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A revista eletrônica contemporaneidade, Educação e Tecnologia [CET],  
nasce da iniciativa da Rede Internacional de  Grupos de Investigação em 
Educação e Tecnologia em tornar a público a produção de conhecimento  
decorrente das pesquisas realizadas pelos grupos que a compõe, bem como  
ensaios sobre os eixos temáticos definidos pelos pesquisadores da rede. 
Pretendemos que a revista CET seja um canal interdisciplinar de expressão e 
comunicação entre especialistas interessados na reflexão sobre as novas 
formas de expressão e cultura da sociedade contemporânea, a abrangência 
e complexidade da educação, em interface com a tecnologia, as linguagens, 
formas e conteúdos nos ambientes virtuais e as novas formas de  comunica-
ção e expressão na sociedade contemporânea. 

A Revista Contemporaneidade, Educação e Tecnologia [CET]  é um periódico 
anual publicado pela Rede lnternacional de Grupos de Investigação em 
Educação e Tecnologia [REGIET]. Os grupos de Investigação que fazem parte 
da rede são: Grupo Educação, Tecnologia e Hipermídia, Programa de Pósgra-
duação em Educação, arte e história da cultura da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie; Grupo Aprendizagem e Semiótica Cognitiva, Programa de 
Pós-graduação Tecnologia da inteligência e design digital da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo; Grupo Formação de Professores e 
outros agentes educacionais do programa de Pós-graduação em Educação 
da Universidade Federal de São Carlos; Grupo Informática em Saúde, do 
Programa de Pós-graduação em Informática em Saúde da Universidade 
Federal de São Paulo; Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede do Depar-
tamento de Educação, Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Juiz de Fora; Grupo de Innovación Educativa, Departamento de Matemática 
Aplicada y Estadística, Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, 
Universidad Politecnica de Madrid;  Laboratorio de Medias Interactivas, 
Universidad de Barcelona; Red Investigación Educación Escuela Ciencias de 
la Educación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; Grupo de Investi-
gación  Científica y Tecnológica Orientado  de la Universidad Nacional de 
Salta, Argentina; Grupo de pesquisa CEMRI – Laboratório de Antropologia 
Visual, Universidade Aberta Portugal.

A revista visa à publicação de artigos, ensaios, resultados de pesquisas e 
resenhas, que tenham como objeto de investigação as múltiplas e comple-
xas relações entre as questões da contemporaneidade, educação e tecnolo-
gia.
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The electronic magazine Contemporaneity  Education and Technology [CET] 
has borned from the initiative of the International Group for Educational 
Research and Technology [REGIET] to make public the production of know-
ledge resulting from research carried out by groups that are members of  it 
as well as essays on thematic axes defined by the researchers of the 
network. We aim to transform the magazine CET in a interdisciplinary chan-
nel of expression and communication among specialists interested in 
thinking about new forms of expression and culture of contemporary socie-
ty, in the territory and complexity of education facing technology, languages, 
forms and contents in virtual environments and new forms of communica-
tion and expression in contemporary society.

The Contemporaneity  Education and Technology [CET] Magazine is an 
annual journal published by International Group for Educational Research 
and Technology [REGIET]. It is represented by the following  groups: Grupo 
Educação, Tecnologia e Hipermídia, Programa de Pósgraduação em Educa-
ção, arte e história da cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
Grupo Aprendizagem e Semiótica Cognitiva, Programa de Pós-graduação 
Tecnologia da inteligência e design digital da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo; Grupo Formação de Professores e outros agentes educacionais 
do programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 
São Carlos; Grupo Informática em Saúde, do Programa de Pós-graduação em 
Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo; Grupo de 
Pesquisa Aprendizagem em Rede do Departamento de Educação, Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora; Grupo de Innovación 
Educativa, Departamento de Matemática Aplicada y Estadística, Escuela de 
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, Universidad Politecnica de Madrid; 
Laboratorio de Medias Interactivas, Universidad de Barcelona; Red Investiga-
ción Educación Escuela Ciencias de la Educación, Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica; Grupo de Investigación Científica y Tecnológica 
Orientado de la Universidad Nacional de Salta, Argentina; Grupo de pesquisa 
CEMRI – Laboratório de Antropologia Visual, Universidade Aberta Portugal; 
Coletividade Colearn, The Open University, UK; GPEM- Grupo de Pesquisa 
em Educação Matemática, da Universidade Federal de Alagoas;  Universität 
zu Koeln, de Colonia; Centro Universitário SENAC SP, de São Paulo.

The journal aims to publish articles, essays, research results and reviews, 
which have as object of investigation the multiple and complex relations 
between contemporary issues, education and technology.
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La revista electrónica Contemporaneidad, Educación y Tecnologia (CET), 
nace como consecuencia de una iniciativa de la Red Internacional de Grupos 
de Investigación en Educación y Tecnología, consistente en hacer pública la 
producción del conocimiento que resulte de las investigaciones realizadas 
por los grupos que la componen, así como la publicación de otros ensayos 
que sigan las líneas temáticas definidas por los investigadores de la red. Se 
pretende que la revista CET sea un canal interdisciplinar de expresión y de 
comunicación entre expertos interesados en la reflexión sobre las nuevas 
formas de expresión y cultura en la sociedad contemporánea: la amplitud y 
complejidad de la educación en sus conexiones con la tecnología; los lengua-
jes, formas y contenidos en los ambientes virtuales, y las nuevas formas de 
comunicación y expresión en la sociedad actual.

 La revista Contemporaneidad. Educación y Tecnologia (CET) publicada por la 
Red Internacional de Grupos de Investigación en Educación y  Tecnologia 
(REGIET), es de periodicidad anual. Los grupos de Investigación que forman 
parte de la red son: Grupo Educação, Tecnologia e Hipermídia: Programa de 
Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie; Grupo Aprendizagem e Semiótica Cognitiva: 
Programa de Pós-graduação Tecnologia da Inteligência e Design Digital da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Grupo Formação de Professo-
res e outros Agentes Educacionais: Programa de Pós-graduação em Educa-
ção da Universidade Federal de São Carlos. Grupo Informática em Saúde: 
Programa de Pós-graduação em Informática em Saúde da Universidade 
Federal de São Paulo; Grupo de Investigación Aprendizagem em Rede: 
Departamento de Educação, Faculdade de Educação da Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora; Grupo de Innovación Educativa: Métodos activos de 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas y la Estadística: Escuela de Inge-
niería Aeronáutica y del Espacio, Universidad Politécnica de Madrid;  Labora-
torio de Medias Interactivas: Universidad de Barcelona; Red Investigación 
Educación: Escuela Ciencias de la Educación, Universidad Estatal a Distancia 
de Costa Rica; Grupo Investigación  Científica y Tecnológica Orientado: 
Universidad Nacional de Salta, Argentina; Grupo de pesquisa CEMRI – Labo-
ratório de Antropologia Visual: Universidade Aberta Portugal.

La revista tiene por objeto la publicación de artículos, ensayos, resultados de 
investigaciones y reseñas, que tengan como objetivo de investigación las 
múltiples y complejas relaciones entre la Contemporaneidad, la Educación y 
la Tecnología y tecnología.
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Apresentamos o terceiro número da revista Contemporaneidade, Educação e Tecnologia. Sua natureza interdisciplinar reflete a condição 
contemporânea pautada pela relação múltipla, diversa, onde diferentes campos do conhecimento são articulados em torno do pensar 
educação e tecnologia. Nesta pluralidade de ideias e experiências buscamos contribuir para com a ampliação do olhar e para a reflexão 
aprofundada sobre os eixos norteadores propostos pela revista, com artigos de grande densidade científica e atualidade temática. As 
perspectivas e horizontes que apresentamos revelam desafios, interações e dinamismos que são de extrema importância ao pensamento 
contemporâneo mergulhado nas premissas da educação também contemporânea, envolvida em cenários dialéticos com o espectro das 
tecnologias digitais [ou na falta deles] e que almejam processos inovadores nos contextos em que circulam.  No presente número “Educação 
a distância: ensino e aprendizagem” abordamos no  âmbito da educação, a  educação a distância, discussão necessária diante do impacto 
das oportunidades de ensino e aprendizagem que estão sendo colocadas a partir da internet, especialmente no contexto da web 2.0, da 
ubiquidade, da mobilidade e da convergência. Diante também da sua alta profusão e difusão em consonância com processos que garantam 
educação de qualidade.

Ampliamos os modelos de contribuições, além dos artigos incluímos resumos expandidos possibilitando, assim, diferentes formatos com 
diferentes alcances. Os textos apresentados, dez artigos e dois resumos expandidos, podem ser lidos a partir de três grandes enfoques: 
educação, formação  e recursos em educação a distância.

Em síntese. Celso Vallin e Carolina Faria Alvarenga analisam a elaboração do projeto pedagógico de disciplinas no contexto de educação a 
distância em seu artigo O projeto pedagógico na educação a distância. Eliane Medeiros Borges, Alessandra Menezes S. Serafini e Diovana 
Paula de Jesus no artigo Materiais pedagógicos, mediação pedagógica e construção da autonomia do aluno em EaD refletem sobre os 
desafios do processo de ensino e aprendizagem de futuros pedagogos do curso que fez parte da implantação do programa da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Daniela Melaré Vieira bastos e Maria João Spilker abordam no artigo Ambientes de Aprendizagem Online: contributo 
pedagógico para as tendências de aprendizagem informal, os ambientes de aprendizagem online, as características, elementos e diretrizes 
pedagógicas que se desenvolvem na sequência de tendências e perspectivas atuais. Em Mediação Tecnológica e Co-produção no Ensino, 
Casimiro Pinto discute   os conceitos de coprodução e de mediação pedagógica a partir de projeto de aprendizagem desenvolvido em uma 
escola portuguesa. Consuelo Fernández, Dictinia Pérez, Alicia Sánchez e Jesus Alonso-Tapia no artigo ¿Qué opinan los estudiantes de 
ingeniería de nuestras formas de enseñar? abordam a perspectiva de estudantes de engenharia acerca das metodologias que consideram 
motivadoras para suas aprendizagens e em que medida essas são influenciados pelas diferenças individuais. Os pesquisadores André Garcia 
Corrêa e Daniel Mill, em seu artigo, Base de conhecimento e aprendizagem da docência virtual: um estudo sobre Educação Musical a distân-
cia analisam particularidades dos saberes docentes na Licenciatura em Educação Musical da UFSCar, modalidade Educação a Distância. 
Claudio Kimer no seu artigo A Educação permeando a Tecnologia em Aplicações Educacionais Abertas baseadas em Hipermídia e Realidade 
Aumentada oportuniza a discussão sobre o problema do desenvolvimento e uso de aplicações educacionais online baseadas em hipermídia 
e realidade aumentada, explorando estratégias que permitam ao docente sem conhecimento específico adaptar ou gerar novas aplicações. 
O artigo Os Recursos de Linguagem como Contribuição à Construção de Sentidos entre  Formadores e Professores em Formação em Ambien-
tes Virtuais, de Rosimeire Moreira Vizemtin, busca compreender, através de um estudo de caso, em que medida o uso das múltiplas lingua-
gens veiculadas no meio digital contribuem para a construção de sentido entre o formador e professores em formação no curso investigado. 
Alexander Mikroyannidis e Teresa Connolly discutem em Responsive Open Learning Environments, o projeto europeu de investigação 
(Ambientes de Aprendizagem responsivos e  Abertos) que visa capacitar os alunos para a aprendizagem auto-regulada dentro de um 
ambiente de aprendizagem pessoal [PLE]. Verônica M. Javi em Aportes de la enseñanza de las energías renovables y el uso de TICs a la forma-
ción en ciencias y a la práctica del docente de física en el actual escenario educativo del NOA argentino trata da dificuldade de formação de 
professores em Ciência, o problema do ensino  e do uso das TICs na região noroeste argentina.

Nos resumos expandidos, as pesquisadoras Elcie F. Salzano Masini e Maria Aparecida Cormedi, em trabalho intitulado, Educação e Alterida-
de – presencial e virtual focalizam a complexidade da educação frente à alteridade. Para colaborar com suas colocações trazem recortes de 
atividades do Curso de extensão em formato EaD semipresencial Educação e Alteridade – a educação inclusiva da criança com deficiência 
múltipla. Maria Alice Silva, em Formação docente em Ensino a Distância (EaD) na modalidade presencial e fora da sede, aborda, por meio de 
um recorte da Lei nº 9.394/96, que  instituiu como mudança a exigência da graduação plena para todos os docentes, em qualquer nível de 
ensino, as especificidades desta formação em Ensino a Distância (EaD) de uma instituição do interior paulista, contexto em que o papel do 
tutor foi fundamental. 

Diante da singularidade da educação a distância, que nos coloca frente a combinações múltiplas, com componentes e variáveis de todos os 
gêneros, buscamos nesta edição trazer a luz, por diversas perspectivas, os processos intrínsecos a um conhecimento distribuído em todas as 
partes. Para assim também contribuir, de forma ampliada, para a discussão de uma cultura do conhecimento no contexto da educação e 
tecnologia.

Profa. Dra. Mercedes Carvalho
Universidade Federal de Alagoas
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We present the third issue of the Contemporaneity, Education and Technology. Its interdisciplinary nature reflects the contemporary 
condition marked by the multiple and diverse relationship where different fields of knowledge are articulated around thinking education and 
technology. On this plurality of ideas and experiences we seek to contribute to the expansion of the look and the depth reflection on the 
guiding axes proposed by the magazine, with articles of great density and current scientific theme. The perspectives and horizons that we 
presented reveal challenges, interactions and dynamics that are of extreme importance to contemporary thought dipped in the premises of 
education contemporary as well, which is involved in dialectical scenarios related to the spectrum of digital technologies [or lack thereof] 
and that aim to innovative processes in contexts in which they circulate. In this issue "Distance education: teaching and learning" we address 
the field of education, the distance education, necessary discussion on the impact of teaching and learning opportunities that are being 
placed from the internet, especially in the context of Web 2.0, the ubiquity, mobility and convergence. Given their high abundance and 
distribution as well, in line with processes those ensure quality education.

We have expanded the models of contributions; beside papers we included expanded abstracts, giving, thus, different shapes and scopes. 
The texts delivered, ten papers and two expanded abstracts, can be read from three major approaches: education, teacher training and 
resources in distance education.

Summarizing. Celso Vallin & Carolina Faria Alvarenga analysed the elaboration of pedagogical disciplines in the context of distance education 
in his paper O projeto pedagógico na educação a distância. Eliane Medeiros Borges, Alessandra Menezes S. Serafini & Diovana Paula de Jesus 
in their paper Materiais pedagógicos, mediação pedagógica e construção da autonomia do aluno em EaD reflect on challenges of teaching 
and learning process of futures teachers formed in  the course which was  part of Brazilian Open University (UAB) program implementation. 
Daniela Melaré Vieira bastos & Maria João Spilker address at paper  Ambientes de Aprendizagem Online: contributo pedagógico para as 
tendências de aprendizagem informal, the online learning environments, characteristics, elements and pedagogical guidelines that develop 
in response to current trends and prospects. In Mediação Tecnológica e Co-produção no Ensino, Casimiro Pinto discusses the concepts of 
co-production and mediation training from learning project developed in a Portuguese school. Consuelo Fernández, Dictinia Pérez, Alicia 
Sánchez & Jesus Alonso-Tapia in the paper  ¿Qué opinan los estudiantes de ingeniería de nuestras formas de enseñar? discuss the perspecti-
ve of engineering students about the methodologies that consider motivating for their learning and to what extent these are influenced by 
individual differences. Researchers André Garcia Corrêa & Daniel Mill, in their paper Base de conhecimento e aprendizagem da docência 
virtual: um estudo sobre Educação Musical a distância analyze special features of teaching knowledge in a degree in Music Education from 
UFSCar, Distance Education modality. Claudio Kimer in his paper A Educação permeando a Tecnologia em Aplicações Educacionais Abertas 
baseadas em Hipermídia e Realidade Aumentada foments the discussion of the problem of the development and use of online educational 
applications based on augmented reality and hypermedia, exploring strategies that allow the teacher without specific knowledge to adapt 
or generate new applications. The work Os Recursos de Linguagem como Contribuição à Construção de Sentidos entre  Formadores e Profes-
sores em Formação em Ambientes Virtuais by Rosimeire Moreira Vizemtin, seeks to understand through a case study, to what extent the use 
of multiple languages circulating in the digital context contribute to the construction of meaning between the trainer and trainee teachers 
in the ongoing course  investigated. Alexander Mikroyannidis & Teresa Connolly discuss in Responsive Open Learning Environments, The 
European research project ROLE (Responsive Open Learning Environments) aiming at empowering learners for self-regulated learning within 
a personal learning environment [PLE]. Verônica M. Javi in Aportes de la enseñanza de las energías renovables y el uso de TICs a la formación 
en ciencias y a la práctica del docente de física en el actual escenario educativo del NOA argentino deals with the difficulty of teacher training 
in science, the problem of teaching and the use of ICTs in northwestern Argentina.

In extended abstracts, the researchers Elcie F. Masini Salzano and Maria Aparecida Cormedi in work named Educação e Alteridade – presen-
cial e virtual focus on the complexity of the education facing alterity. To collaborate with their placements bring clippings activities from 
Extension course in blended distance learning format Education & Alterity - an inclusive education of children with multiple disabilities. 
Maria Alice Silva, in Formação docente em Ensino a Distância (EaD) na modalidade presencial e fora da sede, addresses through a cutout of 
Law No. 9.394/96, which established as changing the graduation requirement for all full professors at any level of education, the specifics of 
this training in Distance Learning (DL) of an institution from the countryside of São Paulo, the context in which the role of the tutor was 
crucial.

Faced with the uniqueness of distance education, which places us in front of multiple combinations with components and variables of all 
sorts, we seek to bring in this edition to light, from diverse perspectives, the processes inherent to a distributed knowledge for all parties. 
Thus, to also contribute, in a extended form, to discuss a culture of knowledge in the context of education and technology.

Profa. Dra. Mercedes Carvalho
Universidade Federal de Alagoas
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Se presenta el tercer número de la revista Contemporaneidade, Educaçao e Tecnologia. Su naturaleza interdisciplinar refleja la condición  
contemporánea pautada por  múltiples y diversas relaciones  y en donde los diferentes campos del conocimiento se articulan en torno a la 
educación y la  tecnología. En  esta pluralidad de ideas y experiencias se busca contribuir, con artículos de gran densidad científica y actuali-
dad temática,  a la ampliación de puntos de vista y a la reflexión profunda sobre las metas   propuestas por la revista. Las perspectivas y 
horizontes que se presentan revelan desafíos,  interacciones y dinamismos que son de extrema importancia en el pensamiento contemporá-
neo inmerso en las premisas de la educación actual,  envuelta en situaciones dialécticas con el espectro de las tecnologías digitales (o la falta 
de ellas) y anhelando procesos innovadores en los contextos donde circulan. En el presente número “Educação a distancia: ensino e aprendi-
zagem” se aborda en el ámbito de la educación, la educación a distancia, la discusión necesaria ante el impacto de las oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje que se producen a partir de internet, especialmente en el contexto de la web 2.0, de la ubicuidad, de la movilidad 
y de la convergencia, así como también de su alta profusión y difusión y siempre en consonancia con los procesos que garantizan una educa-
ción de calidad.

Se amplían los modelos de contribución a la revista, porque además de los artículos se incluyen “resúmenes expandidos”, con lo que se 
posibilitan diferentes formatos con diferentes alcances. Los textos presentados, diez artículos y dos resúmenes expandidos, pueden ser 
leídos a partir de tres grandes enfoques: educación, formación y recursos en educación a distancia.

En síntesis. Celso Vallin e Carolina Faria Alvarenga, analizan la elaboración  del projeto pedagógico de disciplinas en el contexto de educación 
a distancia, en su artículo O projeto pedagógico na educação a distância. Eliane Medeiros Borges, Alessandra Menezes S. Serafini e Diovana 
Paula de Jesus, en el artículo Materiais pedagógicos, mediação pedagógica e construção da autonomia do aluno em EaD reflexionan sobre 
los desafios del proceso de enseñanza aprendizaje de futuros pedagogos, del curso que forma parte de la implantación del programa de la 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Daniela Melaré Vieira Bastos y María João Spilker abordan, en el artículo Ambientes de Aprendizagem 
Online: contributo pedagógico para as tendências de aprendizagem informal, los ambientes de aprendizaje online, las características, 
elementos y directrices pedagógicas, que se desenvuelven en la secuencia de tendencias y perspectivas actuales. En Mediação Tecnológica 
e Co-produção no Ensino, Casimiro Pinto discute los conceptos de coproducción y de mediación pedagógica a partir de un proyecto de 
aprendizaje desarrollado en una escuela portuguesa. Consuelo Fernández, Dictinia Pérez, Alicia Sánchez e Jesus Alonso-Tapia, en el artículo 
¿Qué opinan los estudiantes de ingeniería de nuestras formas de enseñar? Abordan la perspectiva de estudiantes de ingeniería acerca de las 
metodologías que consideran motivadoras para su aprendizaje y en qué medida estas metodologías  están influidas por las diferencias 
individuales. Los investigadores André Garcia Corrêa e Daniel Mill, en su articulo, Base de conhecimento e aprendizagem da docência virtual: 
um estudo sobre Educação Musical a distância, analizan las peculiaridades de los saberes docentes en la Licenciatura de Educação Musical 
de la UFSCar, modalidad de Educación a Distancia. Claudio Kimer, en su artículo  A Educação permeando a Tecnologia em Aplicações Educa-
cionais Abertas baseadas em Hipermídia e Realidade Aumentada, introduce la discusión sobre el problema del desarrollo y uso de aplicacio-
nes educativas online basadas en hipermedia y realidad aumentada, explorando estrategias que permitan al docente sin conocimiento 
específico, adaptar o generar nuevas aplicaciones. El artículo Os Recursos de Linguagem como Contribuição à Construção de Sentidos entre 
Formadores e Professores em Formação em Ambientes Virtuais, de Rosimeire Moreira Vizemtin, busca comprender, a través de un estudio 
de caso, en qué medida el uso de los múltiples lenguajes en el medio digital, contribuye a la” construcción de sentidos” entre el formador y 
profesores en formación en un curso de investigación. Alexander Mikroyannidis e Teresa Connolly discuten en Responsive Open Learning 
Environments, el proyecto europeo de investigación ( Ambientes de Aprendizagem responsivos e Abertos) que trata de capacitar a los 
alumnos para el aprendizaje auto-regulado dentro de un ambiente de aprendizaje personal (PLE). Verônica M. Javi, en Aportes de la 
enseñanza de las energías renovables y el uso de TICs a la formación en ciencias y a la práctica del docente de física en el actual escenario 
educativo del NOA argentino, trata de la dificultad de formación de profesores en Ciencias, del problema de la enseñanza- aprendizaje de la 
disciplina de Física   y del uso de las TICs en la región del noroeste argentino.

En los resúmenes expandidos, las investigadoras Elcie F. Salzano Masini e Maria Aparecida Cormedi, en el trabajo titulado, Educação e 
Alteridade – presencial e virtual, ponen el foco en la complejidad de la educación frente a la alteridad. Para corroborar sus afirmaciones, 
aportan actividades de un Curso de extensión en formato EaD semipresencial: Educação e Alteridade- la educación inclusiva de los niños con 
deficiencia múltiple. Maria Alice Silva, en Formação docente em Ensino a Distância (EaD) na modalidade presencial e fora da sede, por medio 
de un recorte de la  Lei nº 9.394/96 que introdujo como cambio la exigencia de graduación para todos los docentes en cualquier nivel de 
enseñanza, aborda las especificaciones de esta formación en la Enseñanza a Distancia de una institución de una región del interior de Sao 
Paulo, contexto en el que el papel del tutor fue fundamental.

Ante la singularidad de la educación a distancia, que nos coloca frente a múltiples combinaciones, con componentes y variables de todos los 
géneros, buscamos en esta edición sacar a la luz, con diversas perspectivas, los procesos intrínsecos a un conocimiento distribuido en todas 
las partes. Para así contribuir también, de forma ampliada, a la discusión de una cultura del conocimiento en el contexto de  educación y 
tecnología. 

Profa. Dra. Mercedes Carvalho
Universidade Federal de Alagoas
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O projeto pedagógico na educação a distância 

  
  Celso VALLIN 

Carolina Faria ALVARENGA 
Departamento de Educação 

Universidade Federal de Lavras  
 
 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo analisa a elaboração do projeto pedagógico de disciplina de cursos no contexto da educação a distância, com momentos 
presenciais e também períodos em que a comunicação e o envio de documentos se dá pela internet. Ao longo das análises, mostra  como 
a docência é composta por vários papeis que devem ser conhecidos e realizados de forma integrada. A ênfase é dada ao papel da docente 
de disciplina que será a principal responsável pela elaboração do projeto pedagógico, em colaboração com outras pessoas que compõem 
a docência. São também observadas algumas condições que podem compor um projeto pedagógico inovador. O aporte teórico rejeita o 
tratamento tradicional dado à tutoria, preferindo pensar em docentes em colaboração e em construções conjuntas e problematizadas. O 
coletivo de docentes é visto como um grande desafio da EAD em nossos dias, mas, ao mesmo tempo, como um fator enriquecedor, 
abrindo possibilidade para quebrar situações de isolamento e individualismos. 
 
Palavras-chave: docência compartilhada; educação a distância; plano de ensino; mediação pedagógica; projeto pedagógico; formação 
docente. 
 
 
 
 
Selma Pimenta e Lea das Graças Anastasiou [1] destacam que, 
geralmente, no ensino superior, as ou os docentes possuem 
vasta experiência em suas áreas de atuação, mas, ao mesmo 
tempo, um despreparo em relação ao processo de ensino e 
aprendizagem. Por isso, não basta que a professora

1
 ou o 

professor de graduação tenha domínio das competências em 
sua área. É imprescindível que tenha também competências 
pedagógicas. 
 
Na docência superior, é comum, ainda, uma intensa dedicação 
à pesquisa, seja por sua valorização em relação ao ensino e à 
extensão, ou pela crescente cobrança das agências de fomento 
por produtividade, o que faz parte do cenário de muitas 
universidades. 
 

                                                             
1 Por questões teóricas e políticas, neste texto, usaremos o termo 
professora, apenas no feminino. Quando necessário, faremos a 
distinção. Apesar da visibilidade dada às mulheres para a profissão 
docente pelo uso exclusivo do feminino, ressaltamos que esse trabalho 
pode ser desempenhado por ambos os sexos. O mesmo vale para 
coordenador/coordenadora, revisor/revisora, entre outros. 
 

 
No cenário da Educação a Distância (EAD), esse desafio 
permanece, mas ganha novos contornos. José Armando Valente 
[2] mostrou que a novidade do uso do computador na 
educação formava uma situação propícia para se questionar 
sobre a cultura docente. Marco Silva [3] relata que estar na EAD  
pode proporcionar ao professor ou à professora nova visão 
pedagógica. Isso porque há muitas permanências do que ocorre  
 
na EAD em relação ao que ocorre na educação presencial, mas 
há também muitas diferenças e uma delas é a concepção de 
docência e a participação de cada pessoa nesses novos 
arranjos. 
 
Abrir mão do papel de palestrante é um desafio que se coloca. 
Docentes das instituições de ensino superior, além das 
atribuições com o ensino (cursos presenciais), pesquisa e 
extensão, precisam ressignificar suas concepções e práticas, 
adaptar suas estratégias de ensino e se envolver na organização 
e no planejamento de forma colaborativa [4]. Com base nos  
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conceitos de “docência compartilhada” [5] e “polidocência” [6], 
afirmamos que a professora precisa compreender essa nova 
configuração de trabalho para atuar na EAD

2
. 

Tendo em vista que, nos últimos anos, o governo federal tem 
investido na abertura de cursos a distância (graduação e pós-
graduação), por meio do sistema da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), esse trabalho pretende apresentar as 
possibilidades de elaboração do projeto pedagógico de 
disciplinas de cursos a distância e as atribuições da professora 
de disciplina ou professora-formadora. 
 
A elaboração de um projeto de disciplina a distância: 
articulações entre papeis 
 
De acordo com o parágrafo 1° do art. 1° do Decreto n° 5.622 
[7], que regulamenta o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB [8], de 1996, “a educação a distância 
organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação 
peculiares”. O projeto pedagógico do curso (PPC), segundo os 
Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância 
[9], deve contemplar aspectos que envolvem a concepção de 
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, o 
material didático, a avaliação, a gestão, a infraestrutura, entre 
outros. Em nossa concepção, não basta, portanto, virtualizar 
uma situação de aula presencial, especialmente se sua 
organização ancora-se em princípios de uma educação 
tradicional [10]. 
 
A partir de uma concepção que não dicotomiza o processo de 
ensino e aprendizagem, os elementos que compõem a 
mediação pedagógica – materiais, atividades e interações – 
precisam ser colocados em um movimento coerente e 
integrado [10]. Nesse contexto, o planejamento pedagógico é 
uma etapa imprescindível na EAD.  
 
Pensando nas situações de educação presencial, geralmente, as 
docentes, ao prepararem suas aulas, o fazem de forma mental 
e não escrita. Quando há um planejamento escrito, não é tão 
detalhado quanto precisa ser na EAD. Nessa modalidade, como 
há muitas pessoas envolvidas na docência e em outras funções 
necessárias para o desenrolar do curso, será preciso um 
planejamento que explicite os diversos aspectos que envolvem 
a construção de uma disciplina: desde os objetivos de 
aprendizagem, passando pela escolha das ferramentas, 
enunciados de propostas de atividade, materiais de apoio, 
previsões sobre como orientar as interações, entre outros. 
 

                                                             
2 Vale ressaltar que a necessidade de um repensar sobre a educação, 
incluindo o trabalho docente, não se restringe à EAD. Independente da 
modalidade, a educação precisa de nova configuração, conforme já 
afirmava Paulo Freire, na segunda metade do século passado. 

No contexto da UAB, a responsabilidade de elaboração do 
planejamento de uma disciplina (de graduação ou de pós-
graduação) é da professora-formadora. Diremos professora de 
disciplina. Algumas definições já estão estabelecidas, tais como 
os papeis envolvidos: coordenadora de curso, coordenadora 
docente (de tutoria), professora de turma (tutora) a distância e 
presencial, revisora, secretária, equipe de tecnologia da 
informação

3
. 

 
A professora de disciplina, em parceria com as outras pessoas 
que compõem a docência

4
, a partir das concepções trazidas 

nesse texto, encara, portanto, o desafio de articular os 
elementos da mediação pedagógica, apontados por Maria 
Elisabette Prado [10]: materiais, atividades e interações. 
 
Em relação aos materiais, é preciso que estejam “de acordo 
com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 
explicitados no projeto pedagógico” [9]. O material a ser 
disponibilizado às estudantes – impresso e/ou digital – abrange 
um Guia Geral do Curso, com informações mais gerais sobre o 
curso, sua organização e funcionamento, e um Guia voltado aos 
conteúdos específicos de cada disciplina. 
 
Esse Guia sobre os conteúdos específicos, chamado, muitas 
vezes, de Guia de Estudos, é elaborado pela professora 
conteudista (que pode ser a mesma pessoa que assume o papel 
de professora de disciplina) ou pode ser usado algum material 
que já tenha sido produzido para outro curso, pela UAB. O 
desafio maior é que esteja articulado a outro documento, 
conhecido como projeto pedagógico da disciplina, no qual 
serão apresentadas as atividades. Trata-se de um documento 
que poderá ser em forma de texto corrido, no qual serão 
apresentadas as ideias gerais que comporão o trajeto 
pedagógico da disciplina e os detalhes operacionais que 
orientarão a construção da sala virtual e seu uso posterior por 
docentes em várias turmas. A concepção, o planejamento e o 
detalhamento das ações a distância e também das ações 
presenciais exigirão competência pedagógica. Por isso, 
entendemos que mais do que um plano de aula, possamos 
chamar de projeto. Nesse sentido, propomos o uso da 
expressão Projeto Pedagógico da Disciplina (PPD). 

 
Entre questões e respostas: objetivos de aprendizagem, 
conteúdo e articulação entre presencial e a distância 
 
Para se iniciar a elaboração do PPD, é fundamental ter como 
base as informações disponíveis no PPC: ementa e bibliografia 

                                                             
3 Sobre essa nova configuração da docência na EAD e seus diferentes 
papeis, ver mais em (VALLIN e ALVARENGA, 2013, no prelo). 
 
4 Privilegia-se que as coordenadoras, a revisora e a professora de 
disciplina sejam docentes da instituição que oferece o curso. 
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da disciplina; quantidade de horas dos encontros presenciais e 
semanas a distância (pelo AVA); quantidade de turmas, 
informações sobre os polos e estudantes; parâmetros de 
velocidade de leitura e disponibilidade e capacidade para 
realização de atividades a tomar como referência, conforme o 
contexto (graduação, especialização, aperfeiçoamento, 
extensão, etc.).  
 
O relacionamento com outras disciplinas do curso, que já 
aconteceram ou ainda acontecerão, é outro ponto importante a 
fim de dar continuidade ao que já foi construído, ou seja, para 
saber como situar uma dada disciplina, seus temas e conceitos 
no conjunto das disciplinas do curso. As informações podem ser 
obtidas a partir da leitura do PPC, do diálogo com outras 
docentes envolvidas com as demais disciplinas (outras 
professoras de disciplina, coordenação de curso, coordenação 
docente, revisora) e pelos registros no AVA, conforme as 
dinâmicas que ocorreram em cada disciplina. Sabemos, porém, 
que, assim como na educação presencial, essa é uma 
dificuldade das professoras envolvidas, seja pelas demandas 
produtivistas, pelo acúmulo de funções e consequente falta de 
tempo, cada vez mais comuns em função dos avanços do 
capitalismo. 
 
Um dos primeiros trabalhos de quem irá construir um PPD será 
a delimitação do conteúdo. É preciso ter clareza sobre quais 
ideias, informações, conceituações e discussões poderão ser 
trabalhadas. Uma forma de se estabelecer a delimitação de 
conteúdo é a seleção ou a escrita de um texto de base. Nesse 
momento, a preocupação ainda não deve ser com as atividades 
que serão propostas e com as leituras indicadas. Outra forma é 
a seleção de variados trechos de textos já conhecidos, que 
apresentem o conteúdo que se deseja ensinar. 
 
Para essa delimitação do conteúdo, é preciso ter clareza dos 
objetivos de aprendizagem da disciplina. Quando já existe um 
Guia de Estudos considerado adequado, os objetivos já estarão 
traçados. Caso contrário, precisarão ser definidos, e isso pode 
ser feito a partir da escrita de perguntas abertas e/ou 
procedimentos que estudantes sejam capazes de 
responder/realizar ao final da disciplina. Esse exercício não é 
tão simples como pode parecer e, ao escrever tais questões, os 
limites e o foco dos temas e dos conteúdos envolvidos serão 
indicados e ficarão mais claros. A disciplina poderá explorar 
tantas outras coisas entre conceitos, ideias e elementos, mas 
aquelas poucas questões indicarão o foco principal, a base do 
que se deseja ensinar. 
 
Após a elaboração das questões, é necessário sinalizar as 
respostas. Existem muitas formas de se responder uma 
pergunta, mas, o que estamos sugerindo é que se escreva o que 
possa parecer óbvio. Essas questões e respostas poderão ser 

compartilhadas com as outras pessoas que atuarão no corpo 
docente da disciplina, que as terão como parâmetro ao 
desenvolver e orientar as atividades das estudantes. Tendo 
clareza na delimitação do conteúdo, pode-se pensar no 
caminho pedagógico. 
 
O período de atividades e interações a distância envolverá 
várias semanas. Devemos, portanto, pensar nos objetivos de 
ensino e aprendizagem em cada uma delas. Além das atividades 
a distância, o PPD deve tratar também das atividades que 
ocorrerão em encontros presenciais. Nos cursos EAD de hoje, é 
comum que haja encontros presenciais, no início e ao final de 
cada disciplina. Quando o período a distância envolve muitas 
horas, poderá haver outros encontros presenciais 
intermediários. A quantidade de encontros e de horas previstas 
para as atividades presenciais estará indicada no PPC e isso 
deve ser considerado. Assim, antes de se preparar as atividades 
de cada semana, deve-se pensar nesses momentos como peças 
de uma sequência pedagógica e o que se objetivará em cada 
unidade. 
 
Nesse sentido, pode-se pensar que uma disciplina com três 
semanas a distância terá cinco unidades pedagógicas: (1) o 
encontro presencial inicial; (2), (3) e (4) as semanas 1, 2 e 3 a 
distância; (5) o encontro presencial final. Cada um desses 
momentos possui características diferentes e é preciso levá-las 
em consideração, procurando tirar o melhor proveito das 
unidades da disciplina. Devemos procurar aproveitar o que há 
de melhor quando se está face a face, todos/as ao mesmo 
tempo, e o que há de melhor na participação a distância, na 
qual cada uma pode participar em horários diferentes e que 
permitirá maior concentração de pensamento e reflexão às 
pessoas e maior aprofundamento nas discussões e construções 
individuais e coletivas. Portanto, antes de se entrar nos 
detalhes das atividades, será preciso construir os objetivos de 
cada unidade pedagógica e pensar sobre como essas unidades 
se relacionarão, buscando o conhecimento inicial de 
estudantes, preparando conceitos, aprofundando, trabalhando 
as dificuldades que estudantes venham a apresentar, 
sintetizando reflexões no coletivo e retomando ideias. 
 
As atividades (a distância e presenciais) podem solicitar a 
leitura de trechos do Guia de Estudos e de outros materiais. 
Devem ser identificadas peças que possam ilustrar os caminhos 
e os ambientes de aprendizagem. Atualmente, há muitos tipos 
de aparatos culturais (filmes, músicas, vídeo, propagandas, 
entre outros) disponíveis na internet que podem ser indicados 
para subsidiar e/ou problematizar as leituras recomendadas. 
Por isso, não há como justificar que uma disciplina use somente 
textos acadêmicos e que todos os trabalhos pedidos sejam de 
escrita de textos de um único gênero: o dissertativo. Os textos 
(escritos ou falados) podem conter certas dinâmicas, quando 
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transitam entre piadas, notícias de jornal, notícias de TV, 
músicas, poesias, etc. e se articulam com os elementos não 
textuais: figuras, imagens, jogos e outros. Mapas conceituais e 
esquemas também podem ser usados quando se pensa em um 
projeto inovador. 
 
Atualmente, a internet é usada como espaço para publicação e 
diálogo de movimentos sociais, principalmente sobre temas e 
questões atuais. Há décadas, era comum que fossem usados 
livros didáticos que tratavam o conhecimento de uma forma 
desatualizada em algumas questões e, mesmo hoje, não 
conseguem apresentar o estado da arte com a agilidade que se 
deseja. A inclusão de temas que fazem parte do noticiário atual 
colabora para uma formação crítica. Dá um clima de ciência 
viva aos estudos. Dessa forma, o PPD deve identificar os 
endereços na internet com maior responsabilidade e prestígio 
na área, recomendá-los e proporcionar atividades que façam 
uso daquelas informações, dando às estudantes um diferencial 
de conhecimento em relação aos estudos feitos antes da 
internet. É o que Maria Elizabeth Almeida e Maria da Graça 
Silva [11] chamam de webcurrículo. 
 
Além dessa variedade de formatos, fontes e objetos, ao criar o 
PPD, a professora de disciplina deve preocupar-se em criar 
oportunidades para que, quando acontecer a relação educativa, 
as docentes de turma possam perceber o que as estudantes já 
sabiam em relação aos temas e às questões da disciplina e onde 
estarão os desafios no contexto de cada turma. É preciso, 
ainda, tirar proveito dos possíveis agrupamentos de estudantes 
(trabalhos individuais, grupos pequenos, grupos maiores, 
coletivo da turma, etc.), em trabalhos cooperativos, e da 
discussão que leva à aprendizagem. Deve-se observar o que é 
próprio de ser feito no presencial e o que poderá ser melhor a 
distância. O PPD deve fugir do ensino bancário [12], tão 
praticado, no qual acontece a apresentação de ideias já 
elaboradas e é pedido que estudantes as repitam da mesma 
forma. Devemos propor algo desafiador. 
 
Todavia, como muitos são os papeis envolvidos na docência, 
um dos desafios é o fato de a professora de disciplina elaborar 
o PPD, com a proposição de materiais e atividades, e as 
docentes de turma (chamada também de tutora a distância) a 
distância realizarem a mediação pedagógica, com o objetivo de 
propiciar inúmeras interações entre o que foi planejado. O 
planejamento é elaborado com antecedência e, geralmente, 
após discussões e revisões, é implementado da mesma forma 
para todas as turmas. Por outro lado, a mediação pedagógica, 
que acontece tanto no presencial como pelo AVA, dar-se-á num 
processo de continuidade e na relação entre estudantes, e 
dessas com a docência. Por isso, embora o planejamento seja o 
mesmo para várias turmas, a mediação nunca será igual. 
 

Para assegurar a unidade entre a realização pedagógica no 
presencial e na parte a distância seria mais interessante se 
fosse a mesma pessoa a realizar a docência nessas duas 
ocasiões. A docente que atua no presencial pode estabelecer 
vínculos pessoais e de confiança com estudantes e observar 
características pessoais. Essas relações poderão ser 
aproveitadas no período a distância. Porém, o contrário 
também acontece. Há estudantes que se sentem mais seguras 
para se expressar quando isso é feito por escrito, no AVA. 
Assim, se a docente que faz a mediação pedagógica no AVA for 
a mesma pessoa que irá coordenar as atividades nos encontros 
presenciais, poderá resgatar informações e, com isso, melhor 
problematizar ou resolver questões pendentes. 
 
Infelizmente, algumas questões logísticas da organização, dos 
recursos, das disponibilidades de agenda para a realização de 
uma disciplina em várias turmas, cada uma referida a um polo 
(cidades diferentes), podem impor que o acompanhamento e a 
orientação dos momentos a distância e dos momentos 
presenciais sejam feitos por pessoas diferentes. Caso isso 
aconteça, deverá haver uma preocupação com a continuidade e 
a coerência entre os momentos diferentes, o que irá requerer 
uma boa comunicação entre as pessoas envolvidas. 
 
Devemos ressaltar que, sendo uma disciplina desenvolvida em 
várias turmas simultaneamente, torna-se impossível que 
somente uma docente consiga realizar a mediação pedagógica 
em todas as turmas. Sendo assim, a constante colaboração e 
diálogo com as outras docentes que compõem o curso torna-se, 
portanto, mais um dos grandes desafios na EAD. 
 
A docência compartilhada na EAD: planejamento, orientação e 
avaliação 
 
Trabalhamos aqui, como já foi dito, com a ideia de que será a 
professora de disciplina quem idealizará o PPD, com apoio e 
orientação das coordenações de curso e docente, da revisora e 
outras pessoas que fazem parte da equipe de EAD, mas é 
importante lembrar das docentes de turma que participarão da 
relação educativa, a distância e no presencial. 

O termo “tutor”, bem como seu papel, merecem ser 
rediscutidos, como propõe Adriana Bruno e Márcio Lemgruber 
[5], já que, ao assumirem a linha de frente da relação educativa, 
interagindo com estudantes, estão realizando trabalho docente. 
Em alguns casos, a professora de disciplina poderá atuar junto 
às estudantes nos momentos presenciais e até em algumas 
situações a distância, mas quando há muitas turmas, torna-se 
inviável. Há também pessoas que são contratadas para atuarem 
no presencial (tutoria presencial nos polos). Esse papel pode ser 
visto como uma docência auxiliar, em colaboração com a 
docente de turma a distância. A docente presencial poderá 
responsabilizar-se pelo atendimento presencial de estudantes 
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que vão ao polo buscar ajuda na realização das atividades 
propostas, na conservação e na manutenção dos equipamentos 
e materiais do polo, nas preparações dos espaços, 
equipamentos e materiais para as aulas presenciais. As 
docentes de turma são as que mais diretamente se 
responsabilizarão pela relação educativa (fazendo o 
acompanhamento, a orientação, a avaliação, etc.), cada uma 
em uma turma (de até 25 estudantes). 
 
O trabalho da professora de disciplina é, portanto, orientar e 
coordenar o grupo de docentes que atuará em todas as turmas 
(docentes de turma - a distância e presencial) antes, durante e 
depois do período em que a disciplina ocorre. Antes porque 
precisarão de formação para atuarem. Depois, porque ainda 
haverá alguns trabalhos para ler e atribuir notas (pontuação) e, 
para isso, é importante o apoio, o acompanhamento e a 
orientação de quem elaborou o PPD e tem maior conhecimento 
no tema. Após o término regulamentar da disciplina, pode 
existir, ainda, a fase de recuperação de quem teve 
aproveitamento insuficiente. 
 
É importante que as docentes que atuarão na mediação 
pedagógica em cada turma participem de ações de preparação, 
diante do conteúdo de cada disciplina e em relação às 
discussões, estudos e trabalhos propostos (individuais, em 
grupo ou no coletivo da turma). Essa formação deve explorar as 
possibilidades de interações presenciais e a distância. 
 
Uma possibilidade é o uso do próprio AVA para a formação 
dessas docentes. Podem ser criados momentos de formação 
presenciais e a distância, que acontecerão num período 
anterior (preparação), durante a realização da disciplina 
(reflexão e troca de ideias) e posterior (avaliação de todo o 
percurso trilhado). 
 
Uma opção interessante de formação é colocar as docentes que 
atuarão nas turmas na posição de estudantes da disciplina, 
participando de discussões, realizando as leituras e os trabalhos 
propostos. Para além da dimensão formativa da docência, esse 
movimento tem também o objetivo de verificar a pertinência 
da proposta pedagógica e do ambiente implementado (AVA, 
com seus objetos digitais, ferramentas, configurações, etc.). 
Será fundamental que a professora de disciplina participe dessa 
formação, atuando em parceria com a coordenadora docente, 
realizando tanto os encontros presenciais como as atividades 
pelo AVA. Os tempos a distância podem ser encurtados, 
considerando-se a disponibilidade de horas para dedicação de 
quem atuará na docência, bem como seu desempenho, que 
pode ser maior do que o das futuras estudantes. 
 
Nesses momentos de formação inicial das docentes de turma, a 
professora de disciplina terá oportunidade para: a) criar laços 

de confiança com as docentes de turma; b) apresentar a 
disciplina (ementa, objetivos, expectativas); c) formar as 
docentes de turma no conteúdo, levantando os conhecimentos 
que trazem, problematizando os temas de estudo, organizando 
os pensamentos em função dos conceitos básicos; d) avaliar as 
capacidades e as necessidades de cada uma e; e) avaliar a 
proposta pedagógica e discutir sugestões de melhoria. 
Importante destacar que, nesse momento, o foco estará na 
formação das docentes de turma, que estarão em formação e 
não na mediação pedagógica que farão posteriormente. 
 
No segundo momento, terminadas as atividades da disciplina (a 
distância e presenciais), será hora de refletir sobre suas 
características epistemológicas e dar orientações sobre como 
agir na mediação pedagógica, discutindo e orientando os 
aspectos aos quais devem estar atentas e como podem ser 
explorados. A parte operacional também precisa ser discutida. 
As planilhas e os relatórios previstos para o acompanhamento 
das turmas devem ser preparados antes, experimentados 
durante a fase de testagem, fornecidos e apresentados a quem 
atuará na mediação pedagógica. 
 
Assim, num período anterior à testagem, o PPD será 
apresentado para discussão e fechamento dessa ação. A 
professora de disciplina apresentará seu plano à coordenação 
(de curso, revisora, coordenação docente e equipe de apoio), 
que poderá ser em forma de encontro de reflexão, pois é um 
momento rico, de interação entre os papeis, necessário para os 
últimos ajustes. Depois disso, PPD será usado como base para a 
implementação das atividades no AVA, numa sala virtual que 
será usada na formação da docência. 
 
Para facilitar a troca de ideias entre docentes, recomenda-se a 
criação de uma Sala de Docentes, que será um espaço na 
internet no qual a professora de disciplina e a coordenadora 
docente terão a possibilidade de acompanhar e orientar o 
coletivo de docentes que atuará nas várias turmas. A Sala de 
Docentes deve ser usada desde a testagem e antes das 
semanas em que ocorre a disciplina na internet, até depois do 
término dessas atividades, nos períodos de pontuação final e de 
recuperação. 
  
Nas semanas em que ocorre a disciplina pela internet, a 
professora de disciplina deve acompanhar as docentes de 
turmas (tutora a distância e presencial), orientá-las 
continuamente, observar nas salas como estão orientando as 
estudantes, tirar dúvidas, fazer novas proposições formadoras, 
auxiliar na problematização dos temas, etc. Quando perceber 
que as discussões e os trabalhos estão muito incipientes, deve 
propor novas questões e desafios que provoquem o 
aprofundamento dos estudos. Quando perceber que alguma 
docente de turma está dando orientações incoerentes, deve 
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orientar. Enfim, a professora de disciplina deve colocar-se 
próxima das docentes e, para isso, precisará ter algum domínio 
sobre o AVA e suas ferramentas, configurações e possibilidades.  
 
Nas semanas em que a disciplina acontece a distância, a 
professora de disciplina não pode ficar sem saber o que se 
passa nas salas. Caso sinta alguma insegurança devido aos 
meandros do AVA, é seu papel buscar ajuda imediata, seja com 
a coordenadora docente, seja com a equipe de EAD. Nas 
semanas em que se dá a relação educativa nas várias turmas, 
precisa mostrar-se presente, deixando mensagens na Sala de 
Docentes, questionando, orientando, apoiando sua ação. Não 
basta que entre no AVA e se disponha a tirar dúvidas ou 
atender demandas. É preciso provocar que exista uma conversa 
com as docentes que estão na mediação pedagógica a respeito 
do andamento das aprendizagens nas turmas e das dificuldades 
e potencialidades surgidas. 
 
Para além desse desafio que envolve concepção de ensino e 
aprendizagem, competência pedagógica e disponibilidade de 
tempo, existem, ainda, relatórios, sínteses, planilhas de 
acompanhamento, que servem para auxiliar nesse 
acompanhamento e orientação. A professora de disciplina, em 
parceria com a coordenadoria docente, que tem relação 
permanente com o curso, deve construir a estrutura desses 
relatórios e planilhas, que serão feitos pelas docentes no 
decorrer da ação educativa, mostrando, por meio de exemplos, 
o que deve ser observado e anotado no caminho de trabalho de 
cada estudante ao longo da disciplina. 
 
Muitas docentes possuem um bom domínio dos conteúdos a 
serem ensinados, bem como sobre estratégias de ensino, mas 
ainda não têm experiência como professora de disciplina em 
cursos a distância, pela internet. Nesse caso, recomenda-se que 
atuem na docência de turma, fazendo a mediação pedagógica 
em uma disciplina diferente daquela que terá sob sua 
responsabilidade. Porém, o contexto atual de trabalho pode 
inviabilizar a dedicação a essa experiência. Assim, o momento 
da testagem com as docentes de turma poderá ser a única 
oportunidade que terá para essa experimentação. 
 
A concepção de avaliação para além dos momentos finais 
 
Independente do contexto, seja presencial ou a distância, 
acreditamos que “o grande avanço que se coloca hoje para a 
avaliação é constituir-se como parte do processo de ensino-
aprendizagem, permeando e auxiliando todo este processo, não 
mais como uma atividade em momentos estanques e pontuais” 
[13]. Dessa forma, a avaliação não deve ser vista como algo à 
parte do processo pedagógico. Durante todo o processo de 
ensinar e aprender, é preciso que haja avaliação da 

aprendizagem e que esta sirva de reorientação constante para a 
ação pedagógica. 
 
Os resultados das avaliações realizadas presencialmente 
(anteriores, intermediárias e após o período a distância) devem 
prevalecer em relação às notas pelas atividades feitas a 
distância, conforme o que determina o decreto 5.622/2005: 
 

Art. 4º A avaliação do desempenho do 
estudante para fins de promoção, conclusão 
de estudos e obtenção de diplomas ou 
certificados dar-se-á no processo, mediante: 
I - cumprimento das atividades 
programadas; e 
II - realização de exames presenciais. 
§ 1º Os exames citados no inciso II serão 
elaborados pela própria instituição de 
ensino credenciada, segundo procedimentos 
e critérios definidos no projeto pedagógico 
do curso ou programa. 
§ 2º Os resultados dos exames citados no 
inciso II deverão prevalecer sobre os demais 
resultados obtidos em quaisquer outras 
formas de avaliação a distância. 
 

Portanto, o PPD inclui propostas de atividades, com 
acompanhamento e orientação, avaliações e pontuações, que 
serão: a distância, valendo menos de 50% da pontuação; 
presencial, valendo mais de 50% da pontuação. As atividades 
presenciais devem apresentar coerência e interrelação com as 
atividades a distância. É importante ressaltar que as ações 
pedagógicas, presenciais e a distância, dependerão igualmente 
do planejamento e da mediação pedagógica. 
 
No caso da aplicação de provas escritas ou atividades que 
resultem em produções as mais diversas, deve-se lembrar que a 
leitura e a atribuição de notas poderá ficar a cargo da docente 
da turma. Para isso, é preciso que a professora de disciplina 
oriente e reflita juntamente com essas docentes, de forma 
explícita, o que se espera e quais serão os critérios de análise e 
pontuação. 
 
Um ponto importante é que as pessoas que atuam na docência 
de turma a distância tenham anotações sobre as participações, 
dêem retorno o tempo todo às estudantes sobre o andamento 
das atividades, mostrando o que não está adequado, 
solicitando que seja melhorado ou refeito e ressaltando os 
pontos positivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao refletir sobre o papel da docente de disciplina, que, no 
sistema UAB é chamada de professora-formadora, podemos 
perceber que sua principal função é idealizar um projeto 
pedagógico, um projeto sobre como ensinar e aprender. Esse 
projeto deve ser construído em integração com às demais 
docentes, promovendo a participação de todas, incorporando 
sugestões e propostas de revisão. Faz parte desse processo 
criar condições para que existam boas interações entre 
estudantes e dessas com a docência de turma (tutoria).  
 
