

mais ou menos completa sem a necessidade de todas as funções de estarem localizadas no mesmo 

espaço físico. Um mundo virtual é uma aplicação que permite aos utilizadores que naveguem e 

interajam com uma imagem tridimensional, o ambiente gerado por computador em tempo real. 

“Os mundos virtuais oferecem uma nova gama de oportunidades educacionais. A natureza 

desses ambientes é geradora, permitindo que os utilizadores não só para navegar e interagir 

com um ambiente pré-existente tridimensional, mas também para estender esse ambiente 

através da criação dos seus próprios objectos.” (Kluge &  Riley, 2008, p.129).  

 

Os ambientes virtuais apresentam uma ferramenta para os professores que proporcionam a 

implementação de pedagogias centradas no aluno, que promovem de forma activa, construtivista 

baseada em problemas pedagógicos, "...contêm um potencial significativo para orientar a 

aprendizagem - ao invés com base de um resultado - modelo de exploração e desenvolvimento do 

conhecimento." (EDUCAUSE Learning Initiative, 2006, p. 1). Estes ambientes estão relacionados 

com o desenvolvimento de estratégias e intervenções num espaço Web, organizado de tal forma que 

permite a construção de conceitos através de interacções entre alunos, professores e objecto de 

conhecimento. 

 

2. A Aprendizagem 

O que são ambientes virtuais? Ou aprendizagem colaborativa? Temos de analisar melhor estes 

conceitos para falar sobre a importância no ensino superior. Ou seja, de que forma o ambiente virtual é 

importante para a aprendizagem no ensino superior?  

 

 

2.1 Ambiente Virtual 
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As novas tecnologias de informação e comunicação alteraram significativamente a forma com que 

aprendemos e ensinamos, trazendo novos desafios e novos modelos de interacção. Um ambiente 

virtual de aprendizagem dispõe de ferramentas, síncronas ou assíncronas, de comunicação que 

permitem o diálogo e a interacção entre os alunos e alunos/professores. 

Segundo Totkov (2003) os ambientes virtuais de aprendizagem devem oferecer material apropriado, 

diferentes métodos para acesso on-line e interacção entre alunos e professores citando ainda, como 

exemplo, as universidades virtuais que visam a educação aberta. 

“Ambientes […] aprendizagem “...são sistemas […], destinados ao suporte de actividades 

mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem […], apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver interacções entre pessoas e objectos de 

conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objectivos. 

As actividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada participante 

se localiza””(Kenski, 2005, p.76)  

 

Segundo Mikropoulos e Natsis (2010) ambiente virtual para a aprendizagem pode ser definida como 

um ambiente virtual que se baseia num determinado modelo pedagógico, incorpora um ou mais 

objectivos didácticos, proporciona aos utilizadores experiências que caso contrário não serão capazes 

de experimentar no mundo físico e fornece resultados específicos de aprendizagem.  

Algumas características podem ser realçadas nos ambientes virtuais, nomeadamente do lado do 

professor que são: 

- colocar questões, problemas, soluções; 

- promover o diálogo; 

- sistematizar as experiências/colaborações dos alunos;  

- identificar as dúvidas dos alunos; 

- intervir de forma cooperativa. 

Enquanto do lado do aluno podem ser identificadas as seguintes características: 

- colaborativo e cooperativo (tarefas em que os alunos desenvolvem esforços com metas definidas em 

conjunto); 

- interactivo; 

- criativo. 
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Por fim, os ambientes virtuais podem ser imersivos ou não imersivos. Os não imersivos foram 

caracterizados acima os imersivos (a sensação de estar dentro do ambiente virtual) tem a ver com o 

conceito de realidade virtual que começou com Sutherland (1965), que definia a realidade virtual 

como uma simulação dum ambiente real ou imaginado, onde poderia fazer experiências visuais em 

três dimensões de um objecto e fornecer testes interactivos visuais em tempo real. A realidade virtual 

pode contemplar uma simulação de ambiente real, por exemplo o cockpit de um avião, com fins 

educativos ou um jogo com fins educacionais.  

O ambiente virtual permite além de simulações que poderiam ser impossíveis de realizar, admite 

participar em projectos de maiores dimensões e mais complexos, com outros participantes e até 

mesmo adicionar comportamento e interactividade aos objectos criados. Pode-se aperfeiçoar as 

técnicas e aplicar os conhecimentos adquiridos no mundo virtual em situações da vida real, como por 

exemplo: através de um problema mecânico tentar encontrar soluções. 

 

2.2 Aprendizagem Colaborativa 

A construção do conhecimento pela interacção entre grupos de alunos proporciona melhores 

resultados para o processo de aprendizagem, pelo facto da existência da presença de outro colega, 

pode contribuir e receber contribuições, formando uma rede de trabalho conjunta, formando a base 

para um trabalho em grupo, muitas vezes indispensável para a solução ou compreensão de problemas 

complexos. A aquisição do conhecimento pelos alunos em actividades colaborativas resulta num 

processo educativo potencializado pela participação social em ambientes que possibilitem interacção, 

colaboração e avaliação das actividades. O processo de aprendizagem colaborativa tem o seu princípio 

num plano que leva à formulação de um grupo que procura um objectivo comum para a aprendizagem. 