A concepção de projeto pedagógico deve ainda prever a 
formação inicial de docentes de turma, bem como o 
acompanhamento e a orientação das interações no período da 
efetivação da relação de ensino e aprendizagem com 
estudantes. Fazer uma docência coletiva e integrada é o desafio 
que está dado pela EAD. Por um lado, há novas exigências, mas, 
por outro, trabalhar num coletivo pode significar novas 
condições para educação problematizadora e instigante. 
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RESUMO 
 
Este trabalho trata de alguns desafios inerentes ao processo de ensino e aprendizagem no interior de um curso de Pedagogia à distância, 
participante da implementação do programa da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Partindo da especificidade histórica/pedagógica da 
elaboração do curso, propõe-se a sua integração à problemática mais ampla da EaD em seu principal modelo no país, derivado de política 
pública. Vindo deste modelo dominante, o aspecto em foco aqui é a reflexão sobre a produção e utilização do material didático na 
modalidade, de maneira a permitir a elaboração de propostas pedagógicas que propiciem ao aluno uma aprendizagem mais autônoma. 
As contribuições de autores da Sociologia e da Educação, como Durkheim, e dos voltados para as relações entre tecnologias e educação, 
como Peters, Belloni, Silva, Preti e Bruno constituem os fundamentos das reflexões propostas. Como conclusão, o artigo propõe que a 
ênfase na dimensão humana no processo de ensino e aprendizagem, usando os meios tecnológicos como instrumentos do processo, seria 
então o meio (ou método) de atingir-se o objetivo maior do curso, em tempos de demandas permanentes de formação: a promoção da 
autonomia do sujeito, tanto na ação de aprender como de pensar o mundo. 
 
 
Palavras-chave: Educação a distância, Materiais didáticos, Autonomia do estudante, Ensino colaborativo,  Tecnologias e educação. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A educação, em sentido geral, vem buscando um 
desenvolvimento pedagógico ao longo do tempo que sai dos 
moldes tecnicistas para chegar ao sociointeracionismo

I 
de hoje. 

Na abordagem sociointeracionista a aprendizagem é entendida 
como um fenômeno que se realiza na interação com o outro. A 
aprendizagem ocorre através da internalização, a partir de um 
processo anterior, de troca, que possui uma dimensão coletiva. 
Segundo Vygotsky [1], a aprendizagem desencadeia vários 
processos internos de desenvolvimento mental, que tomam 
forma somente quando o sujeito interage com objetos e 
sujeitos em cooperação, e quando esses processos são 
internalizados tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento.   

                                                             
I Um processo interpessoal transforma-se num processo intrapessoal. 

No desenvolvimento da criança, todas as funções aparecem duas 
vezes no ciclo do desenvolvimento humano: primeiro, no nível 
social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). 
Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória 
lógica e para a formação de conceitos. Segundo Vygotsky ([1] p.75), 
todas as estruturas mentais superiores originam-se das relações 
reais entre indivíduos humanos. 

 
 
 
 
 
No entanto, a educação a distância chega nesse cenário atual 
da educação com parâmetros tecnicistas de massificação, 
criando dessa forma uma contradição com a realidade da 
educação atual, gerando conflitos pedagógicos. Em Educação a 
distância, Belloni [2] destaca em vários momentos que, em 
EaD, nos últimos tempos, muitos discursos e práticas são 
fundados em modelos teóricos provenientes de uma sociedade 
industrial, cuja economia centrava-se nos paradigmas do 
fordismo e pós-fordismo. Segundo a autora, é fundamental 
trazer à tona esse debate, uma vez que tais modelos, criados 
para descrever formas específicas de organização da produção 
econômica, têm influenciado tanto a elaboração dos modelos 
teóricos como também as próprias políticas e práticas de EaD. 
Tanto as estratégias desenvolvidas como a organização da 
produção de materiais pedagógicos seguem a ideologia dos 
modelos econômicos acima citados. Belloni [2] ressalta a 
polêmica que colocava em oposição os modelos fordista e pós-
fordista em EaD a partir da década de 80, pelo trabalho de Otto 
Peters, reitor de Universidade Aberta de Hagen na Alemanha 
durante os anos 1970 e grande especialista de EaD. 
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Desde os anos 70, Peters vem desenvolvendo 
análises das características da EaD, a partir 
de comparações e analogias com a produção 
industrial de bens e serviços que identificam 
nos processos de EaD os principais elementos 
dos processos de produção industrial 
agrupados no que se convencionou chamar 
“modelo fordista” (KEEGAN,1986). [...] EaD é, 
para este autor, uma forma de estudo 
complementar à era industrial e tecnológica - 
uma forma industrial de educação - e 
portanto o “ensinar” a distância é também 
um processo industrial de trabalho, cuja 
estrutura é determinada pelos princípios do 
modelo industrial fordista, prevalente no 
Ocidente desde as primeiras décadas deste 
século, e especialmente desde o fim da 2ª 
Guerra mundial, quando se estendeu para 
quase todo o planeta ([2], p.9) 

 
Dentre os princípios do fordismo, Peters ([3] p.10) aponta três 
deles como sendo os mais particularmente importantes para a 
compreensão da EaD: racionalização, divisão do trabalho e 
produção de massa. Ressalta também que o processo de 
ensino foi sendo reestruturado gradativamente através de 
crescente mecanização e automação. 
 
Belloni [2] aponta para a existência (referindo-se aos grandes 
sistemas da modalidade concebidos nas últimas décadas, tais 
como a Open University inglesa) de ênfase excessiva nos 
processos de ensino quando se analisam os modelos de EaD. 
Assim, aspectos como a estrutura organizacional, o 
planejamento, a concepção de metodologias e a produção de 
materiais estariam erroneamente preponderando sobre os 
processos de aprendizagem que, por sua vez, estariam 
expressos nas características e necessidades dos estudantes, 
seus modos e condições de estudo, níveis de motivação etc. 
Segundo a autora, as práticas propostas e/ou descritas por 
estes modelos se referem muito mais aos sistemas ensinantes 
do que aos sistemas aprendentes. 
Contraditoriamente, um dos pontos centrais que se propõe em 
EaD, hoje, é a possibilidade de o aluno se organizar e viabilizar 
a construção de sua auto formação, ou seja, de sua autonomia 
no processo de aprendizagem. Preti [4] afirma que isso é 
facilitado na EaD, a partir de García Madruga e Martín Cordero 
([5], p. 13) devido ao fato de a maioria dos estudantes serem 
adultos e apresentarem as seguintes características:  

 
ser autodiretivo (o que facilita sua 
adaptação ao estudo independente, sua 
autoformação); ser possuidor de uma rica 
experiência (que pode e deve ser 
aproveitada como base para a construção 
de novos conhecimentos); e que busca na 
aprendizagem uma orientação mais prática, 

voltada para suas necessidades mais 
imediatas. ([5], p. 13) 

 
A pesquisadora Danielle Riverin-Simard constatou, segundo 
Preti ([3], p.4), que o adulto, ao inserir-se no trabalho, percebe 
a existência de um abismo entre as aprendizagens escolares e 
as requisitadas no mercado de trabalho, levando uma grande 
maioria (75%), num primeiro momento, a rejeitar todo e 
qualquer valor à educação formal. Mas, a partir do momento 
que sai à procura de um “emprego melhor”, percebe como é 
importante a formação para o trabalho. E, dessa forma, acaba 
sendo atraído pela aprendizagem individualizada e autodidata. 
 
A EaD torna-se, então, uma modalidade atrativa, oferecendo 
maiores possibilidades para o adulto conduzir a sua própria 
formação, pois é vista por eles como nova possibilidade de 
iniciar, ou dar continuidade, à sua aprendizagem de forma 
autônoma, direcionando-a de acordo com seus interesses 
pessoais e/ou profissionais.  
 
Várias iniciativas tomadas pelo governo brasileiro, nos últimos 
anos, demonstram o interesse que a Educação a Distância 
desperta na pauta nacional; e a importância que vai adquirindo 
a medida que vão se conhecendo a funcionalidade e a 
eficiência que o ensino à distância traz para a educação. A 
partir da proposta de melhorar a qualidade da educação no 
país a fim de tentar equipara-la com a de países mais 
desenvolvidos, o governo federal promulga a LBD (Lei de 
Diretrizes Básicas para a Educação) em 1996, seguido pelo PNE 
– Plano Nacional da Educação – em 2007, ambos reafirmando a 
necessidade de uma política de Educação a Distância que 
contribuísse para a universalização do ensino superior no país. 
Deste modo, a UAB (Universidade Aberta do Brasil) foi 
desenvolvida e pensada pela proposição do Governo 
Federal/MEC que convocava todos os órgãos governamentais 
ligados a educação à 

 
articulação, a interação e a efetivação de 
iniciativas que estimulam a parceria dos 
três níveis governamentais (federal, 
estadual e municipal) com as universidades 
públicas e demais organizações 
interessadas, enquanto viabiliza 
mecanismos alternativos para o fomento, a 
implantação e a execução de cursos de 
graduação e pós-graduação de forma 
consorciada (UAB/CAPES, [6]) 

 
Como afirma Teixeira, 

 
Existiam as disposições do LBD, do PNE; as 
universidades brasileiras haviam se 
manifestado por meio do FORGRAD sobre a 
EAD. Em 2005, o Governo Federal, por meio 
do MEC, decide agir de forma mais incisiva 
na implementação de um programa de EAD 
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para a formação dos professores. (...) os 
municípios atendidos formulariam sua 
demanda, se comprometendo a instalar os 
polos de apoio presencial. Por seu turno, o 
MEC garantiria a infraestrutura necessária 
ao desenvolvimento da modalidade. Esse é 
o sistema UAB. [7] p.16/17) 

 
E assim nasce a Universidade Aberta do Brasil, o maior 
programa voltado principalmente para a formação de 
professores de educação básica, que ganha cada vez mais 
espaço e importância no cenário educacional. Neste contexto, 
de formação a distância e de necessidade de construção da 
autonomia do aluno, que propomos a reflexão sobre a 
produção e utilização do material didático na modalidade, de 
maneira que se possam elaborar propostas que propiciem ao 
aluno uma aprendizagem mais autônoma. 
 
Todas as questões aqui apresentadas são produto de 
discussões do Grupo EDUCCO, e elaboradas 
fundamentalmente a partir da experiência das autoras na 
construção e nas dinâmicas do curso de Pedagogia da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. 
 

O CURSO DE PEDAGOGIA DA UFJF/UAB 
 
Professores-pesquisadores são amantes do desconhecido. 
Assim, a proposta de implementar um curso a distância, dentro 
de um grande sistema emergente, a Universidade Aberta do 
Brasil, apareceu para a equipe de professores já em 
experimentação com a modalidade na Universidade Federal de 
Juiz de Fora como um desafio irrecusável. experiências, as 
dúvidas, as decisões tomadas, se configuraram, se nos 
permitirmos um sobrevoo, num caminho percorrido que 
estabeleceu um jeito de fazer EaD muito próprio, e que escapa, 
em grande medida, ao modelo mais prevalente proposto 
inicialmente pela instância governamental. São diversas as 
inflexões deste jeito, mas o fundamento de sua criação foi a 
convicção, desde o início, de que a tecnologia deve servir ao 
homem, e não o contrário. A partir daí foram realizados todos 
os esforços para dar conta do grande paradoxo da EaD, que é a 
de criar proximidades entre distantes. 
 
Alguns dos elementos que hoje estruturam o curso, embora 
descritos e discutidos em outros espaços [8] serão aqui 
retomados com o objetivo de ir mais além das reflexões 
anteriores, e enfrentar uma das grandes questões subjacentes 
a todo processo educativo, que é a construção da autonomia 
do sujeito frente à sua própria aprendizagem.  
 
O formato que foi conferido ao curso, em parte discordante do 
modelo prevalente de EaD expresso na planilha da UAB, fez 
com que o financiamento do curso fosse conflitante. É 
oportuno registrar que o desenho de um curso, cujo 
financiamento prevê outro modelo, não ocorre sem conflitos. 

As negociações entre equipe de coordenação de curso e a UAB, 
como representante de política educacional do MEC foram, ao 
longo dos anos, trabalhosas:  

 
A continuidade da realização de nossa 
proposta pedagógica, no entanto, não tem 
ocorrido sem tensões, pois esta difere, 
significativamente, do modelo que aparece 
desenhado na planilha, do âmbito da UAB. 
Temos percebido que nem sempre as 
especificidades pedagógicas do curso são 
levadas em conta no momento de se 
analisar e aprovar as demandas de 
recursos. Nestes momentos, nosso esforço 
tem sido o de estabelecer conversações, de 
maneira a deixar claros nossos argumentos 
de natureza pedagógica. ([9], p.207) 

 
Embora os Referenciais de Qualidade para a EAD (MEC/SEED) 
afirmem que “não há um único modelo para a EaD” [8], as 
planilhas de previsão de orçamento, como devem ser 
preparadas a cada ano no sistema UAB apresentam, em seu 
formato, um modelo que chamamos de prevalente em EaD.  A 
formatação do curso segundo a equipe pedagógica local não 
corresponde, necessariamente, aos quesitos propostos e 
autorizados pela UAB. Ao longo dos anos, portanto, o pré-
requisito mais fundamental do curso – seu financiamento – 
teve de ser negociado.  
 
Para a melhor compreensão das especificidades do projeto 
pedagógico do curso Pedagogia/UAB, é necessário esclarecer 
sua origem e desenvolvimento posterior, a partir do fato de 
que a Faculdade de Educação já acumulava um histórico de 
experiências com educação a distância antes de implementar o 
modelo da UAB. Primeiramente, com o Projeto Veredas, e em 
seguida, com o curso de Pedagogia do Consórcio CEDERJ, os 
professores e a própria faculdade de educação tiveram a 
oportunidade de acumular experiências relativas a esse 
modelo educacional. A equipe da Faculdade de Educação 
iniciou então, o curso do programa UAB sendo multidisciplinar 
e não contando com nenhum especialista em Educação a 
Distância. Seus professores vinham das áreas de História, 
História da Educação, Sociologia, Pedagogia, Psicologia e 
Filosofia, atuantes nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas.  

 
As discussões, desde o início, apontavam 
para a construção de um curso diferente 
das concepções que conhecíamos até então. 
Compreendendo, a priori, que educação a 
distância, hoje, constitui processo educativo 
mediado por tecnologias, nossa 
preocupação principal era que o curso 
transcorresse de maneira a favorecer a 
tessitura de relações humanas no bojo 
daquele aparato tecnológico. Julgávamos 
necessária a ênfase na mediação 
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pedagógica, possível somente a partir de 
interações efetivas entre professor e alunos, 
bem como a construção coletiva do 
conhecimento, por meio de interações entre 
todos os sujeitos envolvidos. ([10] p.59) 

 
O Curso de Pedagogia se fundamenta no uso das novas 
tecnologias, no planejamento e na realização das disciplinas 
por cada um de seus professores e de seus tutores a distância, 
no uso de materiais selecionados pela equipe e na busca da 
máxima interação entre alunos, professores e tutores, 
seguindo as diretrizes curriculares do curso. 
 
Auxiliados pelas possibilidades de interação e mediação 
oferecidas pelas tecnologias da informação e comunicação, a 
partir do uso da internet e da plataforma Moodle, o foco foi, 
desde o início, a maximização, no interior das tecnologias, da 
comunicação interpessoal, do estabelecimento de intensas 
trocas entre os sujeitos participantes do processo de ensino e 
aprendizagem. Note-se que, nos Ambientes Virtuais de 
aprendizagem (AVA), a interatividade presente possui uma 
disposição/predisposição para a participação e intervenção, ou 
seja, um espaço onde o aluno produz uma intervenção na 
mensagem como cocriação da emissão e da recepção [11], 
[12]. Nota-se que ocorrem mais trocas, mais comunicação e 
participação, e os papéis dos professores e alunos se alteram 
profundamente [13]. Com referência especificamente ao curso 
analisado,  

 
A decisão de privilegiar a dimensão humana 
do processo implicou em uma série de 
escolhas, sobre cada um dos elementos que 
viriam a compor o curso. A distância deveria 
ser minimizada pelas possibilidades de 
interatividade das tecnologias, o que, de 
certa forma, condicionou a decisão sobre os 
recursos pedagógicos e o papel dos atores 
no processo. ([10] p. 60) 

 
A ênfase na dimensão humana no processo de ensino e 
aprendizagem, usando os meios tecnológicos como 
instrumentos do processo, seria então o meio (ou método) de 
atingir-se o objetivo maior do curso, em tempos de demandas 
permanentes de formação: a promoção da autonomia do 
sujeito, tanto na ação de aprender como de pensar o mundo.  
Os recursos para atingir o objetivo maior, em curso em 
ambiente mediado por tecnologias seriam então a ênfase na 
construção autoral dos materiais didáticos, cuja 
responsabilidade caberia primeiramente ao professor da 
disciplina, e aos processos de interação possibilitados por 
ambos, AVA e materiais didáticos. 
 
Então, eram, desde o início, diversas as questões colocadas, de 
maneira aberta ou tácita: como construir um curso de 
qualidade em EaD, de maneira que ele possa estar no mesmo 
nível do presencial? Como promover a construção da 

autonomia do aluno em um curso a distância? O aluno em EaD 
é mais autônomo que o aluno dos cursos presenciais? Que 
tipos de materiais didáticos usar? Qual a relação entre o tipo 
de material didático e mediação pedagógica? Qual a relação 
entre material didático e a construção da autonomia do aluno 
em EaD? Qual modelo de EaD utilizar ou construir, no sentido 
da construção da autonomia do aluno? Embora as respostas a 
estas questões passem por cada elemento da estrutura e da 
organização de um curso a distância, entendemos, tanto na 
nossa prática como em nossas reflexões, o lugar central 
ocupado pela produção e pelos modos de utilização do 
material didático na modalidade. 

 
O MATERIAL DIDATICO EM EAD 

 
Dentre os princípios do fordismo, Peters ([2], p.10) aponta três 
princípios desse modelo como sendo os mais particularmente 
importantes para a compreensão da EaD: racionalização, 
divisão do trabalho e produção de massa. Ressalta também 
que o processo de ensino vai sendo reestruturado 
gradativamente através de crescente mecanização e 
automação do ensino e consequentemente da aprendizagem. 
Nesse contexto de industrialização e mecanização do processo 
de ensino e aprendizagem, que ainda se vê presente na 
maioria dos cursos de EaD, deparamo-nos com a crescente 
indústria do material didático impresso.  
 
Segundo Oreste Preti [14] nessa modalidade de ensino, o uso 
desse instrumento impresso é ainda predominante, por ser 
considerado mais acessível. São produzidos livros, textos, guias 
didáticos e apostilas, configurando-se um “processo crescente 
de produção de material didático específico para os cursos em 
oferta” ([14] p.15). E o autor complementa: 

 
Se estimarmos que, num curso de 
graduação, há uma média de 40 a 50 
disciplinas e que são mais de 200 os cursos 
oferecidos, podemos ter idéia aproximada 
da quantidade de livros produzidos na EaD. 
E se multiplicarmos estes livros pelo número 
de estudantes matriculados 
(aproximadamente um milhão), logo nos 
damos conta de que estamos diante de uma 
“indústria do livro” no campo da EaD ([14], 
p.15). 

 
Entretanto, alguns cursos de EaD vêm flexibilizando suas 
práticas pedagógicas, dinamizando e ampliando o uso do 
material didático dos cursos a distância, não ficando restritos 
ao uso do material impresso, abolindo o uso de apostilas, por 
exemplo, e adotando outros recursos. Podemos afirmar que 
este é o caso do curso de Pedagogia da Universidade Aberta do 
Brasil/Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz 
de Fora: 
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O curso de Pedagogia está fortemente 
ancorado no uso de tecnologia. Não há 
utilização de apostila, e a Plataforma 
Moodle é intensivamente frequentada. 
Todo o curso está nela construído, com 
acesso à materiais de domínio público 
(textos, vídeos, artigos de periódicos) que 
compõem as fontes de estudo e debate 
para os alunos ([7], p.18). 

 
Aqui, vale ressaltar que o curso aqui analisado realiza um 
planejamento das disciplinas por cada um de seus professores, 
mas com a participação coletiva de tutores a distância, 
buscando selecionar materiais didáticos que promovam a 
maior interação possível entre os alunos, professores e tutores, 
procurando seguir as diretrizes curriculares do curso de 
Pedagogia [9]. Os professores selecionam textos – na maioria 
que estejam disponíveis online, vídeos, atividades online, 
oficinas presenciais, web conferências, organizando as 
atividades junto com os tutores de Juiz de Fora. Tais materiais 
diversos são discutidos e apresentados em reuniões que 
acontecem com frequência para a organização e planejamento 
da disciplina.  
 
Tal desenho de produção de material didático é, em princípio, 
dirigido à adequação do processo de ensino e aprendizagem às 
possibilidades de diferentes perfis de alunos no seu interior. 
Embora consideremos esta potencial diversidade, o perfil do 
aluno adulto de cursos a distância, na literatura corrente, tem 
se apresentado diferente do aluno dos cursos presenciais, 
sendo a idade uma das características que marcam essa 
diferença. Em geral, “[...] são adultos, pois essa espécie de 
aprendizagem, que se dá em qualquer lugar e a qualquer hora, 
permite-lhes continuar trabalhando em turno integral sem 
deixar de também dar atenção à família” ([15], p. 23).  Gilbert 
afirma que: 
 

“[...] O aluno on-line ‘típico’ é geralmente 
descrito como alguém que tem mais de 25 
anos, está empregado, preocupado com o 
bem-estar social da comunidade, com 
alguma educação superior em andamento, 
podendo ser tanto do sexo masculino 
quanto do feminino” ([15], p. 23) 

 
Em específico no curso aqui analisado, um perfil dos alunos 
também vem sendo construído. Desde sua implantação o curso 
vem sendo acompanhado por uma pesquisa que visa o 
mapeamento e avaliação do curso, seus alunos, professores e 
projeto. A cada novo semestre todos os alunos recebem um 
questionário para preenchimento que tem a função de 
recolher dados econômicos, culturais, sociais e relativos ao 
próprio curso, como a satisfação ou insatisfação com 
professores, tutores, conteúdos, plataforma, gestão, 
instituição, etc. Intitulada: "Alunos e Tutores - perfil, trajetória 
e avaliação do curso", a pesquisa têm o intuito de evidenciar a 

posição e a percepção do aluno, principal interessado no 
ensino de educação a distância, haja visto que, nesse modelo 
pedagógico adotado pelo curso, o aluno é o ponto de partida e 
objeto de toda atenção.  
 
Um perfil do aluno também pode ser inferido a partir disso. As 
primeiras respostas obtidas pelo questionário, expostas na 
Tabela I, mostravam um grupo de alunos com uma faixa etária 
elevada, com quase 60% dos alunos com idade superior a 39 
anos, corroborando com a teoria de Gilbert exposta acima. 

Tabela I: Média de Idade dos alunos – UAB II 

Idade Frequência Percentual Percentual 
válido 

21-26 6 8,3 8,3 
27-32 10 13,9 13,9 
33-38 14 19,4 19,4 
39-44 20 27,8 27,8 
45-50 16 22,2 22,2 
51-58 6 8,3 8,3 
Total 72 100 100 

Fonte: Coordenação Pedagogia UAB/UFJF, 2009 - 2010 
 
O acesso ao computador também é um dado relevante, 
expresso na Tabela II, onde as respostas assinalavam uma 
estranheza como principal instrumento mediador do ensino na 
educação a distancia. Posteriormente, percebemos a 
progressiva aceitação e utilização do computador.  
 

Tabela II: Se possui computador em casa – UAB I 

 1ª Fase 6ª Fase 

Sim 52,8% 91,4% 
Não 47,2% 8,6% 

Fonte: Coordenação Pedagogia UAB/UFJF, 2009 - 2010 
 

Outra inferência possibilitada por meio dos dados da pesquisa 
é o regime de trabalho dos alunos. São pessoas que tem seu 
acesso às plataformas de interação (AVA) no fim de semana e 
em períodos fora do horário comercial, o que pressupõe um 
vinculo empregatício por trás da execução de um curso 
superior. São adultos, que antes não tinham grande 
familiaridade com meios tecnológicos, geralmente com uma 
fonte de renda e que usam os cursos de educação a distancia 
para obter maior qualificação. 
 
Este movimento de inserção, promovido a partir de um curso 
superior apoiado fortemente na interação possibilitada pela 
mediação tecnológica, ainda deve ser melhor estudado. Neste 
trabalho ele apenas aparece apontado, como decorrente, 
acreditamos, em grande medida, das formas de organização e 
das dinâmicas que constituem o curso. Ele fica no meio de um 
processo, determinado inicialmente pelas escolhas de 
construção pedagógica do curso, e conduz para impactos e 
consequências que somente outros estudos poderiam 
descrever.   
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À luz de Trindade [16], Belloni [2] discorre sobre a 
aprendizagem autodirigida como um dos princípios da EaD, no 
contexto das sociedades contemporâneas, na qual o estudante 
deve ser capaz de desenvolver autonomia e auto direção na 
escolha e organização de seus estudos. As sociedades 
contemporâneas atuais e do futuro, segundo Belloni [2], 
requerem um novo tipo de indivíduo para atuar nos diversos 
setores econômicos, exigindo múltiplas habilidades desse 
indivíduo, no trabalho em equipe, na capacidade de aprender e 
de adaptar-se nas situações novas.  
 

Para sobreviver na nova sociedade e 
integrar-se ao mercado de trabalho do 
século XXI, o indivíduo precisa desenvolver 
uma série de capacidades novas: 
autogestão (capacidade de organizar seu 
próprio trabalho), resolução de problemas, 
adaptabilidade e flexibilidade diante de 
novas tarefas, assumir responsabilidades e 
aprender por si próprio e constantemente 
trabalhar em grupo de modo cooperativo e 
pouco hierarquizado ([2], p.5). 

  
Pensando a educação mais especificamente, convém entender 
a relação entre os sujeitos, as informações e os conhecimentos 
institucionalmente construídos que transitam pela rede nos 
ambientes virtuais de educação a distância. É importante 
tentarmos compreender como alguns elementos desse 
processo de aprendizagem podem corroborar para a 
construção do conhecimento através de práticas autônomas de 
estudo, tendo em vista os processos educacionais. 
Apresentamos a seguir, uma breve reflexão sobre o papel que 
o material didático exerce no processo de ensino e 
aprendizagem, e de que forma ele pode contribuir para 
construção da autonomia do aluno de EaD. 
 

O MATERIAL DIDÁTICO E A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA 
DO ALUNO DE EaD 

 
Conforme exposto anteriormente, a promoção da autonomia 
depende não apenas da metodologia adotada, do professor e 
das tecnologias de comunicação e informação empregadas, 
mas também do material didático, foco da nossa discussão. 
Dessa forma, como compreender o uso do material didático 
em cursos superiores na modalidade a distância? Como o 
material didático pode proporcionar a autonomia do aluno de 
EaD, ou reforçar a heteronomia ainda presente em processos 
industriais e mecanicistas de aprendizagem de muitos cursos 
dessa modalidade? 
 
O material didático sempre foi considerado um componente 
fundamental dentre outros instrumentos existentes na 
composição do sistema de EaD, uma vez que ele é “produzido 
especificamente para quem estuda sem contar com o apoio 
presencial de um professor. Por isso, a equipe de produção de 
material didático assume um papel único e específico no 

processo de ensinar” [14]. Não é coincidência, portanto, 
percebermos que a maioria dos cursos de  EaD hoje centram o 
processo de ensino-aprendizagem no material didático e o 
autodidatismo que o mesmo pressupõe

II
.    

 
À luz de Durkheim [17], sabe-se que o indivíduo possui um 
sentimento de pertencimento à coletividade, o qual pressupõe 
práticas morais e éticas, próprias da ação humana, que 
pertencem a um jogo de construções e reconstruções 
cotidianas envolvidas pela cultura que participa ativamente 
desse processo, em que os indivíduos poderão se tornar 
heterônomos e/ou autônomos.  E, nesse processo de 
construções e reconstruções cotidianas, encontra-se o 
processo de construção de conhecimento como um elemento 
cotidiano na vida do estudante. Como esse elemento, então, 
pode ser construído de forma autônoma ou heterônoma? 
Como o material didático pode contribuir para uma 
aprendizagem mais ativa ou passiva na EaD? 
 
A pedagogia libertadora freireana supõe um ensino voltado ao 
diálogo e a uma busca constante pelo conhecimento 
participativo, colaborativo e transformador, em que o ser 
humano é entendido como sujeito de sua própria 
aprendizagem, e não como mero objeto passivo e heterônomo 
diante do saber. E para que a aprendizagem seja efetiva, deve-
se considerar a experiência e a forma de ver o mundo do 
educando. Concepções filosóficas mais contemporâneas 
entendem que a educação visa a fomentar e resgatar as 
potencialidades individuais do sujeito aprendente, que levem a 
construção de um conhecimento coletivo, onde a experiência 
de um se correlaciona à vivência de outro.  
 
É fundamental que o material didático seja elaborado a partir 
de princípios epistemológicos e filosóficos que correspondam à 
proposta pedagógica do curso, como também da concepção de 
ensinar do professor/tutor. Oreste Preti, em seu livro sobre 
material didático impresso, alerta-nos para esta postura, 
ressaltando o pensamento de Gusdorf:  

 
Conforme nos adverte o filósofo e 
epistemólogo francês Georges Gusdorf 
(1912 – 2000), em sua obra “Professores: 
para quê?” (1970, p.18), “o ensino é sempre 
mais que ensino”. Além da dimensão 
pedagógica, implica a epistemológica e a 
política ([14], p.19). 

 
O que muito se tem encontrado nos cursos de EaD são práticas 
pedagógicas presas a modelos industriais de produção, com 
uso de materiais didáticos prontos para o aluno, em forma de 
apostilas e um ambiente virtual sofisticado pronto para 

                                                             
IIAo discutir sobre o material didático, estaremos nos referindo à 
diversidade de meios tecnológicos, e não apenas ao material impresso, 
que podem ser utilizados no processo de ensinar, visando uma 
aprendizagem do aluno de forma mais autônoma. 
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envolver o estudante. O uso de apostilas reforça o caráter 
heterônomo da aprendizagem, podendo limitar o aluno, 
quanto à busca e aquisição de conhecimento. E se o professor 
não souber expandir a mediação e a interação nesses 
ambientes virtuais tão atrativos, o aluno cairá na passividade 
de receber tudo pronto e “mastigado”. Dessa forma, o material 
didático pode engessar o processo de ensino e aprendizagem, 
passando a ser um ambiente somente de transmissão de 
informação, reforçando a passividade do aluno frente ao 
aprender, impedindo-o a construir um conhecimento mais 
amplo, sólido, crítico e reflexivo. 
 
Por outro lado, como já referimos, alguns cursos já vêm 
modificando sua estrutura, sistematizando suas práticas com 
base em uma pedagogia interativa, baseada no construtivismo-
interacionista e em pesquisas do tipo sociocognitivo em torno 
da aprendizagem escolar, a qual promove esforços para 
acompanhar a transição da ação ao conceito, o que contribuirá 
para a construção da autonomia. Quanto a esses métodos 
capazes de promover a interação

III
, Linard esclarece que: 

 
Os métodos (inter)ativos são eficazes 
porque se baseiam em mecanismos 
elementares inatos disponíveis (mais ou 
menos) em todos. Eles são os únicos a 
integrar a interdependência entre as 
dimensões individual e coletiva, psicológica 
e social do ato de aprender. Eles também 
são os únicos a propor modelos e meios 
explícitos para sustentar a transição, 
sempre difícil para os não-especialistas, do 
pensamento natural ao pensamento 
conceitual (Vigotski), da abstração empírica 
à abstração formal (Piaget). ([19], p. 10) 

  
É importante que a produção do material didático em EaD 
tenha como objetivo orientar os alunos em seus estudos,  
buscar a construção e ampliação do conhecimento, incentivar 
o hábito de pesquisa, levar a uma compreensão crítica dos 
conteúdos e promover a avaliação do processo de 
aprendizagem.  
 
Construir um material didático para a EaD pressupõe uma 
reflexão pedagógica de forma que o conteúdo não venha a se 
sobrepor ao processo de aprendizagem. sem impor 
delimitações para ambos, e que esteja em consonância com os 

                                                             
III Segundo Primo, ([18], p.2), “ao contrário do que possa transparecer, 

a palavra ‘interação’, segundo os estudos em lingüística histórica de 
Starobinski (2002), não apresenta antecedentes da língua latina 
clássica. O autor relata que o substantivo interaction  figurou  pela 
primeira vez no Oxford English Dictionary em 1832 (apresentado na 
época como um neologismo), e o verbo  to  interact, no sentido de 
agir reciprocamente, em 1839. Já na França, a  palavra ‘interação’  
surgiu  apenas  depois  de  outro  neologismo: ‘interdependência’ 
(que figurou em dicionário apenas em 1867)”. 

 

princípios filosóficos, epistemológicos e pedagógicos do curso. 
Seja o material didático de tipo impresso, audiovisual ou 
disponível na WEB, ele precisa favorecer a autonomia do 
aluno, promovendo interação, estímulo e aquisição de 
conhecimento [20]. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Belloni [2] afirma que, para atender às exigências da sociedade 
do século XXI, o indivíduo precisa desenvolver uma série de 
competências novas como: a autogestão; a resolução de 
problemas; saber adaptar-se e ser flexível diante de situações 
novas; assumir responsabilidades e aprender de forma 
autônoma; saber trabalhar em equipe e de forma 
hierarquizada. E o que essas mudanças significam para os 
sistemas educacionais, em específico, para o ensino a 
distância? 
 

[...] de um lado, na formação inicial, será 
preciso reformular radicalmente currículos e 
métodos de ensino, enfatizando mais a 
aquisição de habilidades de aprendizagem e 
a interdisciplinaridade (o que implica 
diminuir a quantidade de conhecimentos), 
sem no entanto negligenciar a formação do 
espírito científico e das competências de 
pesquisa; de outro lado, as demandas 
crescentes de formação ao longo da vida

IV
 

terão de ser atendidas ([2], p.5). 
 

Em se tratando da formação inicial de professores, é 
importante prepará-los para a inovação tecnológica e suas 
consequências e possibilidades pedagógicas, além de uma 
formação continuada, numa perspectiva de formação ao longo 
da vida. Algumas melhorias nos cursos de formação de 
professores já podem ser percebidas. Entretanto, a integração 
de novas tecnologias nessa formação inicial ainda se mostra 
uma grande dificuldade, visto que exige grandes investimentos 
e profundas mudanças nos sistemas de ensino superior 
responsáveis por esta formação. 
 
Um processo de ensino e aprendizagem centrado mais no 
estudante será significativo para orientar as ações de EaD. Isto 
representa, segundo Belloni [2], conhecer as suas 
características socioculturais, os seus conhecimentos e 
experiências e as suas demandas e expectativas, como também 
integrá-las de fato na concepção de metodologias, estratégias 
e materiais de ensino, criando com os alunos as condições de 
auto-aprendizagem. 

                                                             
IV Formação ao longo da vida, segundo Belloni [2], “trata-se de um 

campo novo que se abre e requer a contribuição de todos os atores 
sociais e especialmente uma forte sinergia entre o campo 
educacional e o campo econômico no sentido de promover a criação 
de estruturas de formação continuada mais ligadas aos ambientes 
de trabalho”. 
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As opções feitas pelo curso de Pedagogia da UFJF, 
entendemos, vão nesta direção na medida em que reserva ao 
professor e a seus tutores a autoria dos materiais a serem 
trabalhados pedagogicamente no curso. Esta decisão foi, para 
nós, determinante para a construção da identidade do curso, 
suas especificidades, sua configuração particular. 

 
Como concluímos, em discussões do Grupo EDUCCO: 

  
o processo de educação – incluindo também a 
modalidade de EaD-, lida com o conhecimento 
do aluno, já que o mesmo é entendido como um 
indivíduo fundamentalmente marcado por suas 
raízes sociais, históricas, culturais e emocionais. 
É conhecimento porque requer interiorização, 
atividade da sua mente. O conhecimento, a 
produção deste pelo indivíduo é algo 
imensamente subjetivo. Ninguém pode 
conhecer igual a ninguém, do mesmo jeito que 
outros indivíduos; esse processo é particular a 
cada sujeito. [21] 

 
A partir destas ideias – de ênfase nas interações humanas, 
respeito às subjetividades dos alunos, e condições concretas de 
construção da autonomia – temos guiado o nosso curso, as 
ações dos professores, o papel dos tutores e a recepção pelos 
alunos. Com dados levantados, corroboramos a ideia de que é 
sim possível construir um curso a distância que seja pautado 
em esferas diferentes da tradicional, que por sua vez é 
embasada na lógica tecnicista e sob fortes influências do 
sistema econômico global. Por outro lado, acreditamos que é 
possível direcionar um curso segundo modelos inovadores, 
facilitando a mediação pedagógica por canais tecnológicos e 
suas linguagens múltiplas. Deste modo, defendemos que a EaD 
deve se afastar dessa lógica incidente e apropriar-se de 
pedagogias inovadoras, no sentido de negar a influência 
industrial-tecnicista em âmbitos educacionais, respeitando o 
aluno como um ser crítico e autônomo.   
 
A ousadia, em algum momento, de romper com o modelo 
imposto, criar a partir da experiência e das convicções 
pedagógicas, tem nos proporcionado profundas vivências 
humanas e cognitivas, num processo em que todos aprendem 
e todos ensinam. 
 
Se temos mais respostas que perguntas? Certamente sim, pois 
somos desafiados todos os dias. Estarão nossos alunos em 
processo efetivo de construção da autonomia? Quais relações 
são de fato estabelecidas no interior do curso a distância a 
partir de diferentes modelos de materiais didáticos? Que 
implicações estes têm para a construção das interações 
necessárias no interior dos processos pedagógicos em 
ambientes mediatizados por tecnologias? São questões que 
estamos investigando, por julgarmos fundamentais para o 
futuro de nosso trabalho. Acreditamos, portanto, que mais e 

mais pesquisas devem ser feitas sobre a modalidade, de 
maneira a construir paradigmas que deem conta das 
necessidades destes novos tempos, de desterritorialização de 
espaços e conhecimentos. 
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RESUMO 

No presente texto propõe-se uma abordagem focada nos ambientes de aprendizagem online, nas características, elementos e diretrizes 
pedagógicas que se desenvolvem na sequência de tendências e perspetivas atuais. Partindo de uma visão mais tradicional de ambientes 
de aprendizagem online, apresentam-se algumas das atuais tendências, assim como as oportunidades e desafios inerentes a esses 
cenários emergentes. Já hoje ferramentas e serviços da Web 2.0 permitem a personalização do próprio ambiente, como também a 
criação e partilha de conteúdos por partes dos utilizadores-aprendentes. Sustentam e fomentam a participação, a colaboração e a 
cooperação, em áreas de interesse comum, derrubando fronteiras antes não ultrapassáveis entre a aprendizagem formal, não formal e 
informal. Neste enquadramento procede-se a análise dos ambientes de aprendizagem em suas novas perspetivas e a educação informal 
em suas diretrizes didático-pedagógicas. Realizamos uma análise descritiva suportada por referenciais bibliográficos, reflexões e 
discussões. Os resultados trazem assim um contributo para o pensamento sobre os processos pedagógicos emergentes dos ambientes de 
aprendizagem online sob a perspetiva da educação informal e aberta. 

Palavras-Chave: Ambientes de Aprendizagem Online, Aprendizagem formal e informal, Diretrizes Pedagógicas, Educação Online, Web 

2.0, TIC, Conectivismo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É fato que o desenvolvimento das novas tecnologias, a um 

ritmo cada vez mais acelerado, não pode deixar de ter impacto 

no processo de ensino e aprendizagem, quer este assuma um 

caráter formal, não formal ou informal. 

Muitas teorias pretendem explicar e fundamentar modelos de 

práticas para os processos de ensino e aprendizagem online. 

Também as chamadas pedagogias emergentes surgem como 

um espaço de reflexão sobre novos direcionamentos dos 

ambientes de aprendizagem. 

Portanto no intuito de colocar bases e direcionamentos para 

que o leitor saiba como serão as reflexões para este texto,  

 

 

 

destacamos alguns elementos sobre o objeto em estudo na 

sequência desse artigo. 

Os ambientes de aprendizagem online serão situados em suas 

novas tendências nas ferramentas de autoria e nas facilidades 

dos serviços personalizados interativos e que proporcionam as 

conexões entre os interessados em aprender sobre uma 

temática. Já para a questão da educação informal, será 

analisado o contexto em que está inserida e que é 

caracterizado por um ambiente em rede, com excesso de 

informação, onde se privilegia a autonomia, a interação, a 

participação e a conexão.  
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Essa participação em rede acaba gerando um padrão dentro do 

sistema e é a partir desse padrão que os conteúdos podem ser 

projetados, organizados ou desenhados, sem um currículo 

previamente definido. Com apoio somente de uma teoria de 

caracter muito mais epistemológico do que pedagógico e que 

tem em consideração o conhecimento que existe dentro de 

sistemas acessados através de pessoas que participam em 

espaços e ações, o conetivismo. 

No cerne desse processo temos o usuário que está em busca 

de uma situação de aprendizagem em uma sociedade em rede 

onde a produção, disseminação, preservação e reciclagem são 

parte integrante desse processo. Esta situação de 

aprendizagem pode originar hoje práticas educacionais abertas 

e reutilizáveis. 

Portanto, o que o leitor irá acompanhar a seguir, de acordo 

com os objetivos do artigo, são: os procedimentos 

metodológicos utilizados para o contributo ao pensamento que 

aqui será proposto; a seguir, a abordagem sobre os ambientes 

de aprendizagem online; na continuação, o significado da 

aprendizagem informal, o conceito e a sua caracterização 

pedagógica sob a teoria do conectivismo; e, por fim, as 

reflexões sobre os tópicos aqui mencionados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente artigo tem por objetivo analisar os ambientes de 

aprendizagem em suas novas perspetivas e a educação 

informal em suas diretrizes didático-pedagógicas. Os objetivos 

específicos são a caracterização das tendências dos novos 

ambientes online, e refletir sobre uma pedagogia do 

conetivismo para a educação informal. 

Justifica-se este estudo pela importância de entender as 

tendências e novas possibilidades da educação informal e dos 

ambientes de aprendizagem online e a necessidade de 

contributos sistematizados para o pensamento sobre os 

processos pedagógicos emergentes dos ambientes de 

aprendizagem online sob a perspetiva da educação informal e 

aberta. 

Pretende-se ainda contribuir para discussões e reflexões na 

construção coletiva e aberta sobre esse tema que esta nos 

meios e nas redes. Para tanto, a análise descritiva (suportada 

por referenciais bibliográficos, reflexões e discussões), foi 

realizada com base nos estudos das tendências emergentes 

como os ambientes de aprendizagem online abertos e 

personalizados e a educação informal sob a perspectiva da 

teoria do conectivismo. 

As consolidações de discussões sobre as temáticas para além 

do contributo das redes na área do tema em que o diálogo é 

constante sobre essa problemática. 

Os referenciais teóricos utilizados foram das áreas: educação e 

tecnologias, aprendizagem colaborativa, redes, ambientes 

virtuais de aprendizagem online, conectivismo, PLEs, MOOCs, 

jogos e aprendizagem e as novas tendências sobre a educação 

e tecnologias e elearning. 

O VIRTUAL E SUA CARATERIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

O virtual depois de caracterizado e analisado enquanto 

potencialização segundo Lévy [22] pode ser entendido como 

um paradigma que está composto por elementos e 

características diferenciados e que devem ser considerados 

quando analisamos as questões que envolvem os processos de 

ensino e aprendizagem na educação. 

O virtual nos facilita um ambiente em rede, com excesso de 

informação, onde se privilegia a autonomia, a interação, a 

participação e a conexão. Esse padrão gerado no ambiente 

condiciona a forma de disponibilizar os conteúdos e exige 

algumas competências individuais e formas de estar que 

diferenciam também as formas de apropriação das 

informações, seleção e partilha. Dentro dessa assertiva temos 

elementos que devem ser pensados e analisados. 

Segundo Barros [5, 6] as características do virtual para o 

processo educativo são: (linguagem, informação, tempo e 

espaço e formas de interação), as tendências dos serviços 

online (em rede, gratuitos abertos e acessíveis onde 

basicamente são criados grupos que interagem entre si) e a 

competência em informação (a capacidade de buscar e gerir a 

informação disponibilizada). 

No âmbito da didática e das estratégias de ensino as 

ferramentas que surgem no virtual, no âmbito educativo, 

podem ser caracterizadas como “forma e conteúdo” [6]. A 

“forma” do virtual são todos os recursos técnicos que se 

apresentam, os programas de computador, os aplicativos, etc.  

O “conteúdo” do virtual são as possibilidades que esses 

recursos técnicos apresentam em cada aplicativo e que podem 

servir para potencializar o aprendizado. Um exemplo no que 

condiz a “forma” do virtual, é o editor de texto, já o 

“conteúdo” do virtual desse aplicativo, são os recursos e as 

possibilidades que podem ser utilizadas para o aprendizado 

como, por exemplo, a barra de desenho. 
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Como “forma”, são as possibilidades que se apresentam: cores, 

animações, letras, hyperlinks, recursos auditivos, formatos, 

vídeo, som, imagens, etc. Isso é um potencial para o trabalho 

educativo, diferente de se trabalhar somente com os recursos 

não multimídias das aulas comuns ou da educação tradicional. 

Como “conteúdo” o que as opções apresentadas pelo recurso 

têm como conteúdo próprio, para potencializar informações, 

imagens e produção de conhecimento. 

Essas características do virtual são bases para se pensar os 

processos de ensino e aprendizagem e devem ser consideradas 

para os ambientes de aprendizagem online. 

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM ONLINE 

Os ambientes de aprendizagem não se restringem a sistemas 

de gestão da aprendizagem (SGA, em inglês, Learning 

Management Systems, LMSs) ou ambiente virtuais de 

aprendizagem (AVA, em inglês Virtual Learning Environements) 

[41]. Os ambientes de aprendizagem online apresentam-se 

como um cenário compostos por vários elementos, como 

ambientes pessoais de aprendizagem (PLEs, Personal Learning 

Enviroments), pessoais e personalizados. 

As ferramentas e serviços da Web 2.0 abrem um leque de 

oportunidades e podem mediar e sustentar a aprendizagem 

formal, que não necessita de ser restrita a um espaço 

institualizado. Pressupondo a existência de uma literacia digital 

[33], ambientes pessoais de aprendizagem podem integrar 

uma diversificada gama de convites à aprendizagem, quer 

através de recursos educacionais abertos (REAs, em inglês 

Open Educational Resources, OERs) [30], mas também em 

visões realizadas nos MOOCs (Massive Open Online Courses). 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, AVAs, entendem-se 

como espaços online que permitem uma educação a distância 

e inserem-se predominantemente num universo institucional e 

fechado. Têm o âmbito a nível do ensino formal, em 

instituições de Ensino e Formação Profissional. 

Tendo ferramentas e serviços à disposição, constata-se cada 

vez mais a tendência para que seja “óbvio e natural” a procura 

de comunidades de prática online no momento em que se 

pretende partilhar experiências e desfrutar das vantagens que 

um grupo para encontrar respostas para problemas 

específicos, partilhar e requerer sugestões para soluções 

desenvolvidas mas ainda por testar. 

Ou seja, para além do conhecimento de como utilizar de forma 

adequada ferramentas da Web 2.0, um PLE é antes um 

conceito que abrange novas estratégias de aprender, de forma 

personalizada e pessoal, mas ao mesmo tempo social, de 

forma contextualiza e situada [21]. 

O conceito PLEs não apresenta ainda com uma definição 

consensual [27], mas pode ser descrita como: 

“PLEs can be seen as the spaces in which 

people interact and communicate and 

whose ultimate result is learning and the 

development of collective know-how. A PLE 

can use social software for informal 

learning which is learner driven, problem-

based and motivated by interest – not as a 

process triggered by a single learning 

provider, but as a continuing activity.” [3] 

Por sua vez, Chatti [8] introduz a seguinte comparação entre as 

caraterísticas de LMS e PLE (ver Tabela 1): 

LMS PLE 

Centrado do conteúdo Centrado no aluno 

Administração Partilha 

Ferramentas, pré-
selecionadas 

Primeiro as necessidades do 
aluno, depois a seleção das 
ferramentas 

Um tamanho serve a todos Pessoal, sensível 

Apoio na aprendizagem 
formal 

Apoio na aprendizagem 
informal e ao longo da vida 

Centralizado, fechado, 
delimitado 

Distribuído, “losely coupled”, 
aberto 

Estruturado, pesado, rígido Aberto, leve, flexível 

Top-down, hierárquico Bottom-up, emergente 

Comando & Controlo, 
transmissão do 
conhecimento num sentido 
só 

Relação simétrica 

Conhecimento tipo 
“Empurrão” 

Conhecimento tipo “Puxão” 

Tabela 1 – Características de LMS versus PLE (tradução) 

Num Ambiente Pessoal de Aprendizagem são partilhados, 

discutidos , comentados, revisados questionamentos 

raciocínios e indagações. Tal acontece com a contribuição dos 

membros integrantes da rede, é a Rede Pessoal de 
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Aprendizagem (PLN, Personal Learning Network). No âmbito 

dos PLEs, a constante construção e desconstrução de 

pensamentos parece conduzir à concretização, online, do que 

Vygostky denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal 

[40]. 

Anderson [1] enuncia algumas das vantagens dos PLEs em 

comparação com LMSs como sejam a integração das 

experiências vividas, externas ao ensino formal; a preservação 

e documentação para além de um trajeto finalizado de 

aprendizagem; a forma intuitiva de uso das ferramentas da 

Web 2.0; o assumir de responsabilidade por parte dos alunos 

pela sua própria aprendizagem; os direitos de autor e de 

reutilização que residem no aluno como autor das 

contribuições; o desenvolvimento de uma projeção social e 

emocional online; e a capacidade de adaptação e 

acompanhamento da evolução da tecnologia. 

O mesmo autor não deixa contudo de apontar algumas das 

limitações dos PLEs. De forma sintetizada estas são: os LMSs 

são propositadamente concebidos para a área educacional; a 

privacidade é preservada; os LMSs são sistemas estáveis, 

confiáveis e com elevado grau de maturidade; as normas 

formais e institucionais encontram-se espelhadas na 

implementação dos LMSs; o uso fácil e intuitivo por parte dos 

professores e alunos; os LMSs permitem facilmente pesquisar, 

classificar e organizar os lançamentos dos alunos, em vários 

formatos, num ambiente único; o suporte informático tem que 

ser dado a um único sistema; e, num LMSs é fácil armazenar, 

carregar, editar e recuperar o conteúdo de um curso ou 

disciplina na sua íntegra. 

As tecnologias da informação e comunicação, e em especial as 

que utilizam a Web como meio, encontram-se em constante 

evolução, transformação. É necessário que não aconteça uma 

simples tentativa de transposição de práticas educacionais 

(tradicionais) para os ambientes de aprendizagem online. É 

imperativo que os modelos pedagógicos sejam eles também 

emergentes, que sustentem e fomentem a construção do 

conhecimento individual e coletivos, sejam assumidas práticas 

participativas e colaborativas. 

Aprendizagem móvel (mobile learning, ou m-learning) 

apresenta-se como uma tendência forte. Geddes [16] define 

m-Learning como: “… is the acquisition of any knowledge and 

skill through using mobile tecnology, anywhere, anytime, that 

results in na aleration in behaviour.” Dispositivos móveis como 

sejam os smartphones e os tablets tendem a ganhar adeptos. 

Dois fatores são decisivos neste processo: por um lado, a 

relação funcionalidades/preço dos dispositivos ser cada vez 

mais atrativa; por outro, a cobertura de rede de acesso à 

Internet (via WiFi ou 3G/4G) permitir estar sempre conectado. 

A utilização dos dispositivos móveis e a exploração das 

potencialidades em contexto educacional acontece, mas 

muitas vezes somente no âmbito de projetos do tipo piloto. 

Contudo, m-Learning puro, ou integrado na sala de aula 

(presencial e/ou virtual) começa a ganhar o seu espaço e existe 

já alguma investigação na área da utilização das tecnologias 

móveis em contexto educativo [28, 39]. Observa-se também 

uma evolução de uma estratégia educacional centrada na 

tecnologia móvel para uma “aprendizagem com dispositivos 

móveis” [34]. Há ainda um campo vasto de investigação no que 

respeita às estratégias pedagógicas a adotar quando se analisa 

a incorporação de tecnologias móveis no processo de ensino e 

aprendizagem, quer de foro formal ou informal. De que forma 

a tecnologia, nomeadamente a tecnologia móvel, altera a 

forma de ensinar e aprender? Ou, indo mais longe, como 

tomar consciência como aprendemos de forma informal, e 

contante, através de dispositivos móveis?  

Uma nova tendência prende-se com o conceito “BYOD” (“Bring 

Your Own Device”, trazer o seu próprio dispositivo), que vai ao 

encontro de uma outra realidade. O aluno, o estudante, o 

participante de um curso, o cibernauta, em geral, é também 

ele criador de conteúdos. Os dispositivos móveis, com as suas 

múltiplas funcionalidades, permitem de forma intuitiva e 

simples, criar e partilhar conteúdos, “anywhere, anytime”. 

Questões como as que se relacionam com a propriedade 

intelectual dos conteúdos produzidos, podem ser resolvidas 

com “Creative Commons License”. Muitos dos cibernautas 

reconheceram o valor da “Participatory Web” [11] e de forma 

ciente pretendem partilhar, criar espaços para difundir e 

advogar as suas ideias, construir novos conhecimentos [32], 

através e na rede. Novamente aqui a dicotomia aprendizagem 

em espaços formais (nos quais, por exemplo, a utilização do 

celular é interdita) e a constante utilização de dispositivos 

móveis na “vida real fora da escola”. 

Que a procura por formas de desenvolvimento pessoal e/ou 

profissional é grande demonstram aos elevados números de 

inscritos em MOOCS. Massive Open Online Courses, MOOCs , 

surgiram inicialmente como um “colocar a teoria na prática”, já 

que o CCK08 foi o primeiro curso em formato MOOC e 

pretendia utilizar o conectivismo como teoria de 

aprendizagem. 

O término MOOC é utilizado por vezes de forma menos 

adequada [44]. De facto, alguns dos cursos são massivos, mas 

não são abertos, alguns cursos são abertos, mas não são o que 

se pode entender por massivos, para a massa, um elevado 
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número de participantes, como é, por exemplo o caso do curso 

“Introduction to Learning and Knowledge Analytics”  

(http://learninganalytics.net/syllabus.html). Um denominador 

comum é sem dúvida o facto de todos os MOOCs serem 

oferecidos online. 

Para entender o significado do conceito associado aos MOOCs 

na aprendizagem formal (a nível do Ensino Superior e da 

Aprendizagem ao Longo da Vida e mesmo de formação 

profissional) e informal, atual e futuro, importa conhecer um 

pouco do historial ainda recente dos MOOCs [12]. No âmbito 

deste trabalho, é pertinente enunciar que, a depender em 

grande parte do modelo pedagógico associado, podem ser 

distinguidos dois tipos de cursos: cMOOCs e xMOOCs (conferir 

Tabela 2). 

 cMOOCs xMOOCs 

Caraterísticas 
(pedagógicas) 

- Participação 

- Interação 

- Criação de 
conhecimento 

- Aprendizagem 
em rede 

- Baseados numa 
pedagogia 
instructivistas-
behavorista 

- Transmissão de 
conhecimentos 
(Leitura) 

- Centrados em 
conteúdos 

- Baseados em 
plataformas 

- Avaliação 
formal 
(Exames) 

Infraestrutura 
técnica 

- Blogs 

- LMS 

- Marcadores 
sociais 

- Twitter 

- Social Media 

- LMS on the cloud 
(Ambientes de 
Aprendizagem na 
nuvem) 

- Funcionalidades 
de LMSs 
tradicionais 
(perfis de 
utilizadores, 
gestão de cursos 
e conteúdos, 
certificação) 

Exemplos CCK08-11-12 
PLENK 
LAK 11-12 
Change11 

Cursos nas 
plataformas de 
aprendizagem como 
Coursera, edX, 
Udacity e Khan 
Academy 

Tabela 2: cMOOCs versus xMOOCs 

George Siemens que se encontra envolvido com os cMOOCs 

desde 2008, resume as diferenças da seguinte forma: 

“Our MOOC model emphasizes creation, 

creativity, autonomy, and social networked 

learning. The Coursera model emphasizes a 

more traditional learning approach through 

video presentations and short quizzes and 

testing. Put another way, cMOOCs focus on 

knowledge creation and generation 

whereas xMOOCs focus on knowledge 

duplication” [36]. 

Os MOOCs sustentam uma comunidade de aprendizagem 

global distribuída e fomentam uma inclusão social à escala 

mundial, assim, numa perspetiva formal, permitem uma 

aproximação do Ensino Superior à Sociedade, uma globalização 

do conhecimento. 

Em regra, sem pré-requisitos de acesso, sobretudo na 

perspetiva conectivista, a aprendizagem resulta da interação e 

da partilha dos conhecimentos dos participantes. O itinerário 

da aprendizagem são flexíveis no espaço e no tempo. 

Em contrapartida, os atuais modelos de MOOCs apresentam 

uma elevada taxa de desistência e fatores como a falta de 

certificação para quem completou com sucesso o curso e o 

reconhecimento em geral da sociedade, podem constituir-se 

como obstáculos para este conceito. 

Em especial no que respeita aos MOOCs, a elevada taxa de 

abandono é fundamentada pelo sentimento de desorientação 

dos participantes do curso [23], pela fragmentação (em 

extremo, curso encontra-se distribuídos por toda a Web), por 

uma participação muito periférica (10 participação ativamente, 

90 observam), e também por uma literacia digital não 

compatível com os desafios colocados. No sentido de reduzir as 

taxas de abandono, Cormier [10] sugere que ao participante 

num MOOC que se oriente, pronuncie (em rede), aprenda (em 

rede), trabalhe em grupo, e se foque nos temas de interesse no 

curso. 

Pode-se analisar que este sentimento de desorientação 

também está fundamentado pela cultura de educação que 

sustenta os diferentes estilos de aprendizagem das pessoas, 

uma cultura mais diretiva e direcionada por uma pessoa, no 

caso o docente Barros [4]. Além disso, a não competência em 

auto organizar-se e ser autónomo para os estudos também 

influi neste processo, esta geração tem ainda muita dificuldade 

em aprender de forma mais autônoma. 
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Conforme referem Kop, Fornier e Mak [19], é ao se criarem 

experiências de aprendizagem em rede como o são os MOOCs 

necessário prestar uma atenção particular ao papel a 

desempenhar pelos educadores e participantes dos cursos. Os 

autores destacam ainda que mesmo existindo uma abundância  

de conteúdos, que pode pressupor uma “pedagogia da 

abundância”, é necessário ter uma pedagogia  

“… based on the building of connections, 

collaborations, and the exchange of 

resources between people, the building of a 

community of learners, and the harnessing 

of information flows on networks. This 

resonates with the notion of emergent 

learning as learning in which actors and 

system co-evolve within a MOOC and where 

the level of presence of actors on the MOOC 

influences learning outcomes.” (Kop et al., 

2011, p. 74) 

Outras tendências [18] têm já o seu lugar no cenário 

educacional, alguns não sendo necessariamente novos, 

ganham nova importância devido às possibilidades abertas 

pela tecnologia, tecnologia ao alcance de todos, instituições, 

docentes e alunos, e sobretudo, aprendentes ao longo da vida, 

a saber: educação baseada em “jogos sérios”, educação 

baseada em projetos (Projet Based Learning), sala de aula 

invertida (Flipped Classroom). As redes sociais são um imenso 

ambiente de aprendizagem online. Não importa se o foco são 

os blogs e a interação que acontece através dos comentários, 

se é o Facebook, com grupos temáticos e abertos, se o Twitter 

com as suas “micro” discussões ou comunidades de prática, 

aprendizagem e conhecimento no Google +, com transmissão 

via Hangout, ou uma mistura. Oportunidades de 

aprendizagem, abertas, nunca foram tantas. É a 

democratização do conhecimento. A seguir destacamos o 

como esses novos ambientes de aprendizagem online tem com 

orientação pedagógica a chamada aprendizagem informal. 

APRENDIZAGEM INFORMAL: 
EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM FORMAIS, 

NÃO FORMAIS E INFORMAIS 

Os espaços de aprendizagem ampliaram-se com a Web 2.0 que 

trouxe alterações tanto nos cenários de educação formal como 

na não formal e informal. O termo Web 2.0 [29] embarga 

ferramentas e serviços disponibilizados online (blogs, wikis, 

partilha de vídeos e imagens, marcadores sociais, 

microblogging, redes sociais) que transformam a Internet 

numa plataforma multifuncional e multifacetada. A Web 2.0 

promove o usuário de consumidor passivo a criador ativo, 

permitindo a produção e distribuição/publicação de conteúdos, 

mas também a colaboração a uma escala global, ou seja, dando 

oportunidade a que a “inteligência coletiva” definida por Lévy 

[22] de facto aconteça. 

No contexto da educação formal, as escolas e a sala de aula 

deixaram de estar circunscritas ao espaço físico e às limitações 

presenciais. Já não é necessário que professores e alunos 

partilhem o mesmo espaço à mesma hora para que o diálogo 

educativo aconteça. Este espaço físico pode continuar a existir, 

mas o virtual cria novos ambientes, relações e dinâmicas de 

aprendizagem no âmbito da educação informal [31]. Okada & 

Barros (2010a). 

Segundo Werquin [42], não é fácil delinear uma fronteira entre 

o conceito de aprendizagem formal, não formal e formal. De 

uma forma simplista podemos associar experiências formais de 

aprendizagem a cursos nos quais são atribuídos crédito e nos 

quais o trajeto de aprendizagem é pré-definido. Este tipo de 

aprendizagem é intencional, organizada e estruturada, tendo 

por base muitas vezes um currículo. Oportunidades de 

aprendizagem formal são geralmente organizadas por 

instituições de ensino. 

Entende-se portanto por educação informal como um conjunto 

de oportunidades de aprendizagem adquiridas e desenvolvidas 

nos contextos pessoais e sociais sem serem institucionalizadas 

ou curricularmente organizadas. A aprendizagem informal não 

acontece de forma organizada, não é guiada por um currículo 

rígido, tem um caráter experimental e espontâneo, é 

autodirigida e autogerida pelo aprendente e encontra-se 

muitas vezes associada a uma motivação intrínseca em 

aprender. Segundo Downes [14] nesta aprendizagem os 

estudantes devem ter o poder para tomarem as suas próprias 

decisões de aprendizagem. É esta a base para os modelos e 

estratégias que caracterizam o que se tem chamado de 

educação informal. 

Nas experiências não formais de aprendizagem inserem-se 

programas e cursos que estão associados ao desenvolvimento 

pessoal (não necessariamente profissional) e que nos quais não 

são atribuídos créditos.   

Na Aldeia Global [25] na qual vivemos, o acesso a informações 

básicas e ao conhecimento, especializado, pode acontecer hoje 

fora da sala de aula, a todo o momento, a partir de qualquer 

lugar do mundo e em contextos variados (escola, local de 

trabalho, nas horas livres em casa). 

Experiências de aprendizagem informais, na Sociedade da 

Informação e em Rede [7], acontecem nas redes sociais (por 
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exemplo, num grupo temático no Facebook), nas redes 

pessoais de aprendizagem (por exemplo, através de se seguir 

especialistas no Twitter). 

Segundo Teixeira [38] a conexão é um dos pontos de partida 

para entender o movimento da educação informal hoje. Na 

origem do termo conectar significa estabelecer comunicação 

entre duas partes. Essa comunicação é um processo natural do 

ser humano e a Internet veio facilitar isso quando ampliou as 

formas de conectar-se com o outro . nas conexões as formas 

de comunicação são variadas e dessa maneira as informações, 

a partilha e a gestão dos padrões e formas de atuar na rede 

fazem do cenário que se estabelece a conexão um espaço de  

aprendizagem informal. 

Quando mencionamos as conexões não estamos 

necessariamente falando de processo de mediação, interação e 

participação, mas sim de tudo isso junto e separadamente ou 

em conjunto. Também não estamos mencionando uma figura 

única como mediador ou com funções pedagógicas, mas 

deixamos que a comunicação faça o seu trabalho enquanto 

diálogo entre pares e entre muitos. 

Esses espaços de conexão, ajudaram a entender e a viabilizar 

uma contraposição entre a aprendizagem que assenta em “Just 

in Case Learning” e a “Just in Time Learning”, esta última 

acontece no momento que existe uma necessidade concreta 

para resolver um problema, portanto é então procurada a 

solução. 

Também destacamos que os conteúdos antes produzidos por 

especialistas (como são exemplos a Enciclopédia Britânica, ou a 

Microsoft Encarta) são hoje substituídos por tutoriais no 

YouTube (do que é exemplo a Khan Academy) ou artigos na 

Wikipédia. Conforme Wiley e Hilton [45] enfatizam os custos 

de produção e distribuição de cópias de conteúdos são, na Era 

Digital, mínimos. Mesmo sendo enriquecidos com animações, 

áudio e vídeo. Produzir conteúdos multimédia já não exige 

equipamentos ou programas de produção e edição 

dispendiosos. Também o manuseamento de hardware e 

software é intuitivo, permitindo a sua utilização através de 

utilizadores com competências digitais básicas. Surge assim o 

conceito de “User Generated Content” [24]. Salienta-se que os 

conteúdos também são produzidos de forma colaborativa, 

como recursos abertos e reutilizáveis e são realizados por 

indivíduos autores e produtores da sua reflexão. 

A educação informal está posta hoje como chave pedagógica 

para a apropriação das informações e transformação em 

conhecimentos, mas é importante salientar que para que isso 

aconteça com objetivos é necessário uma intencionalidade 

pedagógica [31] Okada & Barros (2010 b) 

O que podemos observar é que esta intencionalidade 

pedagógica deixou de ser pensada e passou a ser entendida 

como um padrão de uso dos colaboradores em relação ao 

serviço disponibilizado na web. O importante é fazer desse 

padrão uma estratégia pedagógica para que se cumpra os 

objetivos de aprendizagem e a prática educacional seja aberta . 

O contributo a educação informal é fazer dela mesma uma 

estratégia colaborativa, aberta e para a coaprendizagem Okada 

(2011), na intenção de ampliar a aprendizagem e autonomia 

dos estilos individuais para este [26]. 

Mas esta aprendizagem informal tem como eixo orientador 

características que a influenciam diretamente e que podem 

constituir-se em uma metodologia de ensino que seja mais 

efetiva na sua intencionalidade pedagógica dentro dos 

ambientes online. Podemos observar isso a partir da teoria 

conectivista e que a seguir será analisada sob o viés da 

pedagogia. 

CONTRIBUTOS PARA UMA METODOLOGIA DE ENSINO A 
PARTIR DAS DIRETRIZES  DO CONECTIVISMO 

Numa perspetiva assente não na tecnologia, mas antes na 

pedagogia, Anderson e Dron [2] definem três gerações da 

Educação a Distância: cognitivista-behavorista; sócio-

construtivista; e conectivista. Destacamos em especial o que 

Siemens [35] descreve como os princípios do conectivismo: 

- A aprendizagem e o conhecimento residem na 
diversidade de opiniões; 

- A aprendizagem é um processo de conectar nós 
especializados ou fontes de informação; 

- A aprendizagem pode residir em dispositivos não-
humanos; 

- A capacidade de saber mais é mais importante do 
que é conhecimento atual; 

- Cultivar e manter conexões é necessário para facilitar 
a aprendizagem contínua; 

- A capacidade para descortinar ligações entre áreas, 
ideias e conceitos é uma habilidade essencial; 

- A intenção de todas as atividades de aprendizagem 
conectivistas reside no ter um conhecimento 
atualizado e preciso; 

- A tomada de decisão é em si um processo de 
aprendizagem. Escolher o que aprender e qual o 
significado das informações que chegam é visto 
através da lente de uma realidade em mudança. 
Embora haja uma resposta certa agora, ela pode 
estar errada amanhã devido a alterações no clima de 
informações que afetam a decisão. 
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Como salienta Downes [14], a aprendizagem em rede e o 

conhecimento conectado colocam-nos perante novos desafios, 

a nível de conhecimento e sua construção, mas também a nível 

do desenvolvimento de competências. 

Para tanto, para pensar os princípios epistemológicos do 

conectivismo do digital com as tecnologias para processos 

educativos e em especial os de ensino e aprendizagem, 

podemos destacar algumas diretrizes didático pedagógicas 

como contributo para pensar uma metodologia de ensino para 

os ambientes de aprendizagem online . 

A seguir o quadro análise oferecerá reflexões e possibilidades 

para uma metodologia de ensino com base na teoria 

conectivista. 

 

Quadro 1- Princípios da Teoria Conectivista e contributos para uma metodologia de ensino online. 

Princípios da Teoria Conectivista 
 

Diretrizes pedagógicas Contributos para uma Metodologia  de ensino 
(estratégias didáticas online) 

A aprendizagem e o conhecimento residem na 
diversidade de opiniões; 

Diversas percepções sobre um tema Facilitar leituras e debates para os estudantes 

A aprendizagem é um processo de conectar nós 
especializados ou fontes de informação; 

 

Relacionar ideias Facilitar atividades de pesquisa para busca de informação e 
exercícios de reflexão e conexão dos temas apresentados 

em diversas áreas do conhecimento.  
Postura transdisciplinar docente. 

A aprendizagem pode acontecer em dispositivos 
não humanos ou seja as tecnologias e a 

possibilidade de recuperar a informação; 

Descentralização docente no 
processo de ensino. Uso das 
tecnologias como fonte de 
informação produção do 

conhecimento e  espaço de mediação 
docente. 

As estratégias são elaborar atividades que utilizem os 
diversos recursos , interfaces e cenários online para a 
busca de informação e para a mediação docente com 

intencionalidade pedagógica. 

Manter-se atualizado e ter capacidade de buscar 

a informação e saber atualizar-se; 

 

Buscar informação Atividades e exercícios  que facilitem o desenvolvimento 
de competência na literacia da informação para os 

estudantes utilizando as tecnologias. 

Executar ações sem uma compreensão completa 
da informação e do conhecimento sobre o tema 

em que a ação será executada; 

Aprender através do erro, agir com os 
conhecimentos que tem para 

aprender em colaboração, partilhar 
com o outro, movimentar habilidades 

para resolver o problema. 

Facilitar atividades e trabalho com resoluções de 
problemas em grupos de forma colaborativa. 

Cultivar e manter conexões é necessário para 
facilitar a aprendizagem contínua; 

 

O diálogo, a colaboração e a 
socialização para a aprendizagem. 

Atividades que fomentem os debates, a capacidade de 
diálogo e análises de tema em comunidades e grupos. 

A experiência própria e a do outro são 
fundamentais para aprendizagem; 

Trabalho colaborativo. Atividades que estimulem o trabalho colaborativo onde as 
contribuições das experiências de cada um sejam 

complementadas com os conteúdos relacionando ao 
conhecimento prévio e empírico do coletivo. 

Desenvolver a compreensão  através das tarefas 
que geram significado. Os padrões que podem 

estar escondidos mediante o estabelecimento de 
conexões; 

Padrões desenvolvidos nas conexões 
com as tecnologias de forma 

informal. 

Atividades direcionadas com objetivos e intencionalidade 
pedagógica, que utilizem esses padrões construídos nas 

interfaces, aplicativos e espaços personalizados. 

A flexibilidade e a capacidade de adaptação  
como uma aprendizagem intuitiva originária dos 

padrões criados pelas conexões; 

Flexibilidade e aprendizagem 
intuitiva. 

Solicitar produções, experiências e construções ( com 
tecnologias)por parte dos estudantes para que  participem 

dos padrões e tenham esta habilidade da aprendizagem 
intuitiva com as tecnologias.  

Saber o como é? e o que é ?se complementam 
com o saber onde? encontrar o conhecimento; 

Fomentar a capacidade de perguntar 
e buscar a informação 

Facilitar atividades de questionamento para que 
construam essa capacidade de perguntar diante da 

informação não completa. 

Autorganização para a aprendizagem e a tomada 
de decisões como capacidades individuais para os 

processo de  aprendizagem. 

Organização e capacidade de inferir Possibilitar exercícios e atividades com objetivos e metas 
práticas de solução de problemas onde o estudante deve 
estabelecer ações ou produtos para um determinado fim. 
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O docente com o conectivismo deve ter um papel de parceria 

no processo de ensino e aprendizagem. É aquele que inseri a 

intencionalidade pedagógica nas estratégias organizando a 

metodologia de ensino dentro dos espaços online. Esse papel 

docente baseia-se principalmente no desenvolvimento da 

literacia da informação pelos estudantes. 

O estudante constrói um ambiente próprio e personalizado, 

constrói um padrão de conhecimento pré-estabelecido pelas 

dinâmicas próprias das conexões, caracteriza-se por um estilo 

ativo de aprendizagem Barros (2008 e 2012) e sendo capaz de 

atualizar-se, ser crítico, criar redes de colaboradores e ser 

capaz de ter diferentes percepções de conhecimentos. 

Sobre alguns dos elementos destacados  no quadro acima 

podemos mencionar a Literacia digital [17] que não inclui 

somente o saber como manusear novos gadgets, mas, 

sobretudo, saber como desfrutar de forma eficiente das 

potencialidades apresentadas pelas tecnologias da informação 

e comunicação: como interagir e se comunicar, participar e 

colaborar, de que forma ser um membro (ativo) da 

“comunidade de aprendizagem e conhecimento” que 

referencia Dias [13]. 

Um outro aspecto de grande relevância das competências 

digitais essenciais em ambientes de aprendizagem online 

consiste na capacidade de desenvolver uma presença social, o 

que, consequentemente se traduz também em mais uma peça 

da totalidade de uma identidade digital em constante 

transformação. Garrison, Anderson e Archer [15] definem 

presença social como “the ability of participants in a 

community of inquiry to project themselves socially and 

emotionally, as ‘real’ people (i.e., their full personality, through 

the médium of communication being used”. 

Existe ainda um caminho interessante sobre a imersão das 

pessoas no uso das tecnologias e na sua aprendizagem intuitiva 

que está relacionada diretamente  ao que  White e Le Cornu 

[43] por “visitantes e residentes digitais”. Esta topologia 

representa uma tentativa de mapear o envolvimento com e na 

Web. Os cibernautas interagem através e com a tecnologia de 

formas diferentes formas, a depender da sua motivação e 

contexto, independemente de questões geracionais. Enfim, a 

depender das motivações para que a aprendizagem aconteça. 

Os resultados do estudo de Conole et al. [9] vierem confirmar 

que “... students are immersed in a rich, technology-enhanced 

learning environment and that they select and appropriate 

technologies to their own personal learning needs.” Os mesmos 

autores observam que os estudantes desenvolveram, porque 

essencial para o sucesso de uma formação formal, 

competências a nível da pesquisa, manipulação e sintetização 

de informações, informações provenientes de diferentes 

fontes e utilizaram com destreza ferramentas de comunicação 

para o suporte da sua aprendizagem. 

Sobre o trabalho docente dentro do conectivismo que é um 

tema interessante e deixaremos para ser explorado em um 

outro momento, podemos destacar a título de reflexão que 

segundo Laurillard e Masterman [20], “comunidades de 

inovação” para o desenvolvimento profissional de educadores 

podem contribui para uma mudança nas diferentes formas de 

aprender e no desenvolvimento de abordagens pedagógicas 

emergentes.”It is important that teachers’ use of technology 

should be directed towards innovation and improvement in 

teaching and learning, and should not merely replicate their 

current practice in a digital mediu.” [20]. Assim, as autoras 

sugerem a criação de ambientes que contenham ferramentas 

que sustentem um “learning design”, guias e acesso a recursos 

relevantes que suportem os educadores na sua própria 

descoberta e exploração de novas formas de ensinar e 

aprender através da mediação pelas tecnologias. Ou seja, 

também os educadores têm que ter um ambiente (pessoal, 

formal/informal) de aprendizagem online. 

Á laia da síntese, é de concordar com Dias [13] 

“A diluição das fronteiras entre os espaços 
de aprendizagem informal, construídos nos 
contextos das narrativas sociais da web, e 
os espaços do conhecimento curricular 
constitui uma forma de promoção do 
desenvolvimento das redes culturais e de 
conhecimento da Sociedade Digital.”  

COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

A tecnologia permite ultrapassar a distância geográfica, 

temporal e mesmo a imposta pela utilização de vários idiomas. 

As tendências enunciadas neste artigo podem ser sintetizadas 

por “4 Ps”: Produção (de conteúdos); Partilha (de 

conhecimentos); Participação (ativa e em rede); e 

Personalização (do ambiente pessoal de aprendizagem online). 

Siemens [37] sugere que mesmo no âmbito de instituições se 

deve tirar partido das potencialidades da Web 2.0, 

promovendo uma Pedagogia Participativa (“Participatory 

Pedagogy”). O principal objetivo consiste em permitir que os 

estudantes desenvolvam competências, em ambientes de 

aprendizagem online, utilizando em sala de aula, quer este seja 

presencial ou virtual, as ferramentas da Web 2.0. 

Impera a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a 

aprendizagem formal, não formal e informal, de haver mesmo 
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uma articulação entre ambientes aprendizagem online, 

institucionais, e ambientes pessoais de aprendizagem 

personalizados. 

Perspetivas, oportunidades e desafios, de ambientes de 

aprendizagem online, utilizando ferramentas Web 2.0 e 

baseados em práticas e modelos diversos merecem reflexões 

no sentido de encontrar estratégias potenciadoras aquando da 

implementação de soluções promissoras para os diferentes 

contextos e estilos de aprendizagem. 

Nosso objetivo foi analisar os ambientes de aprendizagem em 

suas novas perspetivas e a educação informal em suas 

diretrizes didático-pedagógicas. As reflexões sobre a educação 

informal nos levaram a pensar em seus principais elementos 

didático-pedagógicos que podem facilitar um trabalho de 

metodologia de aprendizagem em ambientes online. A teoria 

do conectivismo e suas características oferecem diretrizes 

pedagógicas que aqui direcionamos para uma metodologia de 

ensino para ambientes online. 
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RESUMO 

Aplicados a situações de aprendizagem formal, os conceitos de coprodução e de mediação pedagógica permitem examinar as práticas 
inovadoras dos alunos e dos professores nas escolas. 
Neste artigo inclui-se a descrição de um projecto de aprendizagem desenvolvido numa escola e a sua interpretação e aborda-se o tema 
da mediação e da coprodução escolar, partindo da ideia de atividade escolar como processo mediado de produção partilhada de 
conteúdos, de perfomance interativa e baseia-se em alguns elementos recolhidos como parte do projeto de investigação desenvolvido 
para conclusão de tese de doutoramento. 
 
Palavras-chave: produção escolar, mediação pedagógica, atividades lúdico-educativas, videojogos, aprendizagem e ensino, tecnologias 
digitais 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Nem sempre se consegue explicar cabalmente o que acontece 
ao investigador no seu processo de passagem ao terreno, que 
não seja a invocação da figura do acaso, um pouco à maneira 
do acaso “plantado”, tal como aparece elaborado no filme Le 
Fabuleux Destin D’Amélie Poulain

1
. Neste filme, a personagem 

principal, depois de ter descoberto uma caixa com uma 
fotografia e vários brinquedos que outrora pertencera 
inevitavelmente a uma criança, procurou inquirir nas 
redondezas o homem em ela que se havia criado. 
Encontrando-o, congeminou um “acaso” para que o dono da 
caixa de brinquedos a descobrisse de forma, para ele, acidental, 
tornando também  incidental as ulteriores rememorações da 
infância vivida que lhe associava. Mas, ao mesmo tempo, o 
exercício de sujeição, de domínio, do “acaso”, satisfazia o seu 
próprio fascínio por encontros casuais ao programar, ela 
própria, os seus encontros com aqueles para quem promovia 
os vários imprevistos que desenhou. Algo de semelhante se 
passa em O Pintor e a Cidade

2
 - neste caso é o lugar e a tomada 

de vista do pintor que determina o acaso que desencadeia o 
processo de observação do realizador, envolvendo ambos os 
processos de produção e de expressão estética num único 
meio de comunicação, o filme.  
 
O facto de se ter acompanhado vários grupos de jovens no 
conjunto das suas atividades escolares criou “agenda” para a  
 
 

                                                         
1 Dirigido por Jean-Pierre Jeunet, em 2001. 
2 Dirigido por Manoel de Oliveira. em 1956. 

 
 
 
 
 
utilização de jogos digitais no conjunto das atividades letivas, 
como consequência colateral do envolvimento do investigador 
na escola que, conforme Foucault [1], são instituições de 
disciplina, de práticas normalizadas, cujo objetivo é a 
conformidade do conjunto das atividades e das formas de 
organização do tempo e do espaço a um modelo uniforme 
generalizável ao conjunto da instituição. 
 
A circunstância de alguém ter alcançado um estatuto de 
respeitabilidade para o jogo no contexto escolar, por força de 
um projeto de investigação que desenvolvia no seu interior, 
criou o acaso de se incluírem, por iniciativa dos alunos e dos 
professores, oportunidades de configurar unidades didáticas 
que misturassem várias estratégias para o seu 
desenvolvimento, incluindo a concepção, construção e prática 
de jogos digitais, inaugurando, ao mesmo tempo, a 
experimentação de práticas letivas não padronizadas e uma 
deriva não antecipada, mas favorável aos propósitos 
enunciados no projeto de investigação inicial, estabelecendo 
outro ponto de observação e participação para o investigador. 
 
1. Do coletivo ao individual - a mediação escolar 
 
É indubitável a preocupação com o valor educativo dos 
videojogos na abordagem que se fizera desde o início do nosso 
projeto, ainda que se não limitasse o enfoque aos estreitos 
limites da sua utilização em contexto escolar. Aliás, das 
abordagens deste tipo de problemática sobressaem muitos dos 
mais notáveis estudos que têm por foco os videojogos e é um 
campo em que julgamos poder integrar a presente 
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investigação, sobretudo na perspetiva consolidada por Gee [2], 
em que enuncia princípios de aprendizagem e de literacia 
digital envolvidos na prática de videojogos: motivação, 
modalidades de colaboração, capacidades utilizadas para a 
compreensão dos complexos ambientes virtuais em que 
imergem. Mas, a compreensão desta forma de consumo já de 
si "produtivo", no sentido de que a sua prática "implica 
aprender a pensar como se fossemos criadores de jogos, a 
refletir sobre as formas, em que as regras da concepção de um 
jogo facilita ou atrasa os nossos objetivos, escolhas e ações que 
pretendemos ou devemos realizar" [2], ganha se for ampliada 
com as possibilidades de acompanhar os processos de criação 
de um jogo, porventura esclarecendo aspetos relacionados 
com a utilização diferenciada, de acordo com eventuais 
preferências por género, com a experiência de utilização de 
tecnologias digitais e da práticas de videojogos e estabelecer 
estratégias pessoais para organizar as aprendizagens, ainda 
que nos limites de projetos  inscritos em práticas disciplinares e 
em ambientes austeros em inovação que uma escola sempre 
constitui, aproveitando os "corredores de liberdade" que 
qualquer instituição, por muito rígida que seja, sempre 
comporta. Na verdade, esta oportunidade de acompanhar a 
produção de um jogo enquanto meio de expressão de 
conteúdos escolares foi bastante facilitada pela existência de 
programas que permitem a produção de jogos por jovens que, 
sem esses recursos, apenas os jogariam. 
 
É neste ponto que a problematização do conceito de mediação 
pedagógica pode entrar em jogo e ajudar a analisar a produção 
escolar. Claro que não se trata de ativar a noção que associa 
mediação à função de regulação social entre pessoas em 
conflito que a escola e o professor também cumprem. 
Sobretudo, trata-se de perceber a evanescência da mediação 
da relação pedagógica que entrega ao professor a 
responsabilidade de estreitar progressivamente, até suprimir, a 
distância entre o saber que detém e a ignorância do aluno. 
 
Para Davallon [3], o reconhecimento de uma função de 
mediação por um ator social implica uma regulação das 
interações, no caso da aprendizagem em situações formais, no 
propósito de transformar em objeto de saber o que o aprendiz 
deverá aprender e que ainda é ignorado por este, marcando-
lhe os ritmos e formalizando um protocolo de progressão da 
aprendizagem.  
 
Em todo o caso, reconhece-se que, por mais desconhecedores 
que fossem dos saberes da escola, todos os estudantes seriam 
portadores de saberes de um conjunto de coisas que 
aprenderam olhando e escutando, fazendo e repetindo, 
enganado-se e corrigindo. Esta constatação, escapando à lógica 
pedagógica, compromete a possibilidade operatória do 
processo de mediação considerar o "encontro das culturas, ou 
então da diversidade e da complexidade culturais" [3]. Mas 
escapa-lhe também as possibilidades de mediação oferecidos 

pelos dispositivos tecnológicos fornecidos eventualmente pelo 
professor ou, sobretudo, se trazidos da cultura juvenil pelos 
alunos. 
 
Nesta tripla aceção (regulação das interações, encontro da 
diversidade de culturas, participação e comunicação mediada 
por tecnologias), o processo de mediação educativa torna 
problemática a relação pedagógica no sentido em que requer 
do professor que dissocie a exclusividade do seu ensino aos 
saberes que possui para ajudar os estudantes a percorrer o seu 
caminho no trabalho poético de traduzir para os outros as suas 
experiências e saberes, pondo-os à prova e, em simultâneo, 
que traduza para si o que os outros lhe expuseram acerca do 
que "viram" e o que pensam do que "viram" e verificar para si 
a alteridade das experiências e saberes trazidos pelos outros. 
Mais: destabiliza a relação pedagógica no sentido  que 
transgride  os papéis convencionais de mediador, retirando ao 
professor a hegemonia - é difícil que aquele que ensina não 
vivencie, em paralelo, a situação de aprendiz, de animador e de 
moderador, transformando as realizações escolares em 
coproduções, transformando a performance escolar num 
processo de mediação que habilite os aprendizes com os meios 
para se tornarem agentes de uma prática coletiva. 
 
2. Aspetos relacionais da participação social na coprodução 
escolar 
 
O Scratch

3
, uma linguagem de programação visual proposto 

pelo MIT para produção de jogos e de outro tipo de conteúdos 
multimédia (animações, arte, música, narrativas), permite o 
desenvolvimento de projetos em que os seus participantes 
aprendam a pensar criativamente, raciocinar sistematicamente 
e a trabalhar colaborativamente sem que seja necessário um 
grande investimento na aprendizagem da sua utilização 
competente, sobretudo porque não requer a escrita de linhas 
de código de programação, ao mesmo tempo que, pela sua 
flexibilidade permite considerar os três desafios, enumerados 
por Jenkins et al. [4], que confrontam o que denomina por 
"cultura de participação", a saber: 
 
- O acesso desigual à oportunidades, experiências e 
competências e conhecimentos necessários para a participação 
plena dos jovens na cultura digital e que refere como "the 
participation gap" (p. XII). 
 
- O problema da transparência, que define como "the 
challenges young people face in learning to see clearly the 
ways that media shape perceptions of the world" (p. XII). 
 
- O desafio ético que resulta do "breakdown of tradicional 
forms of professional training and socialization that might 

                                                         
3 "Scratch is a project of the Lifelong Kindergarten Group at the MIT 
Media Lab", [http://info.scratch.mit.edu/About_Scratch] 



 

 

Revista Cet, vol. 01, nº 03, abril/2013          43 

 

prepare young people for their increasingly public roles as 
media makers and community participants" (p. XIII). 
 
Habitualmente o trabalho escolar é interrogado a partir da 
ênfase dada à aprendizagem, aos processos de aprendizagem 
dos alunos, ou da ênfase dada ao ensino, aos processos 
pedagógicos mobilizados pelo do professor. Ainda que de 
forma diferente, alunos e professores convivem 
relacionalmente, cada um orientando o trabalho para o outro, 
ao mesmo tempo que investem todos em si mesmos no plano 
da realização pessoal e da satisfação que possam obter da 
produção final realizada que é, neste sentido, sempre um 
coprodução. A produção de um jogo, integrando um projeto 
que misturava várias áreas de saber, e com múltiplas 
possibilidades de arquitetar a atividade dos jovens por força da 
variedade dos professores envolvidos, desenhava como que 
uma topografia de topologia variável conforme se considerem, 
do trabalho de uns e outros, os trilhos comuns, muito sulcados 
(as conjunções) antes que divirjam por trilhos individuais, mais 
apagados (as disjunções) que cruzavam as duas vias, as duas 
realidades, das tarefas escolares - uma mais marcada pela 
relação hierárquica que afastam professores e alunos e se 
centram no conhecimento disciplinar; outra, menos 
hierárquica, mais centrada na horizontalidade do 
conhecimento.  
Metáforas à parte, o projeto "Ajudar o rio Leça é a nossa 
promessa" justificou o acompanhamento e observação 
diligente e participante do investigador em todas as fase deste 
projeto, indispensável se se quisesse descrever, como era o 
caso, as duas vias da realidade escolar já enumeradas. A 
descrição do envolvimento dos participantes foi 
operacionalizada, em notas de campo,  de acordo com três 
categorias descritivas que, do nosso ponto de vista, serviam 
melhor a ideia de coprodução de todos os trabalhos escolares 
(ainda que menos a racionalidade pedagógica vulgarizada nas 
escolas) pouco voltada para o processo ensino/aprendizagem e 
mais para o seu aspeto relacional - a participação que se faz 
para os outros, o que se faz com os outros e, por último, a 
participação/gratificação subjetiva que cada um tira para si 
próprio. 
 
Um dos principais problemas para se cumprir os propósitos 
enumerados, particularmente aqueles que articulam a 
descrição e interpretação do processo de produção dos meus 
interlocutores, tem a ver com a dificuldade em se acompanhar 
o projeto quando o desenvolviam fora dos espaços da escola, 
sobretudo a parte do trabalho dos participantes que se 
destinavam aos outros e que eram, no essencial, produzidos 
fora do período de funcionamento escolar. A atividade de 
produção do jogo era o meu foco,  e foi seguramente o critério 
principal de mobilização e distribuição da minha observação, 
mas não se pretendia que o investigador se transformasse no 
"senhor do jogo" na sua dupla acepção - nem no sentido, algo 
depreciativo para o conjunto do projeto que desenvolviam, de 

que só o jogo interessa à investigação, nem no sentido de que 
é só ao investigador que compete a decisão do que há para 
observar. E, se já se tinha excluído os questionários e as 
entrevistas, estruturadas ou menos estruturadas, da baterias 
de técnicas de recolha de dados, a mesma decisão se haveria 
de manter nesta fase por maioria de razão, apesar da tentação 
em procurar, por esta via, perscrutar o que cada um trazia para 
partilhar com todos os parceiros de projeto. Mas, se não 
estávamos presentes aquando da sua realização, como 
acompanhar, como sempre fizéramos, o testemunho da 
execução de uma tarefa com a conversa em que se procurava 
colocar as questões sem que a intenção fosse ouvir as 
respostas mas, justamente, alimentar o tema para que o 
interlocutor de ocasião dele se apropriasse e o orientasse no 
sentido que pretendesse, ou o infletisse a partir das suas 
preocupações? 
 
A consideração desta questão, do lugar de observação, fazia 
com que se entabulasse uma outra relacionada com o grau de 
participação do investigador no terreno e que o impunha 
tacitamente em cada lugar em que as seus conhecimentos 
servissem o "trabalho para os outros", como seria o caso da 
formação que haveria de dar para a captação e edição vídeo, e 
no "trabalho com os outros" para a criação e manutenção do 
espaço wiki

4
 criado para divulgar o projeto e, sobretudo, 

aquando da utilização do "Scratch" para a produção dos jogos, 
um por cada grupo de alunos constituídos. Neste último caso, 
privilegiou-se a observação detalhada de produção de um 
único projeto, irradiando daí para o conjunto das relações que 
se desenvolviam no interior do espaço onde cada grupos 
expunha as suas ideias no processo de construção de um jogo, 
sempre que se desencadeavam interações entre os 
participantes do grupo-foco e os demais participantes. 
 
 
No seu conjunto, o projeto envolvia a participação de cinco 
professores que estabeleceram a forma como o problema da 
despoluição de um rio se estruturava nas suas disciplinas, 
como uma das suas principais atribuições funcionais 
relacionadas com o processo de programar as atividades para 
os outros, na formulação de os fazer compreender, fazer 
trabalhar, fazer avançar. Na verdade, o facto deste trabalho se 
fazer, predominantemente, nos bastidores da prática letiva e 
fora do olhar dos alunos, transforma-o num dos momentos 
mais implicados na participação hierárquica da coprodução 
escolar, como se torna evidente quando se atualiza no interior 
da sala de aula, confrontando-se com a relação pedagógica 
propriamente dita, apesar da sua descrição e análise só poder 
ser  efetuada fora dela, no interior do espaço/tempo da sua 
realização. Em todo o caso, a consideração deste aspeto 
exorbita claramente os propósitos desta investigação que não 
seja para aclarar a marca de dominância vertical e hierárquica 

                                                         
4 http://projecto5c.wikispaces.com  

http://projecto5c.wikispaces.com/
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que os conteúdos escolares aportam, desde logo, para a 
coprodução escolar, tanto mais que decorrem em grande parte 
de prescrições programáticas e políticas que nem ao professor 
compete escolher. Neste aspeto, a atividade dos professores 
orienta-se, supostamente, para ocorrer às necessidades dos 
outros, os alunos, mesmo que não sejam esses os interesses 
manifestados pelos próprios. Na verdade, a supremacia dos 
professores no processo de "fazer para os outros" conheceu 
apenas um momento de horizontalidade limitada no processo 
de decisão - a escolha do tema - por o considerarem muito 
relevante para a união motivada dos alunos no processo de 
coprodução. A observação que se fez de alguns momentos 
deste processo,  permitem a conclusão de que se trata de um 
trabalho laborioso, muitas vezes efetuado solitariamente, 
descrito com um trabalho estimulante e interessante pelos 
próprios professores. 
 
No lado dos estudantes, a gratificação pessoal obtida pela sua 
participação orientada para as necessidades dos outros 
aumentava sempre que acolhiam os seus próprios interesses 
individuais e decrescia quando o que produziam satisfaziam 
tarefas de orientação disciplinar, que se enquadravam no 
conjunto do processo avaliativa a que todos estavam 
submetidos. Não é, por isso, surpreendente o contraste que a 
sua produção para os outros denota em relação ao efetuado 
pelos professores - o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
jogo, a incorporação de tecnologias digitais, a resolução de 
problemas sobrepunham-se, na escala dos seus interesses e 
apesar da sua complexidade, às produções escolares mais 
sujeitas, do seu ponto de vista, às avaliações dos professores, 
mas desvalorizados, ainda assim nesse aspeto, em relação à 
produção realizada individualmente na sala de aula. Por 
exemplo, o simples facto de se produzir um texto para se 
incluir no wiki de divulgação do projeto reunia a preferência e 
o entusiasmo dos alunos que a preferiam à redação de uma 
carta a solicitar uma entrevista ou uma visita de estudo, num 
caso para registar em vídeo

5
 e no outro para a participação 

numa oficina para a produção da música que haveria de ser o 
hino do projeto

6
.  

 
Digamos que há diversos elementos que concorrem para 
formar um "vivido" que favoreça a "expressão adolescente" no 
trabalho com os outros presentes no contexto escolar: a 
relação afetiva,  as relações de autoridade, as possibilidades de 
participação e de comunicação; todos eles, elementos de 
qualquer maneira presentes na coprodução de um jogo, ainda 
que pressentidos de forma desigual conforme se pertença ao 
grupo do professores ou ao grupo dos alunos. No projeto 
referido, o jogo ocupava as suas margens e era encarado como 
uma prática experimental, laboratorial, oficinal (conforme as 
designações ouvidas) que aprofundava a utilização de software 

                                                         
5 http://projecto5c.wikispaces.com/V%C3%ADdeo  
6 http://projecto5c.wikispaces.com/Canção+ao+Rio+Leça  

informático já realizada no projeto de design digital para 
registo e edição vídeo, fotográfico, e sonoro, ao mesmo tempo 
que invocava ferramentas teóricas trazidas do trabalho de 
campo, das etapas anteriores do projeto, em função das 
necessidades de realização do jogo. 
 
Do lado dos estudantes, a ideia de prática experimental 
decorria das possibilidades de desenvolver como que um novo 
projeto, menos académico, por ser menos marcado pela 
preponderância da liderança do professor e por a coprodução 
ser também coautoria, porque mais marcada pela colaboração 
partilhada com a presença e colaboração dos outros, do que 
pelo esforço intelectual individual realizado na presença dos 
outros (mesmo quando a modalidade de participação definida 
pelo professor é o trabalho de grupo) e pela manipulação de 
um programa que desconheciam para a produção de um 
conteúdo que desejavam. 
Do lado dos professores "experimental" referia-se sobretudo à 
insegurança que resultava do agravamento da 
imprevisibilidade, que nunca se extingue mesmo quando tudo 
se cumpre dentro das regras da comunicação pedagógica 
"canónicas", que resultaria da impossibilidade do professor 
ocorrer sempre que os alunos não fossem capazes, como 
acontecera nas fases anteriores do projeto, de reconhecer que 
o problema com que se defrontavam, o saber que não 
dominavam, estaria superado. 
 
Antes de utilizarem o Scracth como uma das formas de 
divulgação do projeto em que estavam envolvidos, os alunos 
tinham experimentado esse programa para a realização de 
animações sem outro propósito que não fosse obter alguma 
formação inicial e acomodar a experiência de utilização das 
ferramentas que ele disponibilizava. Nessa fase eles 
habituaram-se a criar animações encaixando os blocos um nos 
outros de forma a criar sequências de comandos que, no seu 
conjunto, definiam as ações de um qualquer elemento gráfico 
(sprite) que se podem verificar no "palco", designação para a 
área de interface onde as animações, propriamente ditas têm 
lugar. Cada bloco de linguagem tem apenas um comando que 
produz efeito no sprite selecionado quando arrastado para a 
área de programação e agrupam-se por oito categorias 
diferentes, cada uma com a sua cor específica: movimento, 
aparência, som, caneta, controlo, sensores, números e 
variáveis. Alguns comandos podem ver as suas propriedades 
alteradas pela seleção de uma variável num menu ou pela 
inserção de um valor numérico ou textual. Clicar com o botão 
direito do rato num qualquer objeto permite visualizar um 
menu com diferentes opções e, inclusivé, aceder a uma janela 
de ajuda no caso dos blocos utilizados para criar o script de 
programação. A sua interface de edição inclui ainda um editor 
de imagens, que possibilita a criação de fundos para o palco de 
ação dos objetos programáveis ou do seu próprio aspeto 
(trajes) e registo áudio e fotográfico e o seu upload, utilizando 
dispositivos externos ou incorporados no computador ou 

http://projecto5c.wikispaces.com/V%C3%ADdeo
http://projecto5c.wikispaces.com/Canção+ao+Rio+Leça
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procurando-os nos ficheiros existentes ou acedíveis a partir do 
computador.  
 
A concretização de um projeto em Scratch permite a utilização 
de conceitos de programação, ainda que sem a consciência de 
os estar a utilizar, pelas possibilidades de se estabelecerem 
sequências de ações de acordo com uma ordem particular ou 
aleatória, por uma única ação do utilizador ou em resposta à 
sua interação permanente com o programa, fechar séries de 
ações para que se repitam indefinidamente, abordar questões 
de lógica e de tomada de decisões a partir das condições "se" e 
"se-senão" ao programar diferentes ações que decorram das 
possibilidades de se verificarem, ou não, determinadas 
condições.  
 
3. Fases de coprodução do jogo - descrição e análise 
 
As sessões formais para a realização do jogo realizaram-se no 
decurso dos tempos letivos de algumas disciplinas e, 
pressentia-se sempre à entrada o entusiasmo que haveriam de 
gerar. No interior da sala vários computadores dispunham-se 
alinhados de encontro à parede, mas eram insuficientes para a 
totalidade de utilizadores. Por isso, dispunham-se frente a cada 
ecrã um grupos de três elementos, o que limitava a 
comunicação entre os presentes, tanto mais que os limites 
exíguos do espaço onde estavam instalados os computadores   
reduzia   muito   a   circulação   de   pessoas.   
 
 

 
Figura 1 -  Screenshot da interface de utilizador do Scratch

7
 

Uma vantagem surgia para o investigador, em função do 
trabalho se desenvolver de forma colabortiva nos limites 

                                                         
7 http://kids.sapo.pt/scratch/ajuda/guia_referencia  

espacias em que ocorria - não necessitava de "provocar" as 
interações verbais, uma vez que elas se desencadeavam de 
forma espontânea, esclarecendo as situações de concepção 
que iam promovendo, as soluções que iam encontrando, o 
envolvimento com os outros e com a tarefa que iam 
manifestando, muitas vezes por força de um único "ai!", de 
uma interjeição. Em todo o caso, a densidade de observação 
que se pretendia não podia ser limitada às verbalização das 
emoções e às interações entre os participantes, tornando claro 
que se devia focar mais num projeto de co-produção do que 
nos outros. A partir daí, poder-se-iam seguir partes de 
produção distribuída quando acontecia, por exemplo, alguém 
de outro grupo partilhar soluções que encontrava antes do 
grupo que se seguia. Repare-se que todos faziam, em vários 
grupos, variações em paralelo do mesmo projeto, o que fazia 
supor, como aconteceu efetivamente, que as soluções 
encontradas se pudessem partilhar, se houvesse necessidade, 
com os outros, isto é, que à concorrência que muitas das 
atividades escolares suscitam se sobrepusesse a colaboração e 
a contribuição empenhada de todos. 
 
O reconhecimento de que um problema pode ser solucionado 
por qualquer um dos elementos presentes na sala, e não 
apenas por um professor ou elemento do grupo onde surgia a 
dificuldade, tornava-se cada vez mais evidente, à medida que o 
processo de produção do jogo se foi consumando. O que fazia 
com que, mesmo separado por grupos, o trabalho de co-
produção fosse, em algumas das partes em que se podia 
decompor, substituída pela produção distribuída por outros 
elementos estranhos ao grupo, ainda que desse trabalho não 
se dê devida conta nas referências de co-autoria que se 
registaram em cada trabalho efetuado. Estas intervenções 
alheias ao grupo faziam-se, muitas vezes, em paralelo com os 
processos de co-produção desencadeado no próprio grupo, por 
encomenda deste ou por iniciativa do próprio. Perante um 
problema, testavam-se soluções e verbalizavam-se explicações 
que podiam funcionar como convites implícitos à participação 
de quem o quisesse fazer atraindo-os à vizinhança do grupo, e 
passavam a funcionar, momentaneamente, como se de um dos 
seus membro se tratasse, ou então, confrontados com o 
insucesso das soluções encontradas, pediam ajuda explícita a 
quem o pudesse fazer. Nesta cadeia de entreajuda, o professor 
era visto como o último recurso disponível, por se terem 
habituado à ideia de que, em matéria de jogos, os especialistas 
seriam eles e que se, em matéria de utilização do Scratch, 
alguma superioridade haveria entre os docentes, ela não seria 
tão acentuada quanto a que se verifica na aprendizagem dos 
conteúdos escolares propriamente ditos. Por essa razão, e 
nesse estreito sentido, o recurso ao professor apenas quando 
ninguém parecia capaz de encontrar solução, afirma a 
dificuldade que sentem os alunos em se desambientarem da 
autoridade do professor, em desfavor da credibilização coletiva 
da aprendizagem e da auto-aprendizagem.  

http://kids.sapo.pt/scratch/ajuda/guia_referencia
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Por outras palavras, a coprodução escolar passou, neste caso, a 
exibir mais plenamente a sua complexidade e imprevisibilidade, 
sem a permanente mediação do professor, acrescentou-lhe um 
conjunto de atividades específicas que resultaram da 
necessidade de cooperação (coordenação, comunicação, 
sincronização, resolução de conflitos), horizontalizou a 
organização dos processos de resolução dos problemas em 
torno de lideranças distribuídas, nem sempre centradas no 
mesmo indivíduo, e o modo da sua legitimação passou, 
sobretudo, a basear-se na credibilidade que resulta da 
aceitação coletiva, como bem sucedida, da solução encontrada 
como resultado da verificação dos resultados alcançados e não, 
sobretudo, da voz do professor. 
O que emerge deste processo é uma certeza – no interesse que 
os jovens podem demonstrar por uma atividade não se pode 
neglicenciar a representação que fazem do esforço pessoal, 
individual, necessário para a realizar e que esse é sentido como 
mais gratificante se incluir o engajamento social e de interação 
com os pares (entermeando os momentos de contacto nem 
sempre orientados para a coprodução escolar), se favorecer o 
desenvolvimento de capacidades de expressão pessoal e de 
compreensão do mundo, se dispuser das suas modas culturais 
e instrumentos tecnológicas que legitimem as suas vivências 
pessoais e o seu sentido de “ser moderno”. É assim que é 
repercutido, para si mesmo, a coprodução escolar em que cada 
um participa é que é responsável pelo entusiasmo, pela a 
satisfação que retiram os jovens de um qualquer processo de 
aprendizagem. E poderá a coprodução de um jogo conter tudo 
isto? 
 
Esta não é uma ideia fácil de analisar. Disse-nos uma das 
autoras do jogo que o que a havia entusiasmado mais na ideia 
de o criar, era a eficácia que o jogo podia ter na mobilização 
das pessoas para a proteção do rio que elas queriam proteger, 
ou seja, o interesse do jogo, argumentava a jovem (tinha dez 
anos, como as outras duas companheiras de grupo) durante a 
fase da sua preparação, situar-se-ia fora do alcance das suas 
regras propriamente ditas. A narrativa construída para o jogo 
haveria de contemplar as necessidades de despoluir o rio como 
forma de ajudar a natureza-pássaro a satisfazer, 
saudavelmente, a sua sede, revigorando assim as suas cores 
naturais ao mesmo tempo que deveria apelar para a 
necessidade de “estar mais atento” a estes problemas 
ambientais: 
 

“Para começares o jogo, tens que clicar na 
bandeira verde. 
A HISTÓRIA: 
O Passarinho precisa de beber água do rio 
Leça para recuperar as forças e poder voar, 
mas perde a vontade quando vê o lixo que 
se encontra no rio e nas suas margens. 
OBJECTIVO DO JOGO: 

Ajuda-o a beber água e recuperar a sua cor 
natural – o verde. Recolhe todo o lixo que 
encontrares. Se encontrares tudo é sinal que 
és um bom jogador e que ajudas o 
ambiente. Se não encontrares todo o lixo é 
sinal que precisas de estar mais atento. 
Obrigada!”  