Ambientes de aprendizagem colaborativo consistem em proporcionar um sítio de construção conjunta 

do conhecimento, permitindo a cada aluno colaborar e usufruir, também, do trabalho de outros. As 

contribuições destes ambientes têm três vertentes segundo Haguenauer, Kopke, Victorino e Filho 

(2007) a construção conjunta do conhecimento; a constituição de uma base de dados, trabalhado e 

construído por cada um e a possibilidade de comunicação entre os alunos, de forma síncrona ou 

assíncrona. 

A construção do conhecimento é uma das bases dos ambientes colaborativos, pois permite tornar o 

aluno parte activa no processo. 

 

 

2.3 Aprendizagem no Ensino Superior 
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Os ambientes virtuais de aprendizagem facilitam a interacção entre alunos, sendo uma característica 

do ensino à distância. Desta forma o aluno terá a possibilidade de construir os seus conhecimentos, 

partilhar experiências a partir da colaboração com outros colegas (Morais & Cabrita, 2010). 

“A aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais, leva alunos e professores a interagirem 

uns com os outros de forma cooperativa, visando o sucesso individual e colectivo do grupo de 

aprendizes, levando-os a construírem o seu próprio conhecimento sob a coordenação do 

gerenciador de entendimento, o professor.” (Costa, 2007, p.13) 

 

Os professores têm vários papéis/funções a desempenhar, segundo os autores Guasch, Alvarez e 

Espasa (2010) são: 

- Função de planificador: o planeamento num ambiente virtual reside no facto de que este não é apenas 

uma acção levada a cabo antes do início do curso mas um esforço concertado para a conclusão bem-

sucedida do curso. 

- Função social: inclui acções relacionadas com a intervenção dos professores para melhorar a sua 

relação com seus alunos e entre os próprios alunos. 

- Função instrutiva: o professor precisa de um conhecimento sólido do campo do ensino à distância e 

possuir habilidades para apresentar o conteúdo e facilitar a aprendizagem por meio de ferramentas e 

recursos tecnológicos. 

- Domínio tecnológico: capacidade tecnológica necessária para desenvolver qualquer uma das funções 

acima descritas. 

- Domínio de gestão: esta função permite ao professor realizar acções planeadas e adaptá-las: para 

atender as expectativas na aprendizagem, motivações e necessidades e para lidar com o ambiente 

virtual. 

 

3. Conclusão 

O professor pode disponibilizar aos alunos mais informações, por exemplo, imagens, textos, outros 

recursos de forma a estimular cada aluno a contribuir com novas informações. Esta nova modalidade 

de aprendizagem permite que seja uma sala de aula interactiva. 

À medida que continuamos a explorar o ensino e a aprendizagem em ambientes virtuais, encontramos 

novas perguntas para questionar a nós como professores. Somos guiados por perguntas de nossos 

alunos e experiências, tanto quanto por nossas próprias perguntas. O que aprendemos sobre o ensino 

em ambientes virtuais, não é o mesmo que ensinar em ambiente baseados na Web, tais como 

ferramentas de gestão do curso. Ambientes virtuais obrigam-nos a pensar de forma diferente sobre o 
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que constitui o ensino aprendizagem e para mudar tanto o que fazemos como professores e o que os 

alunos fazem como estudantes. Será um desafio para repensar os nossos conceitos sobre educação à 

distância, de cursos baseados na Web, e talvez, até mesmo o ensino tradicional em sala de aula. 

Os ambientes virtuais permitem expandir a aprendizagem para além da sala de aula, as principais 

conclusões que os autores Dias e Subtil (2006) referem sobre os ambientes virtuais são: 

- os ambientes virtuais encaminham para ser universal na educação; 

- o uso de ambientes virtuais para a aprendizagem atenderá especialmente o processo de formação 

permanente; 

- existem duas formas de abordagens: a tecnológica e a pedagógica; 

- dá-se preferência aos aspectos pedagógicos do que os tecnológicos; 

- dá-se especial atenção à perspectiva construtivista. 

Segundo um caso de estudo sobre a utilização de ambientes virtuais, a autora Ribeiro (2010) refere 

que: 

“…a utilização de um recurso inovador - Ambiente Virtual de Aprendizagem, foi efectiva no 

sentido que promoveu qualitativa e quantitativamente um melhor comunicação entre alunos – 

monitor - professor, aperfeiçoando e ampliando a interacção e contribuindo directamente 

para construção do conhecimento” Joseline (2010). 

 

4. Reflexão final 

O ensino está em constante mutação, inova mediante as diferentes abordagens, tanto presencial como 

virtual, assim como nos diferentes níveis de colaboração. A abordagem do conteúdo, a preocupação 

em manter o conhecimento a colaboração e inovação do conhecimento tornam-se cada vez mais 

presentes na actualidade. Esta nova pedagogia, os diferentes ambientes de aprendizagem remetem-nos 

a reflexões individuais e muitas vezes colectivos. 
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