 
Da narrativa surgiu a ideia do tipo de jogo a realizar. O fundo 
do cenário seria preenchido com a importação de uma foto 
tirada num dos momentos de trabalho de campo que 
realizaram. A escolha foi fácil e consensual, mas não muito 
reduzida no tempo. Percorrer o olhar por um conjunto de 
fotografias traz conversas, recordações, gestos incontidos que 
se lhe associam necessariamente e a despreocupação com que 
realizavam a tarefa de seleção fazia supor que a pressa não era 
para ali chamada. A tarefa de fazer o seu carregamento para o 
programa foi realizado sem dificuldade, mas desde logo que se 
poderia antecipar quem haveria de se ocupar mais com as 
tarefas de programação, a mais “tecnológica”, digamos assim.  
Já antes, a tarefa de redigir o texto combinado entre as três 
pertencera a uma delas, aquela que mais se afeiçoava a esse 
tipo de tarefas, conforme certificavam as outras duas pela 
classificação que ia obtendo a Português. A escolha da 
personagem do jogo foi tentada a partir das fotografias 
disponíveis, mas abandonada, em função das dificuldades de 
edição que sentiriam, depois de verificarem que existia no 
Scratch um pássaro disponível para utilização livre e que servia 
perfeitamente os seus propósitos.  
Terminava-se assim a primeira fase da co-produção do jogo, 
investindo-se bastante na criação da história e como momento 
de reflexão acerca da forma como pode o jogo contribuir para 
mudar atitudes em relação à proteção da natureza; 
escolhendo-se a foto que serviria de fundo à ação do jogador 
enquanto se deleitavam, entre elas, recordações que cada uma 
das fotos visionadas suscitavam; aligeirando-se a escolha da 
personagem em função da redução de esforço pessoal que 
nenhuma delas parecia querer acentuar e da eficácia visual que 
justificaria a utilização de um sprite disponibilizado pelo 
próprio software utilizado. 
 
Já havia uma paisagem com um rio e um pássaro para animar, 
faltavam os agentes poluidores para se esconderem nas 
cercanias do rio ou no seu próprio leito e se completar assim a 
história. A escolha foi cuidada e meticulosa e encontrada nas 
mesmas fotografias que haviam manipulado antes, sem a 
contrapartida das conversas que geraram na ocasião e não 
orientadas para a concretização do jogo. A tarefa era focada 
para o objetivo de se observar o lixo que as fotografias 
documentavam – cigarros, cordas, latas, garrafas de vidro e de 
plástico, papéis, peças de vestuário e pneus (seriam este os 
oito obstáculos que, se encontrados, haveriam de tornar 
vencedor mais um protetor do ambiente natural). Esta 
descoberta justificava que se dedicasse tempo à sua remoção 
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das fotografias, tarefa a que todas se dedicaram, utilizando o 
editor de imagem que vem em cada versão do Windows, mas 
sem sucesso. O resultado da remoção do lixo das fotografias 
para a sua reutilização no jogo não foi considerado, pelas 
próprias, satisfatório, apesar do tempo e empenhamento que 
dedicaram a essa tarefa. A opção foi, mais uma vez, fazer o seu 
download da internet. O que só aconteceria noutra ocasião, no 
dia seguinte. Pensaram, mas afastaram a ideia rapidamente, 
em levar trabalho para casa, mas referiram que, como a 
escolha teria de ser feita por todas, não valeria a pena fazê-lo. 
 
Nesta fase as decisões foram partilhadas, mas as tarefas foram 
executadas, em grande medida, longe do olhar uma das outras, 
o que não tinha acontecido, até então, em tão grande escala. A 
proximidade dos computadores em que trabalhavam não 
impediam as interações verbais entre elas, mas a exigência e 
minúcia da tarefa, não as libertava para conversas, senão 
ocasionalmente. A segunda fase do trabalho terminava com 
algum esmorecimento que contrastava com o entusiasmo 
inicial. Em causa, não estaria a frustração por terem desistido 
da solução que anteciparam, mas o desgaste pelo esforço 
constante e pela complexidade e rigor da atividade que 
mantiveram durante noventa minutos, com poucos momentos 
dados à distração. 
 
A opção por não procurarem a partir de casa as imagens 
necessárias para poluírem as margens fotográficas do rio Leça 
acabou por introduzir um elemento de imprevisibilidade que 
talvez não tivesse ocorrido se o trabalho em casa, individual, 
tivesse acontecido. Até então, os agentes poluidores reduziam-
se aos encontrados nas fotografias tiradas nas saídas de campo 
que fizeram. Mas a busca por agentes poluidores na internet, 
utilizando o Google, evidenciava outro tipo de poluição que só 
lhes ocorreu quando visualizaram comboios e automóveis nos 
resultados das suas pesquisas. Lembraram-se que numas das 
saídas tinham cruzado pontes com os inevitáveis barulhos dos 
comboios que as percorriam, e estradas com os 
ensurdecedores ruídos dos motores e das buzinas. E decidiram 
– o rio do jogo haveria de ter também poluição sonora. Como o 
fundo selecionado tinha uma ponte de pedra por onde poderia 
passar um comboio (havia discordância quanto ao facto da 
ponte da fotografia ser uma ponte ferroviária, mas nenhuma 
delas procurou esclarecer esse assunto), só teriam que 
escolher um comboio, dos muitos que haviam selecionado, 
para o editar cuidadosamente com o mesmo editor de imagem 
que já haviam utilizado. Foi isso que fizeram – uma 
embrenhou-se completamente na tarefa de isolar o comboio 
escolhido do resto da fotografia, e as outras duas desviaram as 
suas pesquisas na internet para encontrarem sons de comboios 
e de carros que pudessem utilizar no jogo. Faltava ainda editar 
e esconder, no cenário do jogo, os oito elementos que poluíam 
o rio Leça real, tal como revelavam as fotografias que serviram 
sempre de suporte, até esta fase, ao processo de coprodução 
de um jogo. 

Ao procurar uma solução para um problema que a coprodução 
de um jogo criara (encontrar elementos gráficos com definição 
adequada), encontrou-se uma forma de lhe acrescentar 
alcance pela introdução de elementos não previstos – a 
animação de novas imagens (comboios) e a introdução de som 
de automóveis e de comboios em circulação. Acrescentava-se 
assim, à imprevisibilidade, mais complexidade na composição 
lúdica e multimediática final. Foi o elemento de 
imprevisibilidade que mais funcionou, nesta sessão, como fator 
de mobilização das jovens para avançar no processo de 
coprodução escolar. 
 
A última fase cumprir-se-ia em várias etapas, com uma 
restrição em relaçâo às anteriores. O grupo só teria um 
computador dedicado, por se ter estabelecido que os 
computadores que sobravam depois da sua distribuição por 
todos os grupos, serviriam para a utilização de software 
diferente do Scratch. Faltava a edição das oito imagens 
importadas da internet, que se acabou por fazer usando o 
editor que está incorporado Scratch. O facto de só disporem de 
um computador, alterou a estrutura de funcionamento do 
grupo – apenas uma podia aceder aos dispositivos de 
comunicação com o computador, o que fez com que a 
distribuição desse lugar se fizesse de forma equitativa, 
alternando por três vezes, cada uma, na edição de uma 
imagem, até se concluir a tarefa da sua distribuição, pela 
imagem do fundo, executando uma, as indicações 
provenientes das outras. O mesmo método se seguiria na 
programação dos onze objetos do jogo. 
 
Programar os obstáculos do jogo, os oito agentes poluidores 
que se disfarçavam no fundo fotografado do rio Leça, não lhes 
ofereceu dificuldade. Tratava-se de empilhar os blocos, todos 
das mesma maneira fazendo-os desaparecer com o clique do 
rato. Neste processo iam acumulando conhecimentos acerca 
da programação de sequências e de como se estabelecia o 
design do jogo para facilitar a interatividade com o jogador, de 
como se relacionava a alteração da cor dos pássaro e a sua 
deslocação no ambiente gráfico, e se desencadeavam o som 
dos automóveis ou, alternativamente, a circulação e o som do 
comboio. Uma vez encontrada a solução de um problema, a 
visualização em blocos com cores diferentes facilitava a sua 
replicação quando necessário. 
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Figura 2 -  Screenshot do videojogo "Ajudar o rio Leça é a nossa 
promessa" 
 
Este processo durou seis meses até à sua conclusão, em 
sessões semanais que duravam no mínimo noventa minutos e, 
na verdade, foi o resultado da participação conjunta de todos 
os elementos da turma, no sentido em que, mesmo quando 
não orientavam as suas ações para a colaboração específica na 
resolução de um problema qualquer que surgisse noutro grupo, 
cada um contribuía com a aprendizagem que ia acumulando na 
programação do seu jogo, para a agilização das aprendizagens 
dos outros. No entanto, limitou-se a coautoria aos membros do 
grupo, mas nem por isso os vários jogos produzidos deixaram 
de ser coproduções de todos.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Num mundo percebido como imprevisível e em processo 
acelarado de inovação constante, por mais esbatidas que 
sejam as fronteiras entre o consumo de media e a sua 
produção (por pouco que signifique, em diferença, a cultura de 
participação conforme o género e a localização), a utilização e 
a produção de jogos em contexto escolar, diversificando as 
formas de configurar as suas coproduções,  pode  ser  uma  
estratégia  útil  para  que  se  passe a contar outras narrativas 
que nos dêem conta que a cultura de participação e inovação 
de que se fala agora (e sempre, prova-o a antropologia, a 
história da cultura) está mais presente no quotidiano de todos 
e que se continuará a contar diferente por outros quotidianos. 
Afinal, a participação e o envolvimento com os outros em 
relações de coprodução, de coautoria, de comunicação, de 
comunhão não tem hora, nem distância, provam-nos as 
tecnologias de todos os tempos e a universalidade com que se 
inscrevem na cultura de todos e de cada lugar.  
 

 
Figura 3 -  Screenshot da versão do jogo partilhado online
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RESUMEN 
 

La motivación es un elemento fundamental en el aprendizaje, sin ella, difícilmente existirá el esfuerzo necesario para aprender. El 
objetivo de este trabajo es conocer, desde la perspectiva de los estudiantes de ingeniería, qué modos de enseñar les resultan 
motivadores para su aprendizaje y en qué medida este impacto motivacional puede estar afectado por sus diferencias individuales. 
Conocer la opinión de los alumnos es importante, ya que no es la situación de aprendizaje en sí misma la que resulta determinante, sino 
el significado que tenga para el estudiante. En este estudio participaron un total de 501 alumnos de ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Se les aplicó el cuestionario EMQ-B que permite medir el valor motivacional de las diferentes pautas docentes 
evaluadas. En general, los resultados del análisis descriptivo permiten clasificar las estrategias evaluadas en tres grupos. El primero 
incluye las estrategias consideradas como altamente motivadoras; el segundo, las claramente rechazadas y el tercero, las estrategias a las 
que los alumnos les atribuyen un cierto valor motivador, pero no muy alto. Este último grupo resulta relevante porque incluye algunas de 
las estrategias con las que más se viene trabajando en la actualidad –trabajo en grupo, realización de trabajos prácticos, etc.– El análisis 
de varianza sugiere que el género puede estar modulando dichas valoraciones motivacionales. 
 

Palabras Claves: Motivación; Clima de Aprendizaje; Estrategias Docentes; Educación Superior.   
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La motivación con la que los estudiantes afrontan las 
actividades académicas es uno de los factores más 
importantes que determinan su aprendizaje. Todo 
profesor sabe que aquellos alumnos interesados en 
adquirir los conocimientos y habilidades que pueden 
hacer de él una persona competente, dedicará  más 
tiempo y esfuerzo a la actividad académica que aquellos 
que carecen de la motivación adecuada.  
Los profesores podemos afrontar este problema de falta 
de motivación de distintos modos. No es infrecuente 
escuchar entre los profesores universitarios comentarios 
como: “si muchos alumnos están desmotivados es  
porque están en la carrera que no han escogido o 
porque hay otras cosas que les interesan más que los 
estudios”, “si el alumno universitario no está motivado 
es problema suyo pues nadie está obligado a realizar 
estudios superiores”. Frente a este modo de pensar, no  
 
 
 

 
 
 
 
es menos cierto que los profesores con sus actuaciones 
ejercen una gran influencia sobre su interés por 
aprender y, con ello, sobre su permanencia en las aulas. 
Todo el que ha sido alumno ha tenido la experiencia de 
cómo cambiaba su actitud ante una asignatura 
dependiendo del profesor, de su modo de plantear las 
clases y actividades de aprendizaje. 
Esta realidad anterior, unida a la conciencia de que la 
calidad de la docencia en la universidad debe medirse no 
sólo por el número de licenciados capaces que genera, 
sino también en relación inversa al número de alumnos 
que abandonan, justifica la conveniencia de conocer qué 
podemos hacer los profesores para promover el interés y 
el esfuerzo de los estudiantes por aprender, reduciendo 
así el absentismo y abandono de las aulas.  
Aunque todos los profesores puedan tener sus propias 
ideas sobre cómo pueden conseguirlo, la finalidad de 
este trabajo es proporcionar un conocimiento 
sistemático y sólidamente fundamentado que los oriente 
en este punto. Para ello se ha recogido la opinión de los 
estudiantes sobre cuál es la situación docente actual en 
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la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde el 
punto de vista motivacional. Existen varios trabajos 
anteriores del grupo de Alonso-Tapia [1]-[3] que tratan 
de dar respuesta a estas preguntas y en los que se han 
desarrollado los instrumentos necesarios para ello. Sin 
embargo, en su mayoría corresponden a niveles no 
universitarios o se realizan fuera del ámbito de la 
ingeniería, de ahí el interés de este nuevo estudio. 
Al finalizar se tendrá información desde la perspectiva 
subjetiva de los alumnos sobre cuáles son las estrategias 
docentes que les motivan y les ayudan en su aprendizaje 
o, por el contrario, cuáles son las que favorecen el 
abandono de la carrera. Conocer su punto de vista es 
muy importante,  ya que, de acuerdo con la  literatura, 
no es la situación en sí misma la que resulta 
determinante, sino el significado que tiene para los 
estudiantes. Dicha información corresponde a los 
resultados parciales del proyecto (EDU2009-11765EDUC) 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
español. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El problema de cómo motivar a los estudiantes ha sido 
objeto de multitud de investigaciones en todos niveles 
educativos. Inicialmente se pretendía cambiar la 
motivación de los estudiantes aplicándoles programas 
especiales que se desarrollaban fuera del contexto 
académico. Sin embargo, los estudios actuales centran 
su interés en el entorno o situación de aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, el profesor, mediante la 
organización y estructuración de la enseñanza crea un 
contexto de trabajo o “clima motivacional de clase 
(CMC)” que puede modificar la motivación de los 
alumnos en la dirección adecuada [4], [5]. Con 
frecuencia se ha dicho que la mala enseñanza mata la 
motivación y que una buena enseñanza hace aflorar lo 
mejor de los estudiantes [6]. La cuestión es, ¿qué 
factores del entorno instruccional –qué formas de 
organizar y desarrollar la enseñanza- contribuyen a crear 
un clima motivacional facilitador del aprendizaje?   
La mayoría de los estudios consultados coinciden en que 
los profesores son las personas más influyentes en el 
aula. Con sus mensajes y sus patrones o pautas de 
enseñanza, pueden cambiar el clima motivacional de 
clase e influir así en la forma en que los estudiantes 
afrontan la tarea [7], [8].  
En línea con las ideas de Ames [4] y de Urdan y Turner 
[9], Alonso-Tapia y Fernández [3] han resumido un 
conjunto de actuaciones con las que el profesor puede 

afectar positivamente a la motivación por aprender de 
sus estudiantes. 
 
Los tres principios básicos en los que se sustentan estas 
pautas de actuación, recogidas en la Figura 1, son: a) los 
profesores tienen que conseguir que los estudiantes 
sientan que actúan de forma autónoma, buscando sus 
propias metas [10], b) los objetivos y tareas propuestas 
por los profesores han de tener un grado razonable de 
desafío y han de ser significativas para los estudiantes 
[11] y, c) los profesores deberían asegurarse de que sus 
estudiantes  tienen una experiencia razonable de 
progreso para evitar la disminución de sus expectativas 
de éxito [12]. 
 

 
Figura 1. Pautas de actuación favorecedoras del aprendizaje 

 

Por otra parte, el conjunto de estrategias de enseñanza 
pueden organizarse en torno a tres momentos a lo largo 
de la secuencia de aprendizaje que han sido utilizados de 
forma recurrente en la literatura sobre el tema [2], [3],  
[13]:   
 
1º) El comienzo de la clase o de la tarea corresponde al 
momento en que los profesores han de despertar la 
intención de aprender. Según Vaello [14], “enseñar no es 
tanto transmitir conocimientos como contagiar ganas”. 
Para ello, con independencia de las características 
particulares de los alumnos, resulta especialmente 
importante tratar de despertar la curiosidad por lo que 
se quiere enseñar [15], [16],  mostrando la relevancia de 
la tarea en relación con los intereses, valores y objetivos 
de los estudiantes y diseñar las tareas de aprendizaje 
con un razonable grado de desafío [17]. Algunas de las 
estrategias útiles sería presentar la información de 
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forma novedosa o sorprendente [18], señalar los 
objetivos generales y específicos que se pretenden 
conseguir, proponer problemas y preguntas 
relacionándolos con lo que ya saben y mostrando su 
utilidad [19], [20]. Así, para presentar la relevancia y 
aplicación de lo que se ha de aprender, es aconsejable 
utilizar en la medida de lo posible tareas semejantes a 
las que los alumnos han de enfrentarse en la vida real, o 
al menos indicar explícitamente tal utilidad [18].  
 
2º) Durante la realización del trabajo es necesario 
mantener la atención de los estudiantes  en el proceso 
del aprendizaje, y no tanto en el resultado. La literatura 
revisada sugiere la conveniencia de adoptar 
determinadas pautas de enseñanza si se quiere 
contribuir de modo positivo a que los alumnos afronten 
el aprendizaje con la motivación y las estrategias 
adecuadas.  
 
En primer lugar, cuando se introduce el tema o las 
actividades, después de despertar la curiosidad y 
mostrar la relevancia de la tarea, los mensajes e 
instrucciones de los profesores deberían dirigir la 
atención de los estudiantes en el proceso de lo que hay 
que aprender y las metas intrínsecas, evitando que se 
encauce hacia el resultado, la comparación social y la 
evaluación [9]. Los profesores también deberían ayudar 
a los estudiantes a visualizar y desarrollar una 
planificación precisa de las actividades que van a 
realizar. De este modo se dificulta que los estudiantes se 
pierdan mientras tratan de seguir una explicación o de 
desarrollar una tarea y se favorece que autorregulen su 
trabajo [2]. 
 
En segundo lugar, cuando los docentes explican y 
transmiten información deberían asegurarse que los 
alumnos comprenden y son competentes [11]. Esto 
puede lograrse mediante una exposición clara y 
organizada y haciendo uso de ilustraciones y ejemplos 
que ayuden a los alumnos a llevar a lo concreto los 
conocimientos que han de adquirir [18].  
 
En tercer lugar, de acuerdo con las investigaciones sobre 
comportamientos de enseñanza de apoyo-autonomía 
revisados por Assor y Kaplan [11], cuando los profesores 
interactúan con sus alumnos resulta beneficioso para la 
motivación permitir que intervengan de manera 
espontánea, escucharles con atención y pedirles más 
explicación en sus respuestas si fuera necesario. No 
obstante, resulta conveniente puntualizar que su valor 
motivacional puede verse muy afectado por las 

condiciones en que se realiza. Es un hecho que si el 
alumno participa en clase se le puede ayudar a aclarar 
dudas, bien confirmándole las ideas que expone o bien 
asistiéndole para descartar las incorrectas. Sin embargo, 
si la participación es “obligatoria” podría influir 
negativamente en algunos alumnos, por ejemplo, los 
más tímidos. Los resultados publicados por algunas 
investigaciones así lo confirman [18], ya que los alumnos 
universitarios consideran claramente desmotivador que 
el profesor fuerce la participación en clase, pero no que 
deje intervenir a quien lo desee.  
 
Cuando los profesores tienen que proponer actividades 
de aprendizaje que impliquen independencia en el 
estudiante, la motivación se ve supuestamente 
favorecida: si los profesores mencionan el 
establecimiento de metas personales, si ofrecen 
opciones [21] si les enseñan a preguntarse “¿cómo 
puedo hacerlo?”, si proponen dividir las tareas en 
pequeños pasos, si les proporcionan retroalimentación y 
ayuda tan a menudo como la necesiten, si valoran 
cualquier progreso por pequeño que sea y hacen 
explícito que se debe al trabajo del propio alumno, si 
subrayan la importancia de pedir ayuda y si el ritmo de 
trabajo no es ni lento, ni agotador. Por otra parte, con la 
finalidad de facilitar la complementariedad de esfuerzos 
y capacidades, las distintas tareas o trabajos prácticos se 
pueden realizar en grupo.  
 
3º) En los momentos en los que se evalúan los logros de 
los alumnos. El hecho mismo de ser evaluado tiene 
siempre repercusiones motivacionales tanto por las 
consecuencias externas del resultado -tener o no que 
volver a estudiar, poder acceder a un puesto de trabajo, 
etc.- como por las implicaciones del mismo para la 
autoestima, lo que influye en las estrategias de 
aprendizaje que se ponen en juego [19], [22]. Pero, 
además, el modo de plantear las evaluaciones y de dar 
los resultados, también puede influir en la motivación, 
dependiendo de que favorezca el poder aprender de los 
errores o, por el contrario, de que subraye las 
limitaciones de los alumnos, lo que afectaría 
negativamente en su autoestima. 
 
Para terminar, es importante señalar que, si bien la 
evaluación es un elemento fundamental para facilitar el 
aprendizaje, también puede utilizarse de modo muy 
eficaz para obstaculizar, hacer más difícil o impedir un 
aprendizaje de calidad, incluso cuando las clases 
impartidas por el profesor pueden calificarse de 
excelentes. De forma tradicional, probablemente es en 
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esta área donde la Educación Superior presenta más 
deficiencias, entendiendo los exámenes y las 
evaluaciones como el final de un proceso que permite 
verificar los resultados –la calificación-. Sin embargo, la 
evaluación ha de ser tratada como una parte esencial del 
proceso enseñanza-aprendizaje cuya finalidad 
fundamental no es calificar, sino ayudar a los estudiantes 
a aprender, condicionar un estudio inteligente y corregir 
errores a tiempo [19]. Ante estos hechos la pregunta que 
surge es: ¿En qué grado –desde la perspectiva de los 
alumnos- están presentes en las clases de ingeniería las 
pautas docentes que favorecen el interés y el esfuerzo 
por aprender? Dar respuesta a esta pregunta es, como se 
ha anticipado, uno de los objetivos del estudio. 

 
OBJETIVOS 

 
Este estudio tiene dos objetivos fundamentales: 
 

 Conocer el valor motivacional que los estudiantes de 
ingeniería atribuyen a las distintas pautas de 
actuación docente evaluadas. 
 

 Estudiar si las diferencias de género pueden 
modular las atribuciones motivacionales. 

 
MÉTODO 

 

Población de estudio y muestra 
 
La población de estudio incluye a todos los alumnos de la 
UPM matriculados durante el curso 2011-12,  un total de 
41.720 estudiantes de los cuales 28.421 (68,12%) son 
hombres y 13.299 (31,88%) son mujeres.  
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de este tipo de 
trabajos en los que se requiere de la colaboración 
voluntaria tanto de los profesores como de los alumnos, 
la participación ha sido satisfactoria. Se han obtenido un 
total de 501 respuestas válidas procedentes de distintos 
centros de la Universidad Politécnica de Madrid. De 
ellas, el 28% son mujeres, el 68% son hombres (un 4% no 
proporcionó información sobre el género) y las edades 
están comprendidas entre los 18 y 23 años.  
 
Diseño y procedimiento 
 
Partiendo de los intereses y de los objetivos del estudio, 
nuestro diseño es de naturaleza no experimental y de 
carácter transversal. El procedimiento de recogida de 

información es mediante encuesta, utilizando la técnica 
del cuestionario.   
 
El proceso de recogida de información tuvo lugar 
durante los meses de noviembre y diciembre. Se realizó 
de forma presencial y online, obteniendo 470 y 31 
respuestas, respectivamente. En el primero de los casos, 
los profesores estuvieron presentes en el aula mientras 
los alumnos de forma voluntaria contestaban al 
cuestionario. Previamente se dio a éstos las 
instrucciones necesarias para cumplimentar el 
cuestionario y se insistió en la importancia de su opinión.   
 
Variables 
 
Como variables independientes que producen un efecto 
en la motivación de los estudiantes se han utilizado, por 
un lado, el género de los alumnos. Por otro, las propias 
pautas de actuación de los profesores que se hallan 
incluidas en los distintos ítems del cuestionario EMQ-B.  
Se pueden consultar en la Tabla 1 (ver anexo), incluidas 
en las distintas escalas en que fue posible agruparlas 
sobre la base de análisis factoriales preliminares. 
Las variables dependientes son las puntuaciones 
asignadas por los estudiantes al valor motivacional de las 
distintas pautas de actuación evaluadas. 
 
Instrumentos 
 
Para realizar este estudio se utilizó el cuestionario 
Environment Motivational Quality Questionnaire (EMQ-
B), desarrollado a partir del cuestionario del mismo 
nombre elaborado por Alonso-Tapia [1]. Existen  varias 
formas de este mismo cuestionario, siendo la versión B 
la específica para alumnos del área de ciencias y 
tecnología. Este cuestionario permite medir el valor 
motivacional que los alumnos atribuyen a las distintas 
pautas de actuación mediante las cuales el profesor 
organiza la enseñanza. Consta de 98 ítems distribuidos 
en dos grupos. En el primero se pide a los alumnos que 
señalen directamente en una escala Likert de 5 puntos el 
grado en que determinadas prácticas docentes influyen 
en su interés por aprender y en el esfuerzo con que 
afrontan la actividad académica, y no sólo en aprobar. El 
segundo grupo describe las reacciones potenciales de 
preferencia o rechazo ante determinadas prácticas 
docentes, y los alumnos han de señalar, también en una 
escala de cinco puntos, el grado de acuerdo con las 
mismas. Las respuestas a los ítems positivos y negativos, 
tras las correspondientes transformaciones de éstos 
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últimos, se combinan para obtener las puntuaciones en 
cada una de las variables que se describen en la Tabla 1.  
El cuestionario EMQ permite evaluar el valor 
motivacional que los estudiantes atribuyen a las distintas 
estrategias evaluadas en tres niveles: a) nivel de la 
estrategia docente específica (variables 1 a 39), b) nivel 
del grupo de patrones docentes relacionados con 
diferentes facetas de la enseñanza (escalas A-G) y c)  
nivel del estilo general de enseñanza definido por el 
conjunto total de las pautas de actuación incluidas en el 
cuestionario (Escala T), con excepción de las relativas a 
las características de la evaluación que, por no 
correlacionar con el resto de las variables, se han 
excluido de la puntuación total. Es importante señalar 
que este hecho no implica que no sean  muy valoradas, 
sino que al ser valoradas igualmente por todos y al haber 
poca variabilidad, su inclusión en una escala que evalúe 
una variable homogénea distorsiona el significado de la 
misma.  
 
En la Tabla 1 se presentan las variables y las escalas 
específicas que han permitido realizar los análisis 
mencionados anteriormente en los niveles (b) y (c) y su 
fiabilidad. En todos los casos el valor del alfa de 
Cronbach es igual o superior a 0.7, por lo que se puede 
afirmar que su fiabilidad es aceptable. En el caso de las 
pautas de actuación de los profesores relacionadas con 
la evaluación, su valor motivacional se ha analizado 
únicamente en el nivel específico ya que las respuestas 
relacionadas con la misma no están correlacionadas. La 
importancia de tener en cuenta los diferentes niveles de 
análisis radica en el hecho de que el grado y tipo de 
relación entre las variables motivacionales (predictores) 
y el valor motivacional atribuido a los patrones de 
enseñanza (criterios) puede variar en función del nivel 
de generalidad considerado, y esta variación puede 
tener  implicaciones tanto teóricas como en la práctica 
educativa. 
 
Técnicas de análisis de datos 
 

 Análisis descriptivo de la valoración motivacional de 
las pautas docentes. Para ello se calcularon las medias 
y desviaciones típicas de las variables específicas (1-
39). Posteriormente, siguiendo la organización de las 
variables en escalas propuesta en la Tabla 1 y 
comprobando mediante Análisis Factorial si los ítems 
saturaban en las escalas teóricas (A-G) como cabía 
esperar, se obtuvieron las puntuaciones en estas 
escalas y se calcularon las medias y desviaciones 
típicas de las mismas, procediéndose después del 

mismo modo para obtener la puntuación en el 
cuestionario de manera global (escala T). En todos los 
casos, las puntuaciones se transformaron en otras 
correspondientes a una escala de cinco puntos, 
similar a la escala utilizada para que los estudiantes 
indicasen su grado de acuerdo o desacuerdo con el 
contenido de los ítems del cuestionario (1, valor más 
negativo; 5, valor más positivo). La finalidad es 
facilitar la comparación e interpretación de los 
resultados.  
 

 Análisis de varianza para estudiar si el género implica 
alguna diferencia en la forma de valorar las pautas de 
actuación de los profesores. De haberlas, las 
implicaciones de los resultados para la intervención 
deberían matizarse en función de las mismas.  

 
Ambos análisis se han realizado con el programa SPSS. 

 
RESULTADOS 

 
A continuación se presentan algunos de los resultados 
más relevantes: 
 
A) Análisis descriptivo: Valor motivacional de las 
estrategias docentes evaluadas 
 
Los valores de las medias que aparecen en la Tabla 1 
reflejan el valor motivacional atribuido por los 
estudiantes a determinadas actuaciones docentes 
específicas (variables 1-39), a los grupos de actuaciones 
relacionadas con determinadas facetas de la enseñanza 
(escalas A-G) y al estilo o modelo de enseñanza definido 
mediante el conjunto de patrones  de enseñanza 
incluidos en el cuestionario (escala T). Como se puede 
ver,  la media del valor motivacional atribuido por los 
alumnos a las distintas variables y escalas es muy 
heterogénea, con valores que oscilan entre 2,28  y  4,38   
sobre 5, lo que significa que el efecto  de dichas 
actuaciones varía desde ser desmotivador en algunos 
casos hasta contribuir positivamente de manera notable 
en otros.  
Con el fin de facilitar la claridad expositiva de los 
resultados, se han considerado una serie de apartados 
relacionados con distintos aspectos y momentos del 
proceso de enseñanza:   
 
En relación al modo de introducir o comenzar  las clases y  
actividades 
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En la Figura 2 se representan gráficamente las medias de 
cada una de las pautas de actuación evaluadas (variables 
1 a 9). De acuerdo a los resultados se puede afirmar que: 

 Respecto al modo en que el profesor comienza las 
clases, tareas y actividades (v. 1-4), los estudiantes 
consideran que el aspecto que más contribuye a 
estimular su interés y esfuerzo por aprender es que 
el profesor cree situaciones o plantee problemas 
que despierten su curiosidad. (Las medias son 4,10 y 
3,92, “bastante”). 
 

 Realizar esquemas previos que permitan organizar la 
información que se va a recibir o los pasos de un 
procedimiento, o señalar explícitamente los 
objetivos específicos que se persiguen, también 
ejercen un efecto bastante positivo, aunque 
ligeramente inferior (3,79 y 3,74, respectivamente).  

 

 
Figura 2. Valores de las medias de las variables 1-9 

 

 El hecho de que los profesores comenten 
explícitamente la relevancia de la actividad (V. 5 a 9) 
influye “lo suficiente” o “bastante” en todos los 

casos (Figura 2), siendo el tipo de mensaje más 
valorado el que hace referencia a que la actividad a 
realizar permitirá una mejor comprensión de los 
conceptos que hay que aprender (v.8; Md: 4,02).  
 

 Cabe señalar que, en contra de lo que cabría 
esperar, los mensajes relativos a la utilidad para 
aprobar el examen son los que tienen la menor 
influencia (Md: 3,04), con una diferencia respecto 
de los anteriores próxima al 20%. 

 

Valoración de las estrategias relacionadas con el 
desarrollo de la clase, los apoyos técnicos y con la ayuda 
del profesor  
 
En este apartado se encuentran algunas de las 
estrategias que los alumnos consideran que contribuyen 
en mayor grado a favorecer su motivación y con ello el 
aprendizaje. De acuerdo a los resultados que se 
representan en la Figura 3, se puede afirmar que: 
 

 Existen cinco pautas de actuación docente en las 
que los alumnos coinciden en señalar su “gran 
influencia” sobre el interés y el esfuerzo con que van 
a afrontar la actividad académica, que son: 
 
- Utilizar imágenes o ejemplos para ilustrar lo 
que se explica. Es el elemento con la valoración más 
alta de este apartado e incluso de todo el 
cuestionario (v.10; Md: 4,38). 
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Figura 3. Valores de las medias de las variables 10 a 17 y 30 a 33 

 

-   Mostrar la utilidad de la materia que han de 
aprender (v.15; Md: 4,24). Este resultado coincide 
con la valoración muy positiva que hacen del hecho 
de que los profesores introduzcan las actividades 
comentando la relevancia de la materia objeto de 
estudio (escala B).  
 
- Disposición favorable de los profesores a 
ayudar a los alumnos, sobre todo mediante una 
atención personalizada en tutorías (v.33; Md: 4,25). 

- El hecho de que los profesores impartan clases 
estructuradas (v.14; Md: 3,91), con explicaciones 
claras y bien organizadas (v.11; Md: 4,14). 
 
- Impartir las clases combinando las explicaciones 
directas en la pizarra con otros medios como, por 
ejemplo, las presentaciones en PowerPoint (v.30; 
Md: 3,98). 
 

 Sin embargo, el hecho de proponer fuentes 
adicionales de información o el uso de un 
vocabulario técnico, aunque sea más preciso, lo 
valoran sólo como “suficiente”. Las medias son 3,33 
y 3,17, respectivamente.  
 

 En relación a los apoyos técnicos, también 
consideran bastante motivador trabajar con las 
nuevas metodologías, en general, y, en particular, la 
utilización de las aulas virtuales tanto para acceder a 
los materiales como para facilitar la comunicación  
(v.31 y 32; Md: 3,78). 

 
Valoración de la participación y de sus condiciones 
 
Aunque el grado en que se fomenta la  participación de 
los estudiantes constituye una de las características que 
definen el desarrollo de una clase, dado que las 
condiciones en las que se produce son diferentes, se ha 
decidido presentar los resultados en otro apartado. Si se 
consideran por separado  las condiciones que pueden 
dar lugar a la participación (Figura 4),  se puede ver que: 
 

 
Figura 4. Valores de las medias de las variables 17-21 
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 El hecho de que el profesor permita que se le 
interrumpa para preguntar se ve como algo muy 
positivo por parte de los alumnos (v.17; Md: 3,92). 
 

 Sin embargo, las preguntas en sentido inverso 
aparece como algo motivacionalmente neutro (v.18; 
Md: 3,10). 

 

 Con respecto a promover la participación mediante 
los compañeros, consideran que tiene un efecto 
“suficiente”, pero no elevado. Las valoraciones son 
muy similares para todos los casos evaluados: 
discusión entre compañeros, hacer presentaciones o 
recibir comentarios por parte de los alumnos del 
trabajo realizado (las medias oscilan entre 3,27 y 
3,38).  
 

Valoración del planteamiento de clases prácticas y de las 
características de las mismas 
 
Dada la naturaleza de los aprendizajes que se plantean 
en las clases prácticas y a las características que suelen 
definirlas en la mayoría de los casos, cabría esperar que 
fueran percibidas como un factor estimulador de la 
motivación. Consideradas en conjunto (escala E), los 
datos empíricos efectivamente le atribuyen un valor 
motivador “suficiente”, pero no muy alto (Md: 3,46). Si 
se consideran sus principales características por 
separado (Figura 5), cabe comentar  los siguientes 
resultados: 
 

 Frente a las clases teóricas, los alumnos perciben 
como bastante motivador el hecho de que las clases 
prácticas sean más informales (v.24; Md: 3,80). 
 

 En contra de lo que sería deseable, el trabajo en 
grupo es percibido como algo neutro (v.25; Md: 
3,02). 

 

 
Figura 5. Valores de las medias de las variables 22-25 

 

Valoración del planteamiento de trabajos prácticos y de 
las características de los mismos.  
 
Tal y como se indicaba en el cuestionario, el término 
trabajos prácticos es general e incluye todas aquellas 
actividades o tareas orientadas a la aplicación de los 
conocimientos teóricos (problemas, proyectos, prácticas 
de laboratorio, etc.), pero que normalmente se han de 
realizar fuera de clase. Teniendo en cuenta los 
resultados (Figura 6), se puede decir que:  
 

 Los estudiantes aceptan cierto valor motivador a la 
realización de estas tareas (v.26; Md: 3,31), sobre 
todo si pueden elegir entre distintas opciones (v. 28; 
Md: 3,65). 
 

 Sin embargo, no parece que la razón sea porque les 
ayudan a aprender, ya que prácticamente los 
rechazan si eso les va a requerir mucho esfuerzo 
(v.27; Md: 2,93).  

 

 
Figura 6. Valores de las medias de las variables 26-28 
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Valoración del modo de plantear las evaluaciones 
 
Los resultados que se presentan en la Figura 7 ponen de 
manifiesto que los alumnos tienen una percepción muy 
definida del valor motivacional de alguna de las 
condiciones de la evaluación: 
 

 El que ésta se realice mediante un único examen 
final es claramente rechazado (v. 33; Md: 4,25). 
 

 Tampoco se desea la limitación de tiempo en los 
exámenes, pese a que la tensión que dicha 
limitación genera pueda facilitar la concentración (v. 
36; Md: 2,42), o que se incluyan cuestiones 
diferentes a lo que más intensamente se ha 
trabajado en clase (v. 34; Md: 4,25) 
 

 En cuanto al tipo de exámenes, valoran 
positivamente los formatos mixtos que incluyen 
distintos tipos de pruebas y de preguntas, ya que de 
este modo consideran que es más fácil demostrar lo 
que se sabe (v.35; Md: 3,98).  

 

 Los estudiantes creen que tanto los trabajos 
prácticos como los que se realizan en grupo han de 
contribuir a la calificación de la asignatura, aunque 
en este último caso con menor entusiasmo (v.37; 
Md: 2,28 y v.38; Md: 3,44). 
  

 
Figura 7. Valores de las medias de las variables 34-39 

 

 

B) ANOVA: Diferencias en la variable género 
 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza 
que se presentan en la Tabla 2, existen diferencias 
significativas en el grado en que los estudiantes de 
distinto género valoran algunas de las estrategias 
docentes evaluadas.   
 
Para poder interpretar en qué sentido se producen estas 
diferencias, basta con comprobar los valores de las 
medias que aparecen en la Tabla 2 del anexo). Así, 
podemos ver que: 
 

 Las mujeres valoran más positivamente que los 
hombres: 
 
- Que al comenzar una actividad, el profesor 
comente de manera explícita la relevancia o la 
utilidad de lo que se va a trabajar.  Conviene 
recordar que en esta escala, si bien se ha evaluado 
la “utilidad” en un sentido amplio –facilitar la 
comprensión de conceptos, mejorar capacidades, 
resolver problemas, etc.– no se incluye el que sea 
importante para aprobar el examen. En este último 
caso, el valor motivacional tanto para los alumnos 
como para las alumnas ha resultado neutro.  
 
- Que las clases estén bien estructuradas, con 
explicaciones claras y que en ellas los profesores 
utilicen imágenes o ejemplos para facilitar la 
comprensión de la materia y comenten su utilidad. 
 
- Que se pueda contar con la ayuda del profesor 
para poder resolver dudas o dificultades. 
 
- Que haya más de un examen. Las mujeres 
consideran que el que la evaluación se realice a 
partir de un único examen es fuertemente 
desmotivador (Md: 4,42).  
 
- Que la evaluación sea mixta, esto es, que 
incluya distintos tipos de pruebas porque permiten 
demostrar mejor lo que se sabe. 
 

 Por el contrario, los hombres valoran como más 
motivador que las mujeres: 
 
- Que el profesor fomente la participación en el 
aula en las distintas variantes –preguntas directas al 
profesor, hacer presentaciones, recibir comentarios 
de los compañeros, etc.-  
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- Que se utilice un vocabulario técnico durante el 
desarrollo de las explicaciones. 
 
- Que si se plantean trabajos prácticos, los 
profesores les den la posibilidad de elegir entre 
distintas opciones. Aunque rozando los límites de la 
significación, los hombres son más favorables que 
las mujeres a que estos trabajos prácticos 
contribuyan a la calificación de la asignatura 

 
DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 
 

En relación a los objetivos planteados en este estudio, 
los datos permiten extraer varias conclusiones. Por un 
lado, los resultados han puesto de manifiesto, de modo 
general,  que en el contexto de la universidad actual hay 
una serie de características de la actuación docente que 
resultan motivadoras para la mayoría de los estudiantes 
de ingeniería (p. ej., utilizar imágenes y ejemplos, ayuda 
del profesor, etc.) y otras que son claramente 
rechazadas (p.ej., examen único, limitación de tiempo en 
los exámenes, etc.). También, que existe un tercer grupo 
de estrategias docentes que, aun siendo favorecedoras 
del aprendizaje, los alumnos les atribuyen un cierto valor 
motivador, pero no muy alto (p.ej., utilizar lenguaje 
técnico, trabajo en grupo, etc.).   
 
Estos resultados son comparables a los obtenidos en 
otros trabajos similares [1], [2]. De acuerdo tanto con los 
resultados de estos trabajos como con los obtenidos en 
el presente estudio, cabe esperar que aquellos 
profesores que utilicen de forma generalizada el primer 
grupo de estrategias favorecerán el interés y el esfuerzo 
por aprender de la mayoría de los estudiantes. Por el 
contrario, el rechazo por parte de los estudiantes del 
segundo grupo de estrategias sugiere que, si tales pautas 
se evitan en la medida de lo posible, los alumnos se 
sentirán más a gusto, lo que contribuirá a que mejore su 
interés y permanencia en las aulas. 
 
No obstante, en muchos casos es imposible prescindir de 
algunas de ellas, por ejemplo, de la limitación de tiempo 
en los exámenes. Pero esto no significa que no pueda 
modificarse su impacto negativo en la motivación 
cambiando las condiciones de la evaluación para que 
resulte menos amenazante –dando tiempo suficiente en 
los exámenes, evitando el examen único, ajustando la 
cantidad de contenidos a lo que razonablemente un 
alumno medio puede asimilar teniendo en cuenta la 
carga de trabajo general, etc. 

 
En el contexto actual de la UPM, este resultado no hace  
sino confirmar la idoneidad del nuevo modelo educativo 
sobre el que se lleva trabajando desde hace varios años. 
Siguiendo las directrices y recomendaciones del Espacio 
Europeo de Educación Superior, en el nuevo modelo la 
evaluación continua modifica el sistema de evaluación 
tradicional con un único examen final y promueve un 
aprendizaje mucho más activo por parte de los alumnos 
que les permita la adquisición de competencias.  
 
Algunas de las estrategias básicas con las que se viene 
trabajando para conseguirlo son, por ejemplo, la 
programación de distintas tareas o trabajos prácticos  
para que se realicen tanto de forma individual como en 
grupo, o fomentar la participación de los estudiantes en 
sus distintas modalidades (presentaciones ante sus 
compañeros, evaluación por pares, etc.). En este sentido, 
el resultado más relevante de este estudio es 
precisamente la ausencia de estas estrategias en el 
grupo de las más motivadoras. Este hecho, cuanto 
menos, pone de manifiesto la discrepancia que existe 
entre lo que se quiere hacer y lo que realmente se 
consigue. 
 
Cuando se les pregunta por la participación, sólo la 
posibilidad unidireccional de que los alumnos puedan 
preguntar libremente al profesor recibe una valoración 
“bastante” positiva. En relación a la propuesta de los 
trabajos prácticos, no muestran mucho entusiasmo en su 
realización y tampoco en que contribuyan a la nota de la 
asignatura cuando se han realizado en grupo. 
 
Son muchas las razones que pueden contribuir a explicar 
estos resultados: exigencia de un mayor esfuerzo por el 
que no encuentran compensación suficiente, 
experiencias negativas de la distribución desigual del 
trabajo cuando se hace en grupo, están habituados al 
modelo tradicional en el que su papel es mucho más 
pasivo, temor por parte de los alumnos a quedar mal 
ante los compañeros y/o a la calificación negativa del 
profesor, etc.  
 
En síntesis, a pesar de que estas actividades pueden 
posibilitar un mejor y mayor aprendizaje, puede ser que 
las condiciones habituales en las que se realicen no sean 
las más adecuadas. Un contexto con excesiva carga de 
trabajo y marcado por la necesidad de superar 
evaluaciones a menudo difíciles, puede hacer que los 
estudiantes centren su atención en aprobar más que en 
aprender. De cualquier modo, los datos no son  
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concluyentes y habría que investigar más sobre el tema. 
Desde nuestro punto de vista sería muy interesante 
contrastar estos resultados con los de estudiantes de 
ingeniería de países del entorno anglosajón, con mayor 
tradición en este modelo de enseñanza.   
 
Por otra parte, los resultados también sugieren 
diferencias en valor motivador de las estrategias en 
función del género. Las mujeres valoran más 
positivamente que los hombres los aspectos 
relacionados con el orden y la organización de las clases 
así como la posibilidad de contar con la ayuda del 
profesor a través de las tutorías. Por el contrario, los 
hombres atribuyen mayor valor motivador a las 
actuaciones del profesor que le permiten elegir [23], 
poder participar de manera activa en las distintas 
actividades y utilizar un vocabulario técnico específico de 
su carrera. Así pues, dependiendo de la configuración de 
los grupos, el profesor puede tener en cuenta esta 
información para organizar la enseñanza de manera más 
efectiva.   
 
Una última explicación de que a alguno de los aspectos 
que definen el estilo docente del profesor no se les 
reconozca por el conjunto de los alumnos un valor 
motivador suficiente podría estar en que este valor 
dependa de las motivaciones previas de los alumnos, 
hipótesis que esperamos contrastar en un próximo 
estudio.  
 
Después de exponer las principales aportaciones de este 
estudio, no se puede olvidar comentar las limitaciones, 
una de las cuales se refiere al grado de generalización 
que pueden tener los resultados que se han presentado. 
En efecto, en relación con la muestra utilizada, hay que 
reconocer que se ha contado con un número reducido 
de sujetos de investigación para tratarse de un estudio 
mediante encuesta. Esta limitación se acentúa con el 
establecimiento de grupos para su comparación, lo que 
nos debe llevar a ser cautelosos a la hora de aceptar o 
rechazar diferencias que, de ser más numerosos los 
grupos, sí podrían alcanzar la suficiente significación 
estadística.  
 
Finalmente, una manera de profundizar en el análisis del 
alcance de algunas de las conclusiones es tratar de 
intervenir en un contexto real de aula para modificar la 
motivación de los estudiantes y, a través de ella, el 
rendimiento académico. Los resultados han puesto de 
manifiesto el fuerte impacto motivador que tiene para 
los estudiantes el hecho de que el sistema de evaluación 

incluya varias y distintas pruebas, lo que les facilita la 
regularización del trabajo y les proporciona la 
oportunidad tanto de conocer su progreso como de 
corregir sus errores a tiempo. Consideramos que este 
podría ser un buen punto de partida para el diseño 
instruccional de una intervención en ámbito de la 
ingeniería. 
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ANEXO 
 

TABLA 1. Pautas de actuación docente evaluadas y fiabilidad de las escalas 
Estrategias  docentes Media D.Típica 

Escala A. Al introducir o comenzar los clases y  actividades  (Fiabilidad: α= 0,80) 3,89 ,57 
(1) Presentar información novedosa o sorprendente para activar la curiosidad 
(2) Plantear problemas y cuestiones para activar la curiosidad 
(3) Explicitar los objetivos concretos de los temas y actividades.  
(4) Utilizar esquemas para anticipar el contenido de una exposición o los pasos de un procedimiento 

4,10 
3,92 
3,74 
3,79 

,73 
,77 
,85 
,86 

Escala B. Mensajes explícitos sobre la  relevancia de la materia o de la  actividad para (Fiabilidad: α= 0,71) 3,89 ,69 
(5) Mejorar alguna capacidad 
(6) Incrementar la competencia laboral 
(7) Aplicación práctica 
(8) La comprensión de algún concepto, principio, fenómeno, etc. 
(9) Aprobar el examen

2
 

3,77 
3,99 
3,77 
4,02 
3,04 

,97 
,96 
,89 
,99 

1,34 

Escala C. Organización y desarrollo de las clases teóricas y de las actividades de aprendizaje   (Fiabilidad: α= 0,72) 3,95 ,45 
(10) Utilizar  imágenes o ejemplos.  
(11) Explicaciones de los profesores claras y bien organizadas. 
(12) Ayuda del profesor para realizar la actividad y resolver dudas que surjan en el desarrollo de la clase. 
(13) Proporcionar un guión detallado del procedimiento para realizar la tarea. 
(14) El hecho de que las clases estén muy estructuradas. 
(15)  Mostrar la utilidad de lo que se está aprendiendo. 
(16) Utilizar vocabulario técnico2 
(17) Proponer fuentes adicionales de información2 

4,38 
4,14 
3,79 

 
3,60 
3,91 
4,24 
3,17 
3.33 

,79 
,74 
,58 

 
,83 
,82 
,71 
,97 
,85 

Escala D. Fomento de  la participación de los estudiantes en clase  (Fiabilidad: α= 0,80) 3,34 ,61 
(18) Permitir que los alumnos pregunten libremente en clase.  
(19) Preguntar directamente a los alumnos. 
(20) Promover la discusión entre los compañeros 
(21) Hacer que los estudiantes presenten y defiendan su trabajo o sus puntos de vista ante los compañeros 
(22) Facilitar que los alumnos reciban la opinión de los compañeros sobre el trabajo realizado. 

3,92 
3,10 
3,38 
3,27 

 
3,38 

,94 
,93 
,90 
,91 

 
,94 

Escala E. Planificación y desarrollo de  clases prácticas  (Fiabilidad: α= 0,72) 3,46 ,54 
(23) Preferencia por que el profesor plantee clases prácticas en las que los estudiantes tengan que resolver 

problemas. 
(24) Preferencia por que el profesor fomente la participación. 
(25) Preferencia por que las clases prácticas sean más informales. 
(26) Preferencia por que se promueva el trabajo en grupo. 

3,50 
 

3,42 
3,80 
3,02 

,60 
 

1,03 
,88 

1,18 

Escala F. Planteamiento de trabajos prácticos que se han de realizar fuera de clase (Fiabilidad: α= 0,76) 3,25 ,68 
(27) Preferencia por que se propongan trabajos relacionados con la materia desarrollada. 
(28) Preferencia por que se plantee la realización de trabajos prácticos que requieran investigar   
(29) Preferencia por que el profesor permita elegir entre distintas opciones2 

3,32 
2,94 
3,65 

,75 
,97 
,84 

Escala G. Utilización de apoyos técnicos en el proceso de enseñanza  (Fiabilidad: α= 0,70)  3,78 ,85 
(30) Preferencia por que se combinen la explicación directa en la pizarra con apoyos técnicos2. 
(31) Preferencia por que se utilicen las aulas virtuales.  
(32) Preferencia por que se trabaje con las nuevas tecnologías porque son importantes para el futuro profesional. 

3,95 
3,78 
3,78 

,72 
,98 
,95 

Escala H. En relación con las tutorías académicas 4,25 ,86 
(33) El cuestionario evalúa el valor motivacional que atribuyen los estudiantes al hecho de que el profesor 

muestre su disposición a ayudarles en su aprendizaje mediante las tutorías (Sólo un ítem) 
  

Escala I. En relación con la evaluación del aprendizaje (Los ítems no se han agregado porque no existe correlación 
entre ellos) 

  

(34) Rechazo del planteamiento de un único examen 
(35) Rechazo de exámenes diferentes a lo que se ha trabajado en clase 
(36) Preferencia por los exámenes mixtos, que incluyen distintos tipos de tareas y formatos, porque facilitan la 

expresión de lo que se sabe. 
(37) Limitación de tiempo en los exámenes: facilita la concentración. 
(38) Los trabajos prácticos NO contribuyan a la nota. 
(39) Los trabajos en grupo contribuyan a la nota. 

4,25 
3,29 
3,98 

 
2,42 
2,28 
3,44 

,90 
,96 
,75 

 
1,04 
,87 
,95 

Escala T. Escala general   (Fiabilidad: α= 0,90). Valor motivacional atribuido al conjunto de todas las actuaciones 
docentes incluidas en el cuestionario 

3,63 ,36 
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1 
El número que precede a cada pauta será utilizado para identificar cada variable al describir los resultados. También la letra asociada a 

cada escala. 
2
 Variable que NO se incluye en la escala debido a la falta de correlación con el resto de los ítems.  

 
 

TABLA 2. Valor motivacional de las estrategias docentes en función del género y ANOVA 

Estrategias docentes N Media D. típica gl F Sig. 

Comienzo de clases/actividades (e. A) Mujer 144 3,93 ,56 1 
,970 ,325 

Hombre 357 3,87 ,57 499 

Mensaje: Importancia para el examen (v.9) Mujer 144 2,93 1,34 1 
1,403 ,237 

Hombre 357 3,07 1,34 499 

Mensajes: relevancia o utilidad (e. B) Mujer 144 4,00 ,67 1 
4,587 ,033 

Hombre 357 3,85 ,69 499 

Organización y desarrollo de las clases teóricas (e. C) Mujer 144 4,04 ,43 1 
9,490 ,002 

Hombre 357 3,91 ,45 499 

Fomento de la participación (e. D) Mujer 144 3,25 ,61 1 
4,132 ,043 

Hombre 357 3,38 ,61 499 

Planificación y desarrollo de las Clases Prácticas (e. E) Mujer 144 3,41 ,52 1 
2,132 ,145 

Hombre 357 3,49 ,54 499 

Planteamiento de Trabajos Prácticos (e.F) Mujer 144 3,26 ,68 1 
,031 ,860 

Hombre 357 3,24 ,68 499 

Apoyos técnicos y nuevas tecnologías (e. G) Mujer 144 3,77 ,83 1 
,089 ,765 

Hombre 357 3,79 ,85 499 

Tutorías académicas (33) Mujer 144 4,41 ,83 1 
5,844 ,016 

Hombre 357 4,19 ,87 499 

Evaluación: Rechazo de Examen Único (34) Mujer 144 4,42 ,74 1 
7,565 ,006 

Hombre 357 4,18 ,95 499 

Evaluación: Sólo lo expuesto en clase (35) Mujer 144 3,28 ,99 1 
,011 ,915 

Hombre 357 3,29 ,94 499 

Evaluación: Formato mixto (36) Mujer 144 4,08 ,77 1 
3,779 ,052 

Hombre 357 3,94 ,74 499 

Evaluación: Limitar el tiempo en los exámenes (37) Mujer 144 2,42 1,06 1 
,000 ,994 

Hombre 357 2,42 1,04 499 

Evaluación: Los Trabajos Prácticos  NO contribuyan  
a la Nota (38) 

Mujer 144 2,16 ,86 1 
3,394 ,066 

Hombre 357 2,32 ,87 499 

Evaluación: Los Trabajos en Grupo contribuyan  
a la Nota (39) 

Mujer 144 3,51 ,97 1 
1,191 ,276 

Hombre 357 3,41 ,94 499 

Utilizar vocabulario técnico (16) Mujer 144 2,98 1,04 1 
8,163 ,004 

Hombre 357 3,25 ,94 499 

Fuentes de Información adicionales (17) Mujer 144 3,23 ,85 1 
2,843 ,092 

Hombre 357 3,37 ,85 499 

Elegir entre distintas opciones (29) Mujer 144 3,51 ,88 1 
5,763 ,017 

Hombre 357 3,71 ,82 499 
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RESUMO 

 
Este artigo analisa algumas particularidades dos saberes docentes de professores de Educação Musical na modalidade Educação a 
Distância (EaD), bem como suas adaptações para ensinar conteúdos prático-musicais virtualmente. Como objetivos específicos, buscou-se 
caracterizar o perfil do docente virtual do curso de Licenciatura em Educação Musical a distância da UFSCar; identificar como acontece a 
aprendizagem da docência dos sujeitos investigados na EaD; apontar possíveis adequações pedagógicas dos sujeitos para o ensino de 
música a distância e descrever a percepção dos sujeitos de como ocorre o ensino de música na EaD. A pesquisa, que teve caráter 
qualitativo, adotou questionários e entrevistas como procedimentos metodológicos. O referencial teórico contempla as áreas de EaD, 
formação de professores e Educação Musical. Como especificidades do professor de música a distância, a pesquisa indicou que os sujeitos 
se percebem como coordenadores da disciplina, responsáveis pelo planejamento e mediação indireta dos alunos. No seu perfil, 
encontramos saberes formais pedagógicos sobre EaD e uma considerável carga de experiência presencial. No entanto, observou-se que os 
saberes específicos para docência na EaD decorrem, em grande parte, da reflexão sobre as práticas pedagógicas nesta modalidade. A 
maioria dos docentes percebe o aluno como figura central do processo de ensino-aprendizagem. Também percebem limitações na EaD e 
reconhecem vantagens em relação ao ensino presencial de música, especialmente pelos conhecimentos construídos devido ao maior 
domínio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e interação virtual. 
 
Palavras-chave: Saberes Docentes. Docência Virtual. Formação de Professores. Educação Musical. Educação a Distância. 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Este texto baseou-se numa investigação que teve como foco as 
particularidades dos saberes docentes e conhecimentos 
específicos de um professor da Educação Musical oferecido 
pela modalidade de Educação a Distância (EaD). O objetivo 
primeiro é compreender os saberes específicos que compõem 
a base de conhecimentos docentes para a educação musical na 
modalidade EaD e, também, o processo de aprendizagem da 
docência nesta modalidade. A pesquisa partiu das percepções 
dos professores sobre o processo de ensino-aprendizagem na 
modalidade a distância. 
 
Entre as diversas definições de Educação, Ensino e 
Aprendizagem a distância encontradas na literatura, a maioria 
concentra-se na noção de ensino sem a presença física do 
professor, pelo uso de métodos que separam o processo de 
ensino do processo de aprendizagem ou ainda métodos que 
permitem o processo de ensino-aprendizagem mesmo sem a 
comunicação face a face [1]. Nesse sentido, destaca-se o papel 
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC),  

 
 
 
como as ferramentas dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

 
(AVA). Nesses ambientes, os alunos interagem, mediados por 
um educador, utilizando variadas ferramentas de comunicação 
a distância (vídeos, fóruns, chats, e-mail, material em áudio e 
escrito etc.) para o fim comum de possibilitar a construção do 
conhecimento. Por meio das TDIC, a educação “viabiliza 
diversas ações dinâmicas e motivadoras, mesclando-se nas 
redes informáticas a produção e aquisição do conhecimento, 
bem como a relação entre autores e leitores, professores e 
alunos” [2]. 
 
Por isso, o uso de tecnologias, no sentido de artefatos técnicos, 
deve estar acompanhado de uma reflexão sobre seu uso no 
sentido de conhecimento e valor agregado [1]. Isto indica que 
não podemos simplesmente transpor as metodologias e 
técnicas empregadas na modalidade presencial para os 
ambientes da modalidade a distância. Tampouco devemos 
creditar às tecnologias todo o êxito do ensino-aprendizagem na 
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EaD (ou na educação presencial). 
 
A diferença da modalidade de educação presencial para a 
distancia requer que os professores adotem abordagens 
diversificadas nas suas práticas e diferentes estratégias 
metodológicas. Portanto, a docência virtual

1
 implica que os 

professores incorporem novos saberes ao seu conjunto de 
conhecimentos, para além daqueles tradicionalmente 
necessários (ou suficientes) para a docência presencial. Dentre 
eles, destacam-se o domínio das TDIC. Essas tecnologias digitais 
expandem o potencial de diversidade de meios e suportes para 
apresentar um conteúdo ― já que uma imagem, uma música 
ou um filme, por exemplo, podem ser visualizados, 
manipulados, reproduzidos em contextos bem diferentes do 
contexto de origem. O advento da internet trouxe, entre outras 
coisas, a facilidade de acessar informações em diferentes 
formatos e, principalmente, a possibilidade de estabelecer 
comunicação em qualquer lugar e a qualquer hora [3].  
 
Pensando nas diferenças básicas entre as duas modalidades, 
presencial e EaD, e as consequências dessas diferenças na 
atuação do docente, introduzimos o conceito de polidocência 
[4]. Esse é um conceito necessário para entendermos o papel 
do professor na modalidade de educação a distância. 
Caracterizando a polidocência, compreendemos como os 
sujeitos participantes da pesquisa interagem com os demais 
atores/profissionais do processo de ensino-aprendizagem da 
EaD e, também, compreendemos o contexto de trabalho em 
que os sujeitos da pesquisa estão inseridos. 
 
Nos tópicos a seguir, apresentaremos conceitos-chave para a 
contextualização de nossa investigação; indicando a 
metodologia para a coleta e a sistematização dos dados. 

 
2. O PROFESSOR-COORDENADOR DE DISCIPLINA NA 

EDUCAÇÃO MUSICAL A DISTÂNCIA 
 
Mill [4] entende que uma equipe polidocente é um grupo de 
trabalhadores necessário para que se realizem as atividades de 
ensino-aprendizagem em certos tipos de configuração de 
educação a distância. É importante caracterizarmos a 
polidocência para entendermos o contexto de trabalho onde se 
encontram os sujeitos investigados. Por abarcar as relações 
estabelecidas no cotidiano da docência virtual, também 
acreditamos que este conceito de polidocência seja adequado 
para descrevermos e analisarmos o papel do educador virtual 
no processo de ensino-aprendizagem da Educação Musical a 
distância. A justificativa lógica para o uso da categoria 
explicativa “polidocência” é simples: o professor coordenador 
de disciplina, que é sujeito da nossa investigação, é o principal 
membro da equipe polidocente. 
 
Pode-se analisar uma disciplina na modalidade EaD, assim 

                                                 
1 Neste trabalho, o termo docente virtual será usado como sinônimo 

para educadores na modalidade EaD.  

como na modalidade presencial, dividindo-a em dois 
momentos: no primeiro ocorre o seu planejamento e no 
segundo a sua oferta [5]. Porém, na EaD essas duas etapas, a de 
planejamento e a da oferta, podem se caracterizar de forma 
diferenciada em relação a disciplinas presenciais, dependendo 
da formatação de um determinado curso a distância: o que está 
a cargo de apenas um docente no modo presencial é partilhado 
por uma equipe polidocente em alguns tipos de EaD. O docente 
virtual precisa trabalhar na criação da disciplina e na sua oferta 
em conjunto com uma equipe de profissionais e auxiliares para 
que ocorra o processo de ensino-aprendizagem. Essa equipe é 
composta por vários indivíduos com distintas funções, como os 
tutores virtuais, que interagem diretamente com os alunos, e 
os projetistas educacionais, que trabalham na adaptação do 
material em diversas mídias. Portanto, em certos tipos de EaD, 
o docente responsável por uma disciplina trabalha com um 
grupo de outros profissionais. 
 
Para entendermos melhor esse processo, apresentamos a 
descrição, feita por Mill [4], de alguns dos indivíduos que 
geralmente compõem a polidocência, incluindo o docente 
formador que participou da nossa investigação. Dessa forma, 
demonstraremos que os sujeitos da nossa investigação não são 
todos os membros da polidocência e, também, 
caracterizaremos brevemente os demais 
profissionais/educadores participantes do processo de ensino-
aprendizagem a distância: 
 

 Professor-autor: É responsável pela elaboração dos 
conteúdos e por adequar metodologicamente os 
conceitos e atividades de aprendizagem.  
 

 Professor-formador: Seu papel consiste em 
acompanhar os alunos durante a aplicação da 
disciplina e gerenciar os tutores. Quando o professor-
autor acumula a função de professor-formador, 
geralmente é denominado professor-coordenador. 

 

 Tutor virtual: Geralmente são especialistas na área da 
disciplina em que trabalham. Deve acompanhar os 
alunos em seus estudos, orientando-os em suas 
dificuldades e apoiando-os na construção de suas 
aprendizagens. 

 

 Tutor presencial: A função deste tutor é dar 
atendimento local ao aluno e auxiliam os docentes-
formadores em atividades presenciais diversas. 

 

 Equipe multidisciplinar: Grupo de profissionais 
composto de especialistas em diversas mídias 
(impressa, audiovisual e virtual).  

 

 Projetista Educacional ou Designer Instrucional: São 
os responsáveis pela adequação dos conteúdos e 
metodologia da disciplina às mídias adotadas nos 
cursos na modalidade a distância. 
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Juntos, esses trabalhadores compõem a equipe polidocente, 
responsável pelas atividades de planejamento e oferta de uma 
disciplina na EaD. De antemão, ressalta-se que esses 
profissionais contribuem e influenciam a docência, mas nem 
todos podem ser considerados docentes. De todo modo, 
importa aqui que essa polidocência, marcada pela colaboração 
e pela fragmentação das atividades de ensino, implica ao 
professor o uso de novos saberes e também a partilha de 
velhos saberes docentes. Dentre os novos conhecimentos, 
destacam-se o domínio das TDIC, o domínio de novas 
estratégias comunicacionais e de interação, a capacidade de 
trabalhar em equipe e a organização da agenda ou gestão do 
tempo de ensino-aprendizagem. Importa destacar, ainda, que o 
professor responsável pela disciplina é também o responsável 
pela escolha do conteúdo específico da disciplina, pelas 
metodologias adotadas e pelo gerenciamento dos alunos [6]. 
 
Nesse cenário, é importante observar que a percepção do que 
se entende por sala de aula muda na EaD, exigindo também 
uma nova forma de gestão de sala de aula virtual, repleta de 
novas e diferentes possibilidades de interação e construção do 
conhecimento. Portanto, “a gestão do conhecimento pelo 
professor para uma aprendizagem efetiva exigirá saberes e 
estratégias pedagógicas distintas daquelas desenvolvidas e 
aplicadas pelos docentes da educação presencial” [6]. 
 
Nesse contexto, também muda a relação entre professor e 
aluno. Na EaD, professores e estudantes assumem uma relação 
diferenciada diante do processo de ensino-aprendizagem. 
Pode-se dizer que há uma relação mais parceira e dialógica, 
distanciando-se da relação mais centrada no professor que 
ensina agindo sobre o aluno que aprende passivamente. Torna-
se desafio para o professor da modalidade a distância ser um 
agente do processo de ensino-aprendizagem e também 
permitir que o aluno participe de forma ativa nesse processo 
[7]. Professor e aluno tornam-se, então, problematizadores de 
conteúdos e atividades, em vez de continuarem no papel de 
emissores e receptores de conhecimentos [8]. O aluno torna-se 
um agente central no processo de ensino-aprendizagem. A 
construção de conhecimento não está mais centralizada no 
professor, que agora é um mediador entre o conteúdo, e o 
aluno deixa de ser um receptor passivo de conhecimento.  
 
A análise deste texto mantém foco na perspectiva docente 
dessas novas relações entre educador e educando, ambos com 
novos perfis. Para além do fazer pedagógico do docente virtual 
(de modo generalizado), o trabalho analisa os saberes docentes 
de professores virtuais de uma área específica: o docente 
virtual da Educação Musical. Assim, a nossa análise centra-se 
em alguns desafios enfrentados por docentes de Educação 
Musical na EaD.  
 
Como mote da análise deste texto, consideramos que as TDIC 
desafiam os educadores musicais a transformarem seus 
conceitos educacionais, perspectivas didáticas e forçam-nos a 
complementarem suas formações e a refletirem sobre as novas 

possibilidades [9]. Também na Educação Musical, quando 
transposta a análise da modalidade presencial para a 
modalidade a distância, existe a preocupação com a adequação 
e inovação das práticas pedagógicas e estratégias 
metodológicas de seus docentes. Esses são alguns dos desafios 
que nos levaram a buscar melhor compreensão da docência 
virtual no âmbito da Educação Musical. 
 
Gohn [10] trata da Educação Musical a distância, 
categorizando-a em três diferentes cenários de aprendizagem: 
 

 Aprendizagens autodirigidas: são quando o aprendiz 
direciona sua atenção e faz reflexões sobre os 
variados tipos de conhecimento musical. Como uma 
performance em vídeo, que pode ser assistida e 
repetida diversas vezes, para que o aluno tenha 
oportunidades de desenvolver a técnica instrumental.  
 

 Aprendizagens híbridas: acontecem quando os alunos 
que têm aulas regulares de instrumentos musicais 
procuram complementar seus estudos com pesquisas 
on--line ou materiais em vídeo. Nos cursos 
presenciais formais, acontecem quando buscam 
interações a distância fora dos horários de encontro 
em salas de aula.  

 

 Cursos especificamente formatados para 
acontecerem a distância: com conteúdos preparados 
por docentes especialistas e sob a supervisão de 
tutores virtuais.  
 

No terceiro cenário descrito acima, o educador musical 
encontra-se em um curso a distância com uma equipe nos 
moldes da polidocência: um curso desenvolvido 
especificamente para acontecer a distância. Neste artigo, os 
sujeitos investigados se encontram neste cenário e na condição 
de professores-formadores. Ou seja, acumulam tanto a função 
de conteudistas quanto a de coordenadores, trabalhando no 
planejamento e na oferta de suas disciplinas. 
 

3. OS SABERES DOCENTES 
 
Existem saberes e conhecimentos particulares do docente 
virtual de música? Quais seriam? Entendemos que os saberes 
docentes são provenientes de diferentes fontes: são os saberes 
disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais. Além 
disso, o saber dos professores é plural e heterogêneo e 
envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um 
saber-fazer diversos que, por sua vez, também são 
provenientes de variadas fontes, como a formação acadêmica e 
os saberes experienciais [11]. 
 
Nesse sentido, outro conceito é importante para nossa análise: 
a base de conhecimento de Shulman [12]. Para o autor, esta 
base de conhecimento é caracterizada como elemento para 
que o professor possa propiciar o processo de ensino-
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aprendizagem em diferentes áreas de conhecimento, níveis e 
modalidades. Ainda segundo o autor, ela é composta por um 
corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e 
disposições envolvendo conhecimentos de diferentes naturezas 
necessários para a atuação profissional. A base de 
conhecimento não é imutável, implicando uma construção 
contínua [13]. Isto significa contar como parte da construção 
contínua da aprendizagem docente os processos de observação 
vivenciados enquanto ainda estudantes, num período prévio às 
suas atuações docentes [14]. 
 
A base de conhecimento docente é formada por saberes 
provenientes da formação inicial dos professores e suas 
experiências na prática. No exercício da docência, “o professor 
se depara com as diferenças entre os estudos/propostas 
aprendidos na sua formação inicial e as necessidades da prática 
em sala de aula, que exige mais do que aprendeu na formação 
inicial” [15]. Também por esse motivo, entendemos que a 
aprendizagem da docência é um processo contínuo, pois 
acontece em diversas etapas da carreira do professor, 
estendendo-se para além de sua formação inicial e sendo 
constantemente reconstruída por saberes adquiridos através 
da prática ou mesmo antes do exercício da profissão, pelas 
observações do sujeito durante sua trajetória escolar. 
 
Nesse sentido, a nossa análise considera três categorias de 
saberes que compõem a base de conhecimento docente [13]: 
 

 Conhecimento de conteúdo específico: O conteúdo a 
ser ensinado pelo professor. São conceitos, fatos, 
processos e procedimentos da matéria a ser 
ensinada. 
 

 Conhecimento pedagógico geral: Conhecimentos de 
teorias e princípios relacionados a processos de 
ensinar e aprender; conhecimentos dos alunos e 
conhecimento de contextos educacionais. 

 

 Conhecimento pedagógico de conteúdo: Durante o 
exercício profissional, os professores acabam 
construindo um novo tipo de conhecimento, que é 
melhorado e enriquecido. Numa amálgama do 
conhecimento de conteúdo específico e o 
conhecimento de conteúdo pedagógico, esta terceira 
categoria é construída constantemente durante o 
exercício da prática docente. 

 
O conhecimento pedagógico geral condiz com o que Tardif [11] 
descreve como saberes disciplinares, sendo entendido como 
um conjunto de saberes oferecido pelas instituições de 
formação de professores. Eles correspondem aos diversos 
campos de conhecimento sob a forma de disciplinas. Emergem 
da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes. 
O conhecimento pedagógico geral é produzido pela academia e 
tem como objetivo nortear as práticas do futuro professor. 
O conhecimento pedagógico de conteúdo equivale a outro tipo 

de saber docente descrito também por Tardif: os saberes 
experienciais. Os professores, no exercício de suas atividades, 
desenvolvem saberes específicos através da prática. Tais 
saberes surgem da experiência e são, por ela mesma, validados. 
Podem também ser chamados de saberes práticos. O autor 
resume o professor ideal como “alguém que deve conhecer sua 
matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir 
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia 
e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 
cotidiana com os alunos” [11]. 
 
Esses aspectos teóricos acima apresentados (destacadamente a 
modalidade de EaD, a Educação Musical a distância e a 
formação de professores) nortearam nossa investigação. A 
seguir, apresentamos os seus resultados. 

 
4. A INVESTIGAÇÃO 

 
A nossa pesquisa partiu do pressuposto que o ensino de música 
a distância traz consigo vários desafios por seu caráter 
procedimental e pelas particularidades da docência virtual. O 
ensino de música em si já é bastante peculiar em relação a 
outras graduações e, também, como já dissemos, há 
peculiaridades quando a docência em EaD é realizada como 
polidocência ― como é o caso dos sujeitos participantes da 
pesquisa. Todos atuam como professores-coordenadores de 
disciplina dentro da equipe polidocente. Ou seja, os professores 
que forneceram informações para nossa investigação 
trabalham tanto no planejamento quanto na oferta das 
disciplinas das quais são responsáveis. Como esses professores 
constroem seus saberes docentes? Como se constitui o 
processo de aprendizagem da docência, especialmente em 
termos de base de conhecimento docente e de prática 
reflexiva? 
 
Assim, estabelecemos a seguinte questão norteadora para a 
investigação: Quais são as especificidades dos saberes docentes 
e adequações pedagógicas relacionadas ao trabalho do 
professor de Educação Musical a distância? 
 
Com base nessas inquietações, apresentaremos, a seguir, os 
objetivos e o contexto em que os sujeitos investigados estão 
inseridos: o modelo de EaD e o curso em que atuam. Em 
seguida, apresentaremos o processo de coleta e análise dos 
dados. 
 
4.1. Objetivos 
 
O objetivo geral é analisar as particularidades dos saberes 
docentes e conhecimentos específicos de professores da 
modalidade EaD em Educação Musical. Foram estabelecidos 
quatro objetivos específicos, que orientaram a nossa coleta e 
análise de dados. A Figura 1 apresenta, de modo sintético, 
articulado e interdependente, uma representação gráfica e 
didática dos objetivos específicos da pesquisa. 
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Figura 1. Organização gráfica simplificada dos objetivos geral e específicos da investigação. 

 
 
4.2. A Secretaria Geral de Educação a Distância e o Curso de 
Licenciatura em Educação Musical da Universidade Federal de 
São Carlos 
 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desenvolve 
experiências com cursos de graduação em Educação a Distância 
desde 2006, pela participação da instituição no programa 
Universidade Aberta do Brasil (UAB)

2
. Foram criados cinco 

cursos de graduação na modalidade a distância, vinculados ao 
Conselho de Graduação (CoG) e à Pró-Reitoria de Graduação 
(ProGrad), sendo submetidos às mesmas regras acadêmicas dos 
cursos presenciais da UFSCar [16]. Os cursos são licenciaturas 
em Educação Musical e em Pedagogia, bacharelados em 
Engenharia Ambiental e em Sistemas de Informação e 
Tecnologia em Produção Sucroalcooleira.  
 
Em janeiro de 2009, foi instalada a Secretaria Geral de 
Educação a Distância (SEaD), que hoje se constitui por cinco 
diferentes coordenadorias para o apoio administrativo, técnico 
e pedagógico no âmbito da EaD na UFSCar. Na prática, a SEaD 
oferece apoio para ações relacionadas a planejamento, 
desenvolvimento e implantação de disciplinas e cursos na 
modalidade a distância. A Educação a Distância da UFSCar é 
realizada pela parceria com polos de apoio presencial, 
mantidos por prefeituras municipais [16]. 

                                                 
2 Mais informações sobre a Universidade Aberta do Brasil em 
http://www.uab.capes.gov.br  

 
O curso de Licenciatura em Educação Musical possui carga 
horária estimada em 3.120 horas, com período de 
integralização de 5 anos. O profissional a ser formado pelo 
curso deve ser capaz de ministrar cursos de Educação Musical 
presenciais ou a distância, bem como produzir material para 
ambas as modalidades. O profissional egresso do curso de 
Licenciatura em Educação Musical deve estar apto para 
trabalhar com arranjos, produção musical, edição de partituras 
e composição bem como realizar atividades no âmbito de 
laboratórios de informática de escolas [16]. 
 
A formação pela EaD da UFSCar ocorre pelo modelo central-
polos, tendo um docente responsável pela disciplina e tutores 
(virtuais e presenciais) para acompanhamento dos estudantes. 
Nos polos, há infraestrutura administrativa e pedagógica ― 
apoio técnico-administrativo, laboratórios, bibliotecas, acesso à 
internet etc. Em primeira instância, os polos são preparados 
para oferecer infraestrutura necessária para o desenvolvimento 
de todas as atividades didático-pedagógicas previstas nos 
cursos [16]. 
 
4.3. Procedimentos metodológicos para coleta dos dados 
 
A pesquisa caracterizou-se como investigação qualitativa de 
natureza descritiva. Exploramos nos dados qualitativos a 
riqueza em descrição do fenômeno investigado, dos seus 
sujeitos e dos significados que estes atribuem ao contexto em 

http://www.uab.capes.gov.br/
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que estão inseridos. Com base em Bogdan e Biklen [17], 
buscou-se compreender o fenômeno investigado em sua 
totalidade, analisando sua complexa rede de interações. 
 
Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados 
desta investigação:  
 

 Questionário: disponibilizado on-line
3
, o questionário 

foi formado por questões objetivas e dissertativas, 
fornecendo os primeiros dados brutos da pesquisa. 
As questões foram organizadas em grupos, 
equivalentes aos objetivos específicos da pesquisa 
(além de levantar alguns dados pessoais dos sujeitos). 
O questionário também foi utilizado para selecionar 
os sujeitos a serem entrevistados.  
 

 Entrevistas: foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas para coletar dados mais 
aprofundados e preencher lacunas deixadas pelos 
questionários. O roteiro das entrevistas contou com 
10 perguntas que também atendiam aos objetivos. 

 
O questionário e as entrevistas foram aplicados com 
professores do curso de Licenciatura em Educação Musical da 
Universidade Federal de São Carlos. A identidade dos sujeitos 
investigados não é revelada, sendo apenas identificados pelas 
letras do alfabeto; isto é, Sujeito A, Sujeito B, Sujeito C etc.. 
 
Foram levados em conta apenas os dados de professores que 
atuam em disciplinas com conteúdo prático musical (como 
prática de instrumentos, percepção musical, canto etc.), 
resultando em nove sujeitos. Entre esses nove sujeitos, três 
foram entrevistados. Professores de outras disciplinas que não 
contemplam prática musical ou conteúdo específico de música 
não fizeram parte da amostragem. A decisão de considerar 
apenas dados dos docentes que atuam em disciplinas com 
conteúdos musicais se deu pelo foco da investigação ser “o 
ensino de música a distância”. Professores de disciplinas 
estritamente teóricas ou de outras disciplinas que são comuns 
a todas as licenciaturas (como a disciplina de LIBRAS, por 
exemplo) não foram considerados por não lidarem com 
questões de práticas musicais a distância. 
 
O questionário contou com três tipos de perguntas, listadas a 
seguir, conforme descritas por Bell [18]: 
 

 Objetivas: incita os participantes a marcarem itens 
apropriados. Os participantes podem assinalar mais 
de um item quando forem apropriados ou as 
perguntas objetivas podem limitar a apenas uma 

                                                 
3 LimeSurvey é um software livre e gratuito que permite a criação de 

questionários on-line. O sistema oferece cerca de 20 diferentes 
tipos de questões, com possibilidades diversas de configurações e 
análises automáticas de dados. Mais informações em: 
www.limesurvey.com  e www.limesurvey.org  

resposta por questão. 
 

 Escalas: usadas para descobrir a intensidade de 
sentimentos ou atitudes. Pedem aos respondentes 
que indiquem a intensidade de concordância ou 
discordância com determinado assunto. 

 

 Perguntas verbais: também podendo ser chamadas 
de abertas ou dissertativas – são incluídas para deixar 
que os informantes chamem atenção para qualquer 
coisa sobre a qual eles tenham uma impressão forte. 

 
Na segunda etapa da coleta de dados, foram feitas entrevistas 
semiestruturadas com três professores do curso de Licenciatura 
em Educação Musical, de modo complementar aos dados já 
coletados na etapa anterior – conforme orientações para 
investigações qualitativas [17]. Essas entrevistas buscaram por 
dados mais ricos e detalhados, procurando preencher lacunas 
deixadas pelos questionários. Assim, os dados coletados pelos 
questionários serviram para nortear o roteiro das entrevistas, 
bem como selecionar os candidatos mais apropriados. Os três 
sujeitos entrevistados têm formações e perfis relativamente 
diferentes, identificados pelas letras B, G e H: 
 

 Sujeito B: não possui curso superior em música, mas 
com um vasto conhecimento musical. 
 

 Sujeito G: com uma formação completamente voltada 
para a performance musical, usou principalmente da 
prática docente para a construção de conhecimentos 
pedagógicos. 

 

 Sujeito H: bacharel em música, foi o único dos 
entrevistados que já possuía experiência com EaD 
anterior ao curso de Licenciatura em Educação 
Musical onde trabalha atualmente. 

 
 

5. ANÁLISE DOS DADOS 
 
A análise foi realizada com vistas aos objetivos da investigação, 
buscando resposta à questão de pesquisa do trabalho. O dados 
foram analisados de acordo, principalmente, com os 
referenciais teóricos levantados sobre EaD, formação de 
professores e Educação Musical ― apresentados brevemente 
no começo deste artigo. Assim, os resultados foram 
organizados em função: a) dos saberes docentes que compõem 
a base de conhecimentos dos sujeitos investigados; b) das suas 
formas de aprendizagem sobre docência virtual; e c) das 
adaptações metodológicas que fizeram para ensinar na 
Educação Musical na modalidade EaD. Também procuramos 
compreender qual é a percepção dos docentes sobre o 
processo de ensino-aprendizagem na modalidade a distância e 
quais os papéis dos diferentes atores da polidocência 
envolvidos. Todo o processo da coleta e análise dos dados está 
sinteticamente descrito no diagrama da Figura 2. 

http://www.limesurvey.com/
http://www.limesurvey.org/
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Figura 2. Processo utilizado de coleta e análise dos dados da investigação. 

 
 
Dessa forma, observa-se, pela Figura 2, que foram analisados: o 
perfil dos sujeitos investigados e quais os saberes docentes que 
compõem suas bases de conhecimento, suas trajetórias, dados 
pessoais e suas formações. Além disso, analisamos também 
como ocorreu a aprendizagem da docência dos sujeitos 
investigados, ou seja, como sujeitos da investigação têm 
construído seu repertório de saberes que compõem suas bases 
de conhecimento nas categorias do conhecimento específico 
de conteúdo, o conhecimento pedagógico geral e o 
conhecimento pedagógico de conteúdo. A Figura 2 também 
indica que abordamos quais são as adaptações e as inovações 
dos sujeitos investigados para ensinarem procedimentos de 
prática musical na modalidade EaD. Além disso, buscamos 
entender a percepção sobre o processo de ensino-
aprendizagem de música a distância dos professores 
investigados. Ao final, fizemos um paralelo entre percepção da 
aprendizagem docente com a percepção musical e 
caracterizamos qual é a percepção docente dos sujeitos 
investigados de como se ensina música a distância. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUNS RESULTADOS DA 

INVESTIGAÇÃO 
 
Para definirmos as particularidades e especificidades dos 
saberes docentes do professor de Educação Musical a distância, 
buscamos: 
 

 Caracterizar o perfil dos docentes virtuais 
investigados; 
 

 Identificar como acontece a aprendizagem no âmbito 
da Educação Musical na modalidade a distância; 

 

 Apontar as adequações pedagógicas e adaptações nas 
estratégias para o ensino de música a distância; 

 

 Descrever a percepção docente dos sujeitos da 
investigação de como ocorre o ensino de música na 
EaD. 

No conjunto, acreditamos que esses quatro objetivos nos 
levariam à compreensão das particularidades dos saberes e 
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conhecimentos de professores na modalidade a distância em 
Educação Musical, em relação a quais são eles e como são 
adquiridos. A seguir, apresentamos sucintamente alguns dos 
nossos achados com a pesquisa. 
 
A respeito do perfil dos docentes investigados, vimos que se 
enquadram na condição de imigrantes digitais

4
, o que implica 

dizer que necessitaram construir conhecimentos para lidarem 
com as TDIC para suas práticas na modalidade a distância. 
Também, possuem larga experiência na modalidade presencial, 
mas encontram-se, na maioria dos casos, na sua primeira 
experiência com a EaD ― com exceção apenas de um sujeito, 
por ter focado suas investigações em EaD na Educação Musical 
durante sua pós-graduação. A formação continuada, através de 
cursos oferecidos pela instituição aos docentes de EaD da 
UFSCar, e a própria prática docente são os principais meios que 
nossos docentes investigados usam para construir saberes para 
lidarem com as TDIC e com o desafio de ensinar música 
virtualmente. 
 
Os docentes investigados possuem formações diversas, sendo 
que alguns deles possuem formações muito voltadas para a 
performance musical, enquanto outros possuem saberes 
formais de Educação Musical ou Educação em geral. Todos os 
sujeitos da investigação fizeram alguma pós-graduação, 
indicando que as formações inicial e continuada dos sujeitos da 
investigação foram importantes fontes para as construções de 
seus saberes e conhecimentos docentes. Relatou-se que 
importantes saberes para suas práticas docentes, como 
planejamento e organização, foram construídos durante suas 
formações inicial e continuada. Mesmo os sujeitos que não 
tiveram formações voltadas para a docência disseram que 
construíram saberes, nessa etapa, que lhe são úteis na prática 
docente. 
 
Quanto à aprendizagem da docência dos sujeitos investigados, 
a prática teve um importante papel na construção de saberes 
para suas bases de conhecimentos docentes. Como os próprios 
dados acerca do perfil dos investigados indicaram, suas 
formações priorizaram o conhecimento de conteúdo específico 
de música, deixando muitas lacunas para serem preenchidas 
quanto aos  saberes pedagógicos. Além da formação 
continuada, sujeitos da investigação apontaram a reflexão 
sobre suas práticas docentes como uma maneira de construir 
novos saberes e conhecimentos para atuarem como 
professores. Esses saberes práticos já eram importantes para os 
professores investigados para a aprendizagem da docência na 
modalidade presencial e o contato com a modalidade a 
distância faz com que precisem atualizar novamente suas bases 

                                                 
4 Prensky[19] diz que existem duas gerações distintas: as dos Nativos 

Digitais  - “falantes nativos” da linguagem digital de computadores, 
videogames e da Internet, nascidos quando essas tecnologias já 
eram parte do cotidiano – e os Imigrantes Digitais – as gerações 
que não nasceram no mundo digital, mas que, em um certo 
momento de suas vidas, adotaram as novas tecnologias de 
comunicação. 

de conhecimento. 
 
O Quadro 3 apresenta as formações inicial e continuada dos 
sujeitos investigados. 
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Quadro 3. Formações inicial e continuada dos sujeitos investigados 
 

 
 
Apesar da indicação da literatura, não foram encontrados 
relatos entre os docentes investigados sobre a troca de 
experiências como forma de aprendizagem da docência. 
Nenhum dos docentes comentaram ter o hábito de 
compartilhar com colegas suas experiências e aprendizagens 
acerca da EaD. Nossos dados não deixam claro se há 
oportunidades dentro da instituição para que isso possa 
acontecer. Talvez uma investigação mais aprofundada possa 
lançar luz sobre esta temática (troca de experiências e 
aprendizagens sobre docência na EaD) e revelar se a troca de 
experiências sobre a aprendizagem da docência é, de fato, 
pouco explorada no âmbito da Educação a Distância.  
 
Consideramos esse um dado importante, visto que, por meio 
de relações entre docentes, se constituem vias de circulação de 
saberes, além de gerar espaços para sua construção. Nas redes 
estabelecidas entre colegas é possível socializar experiências e 
saberes construídos em outros momentos [20]. Estabelecer 
uma rede de troca de experiências entre os sujeitos 
investigados poderia proporcionar mais aprendizagens sobre a 
docência na modalidade EaD. 
 
Pelos dados, os saberes mais evidentes, construídos pelos 
professores de Educação Musical durante a docência na prática 
na modalidade EaD, são referentes ao uso das TDIC, 
comunicação, interação com alunos (e colegas) e 
planejamento. Os docentes investigados se preocupam não 
somente em usar as TDIC para que os alunos acessem o 
conteúdo de suas disciplinas, mas também em como se 
comunicarem de forma correta com os demais sujeitos 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (formadores, 
tutores e alunos). O planejamento também foi um saber 

destacado, construído/advindo da prática na modalidade a 
distância. As próprias especificidades da EaD não permitem 
muitas alterações ao longo da oferta das disciplinas. A ênfase 
no planejamento na EaD foi um aprendizado importante 
segundo os professores investigados e influenciou até mesmo 
suas práticas na modalidade presencial. 
 
No âmbito das adequações pedagógicas necessárias à Educação 
Musical na modalidade a distância, o próprio caráter 
procedimental das disciplinas dos professores investigados se 
mostra um desafio. Os professores-coordenadores de disciplina 
(ou docentes formadores), além dos tutores e alunos, precisam 
dominar as TDIC para realizarem suas atividades. Os sujeitos da 
investigação também lidam com limitações de ordens 
tecnológicas. Devido a grande quantidade de atividades em 
vídeo, atividades síncronas se mostram difíceis, por exigirem 
uma largura de banda razoável. Tantas atividades assíncronas 
implicam que o processo de reflexão sobre suas práticas e 
novas adequações tenha efeito somente nas próximas ofertas 
das disciplinas. Ao contrário da modalidade presencial que 
permite mudanças ao longo da oferta atual de uma disciplina, 
na Educação Musical a distância, os frutos da reflexão sobre a 
prática docente são implementadas em ciclos. 
 
Quanto à percepção dos professores sobre o ensino na 
Educação Musical pela modalidade de EaD, relatam que 
compreendem seus papéis como coordenadores da disciplina. 
Percebem que é o tutor virtual que acompanha e avalia o aluno 
diretamente, não sendo este o papel do professor. Para os 
docentes investigados, ao professor da disciplina cabe elaborar 
os conteúdos, a forma de avaliação a ser usada e fiscalizar a 
atuação dos tutores.  

Sujeito Conservatório Instrumento Formação Inicial Mestrado Doutorado 

A Sim Piano Bacharelado e Música -- Música, subárea Educação Musical 

B Não [autodidata] 
Trompete, Violino e 

Clarone 
Outros [Direito] 

Engenharia de Produção 
[Organização de orquestras] 

Engenharia de Produção [Atributos do 
Educador Musical] 

C 
Não [aulas 

particulares] 
Violino Licenciatura em Música Ciências Ciências 

D 
Não [aulas 

particulares] 
Flauta Doce Licenciatura em Música Educação  --  

E Sim Piano Licenciatura em Música Dois mestrados: Educação e Música -- 

F Sim Piano Bacharelado em Música -- Musicologia 

G Sim Clarineta Bacharelado em Música Música -- 

H 
Não [aulas 

particulares] 
Bateria Bacharelado em Música 

Ciências da Comunicação [Tema 
EaD] 

Ciências da Comunicação [Tema EaD] 

I 
Não [aulas 

particulares] 
Violoncelo 

Licenciatura em Educação 
Artística/ Música 

Educação – Metodologia de Ensino -- 



 
 

Revista Cet, vol. 01, nº 03, abril/2013          73 

 

Acreditamos que essa visão dos professores investigados de 
que são apenas os responsáveis por elaborar os conteúdos e 
coordenar a disciplina precisa ser ampliada. Como relata o 
Sujeito H, os docentes virtuais de música compreenderam que 
precisam empreender grandes esforços no planejamento de 
suas disciplinas, mas ainda não compreenderam que precisam 
se esforçar igualmente também durante a oferta. Essa posição 
merece destaque, pois a percepção de que os esforços do 
educador na educação a distância se concentra 
prioritariamente na fase de planejamento da disciplina é, 
acreditamos, equivocada; sendo uma lacuna na base de 
conhecimento dos docentes.  
 
Por outro lado, os sujeitos investigados relatam uma vantagem 
em relação à docência presencial, que é o (melhor) 
atendimento individualizado que os alunos recebem dos 
tutores (e ainda dos professores) ― aspectos que geralmente 
não ocorrem na modalidade presencial. Mesmo assim, os 
sujeitos investigados não descartam a importância dos 
encontros presenciais. Em seus relatos, indicam acreditar que ir 
ao polo de apoio presencial e participar de atividades 
presenciais com os alunos são ações que servem para 
consolidar o aprendizado dos estudantes e, também, uma 
oportunidade do professor-coordenador da disciplina ter o 
contato direto com os discentes de forma mais intensa do que 
no ambiente virtual. Relatam que esse contato direto 
representa oportunidades na sua aprendizagem da docência.  
 
Por fim, abordamos as percepções docentes dos sujeitos da 
investigação. Como encaram seus papéis e como percebem o 
processo de ensino de música a distância. Numa analogia com 
a percepção musical, entendemos que a percepção docente é 
quando o professor é capaz de atribuir significado de suas 
experiências por meio da prática reflexiva.  
 
A percepção musical não está somente atrelada à captação 
sensorial do som. Ela também pode envolver criação e 
improvisação musical. A Audiação

5
 é a capacidade de criar e 

ouvir música mentalmente, sem a presença física do som. 
Portanto, a percepção musical, no nosso entendimento, não 
envolve apenas o reconhecimento através da memória de 
padrões musicais. Por meio da Audiação, o músico pode 
compor e escrever uma música apenas ouvindo internamente. 
Também é capaz de olhar a partitura de uma música e ouvir 
mentalmente como soa o que ali se encontra escrito [21]. Da 
mesma forma, entendemos que o professor deve ser capaz (por 
antecipação) de usar sua prática reflexiva para criar soluções e 
adequações para as situações que vivencia em seu cotidiano. 
Assim como na Audiação o músico deixa de perceber 
passivamente os sons e se torna capaz de criar musicalmente, a 
percepção docente envolve a construção de novos 
conhecimentos por parte do docente e não somente uma 
percepção passiva de sua prática. 

                                                 
5 Audiação é um termo cunhado por Edwin Gordon para explicar o 
processo mental de reconhecimento e criação de padrões [21]. 

Os sujeitos da investigação se percebem como mediadores da 
construção de conhecimentos dos alunos e entendem que, sem 
a interação de vida, todo o processo de ensino-aprendizagem 
pode ser prejudicado. Para os professores investigados, o aluno 
é o ator central do processo e sua autonomia é essencial para a 
aprendizagem efetiva. A participação ativa dos alunos e a 
interação entre todos os envolvidos são peças centrais no 
processo de ensino-aprendizagem de música a distância na 
percepção desses docentes. 
 
Ainda em relação aos alunos, os sujeitos percebem que 
conhecer o perfil dos discentes é essencial para suas 
disciplinas. Como os alunos no curso a distância apresentam 
um perfil diferente do dos alunos do curso presencial – são 
mais velhos, com experiência musical e profissional – a forma 
de planejar as disciplinas é afetada. Os professores investigados 
acreditam que conhecer o perfil daqueles alunos também é 
muito importante para o sucesso de suas disciplinas. 
 
Os sujeitos investigados também se percebem como 
gerenciadores do processo. Mas, na percepção de um deles, os 
professores virtuais de música dão muita ênfase para o 
planejamento das disciplinas e ainda não compreenderam que, 
apesar de suas disciplinas serem compostas de muitas 
atividades assíncronas, suas presenças no AVA ainda são 
necessárias. Pelo menos na percepção de um dos sujeitos 
entrevistados, o professor de música a distância ainda não 
compreendeu que precisa participar tanto da oferta quanto do 
planejamento. 
 
Portanto, essas são especificidades dos conhecimentos e 
saberes docentes do professor de música na modalidade a 
distância encontradas por nossa investigação. Enfim, pode-se 
dizer que, no modelo de EaD da UFSCar, o docente virtual de 
música se percebe como um coordenador de equipe, 
responsável pelo planejamento de sua disciplina e a mediação 
indireta da construção de conhecimentos dos alunos. Possui 
alguns saberes pedagógicos formais, alguns saberes formais 
sobre EaD e uma carga de experiência considerável na 
modalidade presencial. Porém depende em grande parte da 
reflexão sobre a prática para (re)construir os conhecimentos e 
saberes docentes para sua prática em Educação Musical a 
distância, não tendo o hábito de compartilhar suas experiências 
e aprendizagens acerca da EaD com seus colegas. 
 
Em geral, é um docente que usa grande parte de seus esforços 
no planejamento de sua disciplina, mas ainda não 
compreendeu que deve empreender a mesma quantidade de 
esforços na oferta da disciplina. É um docente que vê o aluno 
como a figura central do processo de ensino-aprendizagem. Os 
sujeitos investigados veem, nas condições atuais, algumas 
limitações para o ensino de música a distância ― tanto de 
ordem metodológica quanto tecnológica ―, mas também 
reconhecem que existem vantagens em relação ao ensino 
presencial, como o atendimento individualizado dos alunos, 
proporcionado por certas configurações de EaD. Os 
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conhecimentos que os professores investigados construíram 
com suas práticas docentes na EaD têm a ver com o domínio 
das tecnologias digitais e também saberes de como interagir 
virtualmente de forma adequada com todos os atores 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de música a 
distância. Não basta que se incorporem novos saberes acerca 
das novas tecnologias envolvidas na Educação Musical a 
distância. Saber como interagir com outros sujeitos do processo 
de ensino-aprendizagem, por exemplo, é tão importante 
quanto saber lidar com as TDIC para a construção do ambiente 
virtual e da elaboração do material didático. 
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RESUMO 
 
As aplicações educacionais modernas, principalmente aquelas suportadas por computador, dependem da atuação de especialistas em 
tecnologia, em sua produção. Além disso, pelo fato de terem um enfoque geral, essas aplicações nem sempre podem ser aproveitadas 
em contextos educacionais específicos. Este artigo discute o problema do desenvolvimento e uso de aplicações educacionais online 
baseadas em hipermídia e realidade aumentada, explorando estratégias que abordem os aspectos educacionais abertos, antes da 
Tecnologia. Nesse sentido, a separação entre estrutura e conteúdo e o uso de adaptação facilitam a atuação de professores e estudantes, 
gerando aplicações novas ou derivadas. Exemplos dessas aplicações e das ferramentas de autoria utilizadas são apresentados e 
discutidos, procurando mostrar que é possível fazer a Educação permear a Tecnologia. 
 
Palavras-chave: Educação, Tecnologia, Hipermídia, Realidade Aumentada, Adaptação, Online, Aplicações Educacionais Abertas. 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As aplicações educacionais suportadas por computador, 
normalmente, são desenvolvidas por especialistas em 
computação, consultando profissionais de educação. Em 
muitos casos, as aplicações têm muito mais influência dos 
especialistas em computação do que dos profissionais de 
educação – é o uso tradicional da Tecnologia na Educação. 
 
Essas aplicações não costumam ajustar-se às características da 
Educação Aberta, envolvendo: custo zero, simplicidade, 
compartilhamento, reuso, adaptação, colaboração, 
aprendizagem flexível, capacidade de uso em práticas 
educacionais abertas, etc. Para uma aplicação ser usada na 
Educação Aberta, ela deve apresentar elementos que a 
possibilitem ser popular, envolvendo: seu uso em todas as 
camadas sociais, o uso de equipamentos simples e baratos ou 
gratuitos, o uso de software livre, o acesso intuitivo sem 
exigência de destreza, a capacidade de adaptação, a 
possibilidade de uso multisensorial, a facilidade de aprender a 
usá-la, sua capacidade de motivação e engajamento no tema 
abordado, a percepção de segurança e eficiência, a 
universalidade da linguagem utilizada, etc. [19]. 
 
Para produzir aplicações educacionais abertas com essas 
características, o desenvolvedor, além do conhecimento 
técnico profundo, tem de usar conhecimentos sobre: 

 
 
 
 
 
 

 Carga cognitiva [33] [25] [38]; 

 Estilos de aprendizagem [22] [5] [6]; 

 Princípios de multimídia e hipermídia [24] [25] [35] 
[27]; 

 Jogos educacionais [40] [31] [23] [18] [3]; 

 Aprendizagem colaborativa [8] [30]; 

 Realidade aumentada [7] [13] [17] [9] [41] [31]; 

 Recursos educacionais abertos [30] [20]; 

 Etc. 
 
Surge então a primeira pergunta deste trabalho: Seria possível 
a um técnico ou professor produzir aplicações educacionais 
abertas, populares e de boa qualidade, realmente úteis ao 
ensino e aprendizagem, em vários níveis?  
 
A resposta é “NÃO”, por dois motivos: 
 

a) É muito difícil encontrar profissionais com essa 
formação ampla e profunda, em Computação e 
Educação; 
 

b) Para ser realmente útil, a aplicação deveria poder ser 
ajustada às necessidades de professores e 
estudantes, mas usualmente as aplicações são 
fechadas ou de difícil adaptação. 
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A próxima pergunta, então, seria: Atualmente, é possível 
produzir aplicações educacionais abertas ajustáveis a um 
contexto educacional amplo e variado?  
 
A resposta é “NÃO”, pela seguinte razão: 
 

 Para poder ser aplicada a um contexto educacional 
aberto e variado, seria necessário transformar os 
professores em adaptadores ou criadores dessas 
aplicações, mas eles não possuem conhecimentos 
técnicos suficientes para isto. 

 
No entanto, se os contextos tecnológicos e educacionais 
mudarem adequadamente, pode ser que as respostas 
negativas sejam positivadas. Para que essas mudanças de 
contexto ocorram adequadamente, são necessárias ações 
como: 

 Em vez de produzir aplicações educacionais para os 
professores usarem, deve-se produzir aplicações para 
os professores adaptarem; 
 

 Em vez de produzir aplicações integradas, deve-se 
produzir aplicações com separação de estrutura e 
conteúdo e maneiras simples dos professores 
preencherem ou adaptarem os conteúdos, de acordo 
seus temas de interesse; 

 

 De forma complementar, deve-se disponibilizar 
ferramentas para o desenvolvimento de aplicações, 
que sejam tão simples de aprender e de usar, que 
façam dos professores e estudantes produtores de 
suas próprias aplicações. 

 

 As aplicações, ferramentas e recursos devem ser 
abertos e disponibilizados em repositórios na 
Internet, acompanhados de ampla divulgação na 
Internet e nas redes sociais. 

 
Nesse sentido, este artigo apresenta uma experiência de 
desenvolvimento de aplicações e ferramentas educacionais 
abertas, usando as estratégias de separação de estrutura e 
conteúdo, produção de aplicações adaptáveis e 
desenvolvimento de ferramentas simples para professores, 
escondendo a complexidade tecnológica e atendendo aos 
requisitos educacionais. Em vez da Tecnologia permear a 
Educação, fazendo com que os usuários das aplicações as usem 
como são apresentadas, procura-se mostrar como os recursos 
tecnológicos podem ser influenciados pelas necessidades 
educacionais, ajustando-se a elas e facilitando a atuação dos 
profissionais de Educação. 
 
A seção 2 discute a produção de aplicações educacionais eis 
pelos professores, mostrando seus problemas e possíveis 
soluções. A seção 3 apresenta um exemplo de aplicação 
educacional online baseada em hipermídia. A seção 4 discute o 
uso da realidade aumentada em aplicações educacionais online 

e apresenta um exemplo de um jogo com realidade aumentada 
e a ferramenta que o produziu. A seção 5 apresenta as 
conclusões do trabalho, finalizando com as referências, na 
seção 6. 
 

2. PRODUÇÃO DE APLICAÇÕES EDUCACIONAIS PELOS 
PROFESSORES 

 
Em um novo contexto, onde as questões educacionais sejam 
preponderantes e suportadas pela Tecnologia, de maneira 
básica e quase invisível, as aplicações educacionais devem ser 
simples de serem criadas ou adaptadas. Além disso, elas 
devem apresentar flexibilidade de configuração e depender de 
conteúdo gerado ou manipulado pelo usuário, exigindo uma 
capacitação mínima, que ele já possua ou que seja de domínio 
do grupo social a que ele pertença. É o caso de criação de 
vídeos com dispositivo celular, manipulação de vídeos em 
repositórios como Youtube, manipulação de imagens e vídeos 
em redes sociais, uso de editores de texto, captura de imagens, 
gravação de sons e narrações, etc. 
 
Assim, admite-se que essas questões tecnológicas sejam 
dominadas pelos usuários ou que possam ser dominadas com 
facilidade, em função da exposição deles em ambientes, onde 
essas tecnologias já sejam tratadas com naturalidade 
(ambientes dos nativos digitais). 
 
Embora a maioria dos estudantes seja enquadrada nessa 
situação, o mesmo não ocorre com a maioria dos professores, 
que pertence à geração anterior (não nativos digitais). Nesse 
caso, cursos abertos de capacitação básica para criação e 
manipulação de imagens, vídeos, narrações, etc. são 
necessários para resolver ou atenuar o problema. 
 
Nesses ambientes, as aplicações educacionais devem ser ricas 
em mídias, altamente interativas, baseadas em conteúdos 
temáticos, incluindo elementos lúdicos, que criem, no usuário, 
motivação e engajamento na aplicação, assemelhando-se aos 
jogos. Além disso, em função do avanço da Internet, as 
aplicações educacionais devem ser disponibilizadas online, 
para poderem ser acessadas nas escolas, em casa e em outros 
ambientes, onde o usuário disponha de tempo para interagir 
com as aplicações. 
 
As aplicações educacionais podem apresentar estruturas 
diferentes com tecnologias interativas online, envolvendo 
hipermídia, realidade virtual e realidade aumentada. Neste 
artigo, serão abordadas aplicações online com hipermídia e 
realidade aumentada. 
 
Em qualquer desses casos, uma aplicação educacional, 
envolvendo várias mídias, pode ser concebida ou planejada, 
usando a abordagem da divisão do problema, também 
conhecida como “top-down” [1]. Nessa abordagem, um 
problema complexo é dividido em partes menores 
sucessivamente, até que todas elas possam ser resolvidas (Fig. 
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1). A implementação das partes menores e sua integração 
geram a aplicação. 

 
 

Figura 1. Abordagem “top-down” na solução de problemas 
 
Por outro lado, percebe-se que a maioria das aplicações, 
desenvolvidas por profissionais da área tecnológica, apresenta-
se aos usuários como um todo, integrando a estrutura e o 
conteúdo, ficando difícil fazer qualquer adaptação, em função 
da complexidade do sistema, pois exige alterações de 
programação, na maior parte das vezes (Fig. 2).  
 

 
Figura 2. Estrutura de uma aplicação integrada 

 
A divisão da aplicação em estrutura e conteúdo, conforme a 
Fig. 3, viabiliza a alteração de conteúdo, de uma maneira mais 
simples, viabilizando a participação dos professores e 
estudantes na alteração das aplicações. 
 

 
Figura 3. Estrutura de uma aplicação dividindo estrutura e 

conteúdo 
 
A abordagem da solução de problema por divisão em partes 
menores e a divisão da aplicação em estrutura e conteúdo, 
juntamente com uma ferramenta simples, criam as condições 
favoráveis para o desenvolvimento de aplicações educacionais 
por professores e estudantes.  
 
Essas ferramentas simples devem ser baseadas em ações 
visuais, fáceis de serem usadas, e permitir adaptação de 
projeto, viabilizando a criação de aplicações por derivação de 
outras, através da alteração do conteúdo e, eventualmente, da 
estrutura. 
 
Nas próximas seções, serão mostrados alguns exemplos de 
aplicações educacionais online com hipermídia e realidade 
aumentada, incluindo as ferramentas que as produziram. 
Como as ferramentas foram criadas no contexto educacional, 
houve a oportunidade delas serem fortemente influenciadas 
pelas demandas das aplicações educacionais que seriam 
produzidas. Por exemplo, a perspectiva de criação de 
aplicações para treinamento industrial, montando-se 
equipamentos, de forma que as peças corretas fossem atraídas 
e as outras repelidas para seus devidos lugares, fez com que a 
ferramenta de realidade aumentada incorporasse funções de 
transporte de objetos virtuais, atração e repulsão, animação de 
movimentação linear, etc. A partir daí, a ferramenta foi usada 
na elaboração da aplicação e de outras decorrentes. 
 
Com isso, conseguiu-se uma forte aderência das questões 
educacionais com a tecnologia usada na ferramenta, que, 
sendo escondida do usuário, propiciou maior preocupação com 
o enfoque educacional na produção das aplicações. 
 

3. APLICAÇÕES EDUCACIONAIS COM HIPERMÍDIA ONLINE 
 
Multimídia e hipermídia são tecnologias computacionais 
baseadas na integração de textos, imagens, sons, vídeos e 
animações. A hipermídia interliga esses elementos, através de 
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links, permitindo uma navegação no conteúdo. A hipermídia 
online faz isto na Internet. 
 
Há muitos estudos sobre a produção e uso de aplicações 
multimídia e hipermídia, mas o problema da dependência 
tecnológica, na elaboração das aplicações, persiste para os 
professores e estudantes, em geral, havendo espaço para 
abordar esses elementos, quando se foca a Educação em 
primeiro plano. Aí, os princípios da multimídia [24], as 
considerações sobre a carga cognitiva [25] e os estilos de 
aprendizagem [22], atuando em conjunto com a estratégia de 
separação de estrutura e conteúdo, possibilitam ainda criar-se 
aplicações adaptáveis úteis para professores e estudantes 
criarem suas próprias aplicações. 
 
Nesse sentido, foi criada uma família de aplicações genéricas 
de hipermídia online, envolvendo elementos, como: textos, 
sons e narrações, imagens, vídeos, páginas Web, objetos 3D e 
aplicações de realidade aumentada. Esses elementos, 
organizados e estruturados, em volta de uma raiz sob a forma 
de uma imagem, deram origem ao Recurso Educacional com 
Mídias Interativas Integradas Online (RE-MIIO) [16]. Se o RE-
MIIO for elaborado com conteúdos totalmente abertos, ele 
poderá ser denominado REA-MIIO. 
 
O RE-MIIO, de acordo com a Fig. 4, consiste de uma imagem 
temática, denominada raiz, da qual saem caixas com 
detalhamento temático, contendo cada uma um conjunto de 
botões, que acionam os recursos multimídia associados. 
 

 
Figura 4. Estrutura lógica do RE-MIIO 

 
Para ser usado, na tela do monitor ou tablet, o RE-MIIO foi 
reorganizado em uma estrutura retangular, que acomoda uma 
raiz centralizada, apontando para até 14 caixas, cada uma 
contendo até sete botões com links clicáveis, totalizando até 
98 botões na estrutura, conforme a Fig. 5. 
 

 
Figura 5. Estrutura reorganizada do RE-MIIO 

 
Cada botão clicável deverá acionar uma janela popup, que se 
abrirá sobre parte da imagem da raiz, fazendo reuso do espaço, 
com possibilidade de reposicionamento para que o foco de 
interesse não seja obstruído. A janela popup tem um link para 
ser fechada, depois de visualizada, para não atrapalhar a 
navegação. A única exceção é o player de som ou narração, 
que não abre janela. 
 
A Fig. 6 mostra uma implementação do RE-MIIO, sob a forma 
de uma página na Internet, que pode ser posicionada no 
monitor ou tablet, com todos os seus recursos interativos 
visíveis. 
 

 
Figura 6. Implementação de uma página RE-MIIO 

 
O RE-MIIO apresenta as seguintes características: 
 

 Permite acionamento simultâneo de som e de 
visualização de uma janela popup, atendendo ao 
princípio da modalidade de Mayer [24]; 
 

 Permite acionar janelas paralelas com conteúdo 
complementar, ajustando a carga cognitiva, ao 
mesmo tempo em que oferece flexibilidade de 
utilização, de acordo com o estilo de aprendizagem 
do usuário; 
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 Em função de apresentar pouca profundidade e 
muito paralelismo, nos níveis hipermídia, evita que o 
usuário se perca na navegação; 

 

 Pode ser usado em ensino e aprendizagem, pelo fato 
de estar online e permitir navegação flexível, tanto 
em sala de aula, quanto em casa ou em qualquer 
outro lugar que possua conexão com a Internet; 

 

 Em função da grande quantidade de botões 
agrupados nas caixas, permite trabalho colaborativo 
de professores e de estudantes, para a elaboração da 
aplicação. Nesse sentido, devem ser elaboradas 
recomendações, que devem ser seguidas, para a 
obtenção de uma aplicação homogênea; 

 

 Uma caixa ou um botão de um RE-MIIO pode ser 
usado para fazer o encadeamento com outro RE-
MIIO, permitindo expansão da estrutura, de acordo 
com a necessidade. 

 
A estrutura do RE-MIIO apresenta sete pastas, contendo, cada 
uma, 14 recursos multimídia de mesmo tipo, envolvendo 
imagens, sons, vídeos, etc., numerados de 1 a 14. Além disso, 
há outros recursos, como a imagem da raiz, o player básico de 
som e a página da Internet, que integra todos os recursos e os 
apresenta ao usuário. 
 
Para elaborar uma aplicação, basta que o desenvolvedor 
renomeie seus recursos de 1 a 14 e os coloque nas pastas 
apropriadas. Ao chamar a página da Internet, o RE-MIIO 
aparecerá, mostrando os novos recursos que o usuário inseriu. 
 
Para facilitar o trabalho dos desenvolvedores (professores e 
estudantes), o RE-MIIO é disponibilizado na Internet, em 
versões diferentes, contendo, cada uma, uma aplicação 
genérica, a qual pode ser adaptada através da substituição dos 
conteúdos das pastas [16]. Além disso, é possível ajustar-se a 
estrutura do RE-MIIO, através da edição da página da 
aplicação, eliminando-se caixas ou botões, usando um editor 
html, muito parecido com um editor de textos. 
 
Assim, professores e estudantes podem desenvolver suas 
próprias aplicações interativas ricas em mídias, estruturadas na 
forma de hipermídia online adaptável, de forma a permitir que 
o ensino e a aprendizagem sejam mais produtivos e agradáveis. 
 
O RE-MIIO vem sendo testado exaustivamente, nos últimos 
anos, com alunos do curso de graduação em Sistemas de 
Informação da UNIFEI, os quais têm produzido trabalhos 
colaborativos, sem dificuldade e com boa motivação. 
 
 
 
 

4. APLICAÇÕES EDUCACIONAIS COM REALIDADE AUMENTADA 
ONLINE 

 
Para ilustrar o desenvolvimento de aplicações educacionais 
online com realidade aumentada, usando ferramentas 
tecnológicas fortemente influenciadas por demandas 
educacionais, escolheu-se, como exemplo um jogo educacional 
online, elaborado com a ferramenta FLARAS [37], que foi 
concebida com essa filosofia. Essa escolha foi norteada pelas 
duas principais tendências tecnológicas na Educação, nos 
últimos três anos, envolvendo realidade aumentada e jogos, de 
acordo com a publicação Horizon Report [11] [10] [28] [29]. 
 
Assim, desenvolveu-se a aplicação “Jogo de Geometria com 
Realidade Aumentada Online baseado na Geração de Sólidos 
Geométricos, a partir de Figuras Planas (GeomAR-Revolução)” 
[14][15]. Essa aplicação apresenta um alto grau de 
interatividade, exploração do ambiente 3D, aspectos lúdicos, 
exigência de habilidades e conhecimentos, desafios para os 
estudantes e outras propriedades de jogos, constituindo um 
jogo educacional online com realidade aumentada. 

4.1. Descrição do Jogo 

 
O jogo GeomAR-Revolução consiste em descobrir figuras 
planas, que geram os sólidos geométricos apresentados, e 
transportá-las para perto de seus respectivos sólidos, usando o 
mouse ou o marcador de interação. O objetivo é usar o 
conhecimento do usuário sobre geometria, estimulando-o a 
experimentar o jogo e estudar o assunto para vencer os 
desafios apresentados no espaço lúdico interativo. Isto deverá 
criar motivação para a aprendizagem, com a manipulação de 
elementos exploratórios 3D, exercícios e diversão. 
 
Espera-se que o jogo utilize e melhore os conhecimentos dos 
estudantes sobre o tema, além de utilizar também a 
coordenação motora na movimentação dos elementos, 
aumentando a motivação. 
 
Os sólidos abordados no jogo são: esfera, gerada por revolução 
de círculo; cilindro, gerado por revolução de retângulo; cone, 
gerado por revolução de triângulo; e toróide, gerado por 
revolução de círculo deslocado do eixo de rotação (Fig. 7). 
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Figura 7. Ambiente do jogo GeomAR-Revolução 

A área central da aplicação visa fazer com que o usuário 
explore os sólidos geométricos e verifique o processo de 
geração dos sólidos baseado nas revoluções das figuras planas. 
A área de figuras, mais abaixo, permite explorar as figuras 
planas, identificando aquelas que serão associadas com os 
sólidos correspondentes. A fase de aprendizagem consiste em 
explorar todo o ambiente, analisando os sólidos, as figuras e o 
processo de geração de sólidos por revolução de figuras planas. 
A fase de fixação de aprendizagem, baseada em exercícios, é o 
próprio jogo, em que o usuário, usando seus conhecimentos, 
procurará vencer os desafios. Em caso de dificuldade, ele 
poderá passar para a fase de aprendizagem e depois voltar 
para a etapa do jogo. 
 
O primeiro desafio é escolher um sólido geométrico e descobrir 
a figura que o gera, através de revolução. Depois disso, o 
usuário deverá comutar a função do mouse para 
movimentação de objeto, levando a figura identificada, para 
perto do sólido correspondente, que fará sua atração. Se a 
associação de sólido com figura estiver correta, a figura será 
atraída para perto do sólido e será emitido um feedback 
sonoro, caso contrário, a figura será repelida para sua posição 
original, emitindo outro tipo de feedback sonoro. 
 
Quando o usuário conseguir encaixar a figura nas proximidades 
do objeto correspondente, ele ganhará pontos, senão ele 
perderá pontos. Vencerá o usuário que completar a associação 
dos quatro sólidos com suas figuras, em menor tempo e com 
mais pontos. Poderá acontecer que trajetórias indevidas, na 

movimentação das figuras, levem a repulsões acidentais, 
fazendo o usuário perder pontos. Assim, a coordenação 
motora do usuário também poderá influenciar o resultado. 
 
O jogo está disponível para ser usado online [15] [14], 
bastando que o usuário tenha o marcador de referência do 
FLARAS [36] para mostrá-lo à webcam. Se a velocidade da 
Internet for muito baixa, a aplicação poderá ser baixada para 
uso local, sem necessidade de instalação, executando-se o 
arquivo “index-local-running.html”. 

4.2. Ambiente do Jogo 

 
O jogo aparecerá na tela, quando a aplicação for acionada e 
autorizada e o marcador de referência mostrado para a 
webcam, fazendo aparecer um quadrado branco, que é a base 
do ambiente do jogo. Em volta do quadrado branco, há quatro 
pontos, que mostram os sólidos geométricos e suas animações 
de revolução, conforme a Fig. 7. Ao lado de cada sólido 
geométrico, existe uma barra que atrai a figura 
correspondente e repele as restantes. Na parte de baixo, 
existem quatro botões coloridos, com figuras empilhadas, que 
serão mostradas, conforme o usuário clicar nelas com o mouse 
ou tocá-las com o marcador de interação. Mais abaixo dos 
quatro botões, existe um rótulo, com outros empilhados, cuja 
navegação seqüencial vai explicando o jogo, passo a passo para 
iniciantes. A interação com o rótulo é opcional, podendo ser 
ignorada por usuários que já conheçam o jogo. No meio do 
quadrado branco, existe outro rótulo que, quando clicado ou 
tocado, explica o conceito de revolução e mostra a licença 
“Creative Commons” [4] da aplicação. 

4.3. Exercitando o Jogo 

 
O jogo concede autonomia ao usuário para estabelecer sua 
própria abordagem e vencer os desafios. É possível resolvê-lo, 
de forma separada ou de forma conjunta, ou seja, 
selecionando uma figura e encaixando-a no sólido 
correspondente, repetindo o processo até acabar, ou 
selecionando primeiramente todas as figuras, para depois fazer 
todos os encaixes. 
 
A abordagem individual foi adotada para a explicação do jogo. 
Primeiramente, ativa-se o jogo, acionando-se o seu link e 
autorizando o uso da webcam, fazendo aparecer a interface da 
aplicação, no monitor, conforme sequência mostrada na Fig. 8. 
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Figura 8. Acionamento do jogo com realidade aumentada 

 
Em seguida, usando a barra inferior de funções, espelha-se a 
webcam e dá-se persistência ao marcador. Coloca-se o 
marcador em frente à webcam, fazendo aparecer o ambiente 
do jogo. O marcador pode ser retirado, mantendo o ambiente 
do jogo visível. 
 
Nesse ponto, o jogo poderá ser iniciado, passando pelas 
seguintes etapas: 
 

a) Escolhe-se um sólido geométrico e clica-se nos 
botões inferiores até selecionar-se a figura plana 
correspondente. 

b) Muda-se a função do mouse para “transporte”, 
clicando-se no ícone da cruz azul, na barra inferior de 
funções, e em seguida, clica-se na figura selecionada, 

arrastando-a para as proximidades do sólido 
escolhido, esperando que ela seja atraída. 

c) Muda-se a função do mouse para “navegação nas 
cenas”, clicando-se no ícone da seta verde 
apontando para a direita, e em seguida escolhe-se 
outro sólido. Clica-se nos botões ou nas figuras, até 
achar a figura correspondente. 

d) Repete-se o item b, até terminarem os encaixes de 
todos os sólidos. 

e) No final, clica-se no ícone circular azul, na barra 
inferior de funções, para reposicionar todas as figuras 
em suas posições originais. 

f) Para os botões voltarem a aparecer, muda-se a 
função do mouse para “navegação nas cenas” e clica-
se sucessivamente nas figuras, até aparecerem os 
botões. O jogo estará na sua situação inicial para ser 
usado por outro estudante. É possível deixar a 
situação inicial diferente, mostrando as figuras 
embaralhadas. 

 
A qualquer momento, o jogador poderá entrar com o marcador 
de referência, em frente à webcam, e movimentá-lo, através 
de aproximação, afastamento e rotação, de forma a 
inspecionar os elementos do jogo e conseguir melhor 
posicionamento para realizar suas interações, conforme a  
Fig. 9. 
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Figure 9. Reposicionamento do jogo usando o marcador de 
referência 

Uma demonstração do jogo pode ser vista em vídeo [15] e a 
execução online da aplicação pode acionada por um link [14]. 
Além disso, os arquivos do jogo estão disponíveis para 
download, permitindo a execução local, caso a Internet não 
tenha bom desempenho. 
 
 

4.4. Adaptação do Jogo 

 
O projeto do jogo, que  também pode ser baixado, permite que 
os usuários possam estudá-lo e modificá-lo, gerando aplicações 
derivadas. É possível trocar cada som ou narração, com um 
clique do mouse, desde que os novos arquivos já estejam 
preparados no computador do usuário. É possível também 
trocar imagens, objetos 3D e vídeos, além de alterar as 
animações elaboradas com o FLARAS. 
 
Assim, depois de fazer várias alterações no projeto, cria-se um 
novo projeto derivado do original, que deve ser 
disponibilizado, de acordo com a licença original da aplicação 
“Creative Commons” [4]. 

 
Essa facilidade de alteração permite que professores e 
estudantes usem a estrutura do jogo, alterem o conteúdo, 
mudando ou não o tema, criando novos jogos mais 
apropriados para as suas necessidades educacionais. Com um 
pouco mais de prática, os usuários poderão também alterar a 
estrutura do jogo. Essas características facilitam a criação de 
novas aplicações, ajudando a disseminar a produção e o uso de 
jogos educacionais com realidade aumentada. 
 
4.5. Ferramenta FLARAS para Autoria de Aplicações 
Educacionais Online com Realidade Aumentada 
 
A ferramenta FLARAS é um software livre de código aberto, 
disponível na Internet, em um site [37] com vasto material de 
apoio, incluindo: versões da ferramenta para download; 
tutoriais baseados em textos e vídeos; perguntas frequentes; 
e-book; repositório com várias aplicações online, 
acompanhadas de seus respectivos projetos abertos, com 
licença para adaptação e geração de aplicações derivadas; 
além de informações sobre seus desenvolvedores. 
 
O software FLARAS faz parte de uma família de ferramentas, 
que começou com o ARToolKit [12], que exigia programação 
para a elaboração das aplicações. Em seguida, foi elaborada a 
ferramenta SACRA [21] [13], que separou a aplicação em 
estrutura e conteúdo, usando pastas e arquivos. Também 
derivada do ARToolKit, foi desenvolvida a ferramenta basAR [2] 
[17], que separa estrutura e conteúdo, mas trata de aplicações 
sofisticadas, baseadas em diagramas de estados. Até aqui, as 
aplicações funcionavam localmente. Depois, foi lançado o 
FlarToolKit [34], que era baseado em programação, mas 
funcionava na Internet. Usando o FlarToolKit como base, 
gerou-se a ferramenta FLARAS [37], que é a ferramenta 
abordada, neste trabalho, permitindo a elaboração de 
aplicações educacionais online por professores e estudantes. 
Como o FLARAS é uma ferramenta apropriada para desktops e 
notebooks, podendo ser executado somente em alguns tablets, 
o próximo passo será reconstruí-lo com algum sistema de 
desenvolvimento para tablets, como o Metaio SDK [26], por 
exemplo, abrindo espaço para seu uso em ambientes mais 
modernos e acessíveis. 
 
O FLARAS pode ser usado com um único marcador (cartão com 
uma moldura desenhada e um símbolo, no seu interior) [36] e 
baseia-se no conceito de pontos espaciais com cenas virtuais 
empilhadas, contendo imagens, sons, objetos 3D e vídeos  
(Fig. 10). 
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Figura 10. Estrutura física das aplicações com FLARAS 

 
 Estas cenas podem ser ativadas ou chamadas em sequência, 
com o uso do mouse ou de um marcador de interação 
(opcional), conforme a Fig. 11. 
 

 
Figura 11. Estrutura lógica das aplicações com FLARAS 

 
A interface da ferramenta FLARAS permite autoria visual de 
aplicações e apresenta quatro áreas bem distintas, a serem 
utilizadas no processo de desenvolvimento das aplicações, 
conforme a Fig. 12. 
 

 

Figura 12. Áreas da interface da ferramenta FLARAS 

A área maior serve para visualização da aplicação, enquanto 
ela estiver em desenvolvimento. A área da parte superior 
direita serve para mostrar o grafo de cena da aplicação, onde 

podem ser vistos: a estrutura de pontos, as cenas e os 
conteúdos. A área da parte inferior direita serve para mostrar 
os parâmetros de cada elemento do grafo de cena e outros 
detalhes. A barra inferior da interface mostra as funções, que o 
mouse ou marcador de interação podem assumir, e outras 
funções especiais da ferramenta. Além disso, há um menu, na 
parte superior da área de visualização, cujas opções permitem 
salvar o projeto, publicar a aplicação, ajustar a webcam, etc. 
 
A ferramenta foi estruturada e implementada gradualmente, a 
partir de demandas de concepção de aplicações educacionais e 
de funcionalidades adequadas para professores e estudantes. 
Nesse sentido, os recursos a serem usados podem ser obtidos 
na Internet ou desenvolvidos pelo usuário. Sons, narrações, 
imagens e vídeos, como já foram vistos antes, não devem ser 
problema para os nativos digitais e podem ser aprendidos 
rapidamente por não nativos digitais, através de cursos de 
capacitação abertos. O grande problema envolveria a produção 
de objetos 3D, por modelagem, mas já há repositórios abertos 
com milhares de objetos 3D, compatíveis com o FLARAS, que 
podem ser baixados e incorporados nas aplicações 
educacionais. Um desses repositórios é o Armazém 3D do 
Google/Timble [39], do qual pode-se obter os objetos 3D, 
conforme a Fig. 13. 
 

 
 

Figura 13. Obtenção de objetos 3D do Repositório Armazém 3D 
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Maiores detalhes sobre o desenvolvimento de aplicações 
educacionais online com realidade aumentada podem ser 
encontrados em publicações [20] [17], sites [37] [14] e vídeos 
[37] [20]. 
 

5. CONCLUSÕES 
 
Este artigo discutiu o desenvolvimento de aplicações 
educacionais abertas online baseadas em hipermídia e 
realidade aumentada, por professores e estudantes, 
envolvendo seus problemas, estratégias e soluções. 
 
Foi utilizada a abordagem de concepção de aplicações pela 
divisão em problemas menores e separação de estrutura e 
conteúdo, visando facilitar o entendimento e esconder as 
questões tecnológicas, exigindo do desenvolvedor somente o 
domínio do conteúdo. 
 
Outros fatores, como carga cognitiva, princípios de projeto 
multimídia e estilos de aprendizagem também foram 
considerados. 
 
Finalmente, as demandas educacionais oriundas da concepção 
de aplicações futuras foram consideradas como fatores 
determinantes na definição das funcionalidades das 
ferramentas de autoria (RE-MIIO e FLARAS), que permitiram a 
elaboração das aplicações educacionais planejadas. 
 
Foi dada uma ênfase bastante grande na capacidade de 
adaptação das aplicações, permitindo a geração de novas 
aplicações derivadas, com certa facilidade, por parte de 
professores e estudantes. 
 
Procurou-se mostrar que, em vez da Tecnologia permear a 
Educação, como ocorre normalmente, é possível inverter essa 
situação fazendo-se com que primeiramente a Educação 
permeie a Tecnologia, com o desenvolvimento de ferramentas 
simples e amigáveis. Depois, a ferramenta será usada para 
facilitar o desenvolvimento e a utilização de aplicações 
educacionais por professores e estudantes, dando mais 
qualidade ao ensino e à aprendizagem. 
 
Isto faz com que, em vez dos professores e estudantes terem 
que se adequar à Tecnologia, ocorra o inverso, ou seja, a 
Tecnologia é preparada para adequar-se às necessidades 
educacionais. 
 
Esse movimento permite uma grande expansão na capacidade 
dos professores e estudantes gerarem suas próprias aplicações 
educacionais, melhorando a qualidade da Educação e 
projetando um futuro mais promissor para a Sociedade. 
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RESUMO 
 
O presente artigo apresenta a pesquisa de um estudo de caso que investiga um grupo de professores, participantes da 10ª edição do 
Curso de Formação de Professores para EAD de uma universidade comunitária do interior de São Paulo e tem o objetivo de compreender 
em que medida o uso das múltiplas linguagens veiculadas no meio digital contribuem para a construção de sentido entre o formador e 
professores em formação no aludido curso de formação. Para alcançar tal objetivo, os procedimentos de pesquisa utilizados neste 
trabalho foram a análise documental do Projeto Pedagógico Institucional desta universidade; do CD-ROM da 10ª edição do Curso de 
Formação de Professores para EaD; e a análise das entrevistas com sujeitos de pesquisa. O quadro teórico de referência para a análise 
interpretativa dos dados coletados delineia-se com os estudos de formação de professores na vertente culturalista, distintas matrizes 
midiáticas e o pensamento ecossistêmico. Os resultados desta pesquisa parecem indicar que, apesar de as dificuldades apresentadas 
pelos professores no uso de linguagens multimidiáticas, essa experiência os coloca em uma posição privilegiada em sua formação para a 
docência on-line, pois possibilita a compreensão de como se dão as práticas educativas mediadas por essas linguagens e a criação de 
formas de apropriação das mesmas. 
 
Palavras Chave: Formação de Professores. Pensamento Eco-sistêmico. Linguagens Multimidiáticas. Docência Online.Letramento Digital. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 
Uma breve incursão aos estudos sobre formação de 
professores sob enfoque culturalista desvela o perfil que a 
sociedade do conhecimento tem demandado do educador. Já 
foi dito que a atual demanda social alicerça-se nas exigências 
sócio-econômicas do mundo globalizado. Nesse sentido, 
sublinha-se a relevância da formação docente de cunho 
culturalista, para além de uma formação de educadores 
voltada às meras exigências sócio-econômicas.  
 
Não há como pensar a formação de educadores, na 
contemporaneidade, sem considerar o contexto midiático em 
que se inserem tais práticas sociais.  
 

MATRIZES MIDIÁTICAS 
 
Em relação ao conceito de dialogia, Bakhtin [1] refuta a 
consciência lingüística ingênua, destacando que os sujeitos e a 
linguagem não pré-existem à interação verbal. A partir das 
idéias do autor, que focam a linguagem verbal erguida em 
meio à dinâmica relacional, a interação verbal está sempre 
eivada do locus social no qual ela se realiza, sendo constitutiva 
dos sujeitos e da linguagem por eles veiculada. Em outra  
 

 
 
 
 
 
formulação, a consciência dos sujeitos ergue-se nos signos 
internalizados, os quais são cunhados pelo trabalho social, 
histórico e ideológico. Nessa relação, a dialogia ergue-se como 
elemento capital à constituição mutua dos sujeitos sociais.  
A dialogia encontra-se no bojo das idéias de Bakhtin, para 
quem: “o monólogo pretende ser a última palavra [...] O 
diálogo inconcluso é a única forma adequada de expressão 
verbal de uma vida autêntica” [2]. 
O conceito de dialogia transposto para o objeto de estudo do 
presente artigo – a formação do professor universitário no e 
para o contexto digital – permite a tessitura das considerações 
a seguir. 
Nos ambientes educacionais, mais especificamente na 
educação presencial, o professor está em tempo real, 
acompanhando e interferindo de forma síncrona sobre o 
processo de aprendizado de seus alunos. Desse modo pode 
propiciar avanços em seu aprendizado, através da linguagem, 
em suas múltiplas dimensões [20], entre elas a imagética [14].  
 
O conjunto de possibilidades oferecidas pelas matrizes 
midiáticas propicia ao aluno um melhor entendimento do 
material oferecido. O professor tem a função explicita de 
interferir no processo de aprendizagem e no seu 
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desenvolvimento. Nesse movimento provoca avanços que não 
ocorreriam espontaneamente. 
 
Diferentemente do que ocorre no presencial, no ambiente 
virtual quase todo o processo se dá de forma assíncrona e a 
linguagem é mediada pelas TIC. Na modalidade de educação 
presencial, o processo de aprendizagem quase sempre é 
também mediado pela tecnologia da mídia impressa. No 
contexto virtual, a linguagem adquire outros contornos e 
outras possibilidades expressivas. 
 
Tais circunstâncias indicam que há uma nova exigência para os 
atores do processo educacional, no que diz respeito aos 
recursos de linguagem e à mediação pedagógica. Em outras 
palavras novos saberes docentes emanam do contexto 
midiático, dentre os quais o uso competente de múltiplas 
linguagens. 
 
Na reflexão sobre como se dá o processo de mensagens visuais 
e de aprendizagem dos sujeitos nessa formação são elencados 
alguns saberes necessários à docência, mormente no contexto 
digital: 
 
- manipular texto, imagem e áudio, para construir e/ou 

interpretar informações e para transformá-las em novo 
conhecimento produzido; 
 

- dominar formas de planejar a interação entre esses 
objetos e seus usuários/leitores/alunos, para aplicá-los em 
sala de aula; 

 
- compreender como se dão as práticas educativas 

mediadas pelas distintas matrizes midiáticas como texto, 
áudio, vídeo e criar formas de apropriação crítica das 
mesmas.  

 
Ao se pensar nas relações entre texto e imagem, prossegue-se 
à reflexão sobre as mudanças linguísticas, em que estudos 
indicam um processo de “visualização da comunicação”, no 
qual a informação transmitida através da imagem é tão 
relevante quanto a veiculada pelo texto verbal, seja na 
oralidade ou na escrita.  
 
A teoria do discurso multimodal de Kress e Van Leeuwen [14] 
desenvolve os conceitos multimodais, que podem ser utilizados 
em análises de textos produzidos a partir de diversos modos de 
linguagem, sem que se pense separadamente em cada um 
deles. Ao contrário, os autores objetivam que se pense em 
uma linguagem constituída como multimodal, em que o 
sentido advenha da relação textual estabelecida entre os 
diferentes modos utilizados para sua constituição.  
 
As premissas de Kress e Van Leeuwen [14] revelam bases sócio-
interacionistas, na medida em que se baseiam na idéia de 
prática e se ancoram na noção de uso de uma variedade de 
recursos semióticos, para a produção de signos em contextos 

sociais concretos. Esses signos seriam formados a partir de 
significantes – tais como cores, perspectivas e linhas – usados 
para a representação material dos significados.  
 
Da mesma maneira, a mudança observada nas últimas 
décadas, do modelo de textos monomodais para o de textos 
multimodais foi propiciada pelas tecnologias de digitalização, 
que possibilitam a escolha entre um ou outro modo de 
linguagem para determinada representação, de acordo com o 
efeito semiótico buscado.  
 
A linguagem verbal seria aquela que orienta o leitor para a 
informação propriamente dita, pois o que acontece não é 
apenas uma tradução, mas uma transformação, levando-se em 
conta que a lógica da escrita organiza o mundo em sequências 
de ação e eventos que adquirem a forma textual da narrativa. 
O visual é, por sua vez, um modo espacial e simultaneamente 
organizado, que se materializa em certos tipos de superfície, à 
maneira de substância gráfica.  
 
Braga [5] sinaliza que alguns problemas na comunicação são 
provocados, por razões que envolvem a personalidade e as 
crenças dos interlocutores. Outros ocorrem devido a 
problemas no uso da linguagem ou das tecnologias. Braga [5] 
acredita que a solução para esses problemas esteja na 
promoção de pesquisas na área da linguagem, que, por outro 
lado, tendem a aumentar, sem a utilização adequada das 
tecnologias e das linguagens para a comunicação.  
 
A autora afirma que, assim como outras tecnologias 
empregadas em comunicação buscaram a integração e não a 
substituição das formas presenciais, também as tecnologias 
digitais do ciberespaço, ao invés de inaugurarem uma nova 
educação, integram-se às formas já existentes, para auxiliar na 
resolução de problemas. 
 
Assim sendo, os educadores contemporâneos, enquanto 
profissionais que têm na comunicação a arena do seu cotidiano 
profissional, já fazem surgir novos papéis, técnicas, espaços e 
métodos, de modo a exigir mudanças no comportamento e um 
perfil de adaptabilidade constante às novas possibilidades. 
Deles serão demandados novos saberes, em sua prática 
docente.  
 
As tecnologias audiovisuais, que se consolidaram no final do 
século XX e que vêm sendo incorporadas à educação, 
possibilitam o contato direto com palavras como: virtual, 
hipertexto, ciberespaço, interatividade, entre outras, e coloca 
os atores sociais da educação contemporânea diante de novas 
circunstâncias educacionais.   
 
Desse modo, docentes e alunos são apresentados a uma 
mudança estrutural nas formas de criar, produzir, distribuir e 
consumir produtos audiovisuais. No que se refere ao uso de 
múltiplas linguagens, entende-se que serão necessárias 
algumas reflexões sobre os saberes necessários ao professor 
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em formação, em especial os que atuarão em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 
 
O domínio das novas práticas de escrita passa a ser uma 
necessidade social e não apenas uma opção viável da 
sociedade. Erige-se, pois, a demanda do letramento digital, 
para usar o computador com a necessária fluência tecnológica. 
Professor e aluno precisam adquirir novos tipos de letramento: 
os letramentos digitais entendidos por Buzato [6] como:  

 
Conjuntos de letramentos (práticas sociais 
de leitura e escrita) que se apóiam, 
entrelaçam, e apropriam mútua e 
continuamente por meio de dispositivos 
digitais para finalidades específicas, tanto 
em contextos socioculturais 
geograficamente e temporalmente 
limitados, quanto naqueles construídos 
pela interação mediada eletronicamente.  

 
Como já dito, o quadro teórico de referência para a análise 
interpretativa dos dados coletados delineia-se com os estudos 
sobre dois campos conceituais: a) formação de professores sob 
enfoque culturalista; b) matrizes midiáticas. Esse marco teórico 
permite uma interpretação mais acurada do corpus de análise: 
a 10ª. edição do curso de formação de professores 
universitários para docência online, em uma universidade 
comunitária de uma cidade do interior paulista.  
 

CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE 
 
A universidade em que o curso em análise se desenvolve é uma 
universidade paulista comunitária, regional, não confessional, 
de qualidade, cuja primeira semente foi a Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras, criada em 1951, que começou a 
funcionar efetivamente em 1954, com dois cursos: Pedagogia e 
Letras Neolatinas.  
 
Hoje, a universidade oferece quarenta cursos de graduação e 
cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, além de cursos 
de extensão universitária.  
 
A introdução da Educação a Distância (EaD) na Universidade 
tem como objetivo geral ampliar as possibilidades de oferta de 
cursos e de componentes curriculares, tanto para alunos já 
matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação 
presenciais, quanto para demais profissionais interessados 
nesses cursos, que se encontram dispersos em outros estados 
e regiões do país. Faz parte também dos objetivos da EaD da 
Universidade propiciar a utilização das TIC no cotidiano da 
educação presencial, através das salas virtuais de apoio e da 
capacitação de professores para a utilização dos recursos 
tecnológicos.  
 
 A formação de professores para EaD é um dos pilares em que 
se baseia a introdução de cursos a distância na Universidade e 

se remete a 2002, por ocasião da criação do Centro de 
Educação e Tecnologia (CET). O Curso de Formação de 
Professores para EaD faz parte do Programa de Formação 
Continuada promovido pela Instituição e está atrelado ao 
projeto da Universidade de oferta de disciplinas 
semipresenciais, em seus cursos de graduação, e da criação de 
cursos de pós-graduação lato sensu a distância.  
Com o objetivo de investigar a formação do professor 
universitário no contexto digital, a pesquisa em tela busca 
investigar como os recursos de linguagem contribuem na 
construção de sentidos entre formadores e professores 
universitários em formação, em ambientes digitais, quando são 
utilizadas múltiplas linguagens. 
 
Diferentemente das nove edições anteriores – que 
contemplavam sempre a mesma estrutura e duração com 
conteúdos semelhantes, nas quais todo o material era 
disponibilizado na plataforma TelEduc e as interações do 
processo também aconteciam nesse ambiente – a 10ª edição 
do curso, escolhida para investigação,  foi ofertada em formato 
multimídia, via CD-ROM. A plataforma TelEduc foi mantida 
para troca de mensagens, esclarecimentos, avisos e para 
postagem das tarefas realizadas pelos professores em 
formação. 
 
Por tais razões, a presente pesquisa concentra-se na 
investigação da produção e dos usos do CD-ROM no curso de 
formação de professores da universidade, uma vez que procura 
investigar de que forma as matrizes midiáticas do meio digital 
contribuem para a construção de sentido entre o formador e 
professores em formação.  
 
Parte-se da perspectiva de uso das tecnologias na educação, 
como índice facilitador do processo significativo de ensino e 
aprendizagem. Em outras palavras, como facilitador para a 
negociação de sentidos entre os atores sociais envolvidos, dos 
quais novos saberes são exigidos.  
 

ANÁLISE 
 
A investigação concentra-se no uso das múltiplas linguagens 
para a negociação de sentidos entre os atores desse processo 
de formação, bem como a relação entre texto e imagem, por 
entender que o uso da imagem na negociação de sentidos na 
docência seja uma realidade que merece investigação.  
A intenção é apresentar considerações que possam auxiliar a 
encontrar novos rumos ao encaminhamento da problemática 
de pesquisa, por entender que o uso adequado das múltiplas 
linguagens constitui-se em um dos novos saberes a serem 
construídos pelos professores universitários em formação, 
mormente no contexto da docência online. 
 
É realizado, de forma retrospectiva, o acompanhamento das 
reflexões dos sujeitos sobre suas experiências no curso de 
Formação de Professores para EaD. São investigadas duas 
categorias de sujeitos de pesquisa: o responsável pela 
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produção do material didático (designer instrucional) e os 
professores universitários em formação. 
 
Busca-se contextualizar essas reflexões no locus de atuação 
dos sujeitos da pesquisa, investigando o histórico da EaD na 
universidade que promove o curso e o histórico do curso de 
formação de professores para a Docência online, na 
Universidade. 
 
Para alcançar os objetivos propostos, os procedimentos de 
pesquisa utilizados neste trabalho são a análise documental do 
Projeto Pedagógico Institucional da Universidade, o CD-ROM 
da 10ª edição do Curso de Formação de Professores para EaD e 
a análise das entrevistas semi-estruturadas junto aos sujeitos 
de pesquisa. O roteiro de entrevista foi elaborado de forma a 
revelar como se dá a negociação de sentidos entre o formador 
e o professor em formação, no que se refere ao uso das 
múltiplas linguagens no ambiente digital. 
 
Os depoimentos dos sujeitos de pesquisa explicitam a 
avaliação positiva dos docentes sobre a utilização do áudio na 
apresentação de algumas tarefas do CD-ROM. Os relatos 
revelam diferentes justificativas acerca da importância desse 
recurso. Nesse movimento, cada interpretação dos sujeitos da 
pesquisa se dá pelos saberes adquiridos por cada um, acerca 
das linguagens multimidiáticas.  
O sujeito B, por exemplo, reafirma sua fluência com tais 
linguagens, uma vez que teoriza sua experiência, ao utilizar o 
material didático.  

 
Em relação à formação de sentidos os 
significados estavam lá presentes e 
oferecidos no CD ROM, pela voz do 
professor e pelos textos, porém a 
construção de sentido foi ou acabou sendo 
um exercício meu. Então foram sentidos 
meus daqueles significados oferecidos pelo 
ambiente e pelo professor, então, não sei 
se esses sentidos foram dados, mas foram 
sentidos por mim. (SUJEITO B)  
 

O relato do professor demonstra que sua formação anterior 
em docência online propiciou outro viés de compreensão do 
contexto investigado, pois explicita as teorias que orientaram a 
produção do CD. O processo de elaboração e escrita de 
hipertextos, como afirma Gomes (2007), não se separa da 
proposta de sua usabilidade, nem da construção se sentidos, o 
que faz do autor e do leitor co-autores. Ademais, o 
depoimento do sujeito B vai ao encontro das ideias de Tardif et 
al. [18], para quem a construção dos saberes docentes ocorre 
em relação estreita com sua prática profissional. 
 
O sujeito D, no relato abaixo, ainda demonstra um vínculo 
estreito com suas práticas de docência presencial, pois, para 
ele, a associação da imagem do formador relacionada à voz 
tem um valor maior.  

Podemos dizer que esse recurso aproxima. 
A voz é quente e agradável, ela arrebata a 
gente e prestamos mais atenção, se você 
tem só a imagem e o texto escrito é uma 
coisa mais fria, quando temos a fala é a 
pessoa que se faz presente, então eu 
acredito que essa é uma das grandes brigas 
em relação à aula virtual e da aula 
presencial porque os alunos cobram muito 
a presença do professor e quando você na 
aula virtual coloca a fala, aproxima mais na 
hora. Inclusive ele até visualiza, se tiver a 
imagem melhor ainda. E são coisas que eu 
gostaria de saber fazer. (SUJEITO D) 
 

A análise crítica do sujeito D coaduna-se com as idéias de 
Kincheloe [13] e Giroux [12], que percebem a dimensão crítico-
reflexiva como contumaz à formação dos professores como 
intelectuais.  
 
Perguntados sobre as dificuldades em relação às linguagens 
apresentadas no CD-ROOM, os sujeitos B e C dizem não ter 
sentido dificuldade:  

 
Eu não tive dificuldade, eu não percebi, não 
senti nenhuma barreira para deixar de 
fazer, é claro que foi tudo na base do 
intuitivo por não ter a interação, por não 
ter tanto diálogo mesmo com o professor 
formador, mas não foi barreira para deixar 
de fazer ou para colocar, eu não tinha 
dúvidas, o material era bem claro. (SUJEITO 
B)  
A meu ver, as múltiplas linguagens só 
trouxeram contribuições à aprendizagem. 
Contudo, posso dizer que na época ainda 
não havia desenvolvido o hábito de leitura 
na tela. Essa talvez tenha sido uma 
dificuldade, o que me obrigou a imprimir o 
material por ocasião das atividades. 
(SUJEITO C)  
 

Os depoimentos dos sujeitos B e C remetem à importância do 
letramento digital [6] e da teoria do discurso multimodal [14] 
afeita à noção de uso de uma variedade de recursos semióticos 
para a produção de signos em contextos sociais concretos.   
 
A análise das entrevistas revela que, apesar das dificuldades 
apresentadas no uso de algumas linguagens midiáticas no 
conteúdo do curso, os docentes se encontram em outra etapa 
de seu processo de formação, quando o novo já não mais é 
uma ameaça, mas uma realidade fenomênica vivenciada.  
 
De certa forma, a experiência de construção e reconstrução 
parece ter sido vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, uma vez 
que, apesar de ainda apresentarem referências de modelos 
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presenciais de interação, foram capazes de, discursivamente, 
apropriar-se dos novos saberes essenciais à docência online. 
Discursivamente, porque, como revelam alguns relatos, os 
professores que ainda se encontram em processo inicial de 
formação, voltam ao modelo anterior, aparentemente mais 
seguro, quando apresentavam dificuldades no uso de recursos 
midiáticos como áudio, vídeo e hiperlinks. 
 
Vale ressaltar que essa compreensão só é possível porque as 
linguagens apresentadas pelo CD-ROM do curso privilegiam a 
construção de sentidos sobre o uso do instrumental midiático e 
sobre as implicações nos processos educacionais, de modo a 
conferir uma experiência cultural e não só instrumental aos 
docentes em formação, em acordo com a vertente culturalista 
de formação de educadores.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como já anunciado, a pesquisa relatada – um estudo de caso 
sobre a formação do professor universitário no e para o 
contexto digital – emana de uma pesquisa acadêmica mais 
ampla, desenvolvida em um programa de pós-graduação de 
uma universidade comunitária da cidade de São Paulo, cuja 
problemática de investigação busca responder qual a 
contribuição da perspectiva dialógica para o desenvolvimento 
e a implantação de ações de formação docente desenvolvidas 
nos ambientes digitais de aprendizagem. 
 
Em reposta a tal problemática, o estudo de caso relatado no 
presente artigo busca a construção coletiva de novas formas de 
se proceder, na formação do docente universitário no e para o 
contexto digital de aprendizagem. 
 
Longe dos discursos que apontam o professor como único 
responsável por sua formação, a pesquisa desvela que são 
vários os fatores envolvidos nesse processo. Dentre eles 
destacam-se o desenho didático de formação, os recursos 
utilizados (matrizes midiáticas), o grau de envolvimento dos 
professores universitários em formação e, sobretudo, a 
proposta de trabalho do formador: possibilitar aos docentes 
uma experiência cultural, para além da experiência 
instrumental com as interfaces digitais.  
 
Os resultados da pesquisa indicam que, apesar dos desafios 
apresentados pelos professores, referentes ao uso de 
linguagens midiáticas, a experiência oferecida na 10ª edição do 
curso de formação de professores para docência online tende a 
colocá-los em posição privilegiada em sua formação para a 
docência, em especial para a docência online, por possibilitar a 
compreensão de como se dão as práticas educativas mediadas 
pelas linguagens multimidiáticas e pelas formas de apropriação 
das mesmas. 
 
A criação de uma cultura acadêmica que abarque, entre outros 
saberes, a incorporação das TIC na docência não é possível sem 
a experiência dos professores universitários junto aos 

dispositivos e interfaces digitais. Parafraseando Bondía [4], a 
criação de uma cultura docente midiática é inerente à 
experiência e ao saber dela decorrente.  
 
O amplo conceito de experiência anunciado por Bondía (ibid.) 
permite a compreensão de que a experiência não se restringe 
ao contato com as mídias digitais, por si só. O estudo de caso 
indica que o contexto digital pode ser promissor à formação do 
professor universitário, desde que amparado em um desenho 
didático de formação que considere as múltiplas dimensões da 
formação e as distintas demandas dos professores. Enfim, um 
desenho didático de formação que considere a experiência 
cultural decorrente do contato com os dispositivos digitais.  
 
Em concordância com Dourado [10] – para quem é necessário 
romper com a prioridade ao aparato tecnológico e buscar a 
centralidade das ações de formação no projeto político-
pedagógico – a pesquisa analisada desloca o foco nas 
interfaces digitais propriamente ditas, para o desenho didático 
de formação em que tais dispositivos se inserem. 
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ABSTRACT 

 The European research project ROLE (Responsive Open Learning Environments) is aiming at empowering 
learners for self-regulated learning within a personal learning environment. Towards this goal, ROLE has 
developed a number of learning technologies, addressing a variety of learning requirements. This paper 
presents some of the lessons learned from the introduction of ROLE technologies within a test-bed at the 
Open University, studying the transition from formal to informal learning in the context of finding and 
sharing Open Educational Resources. 
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INTRODUCTION 

 

Learning Management Systems (LMS) have dominated the 
Technology-Enhanced Learning (TEL) landscape for years. They 
have been widely used by academic institutions for delivering 
their distance learning programmes, as well as for supporting 
their students outside the classroom. They have also been 
established in the business sector as the mainstream platform 
for delivering training services to employees. Popular examples 
of LMS used by the academic as well as the business world 
include Blackboard (www.blackboard.com), Moodle 
(http://moodle.org), and Sakai (http://sakaiproject.org). 

However, the advent of Web 2.0 has altered the landscape in 
TEL. Learners nowadays have access to a variety of learning 
tools and services on the web. These tools and services are 
usually provided by different vendors and in many cases are 
open and free. Repositories like Wikipedia 
(www.wikipedia.org), YouTube (www.youtube.com), SlideShare 
(www.slideshare.net) and iTunes U 
(www.apple.com/education/itunes-u) offer access to a wide 
range of learning materials for free. Augmenting and 
configuring the diverse and distributed Web 2.0 tools and 
services in order to address the needs and preferences of 
individual learners is a significant challenge for modern online 
learning environments. 

 

 

 

 

As opposed to formal learning, which is mostly instructor-led, 
informal learning is driven by self-study and the initiative of 
individuals, as well as communities of learners with common 
goals. The transition from the traditional approach of LMS to 
Web 2.0-based learning solutions bears significant benefits for 
informal learners. It puts emphasis to their needs and 
preferences, providing them with a wider choice of learning 
resources to choose from. In addition, the success of initiatives 
such as the Khan Academy (www.khanacademy.org) has proven 
the importance of Web 2.0-enabled crowdsourcing in informal 
learning. 

The Personal Learning Environment (PLE) is a facility for an 
individual to access, aggregate, configure and manipulate 
digital artefacts of their ongoing learning experiences. The PLE 
follows a learner-centric approach, allowing the use of 
lightweight services and tools that belong to and are controlled 
by individual learners. Rather than integrating different services 
into a centralised system, the PLE provides the learner with a 
variety of services and hands over control to her to select and 
use these services the way she deems fit [1-3].  

The emergence of the PLE has greatly facilitated the use and 
sharing of open and reusable learning resources online. 
Learners can access, download, remix, and republish a wide 
variety of learning materials through open services provided on 

mailto:%7D@open.ac.uk
http://www.blackboard.com/
http://moodle.org/
http://sakaiproject.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.apple.com/education/itunes-u
http://www.khanacademy.org/
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the cloud. Open Educational Resources (OER) can be described 
as “teaching, learning and research resources that reside in the 
public domain or have been released under an intellectual 
property license that permits their free use or repurposing by 
others depending on which Creative Commons license is used” 
[4]. 

Self-Regulated Learning (SRL) comprises an essential aspect of 
the PLE, as it enables learners to become “metacognitively, 
motivationally, and behaviourally active participants in their 
own learning process” [5]. Although the psycho-pedagogical 
theories around SRL predate very much the advent of the PLE, 
SRL is a core characteristic of the latter. SRL is enabled within 
the PLE through the assembly of independent resources in a 
way that fulfils a specific learning goal. By following this 
paradigm, the PLE allows learners to regulate their own 
learning, thus greatly enhancing their learning outcomes [6-8]. 

BUILDING A RESPONSIVE OPEN LEARNING ENVIRONMENT 

As online learners become more discerning in terms of the 
choices related to the types and styles of their potential study 
materials, they will potentially seek content from multiple 
sources. In addition, because of the flexibility and ease of use 
that enables many users to customise that content, those same 
learners may wish to personalise their learning environment. 

The Responsive Open Learning Environments (ROLE) project is a 
European funded initiative that has been established to 
research and explore a variety of tools and services that enable 
learners to build their PLE, based on their needs and 
preferences (www.role-project.eu). ROLE is bringing forward 
the innovations in PLEs and SRL, through research in the 
following directions: 

 User-centric approach to learning environments with a 
focus on end-user development to design and control a 
personal learning environment. 

 Contemporary pedagogical models for personalisation in 
learning networks, SRL and collaboration in networked 
communities. 

 Contemporary engineering frameworks for designing, 
integrating, orchestrating, and evaluating learning services, 
tools, and content. 

 Frameworks for evaluating learner interactions in learning 
networks. 

The PLEs investigated by this project are primarily enabled by 
widgets, which are micro-applications performing a dedicated 
task. This task can be as simple as showing news headlines or 
weather forecasts, but also more complex like facilitating 
language learning or collaborative authoring. Widgets can be 
either desktop-based or web-based. Desktop-based widgets 
reside locally on your computer and may access the web for 
information, such as a desktop widget that shows the local 
temperature and weather. Web-based widgets reside on the 
web and can be embedded on a web page, such as an RSS 
reader widget that fetches news on your start page. Web-
based widgets have proven quite popular as they enhance the 
interactivity and personalisation of web sites. 

In order to build a Responsive Open Learning Environment, the 
learner will need to access a widget store. A widget store is a 
directory of widgets, where widgets are commonly categorised 
according to their purpose, e.g. widgets for planning, 
communication, collaboration, etc. An example of such a 
categorisation is shown in Figure 1. The learner can browse 
and download the widgets, as well as provide feedback on 
them in the form of ratings and comments. The ROLE project 
has built a widget store dedicated to widgets for learning 
purposes, which can be accessed at www.role-widgetstore.eu.  Figure 1: The ROLE widget store offers widgets for a variety of 

learning purposes. 

http://www.role-project.eu/
http://www.role-widgetstore.eu/
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After selecting the appropriate widgets, the learner needs to 
add them to the web space of their choice (e.g. a blog) and 
start using them for their learning, either by themselves or in 
collaboration with other learners. Widgets can also be 
embedded inside a LMS, such as Moodle, thus enhancing its 
functionality and content, as shown in Figure 2. Additionally, 
ROLE offers a facility for creating a shared learning space and 
populating it with widgets (http://role-sandbox.eu).  

 
Figure 2: ROLE widgets embedded inside a Moodle course. The 
learner uses them to search for learning resources, as well as 

collaborate with other learners through videoconferencing and 
a shared writing pad. 

 
THE OPENLEARN TEST-BED 

In order to study and evaluate the applications of PLEs within a 
variety of learning contexts, the ROLE project has setup a 
number of test-beds. The Open University in the UK is one of 
these test-beds, concerning the learners’ potential transition 
from formal to informal learning. This transition is being 
implemented within this test-bed as a transition from the 
traditional LMS towards the paradigm of the PLE [8-12]. The 
test-bed in question is OpenLearn 
(http://openlearn.open.ac.uk), a repository of OER offered by 
the Open University. This paper presents the lessons learned 
and the best practices from this transition. 

OpenLearn currently offers more than 12,000 hours of study 
materials in a variety of formats. These include materials 
repurposed as OER from original OU courses i.e. formal 
delivery as well as bespoke OER created by both OpenLearn 
academics and non-OU educators, i.e. enabling informal 
delivery. 

OpenLearn users are primarily informal learners, who want to 
find and study OER either individually or in collaboration with 
others. These learners can be in formal education e.g. taking 
an accredited University course elsewhere and simply looking 
for additional materials to add value to their primary course or 

they maybe, what is often described as, “leisure” learners i.e. 
those who simply want to learn for themselves with no 
expectation of formal accreditation. 

OpenLearn currently uses Moodle as a LMS platform. 
Therefore, in order to add value to those potential learning 
experiences, this test-bed has endeavoured to raise awareness 
of PLEs with both the OpenLearn project team as well as with 
selected parts of the wider OpenLearn community. The 
OpenLearn test-bed is measuring some of the expectations, 
perceived benefits and difficulties of implementing a PLE in 
this environment. Thus, in effect, enabling the assessment of 
the overall aim by measuring the transition from formal to 
informal learning as witnessed through OpenLearn staff and 
students. 

This transition attempts to transform and improve the 
OpenLearn user’s experience by enabling individuals to build 
and personalize their learning environment thus gaining more 
control over the potential manipulation and production of as 
well as use of OER study materials. In addition, the adoption of 
certain ROLE widgets inside study units of the OpenLearn 
Moodle platform is offering further value to those users by 
supporting a stronger framework to foster particular 
communities. This presents an opportunity to individual 
informal learners to be part of a shared learning experience 
instead of their current potential lone study. 

OpenLearn is a pioneering initiative in the production and 
dissemination of OER, both within the UK and worldwide. In 
the context of the ROLE project, we are therefore drawing 
upon two significant factors that OpenLearn has brought to 
the OER field: scale and experience [13]. Scale in terms of the 
quality of archive material available that can be repurposed in 
varying degrees for online dissemination, and also in terms of 
developing robust systems, both technological and 
pedagogical, which provide a meaningful learning experience 
to large student populations. Experience in terms of producing 
distance education material that is designed to be studied by 
informal learners, who often have competing demands on 
their time, and a range of needs and experience.  

By drawing upon these factors, we are reaching out to a global 
audience of informal learners, in order to raise awareness 
about PLEs through specialised OER. These OER introduce the 
core concepts behind ROLE and PLEs and allow the use of ROLE 
tools with guidance from structured learning activities. The 
ROLE OER are available as free study units in OpenLearn and 
can be downloaded, remixed and republished. The people who 
study these units are also encouraged to provide their 
feedback and suggestions about the ROLE tools and PLEs in 
general.  

 

 

 

http://role-sandbox.eu/
http://openlearn.open.ac.uk/


 
 

Revista Cet, vol. 01, nº 03, abril/2013          99 

 

More specifically, the following ROLE OER are currently 
available as study units in OpenLearn: 

 

 Responsive Open Learning Environments 
(http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=74
33): This course provides an overview of the 
concepts behind PLEs and also demonstrates a 
selection of ROLE widgets within learning activities. 
Figure 3 shows such an activity, where the learner is 
invited to use a ROLE widget in order to complete a 
series of learning tasks. 

 Self Regulated Learning 
(http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=78
98): This course introduces the concept of SRL and 
guides learners into using the ROLE tools in order to 
apply the SRL principles into their own learning. 

 

Figure 3: A learning activity of a free online course developed 
by ROLE, featuring a search widget and a step-by-step guide on 

completing a series of learning tasks. 

 

USER EVALUATIONS 

Qualitative and quantitative data were collected through a 
number of different research instruments. Introductory 
workshops have been organised presenting the basic scenario 
of a PLE to the audience, followed by an opportunity to 
experience using pre-selected ROLE tools implemented into 
dedicated OpenLearn study units. A number of workshops 
have been conducted using ROLE tools with different groups, 

i.e. learners and educators. The outcomes of the workshops 
conducted in 2011 are reported in [12]. 

In January 2012, a workshop attended by 20 educators took 
place at the Open University, Milton Keynes, UK. It was 
organised in conjunction with the eLearning Community (eLC) 
of the Open University. The workshop was part of a monthly 
showcase event demonstrating a wide range of both research 
and implementations of current eLearning applications. A 
second workshop took place at the Joint European Summer 
School on Technology Enhanced Learning (JTEL) in Estoril, 
Portugal, in May 2012. Participants were 14 postgraduate 
students from universities across Europe. The JTEL Summer 
School is an annual event and offers an opportunity for PhD 
students, in different subject areas, in TEL to meet, exchange 
knowledge and develop their research skills whilst engaging 
with the active TEL community of practice.  

In both workshops, participants were introduced to the ROLE 
project through a presentation and a structured activity 
opportunity. The activity was divided in two parts: during the 
first part, participants had the chance to try the selection of 
ROLE widgets shown in Figure 4. Participants were asked to 
use the two pre-selected ROLE search widgets called Binocs 
and ObjectSpot in order to find OER that would be suitable to 
support them in their respective research or teaching 
scenarios. A third widget, called EtherPad, was also available 
for this activity and it enabled participants to share their 
findings in a collective electronic notepad format. In the 
second part of the activity, participants used the ROLE mash-
up recommender widget (see Figure 5) in order to start 
building their own PLE. Based on the recommendations 
provided by this widget, participants were able to build their 
widget mash-ups in iGoogle (www.google.com/ig).  

At the end of each workshop, a group discussion was held with 
the participants contributing about their experiences of using 
the ROLE tools. Additionally, participants were asked to 
answer a short online questionnaire (see http://fit-
bscw.fit.fraunhofer.de/pub/bscw.cgi/39571021). The purpose 
of this questionnaire was to gather user feedback both 
specifically about the ROLE widgets, as well as more generally 
about the perceived usefulness and ease of use of PLEs, via 
questions based on the Technology Acceptance Model (TAM) 
[14-16]. 

http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=7433
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=7433
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=7898
http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=7898
http://www.google.com/ig
http://fit-bscw.fit.fraunhofer.de/pub/bscw.cgi/39571021
http://fit-bscw.fit.fraunhofer.de/pub/bscw.cgi/39571021
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Figure 4: The ROLE widgets used for finding and sharing OER. 

 
Figure 5: The ROLE mash-up recommender provides 

recommendations for building a widget mash-up. 

The results of both workshops were recorded in a number of 
formats. Quantitative data was primarily collected from the 
questionnaire, whilst the majority of the qualitative data was 
collected in situ when facilitators circulated amongst the 
participants. The questionnaire also contained a number of 
semi-structured questions permitting free text individual 

responses. Supplementary qualitative data was gathered 
electronically via the EtherPad widget. 

In the first workshop, which was attended by educators, there 
was an even gender split amongst participants who completed 
the survey and an indication that the majority of attendees 
were over 40 years old. This was not an unusual composition 
for an eLC group as many people who attend these regular 
events are generally experienced teachers, skilled researchers 
or significantly qualified learning technologists. The common 
denominator amongst them being an active interest in 
eLearning advances as well as hearing first-hand about new 
and innovative eLearning applications and experiences gained 
from their fellow colleagues.  

With this in mind, those who completed the ROLE survey 
(about 50% of all participants) declared themselves to have an 
even split of knowledge in relation to Technology-Enhanced 
Learning (TEL). Conversely, however, a significant 88% of those 
participants felt that they had “some” rather than a “good” 
knowledge of Personal Learning Environments (PLEs). In other 
words it appeared that the group as a whole were relatively 
new to the idea of PLEs.  

There was a rather mixed response to the set of questions 
about the perceived usefulness and ease of use of PLEs. There 
was a 77% agreement that PLEs would be slightly useful for 
participants work followed by a slight disagreement that the 
same PLEs would help participants accomplish their work more 
effectively than their current use of learning technology. Again 
this was not surprising as most group members were 
established and experienced users of learning technology and 
had revealed that they only had limited use of PLEs.  

Half the group proffered a neutral response to the statement 
relating to “It would be easy for me to use a PLE” whilst the 
remainder recorded that there was a slight chance that that 
would be the case. There was a more even spread of 
responses to the statement “It would be clear to me how to 
assemble a PLE using widgets” ranging from slight 
disagreement (11%) through to slight agreement (also 11%). 
Most participants remained neutral on the subject.  

Interestingly, the statement “I would find using a PLE 
frustrating” invited the most disagreement to be recorded 
with the majority (55%) remaining neutral alongside 33% 
saying they slightly disagreed and 11% strongly disagreeing. 
Once again the following statement of “I would find interacting 
with a PLE requires a lot of mental effort” statement invited a 
strong neutrality (55%) yet 22% of participants strongly 
disagreed with this premise whilst 11% recorded that they 
slightly agreed that this would be the case fro them. The 
remaining part of the survey related to participants motivation 
to using a PLE in their learning process whereby 55% remained 
neutral in their responses and 44% slightly agreeing with this 
statement. The last statement of “I predict that I would 
frequently use a PLE if I had access to it” invited an even 
response (33%) between slightly disagreeing through neutral 
to slightly agreeing. 
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The second workshop had an even gender split between 
participants too. The participating students were younger than 
the educators of the first workshop, all of them being under 40 
years old. Similarly to the first group, the majority of the 
students indicated that they have a “good” knowledge of TEL, 
but only “some” knowledge of PLEs. 

Regarding the perceived usefulness and ease of use of PLEs, 
the majority of the students (83%) agreed that a PLE would be 
useful for their work. However, only 50% agreed that they 
would accomplish their work more effectively with a PLE. Also, 
only 50% said they would find using a PLE easy. There was an 
almost even distribution of responses from strong 
disagreement to strong agreement to the statements “It would 
be clear to me how to assemble a PLE using widgets” and “I 
would find using a PLE frustrating”. The majority (83%) were 
neutral to the statement “I would find interacting with a PLE 
requires a lot of my mental effort” and only 16% strongly 
disagreed to it. There was no disagreement to the statement 
“Using a PLE would improve my motivation for learning”. 
Finally, the statement “I predict that I would frequently use a 
PLE if I had access to it” invited a 33% strong agreement and a 
66% neutral response. 

The qualitative feedback received in both events was quite 
positive and constructive. The educators identified the 
opportunities and challenges in providing such a learning 
environment to their students (“The possibilities are huge. One 
challenge will be to encourage learners to take ownership of 
the PLE, especially if they first meet it via a VLE”). Most 
students also found the ROLE widgets they interacted with 
quite useful for their research and learning (“Small apps which 
can expand your daily routine”).  

The overall feedback received so far from user evaluations in 
the context of the OpenLearn test-bed, suggests that learners 
and educators are looking for accessible and easy to use 
learning tools, accompanied with introductory and guidance 
learning course materials. These tools need to be easily 
customizable so that they can fit the needs and goals of 
individuals. Learners want to be able to receive feedback 
about their learning progress, as well as provide feedback 
about the usefulness of the tools and their overall learning 
experience. Finally, supporting and motivating SRL through 
appropriate tools and services, such as recommenders, is quite 
critical for the successful adoption of PLEs. 

CONCLUSIONS 

The successful implementation and adoption of PLEs involve 
significant challenges, as shown by the OpenLearn test-bed at 
the Open University. These challenges are mainly related with 
the different levels of support required by the target 
audiences, as well as the overall quality of the offered 
educational tools and services. The authors plan to continue 
evaluating the usefulness of PLEs within a variety of learning 
contexts and scenarios. These evaluations will offer a further 
insight into the potential of PLEs in education, as well as a 

better understanding of the needs of various communities of 
learners and educators. 

ACKNOWLEDGEMENT 

The research work described in this paper is partially funded 
through the ROLE Integrated Project, part of the Seventh 
Framework Programme for Research and Technological 
Development (FP7) of the European Union in Information and 
Communication Technologies. 

REFERENCES 

[1] M. A. Chatti, M. Jarke, and D. Frosch-Wilke, "The future 
of e-learning: a shift to knowledge networking and social 
software," International Journal of Knowledge and 
Learning, vol. 3, pp. 404-420, 2007. 

 
[2] S. Fiedler and T. Väljataga, "Personal learning 

environments: concept or technology?," in Proc. 
Proceedings of PLE 2010 conference, 2010. 

 
[3] S. Wilson, "Patterns of personal learning environments," 

Interactive Learning Environments, vol. 16, pp. 17-34, 
2008. 

 
[4] D. E. Atkins, J. S. Brown, and A. L. Hammond, "A Review 

of the Open Educational Resources (OER) Movement: 
Achievements, Challenges, and New Opportunities," The 
William and Flora Hewlett Foundation 2007. 

 
[5] B. J. Zimmerman, "A Social Cognitive View of Self-

Regulated Academic Learning," Journal of Educational 
Psychology, vol. 81, pp. 329- 339, 1989. 

 
[6] K. Steffens, "Self-Regulated Learning in Technology-

Enhanced Learning Environments: lessons of a European 
peer review," European Journal of Education, vol. 41, pp. 
353-379, 2006. 

 
[7] K. Fruhmann, A. Nussbaumer, and D. Albert, "A Psycho-

Pedagogical Framework for Self-Regulated Learning in a 
Responsive Open Learning Environment," in Proc. 
International Conference eLearning Baltics Science (eLBa 
Science 2010), Rostock, Germany, 2010. 

 
[8] A. Mikroyannidis, "Supporting Self-Regulated Learning 

within a Personal Learning Environment: The OpenLearn 
case study," in Proc. International Workshop on Self-
Regulated Learning in Responsive Open Learning 
Environments (SRL-ROLE 2011), 11th IEEE International 
Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 
2011), Athens, Georgia, USA, 2011. 

 
[9] A. Mikroyannidis, "Evolving e-Learning Ontologies for 

Personal and Cloud Learning Environments," in Proc. 7th 
International Conference on Signal Image Technology & 



 
 

Revista Cet, vol. 01, nº 03, abril/2013          102 

 

Internet Based Systems (SITIS 2011), Dijon, France, 2011, 
pp. 32-37  

 
[10] A. Mikroyannidis, P. Lefrere, and P. Scott, "An 

Architecture for Layering and Integration of Learning 
Ontologies, applied to Personal Learning Environments 
and Cloud Learning Environments," in Proc. The 10th 
IEEE International Conference on Advanced Learning 
Technologies (ICALT 2010), Sousse, Tunisia, 2010, pp. 92-
93. 

 
[11] A. Mikroyannidis, P. Lefrere, and P. Scott, "A Semantic 

Knowledge Base for Personal Learning and Cloud 
Learning Environments," in Proc. Workshop on 
Supporting e-learning with language resources and 
semantic data, Language Resources and Evaluation 
Conference (LREC), Valletta, Malta, 2010. 

 
[12] A. Mikroyannidis and T. Connolly, "Introducing Personal 

Learning Environments to Informal Learners: Lessons 

Learned from the OpenLearn Case Study," in Proc. PLE 
Conference, Aveiro, Portugal, 2012. 

 
[13] A. Lane, "Put on the spot: immediate responses to 

written questions about Open Educational Resources," 
The Open University, Milton Keynes 2006. 

 
[14] M. Fishbein and I. Ajzen, Belief, Attitude, Intention and 

Behavior: An Introduction to Theory and Research: 
Addison-Wesley, 1975. 

 
[15] V. Venkatesh and F. D. Davis, "A theoretical extension of 

the technology acceptance model: four longitudinal field 
studies," Management Science, vol. 46, pp. 186–204, 
2000. 

 
[16] V. Venkatesh and H. Bala, "Technology Acceptance 

Model 3 and a Research Agenda on Interventions," 
Decision Sciences, vol. 39, pp. 273-315, 2008. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Revista Cet, vol. 01, nº 03, abril/2013

Cet
revista 

contemporaneidade 
educação e tecnologia

revista 
contemporaneidad 
educacion y tecnologia
contemporaneity, 
education and technology 
magazine

Cet

Aportes de la enseñanza de las energías renovables 
y el uso de TIC1s a la formación en ciencias y a la 
práctica del docente de física en el actual escenario 
educativo del NOA argentino.

a c e s s o
sumário

Profa. Dra. Veronica Javi

Instituto de Investigaciones en Energías no Convencionales – INENCO
Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas.
Consejo de Investigación. Universidad Nacional de Salta
Argentina
 

http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia03.wordpress.com/sumario03/


 
 

Revista Cet, vol. 01, nº 03, abril/2013          103 

 

 

Aportes de la enseñanza de las energías renovables y el uso de TICs a la formación en 
ciencias y a la práctica del docente de física en el actual escenario educativo del NOA  

argentino 
 
 

 
Verónica M. JAVI 

veroja@gmail.com 
Instituto de Investigaciones en Energías no Convencionales INENCO 

Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. 
Consejo de Investigación. Universidad Nacional de Salta 

 
 
 

RESUMEN 
 
Se presenta el escenario educativo provincial y nacional de cambio respecto a la formación en ciencias. Las dificultades que la formación 
en ciencias tiene en los niveles secundario y terciario salteño impactan en su escasa presencia en el medio. La Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de Salta reconoce la problemática y actualiza su oferta formativa en física. Los vínculos entre los 
saberes de la física y las energías renovables son fuertes y dan lugar a investigaciones educativas enmarcadas en la producción científica 
sobre el uso de la energía solar local. El trabajo de Tesis Efectividad del uso de las tics en la promoción y formación en energías 
renovables investiga y produce resultados pertinentes que se asocian a algunas líneas de acción de Plan Nacional de Educación 
Obligatoria. La actualidad de los saberes puestos en juego y su relación con la física los habilita como aportes concretos a la formación en 
ciencias que el Sistema Educativo salteño encara. Los aportes tienen que ver con el desarrollo profesional docente, los criterios para  la 
producción de material para la enseñanza, la mejora de la calidad educativa, el logro académico de los estudiantes y el desarrollo 
curricular para la formación docente. 
 
Palabras clave: formación en ciencias, nuevos escenarios educativos, energías renovables, educación energética, desarrollo curricular, 
uso de TICs, desarrollo profesional docente. 
 
 
 
 

 

1. MOTIVACIÓN Y ESCENARIO  
 

La problemática de la formación docente en física es motivo de 
análisis en un ámbito como el Departamento de Física de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de 
Salta (U.N.Sa) que debe intervenir - como cuerpo docente de 
consulta - ante la revisión y actualización del plan de estudios 
de la carrera de Profesor de Física. El plan de estudios de esa 
carrera está siendo actualizado como respuesta a iniciativas 
nacionales que en los últimos años acompañan a una 
transformación en el sistema educativo la cual está inmersa, a 
su vez, en profundas transformaciones de las políticas sociales 
y educativas. Lo que se vivió en los cercanos ´90 - como un 
retroceso en la formación en ciencias básicas en los diferentes 
niveles del sistema educativo[ ]  argentino - es base para una 
actualización de aquellas reflexiones. Los cambios en los 
montos presupuestarios destinados a educación, a ciencia y 
técnica, así como la puesta en marcha y desarrollo, a partir de 
2003, de programas nacionales de inclusión social ponen a las 
universidades públicas argentinas frente al fuerte desafío de 
dar respuesta tanto a la masividad de sus aulas como a la  

 
 
calidad en la formación de sus graduados y posgraduados. Si en 
ese tiempo se ha “sobrevivido”, supervivir y recrear requieren 
hoy, al menos, de un primer reconocimiento de la situación 
local y nacional [ ].  
 
La U.N.Sa se ubica en la provincia de Salta que forma parte del 
bloque de provincia del llamado Noroeste argentino (NOA). 
Fue creada en el año 1972  a partir de dependencias ya 
existentes de la Universidad Nacional de Tucumán [3], tiene 
seis facultades y tres sedes regionales que reparte en el 
territorio provincial (dos al Norte y una de reciente creación al 
Sur). No forma parte, por lo tanto del conjunto de 
universidades “centrales” de la Argentina (Figura 1).  
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Figura 1: Ubicación de la provincia de Salta – Noroeste 

argentino. 
 

El Departamento de Física dio cabida a un grupo de 
universitarios que, con base en la física articularon formación 
de grado e investigación en el área de las energías renovables 
(ER). En 1981 se crea el INENCO (Instituto de Investigaciones en 
Energías no Convencionales) con doble dependencia: U.N.Sa y 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas). Sobre la base del Profesorado en Matemática y 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas (1973) y del grupo de 
investigación en energía solar, se crea en el año 1984 la carrera 
Licenciatura en Física (LF) una de cuyas orientaciones es ER. En 
1997 la Licenciatura en Física con orientación energética 
permite la creación de la Licenciatura en ER (LER), que se dicta 
desde entones. El entramado de actividades en más de 35 años 
de trabajo del Dpto. de Física – INENCO muestra una 
importante producción que manifiesta también intereses por 
lo educativo.  
 
A partir de 2005 se adquiere equipamiento para la producción 
de material educativo en soporte innovador, por lo que se 
comienza a transitar un camino propio que enlaza la enseñanza 
de saberes propios de las energías renovables con base en la 
física. El trabajo de Tesis Efectividad del uso de las tics en la 
promoción y formación en energías renovables presentada para 
evaluación en noviembre de 2012

1
 da cuenta de la necesidad 

de avanzar en la producción de conocimiento referido a 
aplicaciones concretas de las nuevas tecnologías en el 
particular escenario salteño y argentino.  
 
Una primera advertencia recibida al inicio del trabajo de Tesis 
fue la necesidad de analizar las estrategias del uso de las TICs 
en la particular problemática de la enseñanza de las ciencias y 
en el particular contexto salteño. Se trata de no caer en viejos 
escollos con nuevas herramientas. La actualidad de la temática 
se potencia al incluir contenidos propios de las ER. Pero 
enseñar energías renovables es explicar desde la física por qué 
aumenta más la temperatura del agua contenida en un 
recipiente negro que en uno plateado, cómo viaja la energía 

                                                             
1 RESCD-EXA Nº 836/12 del 21 de diciembre de 2012. Doctorado en 
Ciencias – Área Energías Renovables. Director: Dr. Luis Saravia. Co-
Directora: Dra. Marta O. Chaile. Doctoranda: Esp. V. Javi  

emitida por el sol hasta el tope de la atmósfera terrestre, cómo 
y qué parte de esta energía es absorbida por ella, cómo es el 
fenómeno que produce corriente eléctrica al incidir fotones 
sobre un cristal. Enseñar el concepto de energía y 
caracterizarlo como transfenomenológico es una estrategia 
importante para lograr el aprendizaje significativo por parte de 
los estudiantes. 
 
Los vínculos entre los saberes de la física y de las ER son fuertes 
y se hace necesario extender también el análisis a algunas 
consecuencias del recorrido y la adaptación curricular de los 
diseños curriculares que los plasman. La evolución de la 
matrícula, así como el avance y la permanencia de los 
estudiantes en las carreras de  Licenciatura en Física (LF) y 
Licenciatura en Energías Renovables (LER) son datos a tener en 
cuenta. Es que la presencia de la física en los diseños 
curriculares del nivel medio, el enfoque de su abordaje y la 
profesionalización de aquellos docentes que deben acercar lo 
que los físicos hacen a los jóvenes estudiantes próximos a 
elegir carrera en el siguiente nivel del sistema educativo, 
impacta en las aulas universitarias.  
 
El entramado del análisis es complejo: el (auto) reconocimiento 
sobre lo que es hoy la universidad demandado por  M. Mollis 
[2] lleva a consideraciones sobre la situación actual de la 
universidad pública, devenida de la reforma neoliberal de los 
´90, sobre los cambios que en la Formación Docente se 
proyectan desde el Ministerio de Educación Nacional, sobre las 
actuales políticas de desarrollo científico- tecnológico, sobre la 
situación de las ER en el contexto nacional y sobre el papel de 
las TICs como herramientas de enseñanza de las ER. 
 

2.  
DISEÑOS CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO SALTEÑO 2012 

 
En la provincia de Salta los Diseños Curriculares para la 
Educación Secundaria se promulgan mediante Res. Nº 59 del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con fecha enero 
de 2012 [4]. Tomando en consideración la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206 [5] que establece la obligatoriedad de la 
educación secundaria, la normativa pretende definir acuerdos 
y criterios para la construcción del currículum a partir de 
registros sociales, pedagógicos y políticos provinciales. Los 
modos de ver, pensar y actuar de la provincia se reflejan en un 
conjunto de expectativas que esta promesa de cinco años de 
escuela obligatoria secundaria abre. Se entiende que el diseño 
curricular permite organizar los contenidos culturales y prever 
las prácticas a desarrollar en coherencia con principios 
pedagógicos, metodológicos y ciertas teorías del aprendizaje. 
Se destaca la construcción participativa del diseño realizado 
durante el año 2010 con consultas a Instituciones del Nivel 
Secundario, a la U.N.Sa, a la Universidad Católica de Salta, 
entre otras. Despliega contenidos básicos de saberes que son 
pilares para formaciones posteriores y brinda orientaciones 
didácticas para mejorar las trayectorias de los jóvenes 
estudiantes y sus condiciones de ingreso a la educación 
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superior. Estas orientaciones pueden ser adaptadas según las 
necesidades del contexto pero también de acuerdo a la 
intencionalidad del currículum, las orientaciones provenientes 
de conocimientos diversos, las expectativas de los estudiantes 
y las condiciones reales de desarrollo. Desde el Estado 
Provincial, se genera entonces, una propuesta educativa que 
hace presente aprendizajes que considera no pueden estar 
ausentes e incluye contenidos transversales como Educación 
Ambiental, Educación Vial, y Educación Sexual Integral. 

 
Finalidades de la formación secundaria 
 
Una de las finalidades enunciadas es la Construcción continua 
de ciudadanía fomentando en los jóvenes participación, 
compromiso y responsabilidad, generando espacios para 
prácticas democráticas que pongan en juego el intercambio, la 
comunicación y el análisis de los cambios que la sociedad 
transita. Cuando se trata de Formar para el mundo del trabajo 
y las transformaciones sociales, los Diseños Curriculares hacen 
especial énfasis en nuevos escenarios delineados por la 
globalización y la conversión de una sociedad de la información 
y la comunicación en una sociedad del conocimiento. Estos 
escenarios ponen en juego nuevas herramientas sociales, 
tecnológicas y pedagógicas. Definen también nuevos hábitos y 
formas de convivencia. Ante ellos, al sistema educativo, se le 
reclama una respuesta dinámica.  
 
La explicitación de la finalidad propedéutica, es decir Formar 
para continuar estudios superiores, visibiliza una problemática 
que desde las aulas universitarias se vislumbra con 
preocupación y que desde el nivel medio se considera un reto: 
la inclusión y la igualdad de oportunidades. Se reconoce que las 
actuales condiciones sociales dificultan los procesos de 
apropiación del conocimiento y generan puntos de partidas 
desiguales, especialmente en cuanto a la carencia de hábitos y 
estrategias de apropiación de ciertos aprendizajes y de 
conocimientos conceptuales. Llama entonces a la revisión de la 
práctica en la educación secundaria, al trabajo 
interdisciplinario y al debate sobre el nuevo estudiante que 
está presente hoy en sus aulas. 

 
El diseño curricular de física  
 
El desarrollo curricular de la física forma parte del Campo de la 
Formación General está precedido por una fundamentación 
que pretende romper con un modelo académico cientificista 
que logra fines inversos a sus propósitos. Se articula con los ya 
presentados fines en relación con la formación para la 
ciudadanía, para el mundo del trabajo y para la continuidad en 
los estudios. 
 
Considera un conjunto de contenidos necesarios para alcanzar 
una alfabetización científica, brindando un panorama de la 
actual física actual, con aplicaciones diversas y con referencia  
con la tecnología cotidiana. Destaca que la llamada tradicional 
finalidad propedéutica que hacía énfasis en la excelencia 

estuvo destinada a cumplirse para un conjunto reducido de 
estudiantes por lo que las materias del secundario eran meros 
antecedentes de las respectivas universitarias. El desinterés 
que esa perspectiva logra pretende ser superado integrando al 
estudiante de un modo activo en el marco de la enseñanza 
para la comprensión. Entender la física no es sólo entender 
conceptos y teorías, sino es entenderla como actividad humana 
en la que se plantean conjeturas, se confronta modelos 
explicativos y se revisan convicciones. Los aspectos 
relacionados con la comunicación y el lenguaje cobran 
importancia al resolver problemas, al encarar investigaciones, 
al redactar informes. La propuesta des-centra la habilidad en el 
uso de operaciones matemáticas como práctica principal de la 
física para re-significarla como herramienta lingüística que 
sirve al explicar la realidad. 
 
La energía como concepto organizador 
 
La selección y organización de los contenidos para la física se 
reconocen orientativos y se deja en manos del docente y de su 
conocimiento del contexto, la elaboración de las unidades 
didácticas. El Diseño Curricular provincial toma 
auspiciosamente a la energía- uno de los conceptos 
actualmente más difundidos, abarcativos y unificadores – 
alrededor del cual propone organizar contenidos. Trabajar la 
energía como concepto permitiría también abordar cuestiones 
referidas a la construcción del conocimiento científico, a 
impactos sociales y ambientales, a la preservación de recursos 
no renovables. La conceptualización de lo que la energía es y 
los procesos que sufre (transferencia/transformación, 
conservación, degradación) son tomados por la propuesta 
como líneas orientadoras para trabajar contenidos. 
 
La física, presente a través de la energía como concepto 
orientador desarrollado está presente en dos de los cinco 
cursos del Nivel Secundario: en el primer año  (perteneciente al 
ciclo básico) y en el cuarto año (ciclo superior). En el primer 
años se desarrolla en tres Ejes: Eje 1 – ENERGÍA; Eje 2: 
MECÁNICA; Eje 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO; Eje 4: LA 
TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS. En el cuarto año los Ejes 
son:  Eje 1 – LA ENERGÍA EN EL MUNDO FÍSICO; Eje 2: LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA; Eje 3: LA ENERGÍA TÉRMICA; Eje 4: LA 
ENERGÍA Y LA TERMODINÁMICA. 

 
Como orientaciones didácticas, el Diseño Curricular de física 
considera tres pilares que deberían articularse:  
 
1) Hablar, leer y escribir en las clases de Física. Se pretende 

establecer una comunidad de aprendizaje en el aula basada 
en el trabajo de a pares en pequeños grupos; las 
expresiones formales son resignificadas  a través de las 
explicaciones físicas para vincularlas con los fenómenos 
aludidos.  
 

2) Trabajar con problemas de Física. Se reconoce que la 
resolución de problemas cuali y cuantitativos es una de las 
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practicas más extendidas del quehacer científico y se 
adopta como recursos didáctico. Se incluyen pequeñas 
investigaciones y prácticas de laboratorio. 
 

3) Utilizar modelos en Física. El uso y construcción de modelos 
son reconocidos como actividad propia del científico y 
como herramientas válidas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.   

 
3. EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y LA 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL QUINQUENIO 2012 - 2016 
 

La escasa matrícula en la carrera y los problemas que nuestros 
estudiantes tienen en su recorrido curricular hace que no se 
cuente con graduados recientes. Pero este análisis que, se 
vincula necesariamente en el presente trabajo, se presenta en 
un apartado posterior. 
 
Mientras tanto, los Diseños Curriculares publicados por el 
Estado provincial en 2012 se vincula con la puesta en marcha 
de lo que el Estado nacional presenta como Plan Nacional de 
Educación Obligatoria y Formación Docente 2012 – 2016 [6].  
 
El nuevo Plan actualiza y refuerza políticas públicas de inclusión 
social desarrolladas desde 2003, abordadas por el Plan de 
Educación Obligatoria 2009 – 2011. Ambos definen la acción 
coordinada de equipos nacionales y provinciales tendientes a 
cumplir con las disposiciones de la Ley de Educación Nacional 
26.206 [5] promulgada el 27 de diciembre de 2006. El nuevo 
Plan menciona el sustento que a la Ley de Educación Nacional 
otorga la Ley de Financiamiento Educativo [7] puesta en 
vigencia también en 2006, sendas herramientas políticas 
destinadas a reconstruir, transformar y fortalecer el sistema 
educativo argentino. 
 
Los avances desde 2003 
 
 En los presupuestos del Plan 2012 – 2016 se reflejan datos que 
permitirían visualizar el trabajo institucional de inclusión pero 
también de mejora en la enseñanza y los aprendizajes en todos 
los niveles: el PBI

2
 destinado a educación alcanzó al 6,47% en 

contraste con el 3,64% de 2003; el salario docente dentro de la 
educación obligatoria creció un 665%, se construyeron 1880 
escuelas nuevas y se repararon 5914; son 3812 instituciones 
involucradas en procesos de mejora formativos y se financian 
8249 Planes de Mejora para escuelas secundarias comunes. El 
Programa Conectar Igualdad- de fuerte presencia en el sistema 
– ha entregado 2 millones de netbooks e implementa 
capacitaciones destinadas a fomentar su uso entre los 
docentes [6]. Respecto al nivel secundario se alcanza un 8% de 
crecimiento en la matrícula respecto de 2001. Un 82,2% de los 
jóvenes se encuentra en el nivel. La creación de 274 escuelas 
técnicas entre 2003 y 2010 impacta en un aumento de su 
matrícula en 303.811 estudiantes. 

                                                             
2 PBI: Producto Bruto Interno. 

El acceso de jóvenes a una educación de calidad es también 
considerado por el documento oficial del nuevo Plan [6]: la 
población con educación obligatoria completa creció en diez 
años un 40% evidenciando el esfuerzo en áreas como 
educación de jóvenes y adultos, educación especial y en 
contextos de privación de libertad. Así el nuevo plan pone un 
horizonte temporal en el mediano plazo y avanza con acciones 
sobre el sistema, los gobiernos educativos, las instituciones, los 
docentes, los alumnos, las familias y las comunidades. Entre los 
objetivos se mencionan la consolidación de la mejora en la 
enseñanza y el aprendizaje de los jóvenes, sostener y 
acompañar su escolaridad. El Plan se estructura con formato 
matricial por nivel educativo y en la formación docente. En los 
niveles se plasman las políticas integralmente y respetando las 
modalidades. Las estrategias de construcción de ciudadanía, 
como la educación sexual integral y la prevención del consumo 
de drogas son consideradas políticas de gran significatividad 
diferenciándose sus alcances y acciones. La formación docente 
resalta su política de articulación con la educación obligatoria. 
  
Logros esperados en el nivel secundario 
 
Para el primer objetivo en el nivel - Ampliar y mejorar las 
condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso -  se 
plantean trece líneas de acción. Once de ellas se vinculan con 
la problemática del acceso, la permanencia y promoción en el 
nivel de los estudiantes jóvenes pero también de aquellos con 
sobreedad, de población no escolarizada, de poblaciones 
rurales. Una línea de acción se refiere a la articulación con el 
mundo del trabajo. Una línea de acción propone la Articulación 
del nivel secundario con la educación superior. Para ésta última, 
el logro esperado a 2016 es el desarrollo de propuestas de 
articulación con universidades, institutos de formación docente 
y técnica, entre otros. 

 
El segundo objetivo en el nivel es Fortalecer las trayectorias 

escolares generando mejores condiciones para la 
enseñanza y los aprendizajes. Son diez las líneas de acción 
planteadas. De ellas destacaremos las relativas a la 
enseñanza de las ciencias y las relativas a saberes de las ER. 

 

 Desarrollo de estrategias para mejorar la calidad educativa 
y fortalecer las trayectorias escolares y los logros 
académicos de los estudiantes. A 2016 se espera que todas 
las jurisdicciones desarrollen propuestas de enseñanza de 
los NAP

3
, que ejecuten propuestas de fortalecimiento de 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje de Ciencias 
Naturales y que apliquen el Índice de Mejora de Educación 
Secundaria (IMED) para el seguimiento de desempeños 
institucionales. La definición de los indicadores que 
componen el IMED queda a cargo de las autoridades 
nacionales.  

 

                                                             
3 NAP: Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 
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 Diversificación de los Planes de Mejora Institucional para 
potenciar la calidad de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. Los avances a 2016 de todas las escuelas que 
implementan planes de mejora muestran sus avances. 

 

 Mejoramiento en la enseñanza de las ciencias naturales: a 
2016 todas las jurisdicciones desarrollan propuestas de 
mejora. 

 

 Fortalecimiento de la formación orientada. A 2016 las 
jurisdicciones desarrollan propuestas de enseñanza de los 
NAP y ejecutan propuestas de desarrollo profesional 
docente destinadas a la mejora de la enseñanza. 

 

 Intensificación de las propuestas de enseñanza para la 
nueva ciudadanía, educación sexual y educación en 
prevención al uso indebido de drogas. 

 

 Educación solidaria: desarrollo de proyectos comunitarios. 
 

 Intensificación del uso de TICs: continuidad del programa 
Conectar Igualdad, acciones con canal Encuentro  y Educar. 
A 2016 tidas las escuelas configuran sus propuestas de 
enseñanza integrándose al programa, a Encuentro y 
Educar. Todas incorporan en su servidor el escritorio de 
Conectar Igualdad para la atención de estudiantes con 
discapacidad. 

 

 Propuestas de acompañamiento y desarrollo profesional 
docente para el sostenimiento de las trayectorias escolares. 
Se espera que docentes y equipos territoriales se 
encuentren involucrados en planes, programas o proyectos 
de desarrollo profesional vinculados al sostenimiento de 
trayectorias escolares. 

 
El Plan por niveles del sistema educativo para los años 2012 – 
2016 se articula con otra matriz referida específicamente a la 
Formación Docente. 
 
Plan Nacional de Formación Docente 2012 – 2016 
 
La formación docente se piensa a través de tres líneas de 
política educativa asociada cada una de ellas a un objetivo: 
 
1) Planeamiento y desarrollo del sistema nacional de 

formación docente en el marco de la construcción federal 
cuyo objetivo es: fortalecer las instancias de gobierno del 
sistema formador y los procesos de planeamiento 
estratégico en cada nivel con involucramiento de los 
actores. 
 

2) Evaluación integral de la formación docente cuyo 
objetivo es: consolidar un sistema permanente de 
seguimiento y evaluación interna y externa de las 
políticas del sistema formados, sus instituciones, carreras 
y actores. 

3) Fortalecimiento del desarrollo curricular cuyo objetivo es 
asegurar el derecho a una formación de calidad a todos 
los estudiantes, facilitando la articulación entre las 
carreras, las instituciones formadoras tanto ISFD como 
universidades y las escuelas. 

 
Los logros esperados para la formación docentes se despliegan 
de las trece líneas de acción. Aquellos que se vinculan 
directamente con el quehacer universitario serían: 
 

 Planificación de la oferta articulando subsistemas de 
gestión estatal, privada y las universidades. 
 

 Vinculación con las universidades para el fortalecimiento 
jurisdiccional de la formación docente. 

 

 Generación de redes de intercambio entre instituciones 
formadoras para el fortalecimiento institucional de la 
formación docente. 

 
Otros interesantes e importantes logros referidos al sistema de 
formación docente continua y de la evaluación participativa de 
los diseños curriculares y su implementación - la definición de 
criterios, mecanismos y procedimientos para la evaluación de 
los procesos en marcha – no consideran explícitamente la 
intervención de las universidades. 
 

4. OPORTUNOS EJERCICIOS INVESTIGATIVOS DESDE EL 
POSTGRADO EN ENERGÍAS RENOVABLES 

 
Investigando el uso de TICs para la enseñanza de las ER 
 
La investigación desarrollada en el trabajo de Tesis ya 
mencionado [8] aborda la temática del diseño, elaboración y 
ajuste de material educativo para la formación académica y la 
difusión de saberes propios de las Energías Renovables (ER). Se 
desarrolla un proceso de comprensión, una visión reflexiva que 
se realiza a través de la práctica y una visión interpretativa de 
los procesos. La práctica investigativa se desarrolla en ámbitos 
de la educación formal (EF) y no formal (ENF). Para el trabajo 
que nos ocupa, se citan sólo dos de los ejercicios desarrollados 
en el marco del trabajo de Tesis: dictado de la signatura 
Tecnología de la Energía y desarrollo de un Estudio de Caso 
(Proyecto TRACES

4
). 

 
Para la EF se van conformando dos objetos de estudio a los que 
se asocian otras tantas  preguntas principales de investigación: 
 

1) La efectividad de las TICs en la enseñanza de las ER.  
 

¿Contribuyen las TICs en  la  mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ER en contextos de EF?; 

                                                             
4 Proyecto TRACES. Transformative Research Activities. Cultural 
diversities and Education in Science – 7mo Programa Marco Europeo. 
Directora en Argentina: Dra. María Cecilia Gramajo. 
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2) Mejora de la enseñanza de las ciencias a través del 

manejo del tema energía - ER - como una práctica 
transformativa del curriculum.  
 

¿Qué factores intervienen en el desarrollo del curriculum para 
hacerlo transformador?  

 
Dictado de la asignatura Tecnología de la Energía 
 
En el  2

do
 curso B del nivel medio/polimodal del Centro 

Educativo FA. El ejercicio se completa en el marco de un 
proceso de investigación acción, trabajo colaborativo entre 
pares y durante tres períodos lectivos en un barrio carenciado 
de la ciudad de Salta Capital, provincia de Salta (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Práctica de los estudiantes del 2

do
 curso de mivel 

medio polimodal sobre equipos solares en el Centro FA. 
 
Durante este ejercicio se produce un conjunto de material 
audiovisual ad – hoc que se valida en la práctica: dos videos 
educativos  sobre el calefón solar, un libro en CD-ROM sobre el 
efecto fotovoltaico, numerosas transparencias, un video 
educativo sobre la energía y sus mecanismos de transferencia. 
Se aplica en contexto otro conjunto de material multimedial 
(videos educativos, cortos monoconceptuales, videos de 
difusión, búsquedas en la web).  
 
La producción científica del INENCO es centro de las prácticas: 
las  cocinas  solares, los mini secaderos solares, el calefón solar 
y los sistemas fotovoltaicos devienen en tópicos generativos 
[9],  los que ponen en juego desempeños para la comprensión 
por parte de los estudiantes/capacitandos. Ello deben 
comprender principios físicos básicos de transferencia de 
energía al explicar el funcionamiento de los equipos solares 
(Figura 3).  
 

 
 

Figura 3: Transparencia utilizada en apoyo a las explicaciones 
de  transferencia de energía. 

 
Algunos resultados sobre el uso de las TICs 

 
 La enseñanza de las ER en el nivel medio/polimodal o actual 
secundario en Salta se ve potenciado por la aplicación y uso de 
un conjunto de materiales multimedia que el docente 
incorpora a su práctica. El conjunto integrado a una práctica 
con perspectiva de una comunicación que tiene en cuenta 
verdaderamente al alumno en actividades participativas 
favorece la enseñanza de sistemas complejos y de una variedad 
de dispositivos. Las TICs colaboran con el docente al facilitar la 
explicación de elementos constitutivos de algún sistema de 
cierta complejidad o también para integrar ese  elemento en 
un esquema general que luego puede explicar otros. Las TICs 
ayudan en la presentación de temas transversales 
motivadores, al inicio o al cierre de alguna unidad. Las TICs 
colaboran con un cambio en el rol del docente, especialmente 
por la participación de los estudiantes y por el tipo de 
comunicación establecida (bidireccional o multidireccional en 
lugar de unidireccional) [9]. 
 
Desarrollo de un Estudio de Caso en el marco del Proyecto 
TRACES.  
 
El Proyecto TRACES se centra en la dimensión cultural del 
aprendizaje y analiza desde allí las formas de tender puentes 
entre la teoría y la práctica en la enseñanza de las ciencias. Se 
trata de investigar aquellos factores que ayudan a reducir las 
diferencias entre la teoría y la práctica en la enseñanza de las 
ciencias tratando de identificar políticas innovadoras que 
contribuyan a reducir esa distancia [8]. TRACES pone énfasis en 
el significativo desajuste entre los resultados de las 
investigaciones educativas en ciencias y su aplicación en 
terreno. Menciona los numerosos resultados y estudios sobre 
la enseñanza de las ciencias que hacen referencia al 
aprendizaje basado en la investigación, aprender haciendo, la 
dimensión social del aprendizaje, el aprendizaje activo, la 
diversidad de estilos de aprendizaje en función de factores 
individuales, culturales o de género. Poca atención se ha 
prestado, al entender de TRACES, a los obstáculos que impiden 
una colaboración fructífera entre docentes e investigadores en 
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los centros escolares. Por ello TRACES indaga sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

¿Qué puede aportar la investigación en educación en 
ciencias a la práctica educativa?, ¿cuáles son las barreras 
que se oponen a ese proceso?, ¿qué cambios son 
necesarios para resolver el problema? 
 

TRACES espera facilitar una serie de casos prácticos, 
recomendaciones y directrices destinadas a profesionales y 
responsables políticos para que tomen las medidas necesarias 
que posibiliten que el diálogo aludido sea sostenible y eficaz.  

 
En el Estudio de Caso 3 (Valles Centrales) del Proyecto TRACES 
en Salta se diseña, concreta y analiza una capacitación a 
docentes y directivos de cinco escuelas primarias salteñas 
pertenecientes al Departamento Rosario de Lerma en temas 
relativos a las ER. En la Figura 4 se muestra la ubicación del 
Departamento Rosario de Lerma al que pertenecen las cinco 
escuelas del estudio de Caso. Las cinco escuelas que participan 
en el Estudio de Caso pueden categorizarse 

5
 de acuerdo  a la 

cantidad de alumnos que asisten y también de  acuerdo a su 
ubicación territorial como: 

 

 Urbana: posee todos los servicios urbanísticos y guarda 
una prudente distancia a las rutas de acceso (Escuela  Nº 
40XX y Escuela Nº 47XX). 
 

 Extra Urbana (sub-urbana): posee algunos servicios 
urbanísticos y guarda una prudente distancia a las rutas 
de acceso (Escuela 46XX). 

 

 Rural: se clasifican en escuelas de zonas desfavorable, 
muy desfavorable, inhóspita A, inhóspita B según la 
distancia geográfica hacia los centros urbanos y 
condiciones de habitabilidad (Escuela Nº 45XX  Inhóspita 
A; Escuela  Nº 46XY Muy desfavorable).  

 

 
Figura 4: Ubicación del departamento Rosario de Lerma, 

provincia de Salta. 
 

                                                             
5 Fuente: Supervisión General. Ministerio de Educación de la provincia de Salta 

 
En el Estudio de Caso 3, las comunidades escolares de zonas 
aisladas tienen antecedentes en el uso de dispositivos 
alimentados a energía solar (Figura 5) por lo que se potencia el 
empoderamiento de la comunidad a través de la apropiación 
de saberes de las ER con arraigo en necesidades locales. La 
propuesta presentada a docentes y directivos incorpora el uso 
de TICs en una visión más abierta que incluye el contexto 
comunitario – escolar. Se realiza también un aporte concreto al 
docente de material de contenido específico bajo diversos 
formatos, equipos sencillos y publicaciones sobre enseñanza de 
la energía. Se logra iniciar y profundizar vínculos entre el centro 
universitario que investiga y la escuela. 
 

Respuestas a las preguntas de la investigación.  
 
Algunas de las respuestas a las dos preguntan planteadas al 
momento de desarrollar la investigación del Estudio de Caso 3 
son: 

 

 Un set de experiencias sencillas previamente validadas se 
presentan a los docentes y se usan para mejorar su clase 
de laboratorio. 
 

 Se espera que las investigaciones universitarias aborden 
problemas de la realidad y que influyan en las políticas 
públicas. En el desarrollo del curriculum escolar,  muchas 
veces no se tiene en cuenta la realidad de la práctica. Se 
aspira a un curriculum adaptado al contexto. 

 
 

 Las experiencias de laboratorio son consideradas 
importantes: constituyen un enlace entre la teoría y la 
práctica, son “ciencia verdadera”, es un lugar de trabajo 
rico por excelencia, el lenguaje cobra un importante papel 
(entre lo observado, lo significativo y los nuevos 
argumentos). 
 

 El video educativo ad – hoc resulta una buena herramienta 
para revisar y cerrar temas. Los chicos comparan, 
reconocen, ratifican saberes. Son factibles de aplicar en el 
aula, aún en las escuelas aisladas. 
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Figura 5: Cocinas y calefones solares en la Escuela 45XX 
 
5. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN RESIGNIFICADOS 

ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS 
 
¿Por qué enseñar energías renovables? 
 
El pronóstico del fin de la era del petróleo barato pone a la 
humanidad frente a la transición a una era de menor 
disponibilidad de combustibles fósiles o de admitir la transición 
a una era de uso de fuentes de energías sustentables [10]. El 
petróleo que se ha usado hasta ahora es petróleo fácil de 
extraer, más cerca de la superficie y más fácil de refinar. La 
disponibilidad de carbón, primero y luego la de petróleo barato 
marcó el desarrollo de las nuestras actuales sociedades. Sin 
embargo el fin de la era del petróleo barato y el calentamiento 
global, producto de su combustión y posterior inyección de 
dióxido de carbono a la atmósfera son dos desafíos que 
enfrenta la humanidad hoy [11]. 
 
Frente a este panorama, la educación energética se presenta 
como una estrategia de colaboración en la búsqueda de una 
era de transición, posibilitando el aprendizaje de saberes 
específicos, de comportamientos y valores implícitos en estilos 
de vida que se inclinen hacia un uso racional de la energía, el 
ahorro energético, la promoción y el uso efectivo de las ER 
[10]. 
 
Precisamente, la puesta en marcha y el desarrollo del trabajo 
de Tesis que pretende aportar a la mejora de la enseñanza de 
las Energías Renovables se vio favorecida por la enorme 
actualidad de los saberes puestos en juego. Esto abrió 
interesantes oportunidades de validación y ejercicio en la 
práctica, algunos de cuyos resultados se comparten en el 
presente trabajo.  
 
La producción enmarcada en un postgrado universitario se ve 
resignificada también ante los nuevos escenarios educativos 
que plasman políticas nacionales y provinciales en pleno 
desarrollo (apartados 2 y 3 del presente trabajo).  
 
 

Algunos resultados como aportes a la líneas de acción 
educativas locales 
 
El análisis de las conclusiones del trabajo de Tesis exceden al 
tema que nos ocupa, sin embargo, aquellos resultados de la 
investigación coincidentes con algunos de los ejes de las líneas 
de acción nacionales y provinciales - documentos [4] y [5] - se 
enuncian a continuación como aportes concretos: 
 

Aportes al desarrollo profesional docente:  
 

 El abordaje de la energía como concepto integrador es lo 
que permite que el docente adquiera versatilidad al 
explicar conceptos o procesos más específicos (energía 
total, sistema, transferencia o conversión de la energía, 
degradación de la energía, energía útil, eficiencia). 

 

 El docente es así capaz de construir explicaciones sobre el 
funcionamiento de dispositivos tecnológicos que usan ER 
cada vez más complejos. 

 

 El doble ejercicio de innovación, que conlleva enseñar ER 
usando las TICs contribuye a la profesionalización del 
docente. 

 

 La práctica del docente se ve mejorada y su desempeño 
evoluciona en el doble ejercicio de innovación: enseñar ER 
teniendo a la energía usando las TICs.  

 

 El rol del docente se ve ampliado. Su desempeño es más 
abarcativo, su bagaje profesional más  rico en estrategias y 
medios de enseñanza y más significativo al “abrir” sus 
perspectivas. 

 
Aportes a los criterios para  la producción de material:  
 

 La validación del material en ejercicio permite al docente la 
reflexión crítica sobre estrategias didácticas para enseñar 
las ER, el concepto integral de energía y abre caminos para 
la enseñanza del ahorro de energía. 

 

 La presentación y uso en el aula de material elaborado 
por el da significatividad especial al contenido. 

 

 Material de contenido local o regional contrastado con 
material bajado de Internet colabora en la formación de un 
ciudadano crítico salteño con cierta perspectiva, aun 
cuando su contexto barrial se caracterice por la 
vulnerabilidad social.  

 

 El proceso de validación en campo aporta al docente  
versatilidad al construir explicaciones de conceptos y 
procesos específicos de las ER y avanzar sobre el 
funcionamiento de dispositivos cada vez más complejos 
(una central Fotovoltaica o un concentrador Fresnel, un 
invernadero).  
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 En ese camino de profesionalización y mejora de la 
enseñanza, el docente es capaz de adaptar o elaborar 
material en diversos soportes y de llevar al aula 
experiencias sencillas de comprobación, recurriendo 
siempre a los conceptos físicos básicos. 

 

 Aporte a la articulación del nivel secundario con la 
educación superior: El intercambio que se realiza en el 
marco del trabajo colaborativo entre docentes 
universitarios y secundarios/primarios es enriquecedor en 
una doble vía: desde el centro de producción científica al 
Centro Educativo.  

 
Aportes a la mejora de la calidad educativa y al logro 
académico de los estudiantes:  

 

 Los estudiantes en un período lectivo logran crecientes y 
graduales desempeños para la comprensión: debe 
comprender los principios físicos básicos de transferencia 
de energía que ocurren en los elementos constitutivos de 
un sistema y debe vincularlos integralmente en una 
explicación.  

 

 El estudiante logra una visión actual de la ciencia que da 
respuesta a problemáticas contextualizadas.  

 

 En instancias como “atender” un stand en la feria de 
ciencia se ponen en juego un cadena de desempeños 
variados y de complejidad crecientes.  

 

 El desempeño de los estudiantes se manifiesta de 
múltiples formas y su comprensión es relevada por el 
docente sondeando en un entramado el conjunto de 
producciones de los estudiantes.  

 
Producción de materiales para la enseñanza para la nueva 
ciudadanía:  

 

 El estudio de la energía desde la física puede presentarse 
en un entramado con aquellos de las ER aportando 
motivación, actualidad y contextualización a la realidad 
local, regional y mundial. 

 

 Se valora lo local con perspectiva global a partir de las 
posibilidades de interconexión  que las TICs brindan. 

 
Aporte al desarrollo curricular para la formación docente: 

En un ámbito abarcativo, el docente adapta el currículum al 
contexto comunitario escolar y local – regional 
 
 
 
 
 
 

6. LA FORMACIÓN EN CIENCIAS EN SALTA Y EL COMETIDO 
UNIVERSITARIO 

Dificultades actuales 
 
En reiteradas discusiones de (auto) re-conocimiento que las 
instituciones educativas universitaria [2], un dato cuantitativo 
siempre presente es el de la performance de los estudiantes y 
el de la la matrícula de las carreras científico tecnológicas. Se 
reconoce también el problema de la desaparición de la física 
como asignatura de la currícula para el nivel medio ocurrida en 
los años ´90. Esto incluyó también al  profesorado en física por 
lo que en el nivel medio, los espacios curriculares fueron 
ocupados en por docentes de Biología o de Ciencias Naturales 
(éstos últimos egresados fundamentalmente de Institutos de 
Formación Docente No Universitarios). La baja en la matrícula 
en las carreras científico tecnológicas se acentuó aún más. 
 
En la Tabla 1 se muestra el número de inscriptos a las carreras 
de Profesorado en física (PF), Licenciatura en Física (LF), 
Electrónico Universitario), Técnico Electrónico Universitario 
(TEU), Licenciatura en Energías Renovables (LER).  
 

C
ar

re
ra

 Año 
 
 
 
 

´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 

PF 12 12 15 17 15 21 18 16 

LF 64 64 67 60 73 79 85 92 

EU 282 252 239 132 R 86R 62R 41R 31R 

TEU       101 116 122 141 159 

LER 40 43 48 46 45 46 51 59 

Total 441 408 412 261 249 268 295 326 

 
Tabla 1: Inscriptos en las carreras dependientes del 
departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
(años 2004 a 2012

6
). 

 
Las dificultades en el recorrido curricular de los estudiantes del 
primer año universitario argentino y salteño están presentes 
desde hace un tiempo en la transición de niveles - entre el nivel 
secundario y el nivel terciario de los jóvenes estudiantes [12]. 
Se observan, entre otros, problemas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las disciplinas “duras” 
(matemática, física, química e informática) en el primer año 
universitario, inadecuada orientación en la elección de la 
carrea, falta de hábitos de estudio y escasa preparación en los 
estudiantes egresados del Nivel Medio.  
 
Todos estos factores  redundan negativamente en altos índices 
de deserción y bajas tasas de promoción. En la Tabla 2 se 
muestra el número de graduados de esas carreras desde el año 
2004 a 2011. 

                                                             
6 Fuente: dirección de Estadística de la U.N.Sa. R indica que se trata de 
alumnos re-inscriptos. 
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C
ar

re
ra

 Año 
 

´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 

LF - 3 1 2 2 - 4 - 

LER - - - - - 1 2 - 

DCF 3 6 3 2 - - 1 3 

PF 1 - - - - - - - 

EU 2 11 3 7 2 - 11 3 

TEU - - - - - - 1 5 

Total 4 20 7 11 4 1 19 11 

 
Tabla 2: Graduados de las carreras dependientes del 
departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
(años 2004 a 2011

7
). 

 
Algunas acciones de mejora 
 
Ante esta situación, surgen políticas y acciones de articulación 
entre los niveles. Sólo a modo de ejemplo se mencionan 
algunas oportunamente desarrolladas. 
 
Unas formas de  relación entre la Universidad Nacional de Salta 
(UNSa) y el nivel Medio se establecen a través del desarrollo de 
actividades de capacitación docente

8
, programas de becas, 

pasantías y residencias estudiantiles, concreción de proyectos de 
investigación en terreno

9
 [14]. Todas ellas tareas a mejorar el 

ingreso de alumnos a la universidad, tanto en cantidad, calidad 
como permanencia y egreso. Otra forma de vinculación tiene 
que ver con la tarea de extensión y relación de grupos de 
investigación

10
 y cátedras universitarias. A través de ellas se logra 

un reconocimiento sistemático del profesorado y del alumnado 
de Escuelas e Institutos de Provincia, sus condiciones de 
desempeño, niveles de actualización y competencias, así como el 
estudio de las dificultades y carencias comprobadas. Se favorece 
también el reconocimiento mutuo de profesionales de ambos 
niveles dado el carácter investigativo de las acciones y de los 
objetivos.   
En el año 2000, a petición de un conjunto de profesores 
egresados del Instituto de Formación Docente N° 9 de la ciudad 

                                                             
7 Fuente: dirección de Estadística de la U.N.Sa. R indica que se trata de 
alumnos reinscriptos. 
 
8 Programa Ciencia y Naturaleza. Una propuesta para el cambio, para la 
actualización científica de docentes de EGB3 y Polimodal, bajo la 
dirección del Ing. Roberto G. Ovejero, 1998. 
 
9 Proyectos de Extensión, Investigación 
 
10 Proyecto CIUNSa N° 1294 “Modelos de desarrollo profesional en los 
profesores que enseñan ciencias” dirigido por la Dra. Marta O. Chaile, 
Proyecto CIUNSa N° 1455 “La Comunidad Académica de Profesores de 
Física. Espacio de formación continua” dirigido por la Dra. M. Cecilia 
Gramajo. 

de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy de reconversión de 
estudios de su Título, se gestiona y elabora un Trayecto de 
actualización disciplinar en Física (Res. Consejo Superior N° 
200/00). Se logran siete egresados en condiciones de 
inscribirse como alumnos de la Licenciatura en Física.  
 
En 2007, en la Facultad de Ciencias Exactas se organiza una 
Tutoría en Matemática Básica (TMB) y se implementa un 
Servicio de Orientación y Tutoría  (SOyT) [13]. 
 
La oferta de formación docente universitaria en Física se 
renueva en Salta  
 
Como se vio en los apartados 2 y 3, la sanción de la nueva Ley 
de Educación Nacional que jerarquiza la disciplina genera 
espacios curriculares específicos de las ciencias básicas en el 
Diseño Curricular de la provincia de Salta.  
 
La definición de los Profesorados como carrera de interés 
público nacional ha generado movimientos positivos para 
repensar la formación del Profesor de Física. Entre otras, incide 
en estas iniciativas el proceso de definición de lineamientos 
generales y estándares para los distintos profesorados 
desarrollados en el seno del CUCEN (Consejo Universitario de 
Ciencias Exactas y Naturales) finalizado en 2012. Éste 
representa un fuerte aporte de especialistas de distintas áreas 
presentes en los profesorados y un compromiso institucional de 
acompañamiento en los aspectos operativos de la puesta en 
marcha de los planes de estudios de carreras actualizadas [15].  
 
Siguiendo este impulso nacional, la Comisión de Carrera del 
Profesorado en Física, elabora un nuevo diseño curricular para 
la formación de profesores a fines de 2012 que incluye 
prácticas pedagógicas transformadoras. El nuevo Plan del 
Profesorado en Física se encuentra en evaluación por parte de 
las autoridades universitarias y abre expectativas ante la 
creciente la demanda. 
 
La Comisión de Carrera del Profesorado en Física reconoce en 
su presentación [15] que la oferta de profesores de Física 
adecuadamente formados resulta escasa sino nula en nuestra 
Provincia y que la necesidad de profesores de Física es 
importante. La baja matrícula y los pocos egresados que esta 
carrera muestra en el último decenio forman parte constitutiva 
en su argumentación al momento de fundamentar el proyecto de 
nuevo plan de estudios.  
 

7. CONCLUSIONES 
 

Producto de la escasa presencia del profesorado en ciencia en 
Salta, desde hace un tiempo se reciben solicitudes de 
profesores en física graduados por parte de escuelas y colegios. 
Esta demanda creciente no está siendo satisfecha por la 
Facultad de Ciencias Exactas como institución formadora. Las 
dificultades que la formación en ciencias tiene en los niveles 
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secundario y terciario del Sistema Educativo salteño impactan 
en esta carencia.  
 
El departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la U.N.Sa reconoce la problemática y como respuesta actualiza 
su oferta formativa en física con una presentación reciente que 
está siendo considerada por las autoridades universitarias. Los 
nuevos escenarios educativos se plasman en la presentación 
que sigue los lineamientos curriculares emanados del CUCEN 
(Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales). 
 
El escenario actual de profundización de políticas de inclusión 
educativa en la Argentina lleva a la reformulación de la 
formación en ciencias en los niveles secundario y terciario. 
 
La convergencia de factores negativos que la sociedad vive - 
como el calentamiento global y la carencia de formación en 
ciencias básicas – motorizan una propuesta del Estado que, a 
través de políticas de inclusión abre posibilidades de mejora 
que requieren de nuevas estrategias y herramientas en el 
cometido educativo. 
 
Los problemas ambientales devenidos del uso de combustibles 
fósiles por parte de nuestras sociedades, llevan a la 
consideración de otras fuentes de energía como es la energía 
solar. La fuerte actualidad de esta temática da sustento a las 
actividades de investigación y desarrollo que el INENCO 
desarrolla en diversos temas entre los que se encuentran la 
problemática educativa en ER así y los aspectos socio-
culturales que su uso imbrica.  
 
Producto de estas inquietudes el trabajo de Tesis Efectividad 
del uso de las tics en la promoción y formación en energías 
renovables se desarrolla en ámbitos de la Educación formal y 
no formal. Es justamente el desarrollo en la práctica en campo 
– en el nivel medio y con docentes de escuelas primaria – lo 
que valida y da fuerza a sus conclusiones. 
 
Por otra parte y producto de las transformaciones socio - 
educativas que la Argentina y el Noa argentino viven desde 
hace una década, la nueva normativa nacional y jurisdiccional 
derrama acciones de cambio en el diseño de la currícula de 
ciencias básicas y de la formación docente que se plasma ya en 
los Diseños Curriculares aprobados a comienzos de 2012 para 
la provincia de Salta. 
 
Se considera altamente auspicioso que esos Diseños 
Curriculares del Ministerio de Educación provincial tome a la 
energía como concepto alrededor del cual puedan organizarse 
los contenidos disciplinares de física. En el documento oficial se 
reconoce que trabajar la energía permite abordar la 
construcción del conocimiento científico pero también formar 
a los jóvenes en la preservación de los recursos no renovables y 
en el cuidado del medio ambiente. 
 

Los logros de una educación energética son múltiples. Sus 
campos de aplicación cubre ámbitos diversos y con variados 
protagonistas: la producción de conocimiento, el estudio e 
implementación de fuentes energéticas no tradicionales y la  
investigación de nuevas alternativas de desarrollo para un 
mundo sustentable en el ámbito científico; la gestión de 
saberes en ámbitos políticos y económicos, la aplicación de 
dispositivos alimentados a energías renovables en ámbitos 
sociales, el apoyo a la aplicación y difusión de la nueva 
tecnología en ámbitos técnicos, comunicacionales, 
ambientales.  
 
La Educación Formal en su nuevo cometido favorece, en el 
particular contexto del NOA argentino el acceso de los 
ciudadanos a saberes significativos. Entre ellos la educación o 
alfabetización energética que tiene por propósito el estudio de 
los procesos y de los fundamentos científicos del 
aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles en la 
naturaleza empodera al ciudadano.  
 
Se posibilita el aprendizaje de saberes específicos, de 
comportamientos y valores implícitos en estilos de vida que se 
inclinen hacia un uso racional de la energía, el ahorro 
energético, la promoción y el uso efectivo de las ER. Es clara la 
coincidencia de esta propuesta emanada de la enseñanza de 
las ER con las líneas de acción dirigidas a formar para la nueva 
ciudadanía, que el Plan Nacional de Educación Obligatoria 
presenta. 
 
En este nuevo escenario y desde el propio ámbito educativo se 
trata ahora de concientizar y formar al ciudadano promoviendo 
el uso racional de la energía y de abrirse al uso de fuentes de 
energía limpias. Así aplicaciones de los resultados de la 
investigación se vislumbran ahora como un camino posible. 
 
Los resultados de los ejercicios investigativos desde un centro 
de investigación y desarrollo científico que un trabajo de tesis 
aborda, con intereses educativos de fuerte pertinencia regional 
y local pueden considerarse aportes al momento actual de 
implementación del nuevo plan educativo provincial. 
 
Pero la implementación de las líneas de mejora del Plan 
Nacional de Formación Obligatoria debe contar con la 
transformación del profesorado como elemento clave, por 
ejemplo, en la diseminación de la investigación educativa en 
ciencia, en su práctica áulica. Así la teoría puede pasar a la 
acción y se vislumbraría la mejora esperada [16]. 

 
Los resultados de las investigaciones desarrolladas en el marco 
del Proyecto TRACES pueden facilitar una serie de casos 
prácticos, recomendaciones y directrices destinadas a 
profesionales y responsables políticos para que tomen las 
medidas necesarias que posibiliten que la transformación sea 
sostenible y eficaz.  
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En momentos en que la llamada Reforma Educativa de los años 
´90 llevaba adelante la transformación del Sistema Educativo 
argentino, desde el departamento de Física en la Facultad de 
Ciencias de la U.N.Sa, se recurrió a la Articulación entre niveles 
como estrategia superadora. A partir de estudios terciarios y 
con una actualización disciplinar de unas 450 horas, los 
docentes de Física podrían acceder a estudios de licenciatura. 
Sin embargo, esa modalidad no dio los resultados esperados y 
se observó un retroceso en la Formación Docente [1]. 
 
Una línea de acción del Plan de Educación Obligatoria y 
Formación Docente propone la Articulación del nivel 
secundario con la educación superior que tiene como logro 
esperado a 2016, el desarrollo de propuestas de articulación 
con universidades. El trabajo colaborativo que se relata y que 
permite el desarrollo del proceso de investigación – acción en 
la práctica, destinado a una mejora en la enseñanza del tema 
energía – energías renovables es un antecedente validado en 
campo. El sostenimiento de propuestas de mejora de las 
trayectorias escolares es otra línea que podría beneficiarse con 
los resultados de la investigación. 
 
El segundo objetivo del Plan de Educación Obligatoria en el 
nivel medio es Fortalecer las trayectorias escolares generando 
mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes. Son 
diez las líneas de acción planteadas. En varias de ellas se 
presentan oportunidades concretas de aplicar las estrategias 
probadas en la investigación sobre la enseñanza de las ER para 
fortalecer y mejorar las prácticas de enseñanza, aprendizaje, 
para diseñar proyectos comunitarios solidarios, para 
intensificar la enseñanza para la nueva ciudadanía. 
 
 
El uso de TICs es también objeto de crecimiento.  En cuanto al 
uso de TICs en las aulas, la investigación desarrollada muestra 
que contribuye a la profesionalización del docente, quien 
adapta el curriculum al contexto comunitario escolar y local – 
regional con prácticas innovadoras y motivadoras. Un aporte 
práctico concreto es que el uso de distintos videos educativos 
en clase o exposiciones de temas utilizando transparencias son 
herramientas multimediales potentes y versátiles. Su 
secuenciación se logra con independencia de la conexión a red, 
puede ser fácilmente pautada y articulada con otros temas o 
materiales por el docente con requerimientos accesibles en las 
escuelas salteñas. Las producciones realizadas ad-hoc, en un 
contexto local – provincial, resultan motivadoras entre los 
estudiantes por lo que presentan gran potencial como material 
de enseñanza de las ER y por ende de la energía y la física. 
 
Nuevamente, los resultados investigativos pueden así aportar 
directamente a la línea de acción relacionada con la 
intensificación del uso de TICs a través del Programa Conectar 
Igualdad, el canal Encuentro y Educar del Plan Nacional de 
Educación Obligatoria y Formación Docente. 
 

Se constata que el actual escenario educativo es de cambio 
tanto a nivel nacional y provincial y se propician buenas 
oportunidades para la enseñanza de las ciencias. En particular 
se valoran la vinculación de los saberes de las energías 
renovables con aquellos de la física básica tanto en la 
organización curricular como en la mejora de las trayectorias 
estudiantiles en el nivel medio y de formación docente en el 
nivel superior. 
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RESUMO 

 
Esta comunicação focaliza a complexidade da educação à alteridade, na oscilação entre a concordância de respeito ao outro em situações 
educacionais e a discordância no vivido frente àquele que diverge das referências socialmente estabelecidas e da própria identidade. 
Tematiza as relações interpessoais de consideração que envolvem clareza do próprio lugar que se ocupa e do lugar que o outro ocupa. 
Assinala que o estudo sobre o outro, divergente dos padrões estabelecidos, tem historicamente constituído a origem de avanços na 
compreensão de teorias sobre o desenvolvimento do ser humano, corporalmente, psiquicamente e socialmente. Expõe recortes de 
atividades do Curso de extensão em formato EaD semipresencial Educação e Alteridade – a educação inclusiva da criança com deficiência 
múltipla, com os professores ministrando os conteúdos de oito módulos em videoaulas e fóruns de discussão, sobre cada módulo, nos 
quais os tutores respondiam às dúvidas dos alunos e lançavam pontos de debates virtuais. A avaliação dos professores participantes 
considerou a oficina presencial apropriada para contemplar os objetivos propostos e responder às questões da prática cotidiana; os 
depoimentos dos alunos evidenciaram que o conceito fundamental discutido no curso – a alteridade – na relação eu-outro levou a 
mudança de olhar sobre o outro. 
 
Palavras-chave: Educação, alteridade, identidade, educação inclusiva, deficiência múltipla, presencial, virtual. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O homem é um ser que não coincide com 
ele mesmo. É um ser que comporta uma 
negatividade. [...] esse caráter patético da 
miséria que se revela nos níveis do 
conhecer, do agir e do sentir (JAPIASSU, 
1977, p. 2-3)

[1]
. 

 
Focalizar este tema é defrontar a oscilação entre o ideal ético 
que cada um tem e as atitudes e ações no convívio com o 
outro. É falar da concordância de respeito ao outro em um 
ambiente educacional e deparar com a discordância no vivido 
junto àquele que diverge das referências socialmente 
estabelecidas e da própria identidade. Todos defendem o 
direito à educação e participação social como princípio e 
ninguém se arriscaria a se pronunciar contra, contudo, no 
cotidiano a divergência se mostra entre o que se pensa e diz e 
o próprio agir.  
 
Alteridade, que tem o prefixo alter do latim, diz respeito ao 
outro a ser percebido e decifrado em sua própria identidade – 
implica a relação interpessoal de consideração e valorização 
que envolve clareza do próprio lugar que se ocupa e do lugar 
que o outro ocupa, em abertura para o diálogo. A prática da 
alteridade se conecta aos relacionamentos tanto entre 
indivíduos como entre grupos culturais religiosos, científicos, 
étnicos. Vivenciar a alteridade envolve complementaridade e  

 
 
 
 
 
interdependência no modo de sentir, de pensar e de agir, onde 
experiências particulares são preservadas e consideradas, em 
atenção e alerta às manifestações gestuais e verbais, os 
motivos na relação eu-outro. A capacidade de conviver com o 
diferente proporciona um olhar a si próprio; a constatação das 
diferenças e das próprias possibilidades e limites nesse 
convívio alavanca a solidariedade e a responsabilidade na 
relação entre humanos.  
 
A desatenção à alteridade reflete insensibilidade às 
individualidades, singularidades e subjetividades. Tal atitude  
 
revela adoção de padrões de referência que pautam avaliações 
do outro e ações tendentes a homogeneizar e desvalorizar 
aqueles que se distanciam do referencial estabelecido. Quando 
isso ocorre, a autoridade reconhecida pela sua experiência e 
conhecimento, que manifesta abertura ao outro e à sua 
bagagem própria, é substituída pelo autoritarismo sustentado 
por padrões formais e pré-estabelecidos, indiferente à 
diversidade e às variações individuais e contextuais; revela uma 
personalidade que se impõe à outra.  
 
A Conferência Mundial “Educação para Todos”, em Jomtien, 
Tailândia, em 1990 e a Declaração de Salamanca, Espanha, em 
1994, reafirmaram o direito à educação de todos os indivíduos, 
independentemente das diferenças individuais, já inscrito na 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. 
Representantes de noventa e dois países e vinte cinco 
organizações internacionais, reunidos, em Salamanca, 
reafirmaram o compromisso em prol da Educação para Todos; 
reconheceram a necessidade e a urgência de garantir a 
educação para crianças, jovens e adultos com necessidades 
educativas especiais, no quadro do sistema regular de 
educação, de modo que os governos e as organizações 
viabilizassem essas propostas e recomendações. No Brasil 
surgem, nesse sentido, medidas legais previstos pela Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB). Em publicações e eventos (MRECH, 
1999

[2]
; MENDES, 1999

[3]
) professores universitários tem 

reiterado as divergências entre o que é previsto em lei e o que 
ocorre na realidade educacional e social. No Brasil retoma-se a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências da 
ONU – Organização das Nações Unidas (2008)

[4]
, em seu artigo 

24, que assegura às pessoas com deficiência: adaptações de 
acordo com as necessidades específicas; adaptações no 
sistema educacional geral com medidas de apoio 
individualizado; desenvolvimento das competências práticas e 
individuais; braille; língua de sinais; comunicação alternativa; 
orientação e mobilidade e capacitação de professores – e  o 
que se verifica na realidade é que ainda nem sempre esses 
direitos e essas necessidades são atendidos. 
 
O estudo sobre o outro, divergente dos padrões estabelecidos, 
tem historicamente constituído a origem de avanços na 
compreensão do funcionamento mental e do desenvolvimento 
do ser humano, conforme assinalado a seguir. 1)  Estudos 
sobre a comunicação de pessoas surdas ampliaram 
conhecimentos sobre a estrutura da língua falada e língua 
gestual dinamizando conceitos e assinalando complexidades e 
implicações no pensamento e linguagem. Os estudos sobre a 
Língua de Sinais – realizados por linguistas como Stokoe 
(1960)

[5]
, e Bellugi e Newkirk (1981)

[6]
 – puderam reconhecê-la 

como uma língua genuína, comparada à língua falada, com 
estrutura própria, sintaxe e semântica. Foram descobertas que, 
contribuindo para a educação de surdos, ampliaram a 
compreensão dos processos linguísticos dos estudiosos dessa 
área específica, bem como dos que contribuem para explicá-la, 
como os pesquisadores e estudiosos das neurociências. 2) 
Freud (1895)

[7]
 iniciou seus estudos com as pacientes 

histéricas, em atendimento a pacientes que apresentavam 
paralisias, epilepsias e perturbações da visão, sintomas de 
graves perturbações da personalidade, que o levou à criação 
da psicanálise; origem de diferentes teorias sobre dinâmica e 
constituição do psiquismo humano, levando à maior 
compreensão do homem e dos caminhos para seu 
desenvolvimento e educação. 3) Na área da neurofisiologia, 
três estudos iniciais evidenciaram a forma como pesquisas 
sobre aspectos deficitários ou patológicos de articulação da 
linguagem vieram a contribuir para maior compreensão dos 
processos envolvidos na linguagem oral e escrita e para o 
conhecimento de que partes do cérebro conduzem a 
diferentes atividades de linguagem: Broca (1861)

[8]
 descreveu 

dois pacientes afásicos e conclui que a porção da terceira 

evolução do lobo frontal é crítica para a linguagem oral; 
Vernicke (1874)

[9]
 concluiu estudando também pacientes 

afásicos, aptos a articularem claramente, porém incapazes de 
compreender o significado da mensagem, que o lobo temporal 
esquerdo é necessário para compreender a linguagem; 
Déjerine (1982)

[10]
  concluiu que o lobo parietal esquerdo é 

necessário para a leitura e escrita. O estudo de Cormedi 
(2011)

[11]
 – ao  desvelar a relação mãe-criança surdocega 

congênita como condição básica e essencial para o 
desenvolvimento da comunicação dessa criança até a aquisição 
de linguagem e no uso de uma Língua – evidencia os alicerces 
da relação eu-outro que propicia o mútuo desenvolvimento. 
Isso evidencia a interdisciplinaridade envolvida nas áreas de 
estudos sobre a alteridade e reitera Bahktin (1895-1975) em 
seu tema central sobre relação entre o eu e os outros: eu só 
existo em diálogo com os outros; autocompreensão só se pode 
realizar através da alteridade. 
 

ALTERIDADE E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

Este artigo focaliza a alteridade de diferentes formas, em um 
Curso de extensão presencial e virtual oferecido nos anos de 
2011 e de 2012, na Universidade Presbiteriana Mackenzie: dos 
alunos de diferentes regiões do Brasil e da América Latina; dos 
sujeitos tema do conteúdo estudado; dos professores em sua 
singularidade e área de atuação. É uma comunicação 
constituída de recortes de atividades do Curso de extensão 
semipresencial  Educação e Alteridade – a educação inclusiva 
da criança com deficiência múltipla.  
 
O Curso de Extensão retomou o conceito de alteridade, do 
ponto de vista da complementaridade e interdependência no 
modo de sentir, de pensar e de agir e os motivos na relação eu-
outro. Foram discutidos inicialmente os conceitos do ensino a 
distância, agregando questões sobre a interação, a fim de 
construir o ambiente desse ensino no referido curso. 
 
Um conceito basilar é de que o processo de interação e 
comunicação envolve muito mais do que os aspectos 
linguísticos, impregnados de elementos afetivos, emocionais. 
As expressões de desejos, vontades, sentimentos manifestam-
se nas expressões faciais, nos movimentos corporais, nos 
olhares e até mesmo no próprio silêncio, que pode revelar 
infinidades de significados. 
 
Frente à especificidade do conteúdo deste Curso, na interação 
professor-aluno na educação a distância, surgem perguntas 
desafiantes: Como manter a interação na ausência do corpo 
físico? Na ausência da resposta corporal do outro, como 
assegurar o diálogo – a troca de turnos na conversação, a 
solicitação e a verificação da informação ao utilizar 
ferramentas tecnológicas? Como perceber as condições e 
possibilidades comunicativas do outro – aluno, quanto ao 
saber específico e como avaliar se os conteúdos ministrados 
pelo professor abordados de modo a provocar no aluno um 
diálogo com o tema e as ideias abordadas?  
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Essas questões se justificam pela temática voltada para a 
educação inclusiva de crianças com deficiências múltiplas, que 
fazem uso de formas de comunicação diversas. O respeito à 
diversidade comunicativa e a preocupação com o conteúdo 
teórico que contemplasse o processo de aquisição de 
linguagem e apropriação de conceitos – na ausência de uma 
comunicação linguística, como comumente ocorre com 
crianças com deficiência – foi fundamental para que se 
delineasse o processo de interação aluno-professor neste curso 
semipresencial. Se há ênfase fundamental com o processo 
comunicativo entre professor-aluno, em situação presencial, a 
mesma ênfase há que estar reiterada na comunicação virtual 
entre professor-tutor-aluno de EaD.  
 
O planejamento e a estruturação deste Curso de Extensão 
requereu uma definição sobre o modelo de EaD a ser utilizado. 
A decisão foi feita a partir de Moran (2011)

[12]
  e sua exposição 

sobre os dois tipos de modelos de educação a distância (EaD) 
existentes no Brasil: o professor no seu papel tradicional visto 
pelos alunos em aulas gravadas em forma de vídeos, com 
leituras e atividades presenciais e virtuais e o modelo que 
utiliza materiais impressos e digitais e tutoria presencial ou em 
polos virtuais pela internet. Segundo esse autor, os modelos de 
ensino superior a distância dividem-se em mais virtuais e 
semipresenciais. No primeiro, a orientação aos alunos é feita a 
distância, pela internet ou pelo telefone e, no segundo modelo, 
os alunos têm polos perto de onde moram para tutoria 
presencial, além da tutoria on-line. Este tipo de EaD é mais 
utilizado por  órgãos governamentais e por universidades com 
a  implementação de  polos presenciais. 
 
Considerando-se a complexidade do conteúdo teórico previsto 
no curso Educação e Alteridade – a educação inclusiva da 
criança com deficiência múltipla, o modelo de EaD escolhido foi 
uma mescla de ambos modelos acima mencionados optando-
se pelo modelo semipresencial. Assim, o formato do curso 
previu videoaulas com os professores ministrando os 
conteúdos em vídeos previamente gravados e disponibilizados 
semanalmente, perfazendo o total de oito módulos, ou seja, 
oito conteúdos teóricos, que por sua vez foram 
disponibilizados no formato digital, também. Para a 
interatividade delineou-se fóruns de discussão, em cada 
módulo, nos quais os tutores respondiam às dúvidas dos 
alunos e lançavam pontos de debates virtuais. Uma segunda 
parte dos conteúdos teóricos foi transmitida por meio de 
oficinas presenciais realizadas em dois momentos. 
 
A opção semipresencial estruturou-se direcionada por três 
objetivos do curso: oferecer um modelo   colaborativo   de   
intervenção   com   enfoque   educacional,   integrando   as   
áreas  da saúde no processo educacional das crianças e jovens 
com deficiência; oferecer informações e fundamentos sobre 
alternativas de comunicação para o aprender e propiciar 
experiências no processo educacional integrando informações 
e prática das áreas de Línguas, Linguagem, Comunicação e 
Saúde.  

Esses objetivos desencadearam conteúdos teóricos complexos 
que, com o devido embasamento teórico ofertado e os 
exemplos ilustrados em slides e discutidos nas tutorias, 
puderam ser compreendidos pelos alunos.  
 

ALTERIDADE E A DIFERENÇA 
 

Um aspecto inovador deste curso foi quanto à avaliação dos 
conteúdos programáticos. Somente testes, questionários, 
perguntas e respostas na plataforma virtual não seriam 
suficientes para se avaliar se as especificidades do conteúdo, 
principalmente nas questões práticas do cotidiano da sala de 
aula da escola regular que inclui crianças com deficiências, 
haviam sido realmente contempladas, pois os participantes do 
curso, na maioria professores, traziam em seus depoimentos 
relatos de vivências práticas, buscando respostas aos desafios 
diários enfrentados no processo ensino-aprendizagem com tais 
crianças, tanto pela escassez de fundamentos teóricos e 
exemplos práticos, como pela falta de vivência com pessoas 
com deficiências. Considerando essa característica do alunado 
do Curso, foi introduzido o aspecto inovador de planejar e 
disponibilizar em cada módulo teórico um vídeo instrucional 
que apresentava atividades reais realizadas com crianças com 
deficiências múltiplas nos ambientes de aprendizagem na 
Adefav

1
, inserindo, assim, o real no virtual e os conteúdos 

teóricos totalmente integrados à prática dos profissionais. 
Relatórios sobre esses vídeos de atividades reais foram 
solicitados aos profissionais – alunos participantes do curso 
EaD – e  o processo de avaliação deu-se em duas vertentes: o 
profissional aluno do curso avaliava seus conhecimentos e era 
avaliado ao fazer o relatório de observação da atividade real 
com a criança com deficiência mostrada no vídeo. Ao mesmo 
tempo, o tutor avaliava o aluno e se o vídeo havia 
demonstrado funcionalmente, na prática, os conceitos 
discutidos na parte teórica. Os depoimentos de dois 
participantes, a seguir, ilustram o exposto acima. 
 

Participante A: Os vídeos desse módulo estão muito 
ricos em informações que passam uma 
conceituação ampla, e ao mesmo 
tempo sintética, sobre questões muito 
específicas, particularmente da 
audição!  

 
Participante B: Estou gostando muito do curso, 

principalmente porque vocês procuram 
nos mostrar na prática como é o 
trabalho desenvolvido, a função do 
guia-intérprete e da grande necessidade 
da formação de profissionais para esta 
área de atuação. 

 

                                                             
1 Adefav - centro de recursos em deficiência múltipla, surdocegueira e 
deficiência visual - São Paulo. Brasil 
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Quanto ao formato semipresencial, a avaliação dos 
profissionais participantes mostrou que a oficina presencial foi 
a opção acertada para se contemplar os objetivos propostos e 
superar o desafio de responder às questões da prática 
cotidiana levantada pelos profissionais participantes, como 
pode ser constatado no seguinte depoimento: “a oficina 
presencial se constituiu como um importante momento de 
reflexão e apropriação de conceitos que facilmente se 
relacionam com a minha prática profissional”. A relação de 
conteúdos teóricos dos módulos a distância com as oficinas 
práticas pode ser avaliada pela afirmação de outro profissional 
participante: “as oficinas presenciais nos permitiram esclarecer 
questões das aulas teóricas e com isso melhorar a 
compreensão dos alunos sobre o desenvolvimento de pessoas 
com surdocegueira e com deficiência múltipla”. 
 

CONCLUSÃO 
 

Quanto ao conceito fundamental discutido no curso – a 
alteridade, do ponto de vista da complementaridade, de 
pensar e de agir e os motivos na relação eu-outro – foi possível 
verificar, a partir dos depoimentos a seguir, que houve uma 
mudança de olhar quanto a se colocar no papel do outro:  
 

Participante C: Temas muito pertinentes que nos faz 
pensar corretamente ao atender 
crianças com deficiência múltipla, 
surdocegueira ou somente com 
deficiência visual ou auditiva. A 
comunicação com essas crianças 
sempre me levou a fazer diversos 
questionamentos e este curso ampliou 
meu conhecimento e me fez modificar 
a forma como eu imaginava lidar com 
essas crianças.  

 
Participante D: Esta capacitação trouxe para mim uma 

abertura em novos horizontes, 
validando e acrescentando muitos 
conhecimentos. Saio, hoje, com a 
certeza que posso fazer cada vez mais 
e melhor e que a formação deve ser 
contínua.  

 
Cabe, ainda, esclarecer que o critério de seleção do profissional 
participante deste curso foi o perfil de interesse e a prática na 
área de atuação com crianças com deficiências. Dentre a 
diversidade dos participantes, pode-se salientar a referente às 
regiões do Brasil em que atuam, como, também, às vias 
perceptuais de que dispõem. O depoimento de uma pessoa 
com deficiência visual, professor atuante de crianças com e 
sem deficiências, sintetizou o valor atribuído ao curso 
oferecido: 
 

Participante E: Creio que atribuir valor, limitariam esses 
conhecimentos, uma vez que ajudar 

crianças nas respostas sensoriais não 
tem valor.  Ajudar um cego, visão 
subnormal, surdocego a ter autonomia, 
não tem valor. Porém creio que este 
valor está na sensação do dever 
cumprido e na satisfação de fazer a 
diferença na vida das pessoas. Enfim, o 
curso é excelente.  

 
Os depoimentos apresentados, incluindo o de uma pessoa com 
deficiência visual, contribuem para impulsionar formações 
neste modelo semipresencial, a fim de possibilitar aos 
participantes a vivência de um mundo diferente do ponto de 
vista sensorial. 
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RESUMO 
 
A década da Educação, de acordo com determinações da Lei nº 9.394/96 (LDB), instituiu como mudança a exigência da graduação plena 
para todos os docentes, em qualquer nível de ensino, até 2007, trazendo como exigência o curso normal superior para a formação do 
professor da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Este trabalho, através de um recorte na LDB, Art. 62,  aborda as 
especificidades desta formação em Ensino a Distância (EaD) de uma instituição do interior paulista, contexto em que o papel do tutor foi 
fundamental. Amparado por tecnologias de mediação do ensino e aprendizagem neste novo paradigma de formação, atuou, 
emergencialmente, na formação de professores no Curso Normal Superior, modalidade presencial fora da sede, tendo que dominar 
competências e desenvolver atividades que foram identificadas com a docência. De modo que a questão aqui abordada é: como se deu, 
de fato, esta formação docente instituída pelo Art. 62 da Lei nº 9.394/96 (LDB)? 
 
Palavras-chave: Tutor. EaD. Curso Normal Superior. Tecnologia. Art. 62 da Lei nº 9.394/96. 
 
  

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho, enquanto documento sobre uma forma 
emergencial de formação docente, EaD na modalidade 
presencial e fora da sede com tutoria, tem como objetivo 
refletir sobre o papel do tutor na formação superior de 
professores e abrir um elo de discussão relativo a este 
paradigma de formação, a partir do relato de uma experiência 
tutora, com dados provenientes de uma síntese documental e 
de memória da autora, ex-tutora em uma instituição do 
interior paulista por um período de cinco anos, entre os anos 
de 2003 e 2008. A autora deste trabalho atuou como tutora 
nesta modalidade de formação, depois de 18 anos em sala de 
aula no Ensino Fundamental e no Ensino Médio e sete anos na 
Direção de Escola da rede pública, da Educação Básica. 
 
Naquele contexto, o tutor era tido como um mediador entre a 
Universidade e a sala de aula, regente de sala, orientador de 
aprendizagem, facilitador de aprendizagens ou outras 
nomenclaturas que tentavam identificá-lo e deveria atuar, em 
cumprimento ao Art. 62 da LDB

[1],
 no processo de formação de 

professores ainda sem formação superior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como isto ocorria? Para atender as necessidades da formação 
superior dos profissionais da Educação Básica através, 
especialmente, do Curso Normal Superior (curso que se 
destinou à formação de docentes que já atuavam como 
professores sem formação superior na educação infantil e nas 
séries iniciais do ensino fundamental), o Tutor, peça chave 
nesta modalidade emergencial de formação, deveria atuar 
junto aos alunos para atender suas necessidades e desafios 
para a futura prática docente. Como ocorria, de fato, seu 
trabalho enquanto profissional formador de formadores pelo 
Art. 62 da Lei nº 9.394/96

[1]
? Como ele se relacionava com a 

tecnologia mediática, com o material que vinha pronto da 
universidade para ser implementado e como ele articulava 
estas duas instâncias? 
 
O Curso Normal Superior Fora da Sede, em dois anos, foi um 
programa especial, emergencial, criado para resolver o 
problema da capacitação, em nível superior, dos docentes do 
ensino infantil e séries iniciais do fundamental que ainda não 
possuíssem formação universitária, exigência da LDB. Havia um 
prazo de dez anos para a capacitação de todos estes 
professores, ou seja, 2007 seria a data limite para que eles, 
atuantes com apenas o nível médio, obtivessem a graduação 
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necessária para a docência. Para isso, o professor/aluno tinha 
que ser egresso do Magistério em nível médio e estar em 
efetivo exercício no Magistério, de onde seriam aproveitados 
os Estágios e a Prática de Ensino, o que faria reduzir seu tempo 
de universidade em um ano. 
 
A capacitação destes professores era trabalhada por um tutor 
que deveria estar todas as noites com seus alunos e, embora 
amparado por recursos tecnológicos, deveria dar conta, sem 
ser especialista, de todos os conteúdos programáticos 
necessários para a formação de um professor em nível 
superior. A universidade, sede deste processo, a quem o tutor 
poderia recorrer via supervisão, por telefone, e-mail ou por 
uma linha 0800, nem sempre atendia as emergências de uma 
situação de aprendizagem em sala de aula. Por estas razões, 
neste curso normal superior, o tutor deveria assumir o papel 
do professor da sua sala dentro deste programa de formação 
EaD presencial fora da sede, curso atualmente transformado 
em Pedagogia. 
 

A DÉCADA DA EDUCAÇÃO 
 

Por determinação da Lei nº 9.394/96 (LDB)
[1]

, a década da 
Educação prosseguiria até dezembro de 2007, conforme havia 
afirmado a integrante da Coordenação da Formação de 
Professores do Departamento de Política da Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação, Maria Inês 
Laranjeira, em uma entrevista a Simone Caldas

[2]
, momento em 

que declarou, também, esperar uma pequena revolução no 
setor educacional. A mais importante das mudanças já 
iniciadas em 1997, quanto à formação do professor, era a 
exigência de diploma de graduação plena em cursos de 
licenciatura para docentes de todos os níveis de ensino. “[...] 
Com essa medida, o exercício do Magistério passa a ser 
tratado, de fato, como uma profissão [...]”, conclui Maria Inês 
Laranjeira (CALDAS, 2002, p. 3)

[2]
. 

 
Estas mudanças terminaram por levar os professores sem 
formação superior a buscá-la, porque temiam perder seus 
cargos a partir de 2007. A proliferação de cursos para atender a 
esta demanda foi imensa, apesar de a LDB deixar claro que os 
postos daqueles que estavam no sistema seriam garantidos a 
partir da oferta de formação continuada. Não haveria perda de 
cargos, porém o curso normal seria importante no plano de 
carreira dos professores. A lei estabelecia que os professores 
do ensino infantil e séries iniciais do fundamental deveriam 
cursar o normal superior, que era oferecido pelos institutos 
superiores de educação, ou Pedagogia, em universidades ou 
centros universitários. A carga horária do Curso Normal 
Superior, de acordo com a legislação, seria de 2.800 horas e o 
estágio supervisionado de 400 horas, exceção feita aos alunos 

que já estivessem exercendo a docência, pois a carga horária 
de seu estágio curricular seria reduzida em 200 horas. 
 
Como este tutor, sem formação específica para todos os 
conteúdos de uma grade curricular que se destina à formação 
docente, poderia dar conta de todo conteúdo? Como se sentia 
ele diante de seus alunos? Que trabalho era este para um 
tutor? 
 
Hannah Arendt

[3]
, em “A Condição Humana”, ao falar do 

trabalho classifica as pessoas em “gente” e “não gente” 
observando as três atividades humanas fundamentais: labor, 
trabalho e ação. Para esta autora, o trabalho como atividade 
humana faz de homens e mulheres fabricantes em um mundo 
de coisas. Diferente do labor (que corresponde a nosso 
processo biológico, atividade básica para suprir as 
necessidades vitais), o trabalho visa menos atender às 
necessidades vitais, mas criar novos fins que extrapolam a 
questão da sobrevivência e onde os seres humanos tornam-se 
artesãos do meio onde vivem, criando objetos para seu uso e 
se relacionando com outras pessoas através do mercado: é 
assim que o homo faber caminha para deixar o isolamento. 
Entretanto, nada disto conseguirá dar sentido à nossa 
existência. Somos mais do que produtores, vendedores e 
consumidores. 
 
Hannah Arendt

[3]
 pensa que a condição humana, para ser 

completa, exige mais do que isso: exige o que chama de ação, 
aquilo que torna cada um de nós único, porque nos torna 
capazes de iniciativas não apenas ligadas às necessidades, mas 
ao desejo de liberdade e de inserção no mundo humano, 
desvelando a ele quem somos, sobre o que pensamos e como 
desejamos que seja o mundo do qual fazemos parte, pois, 
como cidadãos, somos mais do que espectadores: somos 
atores. 
 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 

Gimeno Sacristán
[4]

, em “Poderes instáveis em educação”, 
considera que o sistema educacional clássico, além de não 
cumprir sua missão de universalizar os bens que prometeu, 
ainda sofre pela falta de eficácia no oferecimento de uma 
escolaridade de qualidade para todos. Entretanto, parece 
existir consenso quanto à modalidade de ensino EaD com 
tutoria, ao privilegiar o aprender a aprender, utilizando as 
tecnologias mediáticas. 
 
O Tutor, neste novo paradigma de formação, amparado por 
material instrucional (plano de trabalho a ser desenvolvido em 
cada aula) e tecnológico (todas as salas equipadas com 
computador e acesso à internet), tinha atividades identificadas 
com a docência e, sem ser especialista, tinha que dar conta dos 
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diferentes conteúdos para a formação de seus alunos. Ele 
deveria dominar os recursos tecnológicos disponíveis à 
aprendizagem de seus alunos para desenvolver um trabalho de 
tutoria que tivesse como foco a formação dos mesmos, futuros 
professores, como cidadãos críticos, reflexivos, dinâmicos, 
capacitados intelectual e profissionalmente para atender as 
exigências de uma sociedade comprometida com a construção 
de uma vida mais justa e igualitária. 
 

O INÍCIO 
 

A partir da promulgação da LDB
[1] 

tornou-se urgente a 
capacitação dos docentes que atuariam na formação de 
crianças, jovens e adultos, como também ficou evidente a 
necessidade de atualização nos modelos existentes de 
formação para garantir sua qualidade. Diante disto, a LDB

[1] 
 no 

Artigo 87, expõe: 
 

Art.87 – É instituída a Década da Educação, 
a iniciar-se um ano a partir da publicação 
desta Lei. 
§1º – A União, no prazo de um ano a partir 
da publicação desta Lei, encaminhará, ao 
Congresso Nacional, o Plano Nacional de 
Educação, com diretrizes e metas para os 
dez anos seguintes, em sintonia com a 
declaração Mundial sobre Educação para 
todos. 
Art. 61. A formação de profissionais da 
educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de 
ensino e às características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos: 
I – a associação entre teorias e práticas, 
inclusive mediante a capacitação em 
serviço; 
II – aproveitamento da formação e 
experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades. 
Art. 62. A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível 
superior, em cursos de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação [...]. 
Art. 63. Os institutos superiores de 
educação manterão: 
I – cursos formadores de profissionais para 
a educação básica, inclusive o curso normal 
superior, destinado à formação de docentes 
para a educação infantil e para as primeiras 
séries do ensino fundamental [...].  

Devido às grandes necessidades de formação para o mercado 
de trabalho e diante da exigência da LDB, a Secretária de 
Educação – naquele momento a professora Rose Neubauer – 
solicitou à Secretaria da Educação autorização para o 
funcionamento do PEC – capacitação de professores estaduais 
e do município, em nível superior, no modelo EaD, nos locais 
de trabalho. Imediatamente, a instituição paulista, objeto 
deste trabalho, fez para o Conselho Estadual de Educação, 
apoiada na mesma legislação do PEC, idêntica solicitação e, 
como colocou Guiomar Namo de Mello (informação verbal)

1
, a 

situação era emergencial porque se fosse necessário formar os 
professores da forma convencional, seriam necessários 88 
anos. 
 
Percebe-se, portanto, que a demanda para estes cursos de 
formação foi imensa por parte daqueles que, já na rede, 
atuavam no magistério, sem a formação superior, agora 
exigida por força do Art. 62 da LDB

[1]
. 

 
Credenciamento e funcionamento do curso 
 
A universidade do interior paulista, objeto deste trabalho, 
recebeu credenciamento para a oferta de cursos superiores 
modalidade EaD, graduação e pós-graduação, lato sensu, 
ocasião da implantação do Curso Normal Superior, que se 
destinava à formação docente dos que atuariam ou estavam 
atuando, sem formação superior, na educação infantil e séries 
iniciais do ensino fundamental. 
 
Com a preocupação de superar as lacunas na formação dos 
professores, disponibilizava recursos tecnológicos comuns em 
cursos à distância, porém seu modelo era peculiar: existia em 
cada sala um tutor que deveria estar todas as noites presente, 
com seus aproximadamente quarenta alunos, para desenvolver 
o trabalho de formação daqueles que buscavam o nível 
superior. 
 
O curso era presencial porque os alunos frequentavam, 
diariamente, as aulas sob orientação de um “mediador”, o 
Tutor. O Curso Normal Superior, com dois anos de duração foi 
implantado em 2004, na modalidade EaD, com licenciaturas 
em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 
da Educação Básica, e funcionava em várias cidades, no mesmo 
horário, todas as noites, de segunda à sexta-feira, com uma 
Coordenação que ficava na sede e um Supervisor que circulava 
pelas salas dos diferentes pólos. Em cada sala existiam recursos 
tecnológicos, como: computador, televisão para as vídeo-aulas, 
com fitas de vídeo gravadas na sede e que a Central de 
Operações encaminhava aos tutores ou as entregava durante 
as capacitações feitas na Universidade. Havia também uma 

                                                     
1 Notícia fornecida em uma das capacitações de tutores, em Araras, 
abril de 2003. 
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pequena biblioteca, com material como textos para os alunos e 
para o tutor. O material era instrucional, os conteúdos, que 
versavam sobre todas as disciplinas do currículo, deveriam ser 
trabalhados em sala, pelos tutores, embora não fossem 
especialistas em todas as disciplinas. A comunicação com a 
sede podia ser feita por e-mail, via supervisor e por uma linha 
telefônica 0800. 
 

O DESAFIO E INQUIETAÇÕES DA TUTORIA 
 
A Tutoria visava a orientação acadêmica, o acompanhamento 
pedagógico e a avaliação da aprendizagem dos alunos a 
distância. O tutor atuava estimulando o aluno a prosseguir, 
esclarecendo suas dúvidas e participando da avaliação de sua 
aprendizagem. Para isso o tutor deveria ser um profissional 
com capacidades, habilidades e competências inerentes à 
função, precisava expressar uma atitude de excelente 
receptividade diante do aluno e assegurar um clima 
motivacional com uma atuação bem diversificada: assessor, 
orientador, professor, animador e facilitador da aprendizagem 
do aluno que necessitava do professor especialista, mas, na 
falta deste, o mediador auxiliava o aluno na construção de sua 
formação. Questões inquietantes para um tutor, naquele 
momento, eram: o que é ser um tutor e quais as funções que 
deve desempenhar? Qual a formação que deveria possuir para 
desempenhar seu papel de maneira competente? 
 
PERFIL DO TUTOR EM CURSO NORMAL SUPERIOR PRESENCIAL 

FORA DA SEDE 
 

Na universidade, objeto deste trabalho, o Tutor, dentro do 
modelo presencial fora da sede, ao participar da primeira 
capacitação recebia da Coordenadoria do Curso Normal 
Superior o documento que abaixo é transcrito, e onde as 
atribuições, desenvolvimento pessoal, trabalho específico e o 
perfil para a função estão definidos

2
: 

 
Perfil 

 
[O tutor] Assume o papel de mediador e orientador. Deve 
interagir com o aluno acompanhando-o nas dificuldades e 
progressos, provendo condições para a superação de desafios. 
Deve incentivar o sentimento de pertença ao grupo, o 
desenvolvimento sistemático, planejado e orientado de 
atividades, possibilitando a auto-realização e valorização de 
projetos pessoais e coletivos. Desta maneira, procura gerir o 
espaço de trabalho, com vistas à eficácia e ao estabelecimento 
de relações. 

 

                                                     
2
 Documento entregue aos tutores pela universidade em 2003, aqui 

transcrito, que trata do perfil, desenvolvimento pessoal e trabalho 
específico do tutor. 

Desenvolvimento pessoal 
 

Para que o tutor trabalhe em prol de seu desenvolvimento 
pessoal, é preciso: 
 
1. Pesquisar os temas a serem trabalhados na modalidade 
pretendida pelo curso, que adota as novas tecnologias de EAD 
no ensino presencial fora da sede. 
 
2. Pesquisar na literatura disponível e pela interlocução com 
parceiros mais experientes o papel do tutor, seus modos 
operacionais e modelos de avaliação, visando ao 
autoaperfeiçoamento e à criação de um espaço formativo de 
discussão. 
 
3. Participar de processos formativos a serem organizados e 
oferecidos pelos gestores/coordenadores do curso. 
 
4. Avaliar seu próprio percurso com vistas à melhoria do 
desempenho, à introdução de técnicas e recursos, ao 
replanejamento das ações e à satisfação de expectativas. 
 
5. Dominar as novas tecnologias e sua aplicação na área 
educacional. 
 
6. Conhecer em profundidade o documento político-
pedagógico, como referência balizadora do processo 
educativo. 
 
7. Ter objetivos claros, para que formule estratégias para suas 
ações e atue de acordo com a intencionalidade educativa 
proposta pelo projeto político pedagógico. 
 
8. Considerar os conhecimentos como recursos a serem 
mobilizados na resolução de situações-problema. 

 
No trabalho específico 

 
Para que possa ser o mediador e realizar seu trabalho com 
eficiência é preciso que: 
 
1. Observe o que ocorre, porque ocorre e como, a fim de 
interpretar necessidades e possíveis problemas. 
 
2. Acompanhe o desenvolvimento dos alunos e o grupo como 
um todo em relação às propostas das diversas 
disciplinas/eventos/atividades no contexto do currículo 
pretendido. 
 
3. Planeje sistematicamente o trabalho com os alunos, levando 
necessidades, correção de percurso, atividades 
complementares para os diversos momentos de intervenção 
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prevendo e organizando recursos, especialmente no que se 
refere ao uso de novas tecnologias aplicadas à educação. 
 
4. Registre de forma organizada e sistemática fatos, 
ocorrências e recorrências caracterizando avaliação de 
processo, passível de análise e interpretação com vistas 
intervenção de gestores ao nível do currículo, das práticas, dos 
recursos e políticas administrativas. 
 
5. Oriente, no âmbito da sala de aula, atividades e propostas de 
trabalho emanadas das aulas e módulos de aprendizagem, nos 
aspectos formais e instrucionais (observância de regras, 
cronogramas, dinâmicas, recursos, contatos presenciais e à 
distância), redefinindo ações e providências. 
 
6. Intervenha para esclarecer alunos individualmente e/ou 
grupos quanto às expectativas inerentes à consecução de 
trabalhos e mesmo na agilização de providências relativas à 
instrumentos facilitadores de aprendizagem. 
 
7. Avalie o percurso dos alunos com vistas à melhoria do 
desempenho, à introdução de técnicas e recursos, ao 
replanejamento das ações e à satisfação de expectativas. 
 
8. Estimule posturas que levem a um crescente interesse pelo 
estudo, criando uma rotina e uma programação de estudos e 
regras para a convivência acadêmica. 
 
9. Oriente o estudo possibilitando o desenvolvimento da 
autonomia. 
 
10. Conheça o repertório cultural dos alunos e valorize a 
experiência de cada um. 
 
11. Propicie momentos em que o aluno possa partilhar e 
ampliar seu repertório cultural. 
 
12. Valorize a presença do aluno, estimulando o estudo e o 
trabalho produtivo. 
 
13. Pratique uma avaliação formadora em todas as situações 
de trabalho. 
 
14. Seja interlocutor de professores e gestores, atualizando 
informações, procedimentos e feedback, fazendo a ponte com 
os alunos. 
 
15. Estimule o uso das diversas tecnologias com vistas à 
eficácia de processos e à formação de usuários competentes. 
16. Planeje os diversos passos da intervenção pedagógica, 
embasando-se nos documentos norteadores, considerando as 
características e necessidades do grupo. 

 
O DESAFIO DA TUTORIA 

 
Na compreensão da autora, o Tutor deveria ser um profissional 
aberto aos novos paradigmas de ensino, disposto a enfrentar 
os desafios da tecnologia, alguém que soubesse trabalhar a 
complexidade na perspectiva de superar o reducionismo e, 
conforme diz Edgar Morin

[5]
 em “A cabeça bem-feita”, não 

perdesse de vista o foco do aprender a aprender. 
 

No entanto, na prática, os problemas se avolumavam e os 
desafios também: Como viabilizar de forma competente a 
implementação do material que vinha formatado da 
universidade? 
 
Foi desta maneira que ocorreu com a autora deste trabalho: 
como ex-professora e diretora escolar, foi possível acumular 
experiências pedagógicas e administrativas, ou seja, a 
formação do que Ausubel, citado por Moreira e Masini

[6]
, 

chama de “ancoradouros”, que mais tarde ajudaram a dar 
sustentação no trabalho de tutoria que reuniu, naquele 
momento, quarenta alunos, alguns já às vésperas da 
aposentadoria que buscavam uma formação apenas para 
“garantir seus empregos” e, outros, bem mais jovens, porém 
pouco comprometidos com a própria formação. A experiência 
apesar de enriquecedora foi bastante desafiadora. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O que se pode observar como ex-tutora e sem pretender 
diminuir a importância que tiveram os tutores é que não é 
possível ter certeza se houve impacto na formação dos alunos 
professores, já atuantes, porém sem formação universitária 
porque, nesta modalidade formadora, quem podia avaliar e 
garantir a qualidade do trabalho do tutor? 
 
O problema de formação, sobre o aspecto burocrático, o de 
apresentar números, parece ter sido resolvido, mas e a 
qualidade de formação dos alunos, futuros professores? 
Acredita-se que faltou ao tutor uma formação adequada, 
especializada para ser, de forma competente, um bom 
formador de formadores. 
 
Deste modo, o que se percebeu neste trabalho formador é que 
a maioria dos tutores não tinha nenhuma experiência nessa 
modalidade de ensino: portanto, se ficou comprometida a 
formação destes alunos e qual foi o impacto desta formação 
sobre o trabalho docente dos mesmos em virtude da atuação 
do tutor, será tema da pesquisa empírica que será realizada 
com estes ex-alunos, frequentes entre os anos de 2003 e 2005, 
egressos da EaD, modalidade presencial e fora da sede. 
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